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 چکیده

  های داوری و برخیقرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان  
نامه شااود و فرن ناقم موافقتهای ملی در جهت حمایت از داوری صااادر میدادگاه

. با نمایدنامه نزد دادگاه ملی منع میدعوای موضااوم موافقتداوری را از اقامه یا پیگیری 
صادره     توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می ست جایگاه قرار مزبور  بای

المللی بررسااای نمودر هر ند به دلین هن ه های داوری را در داوری تجاری بیناز دیوان
نی گیرد راجع به اختیار و مبابه عاریه میدیوان داوری، صالحیت خود را از توافق فرفین 
تایج پژوهش     صااادور این قرار توسااا  مرجع داوری،  الش   های جدی وجود دارد. ن

ی،  های ملحاکی از هن است که برخالن قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه
صادره از دیوان   شدن تبدینالمللی در حال های داوری در داوری تجاری بینقرار مزبور 

المللی نامه داوری، قوانین و مقررات بین  ای مقبول  و مبنای هن عالوه بر موافقت  به رویه  
شرای  مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا     ست.  نانچه با احراز  و ملی ناظر بر داوری ا

پذیری، محرمانگی،   های داوری صاااادر شاااود، مزایای داوری ازجمله ان  ان     از دیوان
 گردد.  ی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین میفرفبی

 
نامه داوری، منع فرفین از اقامه اقدامات تأمینی و موقت، نقم موافقت واژگان کلیدی:

 دعوا.
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 مقدمه

کند. به  نامه داوری به داوران صااالحیت رساایدگی به اختالفات ارجاعی را اع ا میموافقت

های داوری صاااالحیت رسااایدگی به داوری، اگر ه دیواننامه دیگر سااا ن، با ان قاد موافقت

های ملی صااالحیت رساایدگی به اختالن  حال دادگاههورند اما درعیناختالن را به دساات می

پذیری،  مزایای داوری ازجمله ان  ان    9دهند. نامه داوری را از دسااات می   موضاااوم موافقت 

وفصاان اختالفات  م مول حنفرفی و ساارعت رساایدگی، داوری را به رو  محرمانه بودن، بی

 المللی مبدل ساخته است. تجاری بین

نماید   فرفین را ملزم می 2نامه داوری وجود دارد اصااان حسااان نیت     درجایی که موافقت   

های داوری م رح  جای این ه موضاااوم را به دادگاه ارجام دهند اختالن خود را  نزد دیوان      به 

ظام      ند. در ن مای که در هن     های حقوقی م تلف حجم انبوهی ن یه داوری وجود دارد  از رو

قت علی گاه م رح      رغم وجود مواف مه داوری، ی ی از فرفین، موضاااوم اختالن را در داد نا

به    نموده اسااات. فرح نمودن موضاااوعاتی در دادگاه     که  به هن    های ملی  یدگی  منظور رسااا

ن گردد و تواند منجر به تشااادید اختالن میان فرفینامه داوری من قدشاااده باشاااد، میموافقت

به بیانی   0درنهایت اثرب شااای رصی صاااادره از جانب دیوان داوری را تضااا یف یا منت ی نماید.

رغم ان قاد   نامه داوری، علی  ای موارد مم ن اسااات ی ی از فرفین موافقت تر، در پاره روشااان

 نامه داوری و مزایای رساایدگی داوری، بنا به دلیلی اختالن را نزد دادگاه ملی م رحموافقت

نامه داوری، دادگاه   منظور مقابله با  نین امری و الزام فرن ناقم به اجرای موافقت       نماید. به   

های داوری  های کشاااورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن ل به ویژه انگلساااتان و برخی دیوان       

ستوری تحت عنوان قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا    صدور د نمایند. درواقع ی ی از می 4اقدام به 

باشاااد. صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا می 5های موازیراه ارهای مقابله با رسااایدگی   

                                                                                                   
 .594(، ص. 9013شمس، عبداهلل، هیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته. ج سوم،  اپ نوزدهم، )تهران: انتشارات دراک،  .9

2. Principle of Good Faith 
0. Gaillard, Emmanuel. “Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators.” in International 

Arbitration: Back to Basics, ed. Albert Jan Van Den Berg: (2006), pp. 238-240. 
4. Anti-Suit Injunction 
5. Parallel Proceedings 
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فورکلی میاما به 9المللی وجود ندارد،قرار ت ریف ی سانی در داوری تجاری بین اگر ه ازاین

توان بیان داشاات که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا قراری با کارکردی دوسااویه اسااتر بدین   

به  توضااای   با فرن ناقم موافقت      که م مولً قرار مزبور  له  ی      منظور مقاب قامه  ا نامه داوری از ا

شاود که این نوم از قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا جنبه   پیگیری دعوا نزد دادگاه ملی صاادر می 

(  لهای قضایی مبتنی بر نظام حقوقی کامنهای ملی )در حوزهحمایتی از داوری داشته و دادگاه

های ملی قرار های داوری قادر به صااادور هن هساااتند. در مقابن، گاهی صااارفاً دادگاهدیوان و

ز نمایند که این نوم امنظور منع فرفین و دیوان داوری از رسیدگی داوری صادر می  مزبور را به

                                                                                                   
سیدگی موازی    س که  شده گ تهدر بیان م هوم ر شد یمی مزبور دارای دو م نای عام و خاص هایدگیر  که م نای خاص با

ضافی متقابن و مرتب  نیز         شامن دعوای ا سته واحد و م نای عام هن  شابه با فرفین واحد و خوا ست از دعاوی م هن عبارت ا
(،  9010، )2، شااماره 5، م ال ات حقوق ت بیقی، دوره «یالمللنیبدادرساای موازی در دعاوی »، )مقصااودی، رضااا باشاادیم

 (.582ص. 
ست، در ارائه ت ری ی جامع و    الذکرفوقت ریف   تصر از  م حالنیدرعفاقد بیانی جامع و کامن از م هوم رسیدگی موازی ا

اختالن واحد یا  هاهنکه در  باشااندیمیی هاتیموق ی موازی هایدگیرساابیان داشاات که  توانیمی موازی هایدگیرساا
 Cuniberti, Gulles. “Paralell Litigations and Foreign) گرددیمنزد مراجع گوناگون اقامه  باهممرتب  

Investment Dispute Settlement.” ICSID Review, Vol.21, Issue.2, (2006), pp. 381-428 
یک کشاور در حال رسایدگی اسات، همان موضاوم عیناً از جانب      این ه داوری در رغمیعل، گاهی گریدعبارتبه. (381

سیدگی قرار      نامهموافقتی ی از فرفین  ست ر شوری دیگر م رح و در د این   سبرع. فرض ردیگیمداوری در دادگاه ک
ست، بدین ترتیب که     صادق ا ضوم     ساکن ابتدابهامر نیز  شوری دعوای مو مت اقب   داوری را بپذیرد و نامهموافقتدادگاه ک

،  اپ «هیین داوری»ی المللنیب، داوری تجاری درضااایحم هن دیوان داوری در کشااوری دیگر تشاا ین گردد )نی ب ت، 
اسااات فروض   مدنظر(. هنچه در این پژوهش 222(، ص. 9013های بازرگانی، دوم، )تهران: مؤساااساااه م ال ات و پژوهش

 و ترسیم است. تصورقابندر راب ه با رسیدگی موازی  الذکر است وال فروض دیگری نیزفوق

ا موازی هاین ه ت یین نمایند که هیا رسیدگی  منظوربهالمللی های داوری در داوری تجاری بینو دیوان هادادگاهم یاری که 
شند یا خیر ب ار می می ضاب ه  با ضاب     ترمت اوتم مول کمی  گانهسه برند، از م یار و  ست. م یار و  سه ا ستلزم این  گه  انه م

واب  و  ض اگر هالمللی است که دو رسیدگی ماهوی حقایق، اش اص و اسباب واحدی داشته باشند. در داوری تجاری بین     
د و تمرکز گردتر ت ساایر میمانند، ل ن در یک م هوم موسااعگانه مذکور کماکان مرتب  و مناسااب باقی میم یارهای سااه

 یا خیر  باشاااد  یمباشاااد و این ه هیا اختالن در تمامی رسااایدگی واحد          الن میبیشاااتر بر روی اصااان و اساااا  اخت  
(Vishnevskaya, Olga, “Anti-suit Injunctions From Arbitral Tribunals in International 
Commercial Arbitration: A Necessary Evil?.” Journal of International Arbitration. 

Vol.32. No.2 (2015), p. 184). 
 مشاهده برخی از این ت اریف رجوم کنید به: منظوربه .9

(Dowers, Neil.,”The Anti-Suit Injunction and the EU: Legal Tradition and 
Europeanization in International Private Law.”, Cambridge Journal of International and 
Comparative Law. Vol. 2, No.4 (2015), p. 960, Raphael, Thomas, The Anti-Suit 
Injunction, (Oxford University Press, 2008), pp. 3-4, Fernandez Rozas, Jose carlos, 
“Anti-suit Injunctions Issued by National Courts Measures Addressed to the Parties or 
to the Arbitrators.” in Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, ed. Emmanuel 
Gaillard (General editor) (Berna, Staempfli Verlag AG, 2005), p. 75. 
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دین  اشود با توجه به این ه اصول بنینامیده می 9قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا که قرار منع داوری

 نماید در داوریداوری ازجمله اصن صالحیت نسبت به صالحیت و استقالل اراده را نقم می     

سیاری مواجه شده است و در عمن نیز هن    تجاری بین ر  ودش  نان صادر نمی المللی با انتقادات ب

  های داوری صااارفاً قادر خواهند بود که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در جهت          بنابراین دیوان 

حمایت از داوری صادر نمایند. با توجه به مراجع صادرکننده قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در   

و همچنین نظر به این ه در    های داوری های ملی و دیوان جهت حمایت از داوریر ی نی دادگاه    

های قضاااایی مبتنی بر نظام حقوق مدون، قرار مزبور صاااادره از دادگاه ملی را مداخله         حوزه

دادگاه ملی در نظام قضایی کشور دیگر و نقم حقوق اساسی اش اص مبنی بر اقامه دعوا نزد       

صادره     2دانند،دادگاه می صرفاً جایگاه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا  بر هنیم تا در این پژوهش 

ار منع ررو، در ابتدا ارتباط قالمللی تبیین گردد. ازاینهای داوری در داوری تجاری بیناز دیوان

ر گردد، سااپس اختیار و مبانی صاادور قرار مزبواقامه یا پیگیری دعوا با مزایای داوری تبیین می

لی و الملگیرد. در پایان نیز روی رد اسااناد بینهای داوری موردنقد و بررساای قرار میاز دیوان

 شود.یهای داوری تشری  مشرای  صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان

 

 های داوریارتباط قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا با مزیت -1
صدور رصی به   به سیدگی به اختالن و  ستی   منظور این ه داوری بتواند نقش خود را در ر در

بنابراین   رهای داوری دارد ای ا نماید، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا ارتباط تنگاتنگی با مزیت            

 گردد.ها با قرار مزبور تشری  میهای داوری و ارتباط هنتدر این گ تار اهم مزی

 

 پذیریانعطاف -1-1
ضی فرفین     که این رو  حندر داوری ازهنجایی صن اختالن موجودیت خود را از ترا وف

ردار  پذیر برخو گیرد، فرفین داوری در ات اذ رویه و تشاااری ات دعوا از وضااا یتی ان  ان     می

شاااده داوری ساااازمانی را تیییر، یا توانند مقررات از پیش ت یینمیموجب هن باشاااند که بهمی
                                                                                                   
9. Anti-Arbitration Injunction 

2. Petrov, Kiril – Pironev, Svetoslav – Dieva, Valeria – Bratoeva, Valeria, “Anti-suit 

injunctions issued to protect arbitration agreements – a remedy against parallel 
proceedings? Reviewing Gazprom Case.” Themis competitionSemi – final C 9-12 
(2015), p. 5. 
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ند.      مای یا داوران و همچنین            9ت دین ن به این ه فرفین دعوا در انت اب داور  با توجه  درواقع، 

انت اب قواعد و مقررات حاکم بر داوری از هزادی اراده برخوردار هساااتند و در همین راساااتا  

ها بوده و هم دارای ت صااا    کنند که هم مورد وثوق هن  اب میعنوان داور انت  افرادی را به 

ا پذیر بوده و لذباشند، باید اذعان داشت که داوری ان  انلزم در موضوم دعوا و اختالن می

که ی ی از فرفین  هنگامی 2وفصاان اختالن برخوردار اساات.منظور حناز کارهیی بیشااتری به

حق شاااناخته نشاااود زیاد اسااات(  احتمال این ه ذی دعوا )م مولً فرفی که در دعوای پیش رو

نماید، هدن قرار منع نامه داوری، موضااوم را در دادگاه ملی اقامه میمنظور گریز از موافقتبه

رو، نظر به  ازاین 0،های موازی اسااات اقامه یا پیگیری دعوا مقابله با  نین اقدامی و رسااایدگی         

د، گردری و اختالل در رسااایدگی داوری مینامه داواین ه  نین اقدامی سااابب نقم موافقت

بنابراین، با صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا       ر باشاااد پذیری داوری می م الف با ان  ان   

به این خصااایصاااه، فرفین موافقت         ان  ان  با توجه  که  مه داوری را من قد      پذیری داوری  نا

 ماند.اند، از هرگونه ت رضی مصون مینموده

 
 بودنمحرمانه  -2-1

این مزیت داوری به ویژه در داوری دعاوی تجاری و بازرگانی از اهمیت وافری برخوردار        

به                 نان و تجار اختالفاتشاااان را  بازرگا اسااات، دلین این درجه از اهمیت هن اسااات که اگر 

سمت عمده دادگاه سرار تجاری هنان فا  می های ملی ارجام دهند، ق شود    ای از افالعات و ا

نان فراهم        رای هنکه  نین امری ب  جاری ه بای ت ها م لوب نبوده و فرصاااات خوبی برای رق

قواعد و مقررات صاااریحی در راب ه با محرمانه بودن جریان داوری وجود ندارد،          4ساااازد.می

شتن محرمانگی داوری، فرفین داوری می منظور مح وظ نگاهحال، بهبااین ی از اتوانند درجهدا

مانگی را در موافقت   مه د  محر باط          نا نه بودن داوری ارت ما ند. مزیت محر مای اوری خود مقرر ن

                                                                                                   
9. Taddesse, Solomon Girma, “Anti-Suit Injunction in International Arbitration.” Addis 

Ababa University School of Graduate Studies (2016), p. 11. 
 .4(، ص. 9082، مرکز داوری اتاق ایران )«امتیازات داوری از حیث اجرای رصی داور»محبی، محسن،  .2

0 . Ricardo Quass, Duarte, ”Anti-Suit Injunctions in the Context of International 

Commercial Arbitration”, Antitrust & Unfair Competition Law Journal, Volume.48, 
No.3 (2010), p. 1. 

 .5محبی، پیشین، ص.  .4
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به          یا پیگیری دعوا ندارد، ل ن  قامه  با قرار منع ا ر را فور غیرمساااتقیم این اث ندان مساااتقیمی 

ضوم موافقت   نامه داوری بهبرفرفی که در پی گریز از موافقت س ه اقامه دعوا مو اوری نامه دوا

رگیری  کاد که از درز و افشای افالعات راجع به اختالن با بهباشنزد دادگاه ملی است، دارا می

.کند قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا جلوگیری می   
تر، با اقامه دعوا موضاااوم     به بیانی روشااان   9

سرار تجاری فرفین فا  می موافقت  که این امر گرددنامه داوری در دادگاه ملی، افالعات و ا

وکار شد و هثار نام لوب و م ربی مم ن است بر کسب   بابرخالن خواست فرفین داوری می 

شد   هن شته با صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا تا حد ام ان از  نین امری  ر ها دا بنابراین، با 

 هید.جلوگیری به عمن می

 

 طرفیبی -3-1

ن  وفصعنوان یک رو  حنفرفی در اینجا مدنظر است، انت اب داوری بههنچه در مورد بی

ستگی به  ضایی ملی می نظاماختالن ورای هرگونه واب شد. لذا منظور، بی های ق ی داوران فرفبا

 2فرفین دعوا و موضوم اختالن نیست.نسبت به

شور متبوم ی ی از فرفین اقامه می در دعاوی تجاری بین ود، گاه ش المللی که نزد دادگاه ک

سته ب    بیم هن می سته یا ناخوا رخی مالحظات غیرحقوقی را در جریان رود که قاضی دادگاه خوا

ست که دادگاه      صدور رصی مدنظر قرار دهد. دلین  نین امری هم این ا سی و  های داخلی  دادر

ر باشند و همین امی ی از ارکان حاکمیت هستند و مأمور رعایت قانون و ح ظ نظم عمومی می

ای دولتی ی ی از فرفین  ه ها به ویژه درجایی که دولت یا دساااتگاه        تواند برای مداخله هن   می

                                                                                                   
9. Taddesse, op.cit, p. 11. 

تماین ذهنی   ی وداورشیپبه م نای فقدان هرگونه تب یم ناروا،  درواقعی فرفیب: »شده گ تهفرفی داور در خصوص بی  .2
ست           ش صی ا ش ی  هن نیز  ضاب ه و م یار ارزیابی و ت سبت به ی ی از فرفین یا موضوم اختالن بوده،  )خدری،  «داور ن

(، ص. 9010) 4، شماره 44، فصلنامه م ال ات حقوق خصوصی، دوره «یالمللنیباصول دادرسی در داوری تجاری »صال ، 
502.) 

، داوران به اختالن است  کنندهیدگیرس هم قضاوت، اصن استقالل و بی رفی قاضی      در حقیقت ی ی از اصول اساسی و م   
باشااند و باید در اسااتمام و رساایدگی به اختالن بدون   قضااات خصااوصاای از این اصاان بنیادین مساات نی نمی    عنوانبهنیز 

ی و المللنیبوق داوری تجاری ت هد به افشاااار در حق»ی کامن اقدام نمایند )تقی پور، بهرام،     فرفیبی و با رعایت    دارجانب  
 (.082(، ص. 9010، )0، شماره 44، فصلنامه م ال ات حقوق خصوصی، دوره «داخلی
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المللی فرصااتی برای فرفین  فرفی در داوری تجاری بینلذا بی 9دعوا هسااتند دسااتاویزی باشااد.

وفصاان اختالفشااان  داری را برای حنگونه جانبفرن و بدون هیچنهاد و مقر بیاساات تا یک

سائن   انت اب کنند. انت اب یک مرجع بی سایر م رتب   م فرن نقش حیاتی در جریان داوری و 

ت یین مقر داوری با در نظر گرفتن    2با داوری ازجمله ت یین داوران و اجرای هرای داوری دارد.  

نامه داوری بساااتگی دارد، زیرا مقر داوری ی ی از فرفین موافقتعوامن کاربردی و حقوقی به

  نامه داوری است و انت اب یک مقر داوری مناسب، اثرب شیموضوعات بسیار مهم در موافقت

هایی را که بر داوری نظارت و از ب شدر  ه هن ه، مقر داوری، دادگاه م لوبی را به داوری می

یت می    ما ند، ت یین می هن ح ید.   ک ما باط بی  0ن به   ارت هاد داوری  یای  فرفی ن عنوان ی ی از مزا

نامه داوری   داوری با قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا این اسااات که در صاااورت نقم موافقت        

نامه نزد یک دادگاه ملی، مزیت     ی از فرفین داوری و اقامه دعوا موضاااوم موافقت   توسااا  ی

شته می بی صدور رصی جانب   فرفی داوری نادیده انگا سوی دادگاه ملی  شود و ام ان  دارانه از 

یا پیگیری دعوا از  نین امری           مه  قا با صاااادور قرار منع ا به ن ع تب ه خود وجود دارد، لی ن 

 شود.اجتناب می

 
 سرعت رسیدگی داوری -4-1

بایست در هنگام رسیدگی و صدور رصی از اصول و موازین کلی  رغم این ه داوران میعلی

سی  نان    شری ات هیین دادر های  دادگاه که درو حقوقی پیروی نمایند، اما ت لی ی به رعایت ت

 4ود.رمیپیش ملی رایج و شااایع اساات ندارند و روند داوری با ساارعت و سااهولت بیشااتری به 

سیدگی          سبت به ر سیدگی داوری ن سرعت ر ضافًا دلین دیگر  ضایی به یک مرحله م ای های ق

یای مهن ه نظام رساایدگی قضااایی م مولً دومرحلهگردد، حالبودن رساایدگی داوری بازمی

                                                                                                   
 .4محبی، پیشین، ص.  .9

2. Bulut, Belma, “The Role of the Place of Arbitration in International Commercial 

Arbitration Proceeding; Turkey as a Place of Arbitration”, Ankara Bar Review. 
Volume.1, No.1 (2011), p. 34. 
0. Paulsson, Jan,“Arbitration Unbound: Award Detached from the Law of Its Country of 

Origin." International and Comparative Law Quarterly. Vol.30, No. 2 (1982), p. 358. 
 .4محبی، پیشین، ص.  .4
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در راب ه با قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ارتباط هن با ساارعت رساایدگی داوری باید  9باشااد.

جای دیوان داوری، مینامه داوری نزد دادگاه ملی بهاشاات، اقامه دعوا موضااوم موافقت بیان د

تواند منجر به ایراد به صاااالحیت دادگاه گردد. درنتیجه  نین امری، فرفین زمان زیادی را از          

دار میعنوان ی ی از مزایای داوری خدشااهدهند و ساارعت رساایدگی داوری نیز بهدساات می

منظور کوتاه نمودن زمان رسااایدگی      دور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به    بنابراین صااا ر گردد

 2شود.عنوان امری سازگار باهدن داوری توجیه میداوری به

 اختیار دیوان داوری در خصوص صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا -2
  0تالمللی اصاان صااالحیت نساابت به صااالحی   الظاهر در قواعد و مقررات بیناگر ه علی

صمیم     و در میان حقوقدانان بر این امر که دیوان 4شده پذیرفته های داوری در خصوص ات اذ ت

نظر وجود دارد، ل ن ام ان صدور قرار منع اقامه  دارند ات اقنسبت به صالحیت خود صالحیت   

بدین منظور در این    5های داوری محن بحث و تردید اسااات.     یا پیگیری دعوا از ساااوی دیوان 

تار دو   نب دیوان        گ  جا یاری از  ناظر بر وجود  نین اخت یه م روحه  های داوری بررسااای    نظر

 گردد.تبیین می 2سپس نظریه قراردادی و 4گردد، بدین ترتیب که در ابتدا نظریه ش لیمی
 

 نظریه شکلی -1-2

های داوری در صاادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا برخی  در خصااوص صااالحیت دیوان

                                                                                                   
، مجله  «های مقابله با هنگذاری خارجی و رو های موازی در دعاوی ساارمایه رساایدگی »ج  ری ندوشاان، شااهاب،    .9

 .41(، ص. 9012) 84حقوقی دادگستری، سال ه تاد و ه تم، شماره 
2. Taddesse, op.cit, p. 12. 
0. Competence-Competence 

ست که          .4 صالحیت این ا سبت به  صالحیت ن صن  شند یمی داوری این اختیار را دارا هاانویدم هوم ا   که در خصوص  با
بت به تا نس  سازد یماصن مذکور دیوان داوری را قادر   درواقعی نمایند. ریگمیتصم صالحیت خود در رسیدگی به موضوم    

د را ی راجع به صالحیت، خوریگمیتصمهن از مراج ه به دادگاه در خصوص  موجببهی کند و ریگمیتصمصالحیت خود 
-Graves, Jack – Yelena, Davydan, Competence-Competence and Separability)کند  ازینیب

American Style, in International Arbitration and International Commercial Law: 
Synergy, Convergence and Evolution, ed. Loukas Mistelis et al, Hague: Kluwer Law 

International (2011), p. 116) 
5. Moloo, Rahim, "Arbitrators Granting Anti-suit Orders: When Should They and on 

What Authority?." Journal of International Arbitration, Vol. 26, Issue. 2 (2009), p. 676.  
4. Procedural Theory 
2. Contractual Theory 
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الوقوم با موضاااوعی واحد های موازی قریبکه اگر دیوان داوری با رسااایدگیاند بیان داشاااته

مواجه شااود، مرجع مزبور صاارفاً قادر به ات اذ تصاامیم نساابت به صااالحیت خود خواهد بود و 

برخی دیگر افزون بر اعتقاد به     9اختیاری مبنی بر صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا ندارد.      

های داوری  نین قراری را صااادر کنند،  که حتی در فرضاای که دیواناند نظر فوق بیان داشااته

حال  2روست. اجرا یا وجود ضمانت اجرایی در صورت عدم رعایت هن با تردیدی جدی روبه  

های داوری اختیار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا   در این خصوص باید دید که هیا دیوان 

 ؟باشند یا خیرنامه و رسیدگی داوری را دارا میموافقت منظور تأمین و حراست نمودن ازرا به

ارد. نامه داوری بسااتگی دتوجهی به ماهیت و هثار موافقتفور قابنپاسااب به سااؤال فوق به

نامه داوری به داوران اختیار ارزیابی مسااتقن نساابت به صااالحیت  م ابق نظریه شاا لی، موافقت

کند، اما این اختیار متضااامن اختیار منع ی ی از فرفین از اقامه دادخواهی نزد        خود را اع ا می 

منظور ات اذ تصاامیم نساابت به صااالحیت خود    دیگر، داوران بهعبارت. بهسااتیندادگاه ملی 

امه   نامه مزبور را از اق   نامه داوری اساااتناد نمایند، اما نباید فرفین موافقت           توانند به موافقت   می

نامه داوری نزد دادگاه ملی منع کنند. در فرضااای نیز که دادخواهی در       افقت دعوای ناقم مو 

ست  نامه داوری اقامه گشت، این امر به دادگاه ملی که نزد هن دعوا اقامه نقم موافقت گی  شده ب

قت        دارد به وجود مواف با توجه  به مقرره         که  ند و نظر  مه داوری صاااالحیت خود را رد ک نا

س  2ماده  0پاراگران  بنابراین وفق نظریه  0یون نیویورک موضوم را به داوری ارجام دهد. کنوان

 های داوری اختیار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را ندارند.ش لی دیوان

 
 نظریه قراردادی -2-2

ری  که دیوان داو مابین فرفین هننامه داوری قراردادی اساات فیم ابق این نظریه، موافقت

ض    سیدگی به مو صال  می را در ر  ر،نامه داوری م تببنابراین وجود موافقتر سازد وم اختالن 

ه  نامه داوری مقرر داشت سازد تا نسبت به موضوعات ماهوی که موافقت   تنها داوران را قادر مینه

صالحیت کنند، بل ه حتی داوران را قادر می  ستور اجرای موافقت   اعالم  ری نامه داوسازد تا د

                                                                                                   
9. Taddesse, op.cit, p. 49.  

 .225نی ب ت، پیشین، ص.  .2
3 . Ortolani, Pietro,“Anti-Suit Injunctions in Support of Arbitration Under the Recast 
Brussels I Regulation.” MPI Lux Working paper 6 (2015), p. 11. 
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که دیوان داوری قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا  نظر این دیدگاه، هنگامیرا صااادر کنند. ازنق ه 

کند، درواقع اجرای قراردادی را که اختیار خود از هن ناشااای شاااده را دساااتور   را صاااادر می

ها شده است، زیرابه نظر هن های حقوقی مدون نظریه قراردادی موردانتقاد واقعدهد. در نظاممی

ست نی     نامه داوری یک قرارداد ماهوی میقتای از مواف نین نظریه سازد که به داوران اختیار م

هن ه   حال  9دهد های داوری دیگر را می های ملی یا دیوان  و محروم کردن صاااالحیت دادگاه  

که در هینده بحث خواهد شااد، نظریه شاا لی در رسااد.  نان نین اسااتدللی موجه به نظر نمی

یار صااادور قرار منع ا      با اخت نب دیوان       راب ه  جا یا پیگیری دعوا از  مه  با   قا های داوری من بق 

باشاااد. در حقیقت اگر ه دیدگاه م بتی نسااابت به  الملن میواق یات حال حاضااار تجارت بین

های ملی وجود ندارد، ل ن    صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صاااادره از جانب دادگاه        

ضا      سیترال و رویه ق صالحات قانون نمونه داوری هن صدور    ا ستری اروپا ام ان  یی دیوان دادگ

 نماید.های داوری را تأیید میقرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از جانب دیوان

 

 مبانی صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا -3
اند ازر   های داوری عبارت  مبانی صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صاااادره از دیوان      

به      قوانین و مقررات بیننامه داوری و   موافقت  به داوری که در این مبحث  المللی و ملی راجع 

 گیرد.ترتیب این مبانی مورد مداقه قرار می

 
 نامه داوریموافقت -1-3

وفصن اختالن توافق نموده باشند، این امر عنوان رو  انحصاری حن اگر فرفین بر داوری به

نامه  وفصااان اختالن موضاااوم موافقتمنظور حنبهاند که ها توافق کردهبدان م نا اسااات که هن

وفصااان هرگونه   نامه داوری، حن   و با توجه به موافقت     های ملی مراج ه ننمایند    داوری به دادگاه  

ه  نامه داوری نساابت بنامه صاارفاً باید با توجه به دامنه شاامول موافقت اختالن موضااوم موافقت

قراردادی فرفین مبنی بر رجوم به داوری  وفصاان گردد. این ت هد موضااوم، از فریق داوری حن

وفصن اختالفات، ی ی از مبانی مهم در حمایت از صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا    برای حن

های داوری بدون داشااتن اختیار و توانایی در خصااوص صاادور قرار مزبور،  باشااد، زیرا دیوانمی
                                                                                                   
1. Ibid, pp. 10-11. 
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ی در اختیار ن واهند داشااات. در مواردی    نامه داور  عمالً راه ار دیگری مبنی بر اجرای موافقت  

های داوری توانایی و اختیار صاادور اقدامات  نامه داوری در این خصااوص که دیوانکه موافقت

 پیش فرضهای داوری با توجه بهرا دارا هسااتند یا خیر، تصااریحی ندارد، دیوان  9تأمینی و موقت

و اختیار صااادور اقدامات تأمینی و نامه داوری اسااات، توانایی که همان موافقت   مذکور در فوق 

باشااند. این امر حتی درجایی که قوانین ملی و قواعد و مقررات داوری صااراحتاً  موقت را دارا می

ردد.  گاند نیز اعمال میبرای داوران اختیاری مبنی بر صاادور اقدامات تأمینی و موقت مقرر ن رده

نامه  ی و موقت حتی درجایی که موافقتدرواقع، فلسااا ه اختیار داوران در صااادور اقدامات تأمین

باره مس وت هستند این است که با    داوری، قوانین ملی و قواعد و مقررات راجع به داوری دراین

وفصااان  نامه مزبور به داوران اختیار لزم را مبنی بر حن     نامه داوری، فرفین موافقت   ان قاد موافقت  

ر اقدام و دستوری ازجمله اقدامات تأمینی و موقت   نمایند که این امر شامن ه اختالفاتشان اع ا می 

که برای تأمین حقوق فرفین و کارهیی ات اذ تصاامیم دیوان داوری ضااروری و لزم اساات نیز   

به ت یین قلمرو موافقت       می با اساااتقالل اراده فرفین نسااابت  ه از  نامه داوری ک    گردد. در راب ه 

ین  هایی وجود دارد که اباشد، محدودیتعوا میترین مبانی صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دمهم

و  های اقدامات تأمینیها به ام ان صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا که از زیرشاخهمحدودیت

های مذکور عبارتند از اولً، اختیارات اع اشااده به  یابد. محدودیتباشااد نیز ارتباط میموقت می

ایر ای که میتواند ساابب شااود که داوری به شاایوهاوری نمینامه دوساایله موافقتدیوان داوری به

که در هن داوری برگزار می    یا نظم عمومی کشاااوری  یاً،       قوانین امری  ثان جام گیرد.  شاااود، ان

نساابت به   2های داوری عموماً قادر نیسااتند دسااتوری صااادر نمایند که بر اشاا اص ثالث   دیوان

نامه داوری، نافذ ن واهد بود.       ی در موافقت رسااایدگی تأثیر گذارد، لذا گنجاندن  نین اختیار         

شت که محدودیت اخیرالذکر ناتوانی دیوان    ضافاً باید بیان دا صدور قر   م سبت به  ار  های داوری ن

های ملی که در هن رساایدگی موازی انجام میمنع اقامه یا پیگیری دعوا که مسااتقیماً علیه دادگاه

                                                                                                   
1. provisional measures 

به   رسد یمدر راب ه با تأثیر یا عدم تأثیر قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا نسبت به اش اص ثالث، به عقیده نگارنده به نظر    - .2
امه  ن، بدین بیان که در صورت ت میم موافقت گرددیبازمنامه داوری به اش اص ثالث  موضوم تسری یا عدم تسری موافقت   
 قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا علیه مشارالیه نیز وجود دارد.داوری به ش   ثالث، ام ان صدور 

داوری به ش   ثالث و نظریات ابرازی پیرامون هن رجوم کنید به: )سربازیان،    نامهموافقتم ال ه ت صیلی ت میم   منظوربه
م،  ات حقوقی، دوره هشت، مجله م ال«داوری به ش   ثالث و هثار هن نامهموافقتت میم قلمرو »رنجبری، سهیال،  –مجید 
 (.85-51(، ص . 9015) 2شماره 
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توانند قرارهای منع اقامه یا پیگیری دعوا  ی صرفاً می های داورکند، درواقع دیوانشود را تأیید می 

نامه داوری ماهیتی قراردادی  بنابراین نظر به این ه موافقت 9فرفین داوری صادر نمایند. را نسبت به 

دارد، فرفین هن ملزم به اجرای ت هد قراردادی خود مبنی بر ارجام اختالن به داوری هساااتند.        

اد به این ت هد قراردادی خود پایبند نباشاااد و دعوای موضاااوم       حال هرگاه ی ی از فرفین قرارد  

منظور ملزم نمودن فرن ناقم   های داوری به  نامه را نزد دادگاه ملی م رح نماید، دیوان     موافقت 

نامه داوری به اجرای ت هد قراردادی خود، مبادرت به صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری             موافقت 

 کنند.دعوا می

ترین مبنای صاادور قرار منع عنوان مهمنامه داوری بهه در خصااوص موافقتبه عبارتی هنچ

 باشد که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا توجیه و اقامه یا پیگیری دعوا پرواض  است، این امر می  

 2...گیردمبنای خود را از مبانی عام و نظری حقوق قراردادها می

 
 راجع به داوریالمللی و ملی قوانین و مقررات بین-2-3

 ردد.گالمللی بررسی میالمللی و سپس قوانین بیندر این گ تار ن ست قوانین بین

 
 المللیقوانین و مقررات بین -1-2-3

المللی راجع به داوری در تلقی و اساااتنباط خود از دامنه صااادور اقدامات        قواعد و مقررات بین 

ای  یرمجموعهعنوان زعوا نیز در  نین قالبی و بهتأمینی و موقت که صدور قرار منع اقامه یا پیگیری د

فورکلی قواعد مزبور اختیار صااادور اقدامات تأمینی و    گردد مت اوت هساااتند. به   از هن صاااادر می

ها تصریحی به ام ان صدور قرار    کنند و در این میان صرفاً برخی از هن موقت را به داوران اع ا می

بیشترین دامنه را در زمینه   2390مقررات داوری هنسیترال  24ماده اند. منع اقامه یا پیگیری دعوا کرده

و دامنه شااامول اقدامات مزبور به نحوی اسااات که اختیار          0باشاااد اقدامات تأمینی و موقت دارا می    

                                                                                                   
1 .  Lie Luxford, Stephanie, ” What Is the Proper Scope of the Power of an Arbitral 
Tribunal to Issue an Order Restraining a Party from Pursuit of Parallel Proceedings in a 
National Court?,” International Arbitration and Dispute Settlement. Vol. 1 & 2 (2015), 
pp. 10-12. 
2. Fernandez Rozas, op.cit, pp. 75-76, Mollo, op.cit, pp. 679-681. 

دیوان داوری مم ن اساات با درخواساات هر یک از فرفین، دسااتور و اقدام   -9: »داردیممقررات مذکور مقرر  24ماده  .0
اقدام تأمینی و موقت عبارت است از دستور هرگونه اقدامات موقتی که مرجع داوری تا قبن  -2تأمینی و موقت صادر نماید. 

و  م الانعنوبه، دهدیمدستور   هن به ی ی از فرفین داوری موجببهو  کندیماز صدور رصی و فیصله نهایی اختالن صادر    
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ستنباط می     2که از پاراگران )ب( بند  نان 9گردد.صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا نیز از هن ا

از ل مه و   منظور جلوگیری، با توجه به قید پاراگران مزبور مبنی بر این ه بههشاا ار اساات  24ماده 

سیب به روند داوری دیوان داوری می  صادر نماید، از هن ام ان    ه تواند اقدامات تأمینی و موقت را 

نامه    گردد. بدین بیان که فرن ناقم موافقت     صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا اساااتنباط می     

با  قامه دعوا موضاااوم موافقت     داوری  به روند داوری ل مه می        ا زند و   نامه مزبور در دادگاه ملی 

ای دیوان داوری قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را در قالب اقدام         منظور جلوگیری از  نین ل مه به 

 نماید.تأمینی و موقت صادر می

شابهی را می  صدور اقدامات تأمینی    های داوری درتوان در خصوص اختیار دیوان مقرره م

سیترال، در ماده     سبت مقررات داوری هن قواعد داوری  28و موقت اگر ه با جزییاتی کمتر به ن

المللی لندن نیز  از قواعد دادگاه داوری بین   25-9المللی مالحظه نمود. ماده   اتاق بازرگانی بین   

ک  یداشته است، اما هیچ  های داوری مقرراختیار صدور اقدامات تأمینی و موقت را برای دیوان 

الذکر برخالن مقررات داوری هنسیترال، تصریحی به صدور قرار منع اقامه یا    از دو مقرره فوق

 پیگیری دعوا ندارند.

ه داوری بر نامالمللی راجع به داوری که توس  فرفین موافقت بنابراین قواعد و مقررات بین

ات تأمینی و موقت که قرار منع اقامه یا گردد، در خصااوص اقدامجریان داوری هنان حاکم می

صرفاً       پیگیری دعوا نیز ی ی از زیرمجموعه ستا  سانی ندارند و در این را ست رویه ی  های هن ا

صااراحتاً صاادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را با قیدی که    2390مقررات داوری هنساایترال 

المللی ناظر بر داوری گاهی  مقررات بینرو، قواعد و دارد. ازاینازاین ذکر گشت مقرر میپیش

 عنوان ی ی از مبانی صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا محسوب گردد.تواند بهاوقات می

 
 قوانین ملی راجع به داوری -2-2-3

المللی راجع به داوری، مم ن اساات این  نامه داوری و قواعد و مقررات بینباوجود موافقت

ی  عنوان ی تواند نقش خود را بهقوانین ملی راجع به داوری  گونه میساااؤال م رح گردد که 

                                                                                                   
به خود روند داوری، اقداماتی را انجام   الوقومبیقرب( برای جلوگیری از خساااارت یا ل مه جاری یا  ...بدون محدودیت: 

 «...، خودداری کندشودیمی ال مهدهد یا از مبادرت به اقداماتی که احتمالً موجب  نین خسارت یا 
1. Lie Luxford, op.cit, pp.12-14. 
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 از مبانی قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا توجیه و ای ا نماید؟

لمللی  انامه داوری و قواعد و مقررات بیندر این خصوص باید بیان داشت زمانی که موافقت

که قرا           تأمینی و موقت  مات  قدا نه ا به داوری در زمی یا پیگیری دعوا نیز از     راجع  مه  قا ر منع ا

باشد، ساکت هستند، قوانین ملی عموماً جریان داوری را در های اقدامات مزبور میزیرمجموعه

 گیرد.راب ه با اقدامات تأمینی و موقت در برمی

باشد   نظر به این ه اغلب قوانین ملی راجع به داوری مقتبس از قانون نمونه داوری هنسیترال می 

سبب تهیه و تدوین گشته که رویه  و قان شابه میان ک  ون مزبور بدین  شورهای   ای ی سان یا تقریباً م

م تلف در راب ه با داوری ایجاد شااود تا از این رهگذر جریان رساایدگی داوری تسااهین گردد،  

 شود.عنوان نماد قوانین ملی راجع به داوری در این قسمت بررسی میقانون مزبور به

، قرار منع 92ماده  2واس ه پاراگران )ب( بند  فور خاص بهداوری هنسیترال به قانون نمونه 

مراه با  الذکر ه نماید. مقرره فوق  عنوان اقدام تأمینی و موقت مقرر می   اقامه یا پیگیری دعوا را به    

 9عنوان اصااالحاتی به قانون نمونه داوری هنساایترال الحاق شااد. به 2334موادی دیگر در سااال 

فور خاص، اختیار صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را       به  92ماده   2)ب( بند  پاراگران  

به     چه قرار مزبور  یا قریب    »منظور جلوگیری از  نان به خود روند      خ ر جاری  یا ل مه  الوقوم 

شد، به دیوان داوری اع ا می    2«داوری شد، اقامه   نماید. درواقع، همانضروری با فور که گ ته 

هورد که با صاادور نامه داوری در دادگاه ملی، به داوری ل مه وارد میافقتدعوا موضااوم مو

به عمن خواهد            یا پیگیری دعوا از ساااوی دیوان داوری از این ل مه جلوگیری  قامه  قرار منع ا

نیوزیلند مقتبس از قانون نمونه  9114عنوان م الی از قوانین ملی کشااورها، قانون داوری همد. به

قانون اخیرالذکر نیز  2334باشاااد که همچنین شاااامن اصاااالحات ساااال یداوری هنسااایترال م

اصالحی قانون نمونه داوری هنسیترال، عیناً در قانون داوری نیوزیلند ت رار     92و ماده  گرددمی

                                                                                                   
جز در  -9»دارد: قانون مزبور تحت عنوان اختیار دیوان داوری برای دساااتور اقدامات تأمینی و موقت مقرر می         92اده م  .9

و  به درخواسااات ی ی از فرفین اقدام تأمینی تواندیممواردی که فرفین به نحو دیگری توافق کرده باشاااند، دیوان داوری 
اقدام تأمینی و موقت عبارت است از دستور هرگونه اقدامات موقتی، اعم از این ه به ش ن رصی صادر  -2موقت صادر کند. 

هن به ی ی  موجببهکند و که دیوان داوری تا قبن از صدور رصی و فیصله نهایی اختالن صادر می    دیگر صورت بهشود یا  
 ...دهد:ز فرفین دستور میا
الوقوم به خود روند داوری، اقداماتی را انجام دهد یا از مبادرت به )ب( برای جلوگیری از خسارت یا ل مه جاری یا قریب  

 «....، خودداری کندشودیمی ال مهاقداماتی که احتمالً موجب  نین خسارت یا 
2. current or imminent harm or prejudice to the arbitral process itself 
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بنابراین قوانین ملی که مقتبس از قانون نمونه داوری هنساایترال باشااد و همچنین   9.گشااته اساات

نامه داوری ها الحاق گشته باشد، حتی در فرضی که موافقتیز به هناصالحات اخیر این قانون ن

شد،      س وت با و قواعد و مقررات راجع به داوری در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا م

 عنوان مبنای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا تلقی گردد.تواند بهمی

 
یا پیگیری دعوا صااادره از دیوان     -4 قامه  های داوری از منظر اسااناد   قرار منع ا

 المللی و ملیبین
در این مبحث به ترتیب قانون نمونه داوری هنسااایترال، کنوانسااایون نیویورک، نظام جدید 

المللی ایران موردبررسی   قانون هیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین  2بروکسن یک، 

 گیرد.قرار می
 

 قانون نمونه داوری آنسیترال -1-4

ای را در راب ه با صااادور قرار منع اقامه یا       نمونه داوری هنسااایترال روی رد دوگانه    قانون  

ماده         که در  بدین توضااای   مداخله       5پیگیری دعوا ات اذ کرده اساااتر  قانون مزبور، موارد 

شااود،  های ملی درروند داوری مقرر شااده که شااامن قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا نمیدادگاه

سال     کهدرحالی صالحات  ساخته تا به ، قانون نمونه دیوان2334در ا س ه   های داوری را قادر  وا

صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از روند رسااایدگی خود محافظت نمایند. در حقیقت               

صالح ماده      سیترال، به ویژه ا صالحات اخیر قانون نمونه داوری هن در راب ه با اختیار دیوان  92ا

سبت به   سبت به م رفی       داوری ن سیترال را ن صد کارگروه هن صدور اقدامات تأمینی و موقت، ق

                                                                                                   
1. Ibid, pp. 15-16. 

بروکسااان اعمال و پس از انجام   ونیکنوانسااای در راب ه با اهیاصاااالح 2339/44شاااماره  نامهنییهفی  2333در ساااال  .2
که  فورهمانگشت.   الجرالزم 2339بروکسن یک نامیدند که در سال    نامهنییهاصالحات در کنوانسیون بروکسن هن را    

 مزبور، کمیسیون اروپایی روندی را هغاز  نامهنییهبود، پنج سال ب د از اعمال   مقررشده بروکسن یک   نامهنییه 20در ماده 
قابلیت اجرایی پیدا کرد  2395بود که در سال   2392دسامبر   92ی فرح جدید بروکسن یک در  زیریپنمود که حاصن هن  

(Petrov & others, op.cit, p. 6)     س ه اصلی ست       نامهنییه. به دیگر س ن، ن سیون بروکسن ا بروکسن یک، کنوان
بروکساان یک  هنامنییهی در فرح جدید توجهقابن فوربهاخیرالذکر نیز بساا  یافته تا این ه  نامهنییهی اخیر هاسااالکه در 
بروکساان  نامهنییه( جایگزین بروکساان یک )از این به ب د نظام جدید بروکساان یک  نامهنییهکه فرح جدید  افتهییتجل

 .شودیمیک گشته است که صرفاً در قلمرو اتحادیه اروپا اِعمال 
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 دهد.ای از اقدامات تأمینی و موقت را نشان میعنوان زیرشاخهقرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به

ماده مزبور را باید صاااراحتًا قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا خواند.           2پاراگران )ب( از بند   

منظور  دهد که بیان داشاات بهمزبور، تصاامیم کارگروه هنساایترال را نشااان می  نویس مادهپیش

شود،         صراحتًا به دیوان داوری اع ا  صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا باید  ش افیت، اختیار 

بدین منظور عبارت      یا قریب     »لذا  به خود روند داوری  ل مه جاری  فه گردید.    « الوقوم  اضاااا

 92ال بیان داشاات که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا بر اسااا  ماده  همچنین کارگروه هنساایتر

رو خدمت بساایار مهمی را به هدن اصااالحی قانون نمونه در حال مرسااوم شاادن اساات و ازاین

امه یا یافت که قرار منع اقکند. مضاااافاً کارگروه به این نتیجه دسااات الملن ارائه میتجارت بین

ظت  شااده تا از روند داوری حمایت و محافنی و در نظر گرفتهبیپیگیری دعوا بدین منظور پیش

ماید. عالوه بر این، برخی دادگاه    یا پیگیری دعوا را        ن قامه  یار صااادور قرار منع ا های ملی اخت

. دانند منظور از میان برداشاااتن موانع رسااایدگی داوری، از اختیارات ذاتی دیوان داوری می    به 

های قضاااایی مبتنی بر نظام   های من ی که در حوزه  دیدگاه  رساااد با توجه به     درواقع به نظر می 

قرار منع اقامه یا پیگیری وجود داشته، قانون نمونه داوری هنسیترال س ی     حقوقی مدون نسبت به 

بینی هن در قالب اقدامات تأمینی و       کارگیری این اصااا الح اما پیش   نموده تا با اجتناب از به    

یا پیگیری دعوا فراهم هورد    موقت راه اری را برای مقبولیت هر        مه  قا  ره بیشاااتر قرار منع ا

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را از  که قانون نمونه داوری هنساایترال، صاادور بنابراین، درحالی

های داوری اختیار صااادور قرار منع    حال به دیوان  کند، درعین های ملی منع می جانب دادگاه   

یا پیگیری دعوا را اع ا می      مه  قا گامی  . دیوانکند ا مه    که فرفین موافقت  های داوری نیز هن نا

نامه  کنند و در پی نقم و منت ی نمودن موافقتهای افاله رسیدگی است اده می  داوری از رو 

 نمایند.باشند، از قرار مزبور است اده میو رسیدگی داوری می
 

 کنوانسیون نیویورک -2-4

ری  نیویورک در راب ه با قرار منع اقامه یا پیگیدر این خصوص باید دید روی رد کنوانسیون 

 ؟دعوا صادره از جانب دیوان داوری  یست

در این راب ه باید به این ه ن ته توجه داشاات که کنوانساایون نیویورک در خصااوص هرای  

هایی و لزم  یان فرفین           های داوری می الجرا دیوانن ماهوی م به اختالفات  که راجع  باشاااد 



25 
 

 ... های داوریدیوان نع اقامه یا پیگیری دعوا صادره ازقرار م 

سائن تصمیم نهایی دیوان داوری که کلیه مصادر گشته است. بنا به ت ری ی،  نامه داوریموافقت

به دیوان را خاتمه دهد، رصی می        مات    نامند. ازاین  ماهوی ارجاعی  قدا ناظر بر ا رو، این م هوم 

ست و نهایی     ست ینتأمینی و موقت  صمیم در ماهیت دعوا نی ر  ه هن ه اقدامات مذکور ات اذ ت

صمیم دیوان داوری هنگامی  9گردد.نیز تلقی نمی صرفاً نقش و کارکرد فرعی را  بنابراین، ت که 

واند  تکند، با توجه به م اد کنوانسااایون نیویورک نمی     در راب ه با ح ظ وضاااع موجود ای ا می   

هور در نظر گرفته شاااود. نظر به مقدمه فوق باید بیان داشااات که در عنوان رصی نهایی و الزامبه

ی که متضاامن دسااتوری مبنی بر خودداری از اقامه یا پیگیری   خصااوص تصاامیم دیوان داور 

نامه داوری اسااات تردیدهایی وجود داردر  ه هن ه  نین قراری هدن         دعوای ناقم موافقت  

 جای هن، هدن  کند، بل ه به   هور را ای ا نمی وفصااان اختالن به یک فریقه نهایی و الزام     حن 

م روحه یا رسیدگی هتی در راب ه با  قرار مزبور ح ظ اثرب شی داوری در خصوص رسیدگی    

رو  نین تصااامیم و باشاااد. ازاین نامه داوری می  موضاااوم ماهوی حقوقی میان فرفین موافقت   

عنوان یک رصی داوری توصاایف شااود، ل ن ماهیت فرعی در  تواند بهاقدامی اگر ه ظاهراً می

سیون      این امر که قرار منع اقامه یا پیگیری درواقع، 2حمایت از داوری دارد. شمول کنوان دعوا م

 رسد این است که قرار  ای از ابهام قرار دارد و هنچه به نظر میباشد یا خیر در هاله نیویورک می

حال،   تواند در  ار وب کنوانسااایون نیویورک قرار گیرد. بااین   منع اقامه یا پیگیری دعوا نمی   

 گردد.این امر به ت سیر هر کشور از کنوانسیون نیویورک برمی
 

 نظام جدید بروکسل یک -3-4

های عضاااو اتحادیه اروپا در راب ه       صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از جانب دادگاه       

صادره از جانب دیوان دادگستری اروپا       فی مابین کشورهای عضو اتحادیه مزبور پس از ح م 

 ی نسبت  ت لیمنع شد. به دنبال ح م قضیه وست تان رز یک ابهام و بال 0در قضیه وست تان رز

های داوری به وجود به جواز یا عدم جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان

همد. این ابهام و بالت لی ی حول محور این مسااائله بود که هیا قرار صاااادره مزبور از جانب            

                                                                                                   
 .252(، ص. 9010ی،  اپ سوم، )تهران: انتشارات سمت، المللنیبشیروی، عبدالحسین، داوری تجاری  .9

2. Ortolani, op.cit, p. 13. 
3. Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA V. West Tankers Inc. (Lie Luxford, 
op.cit., pp. 36 – 37). 
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صادره از دادگاه دیوان سن  نامه و نظهای ملی با هیینهای داوری نیز همانند قرار  ام جدید بروک

گیری دیوان دادگسااتری اروپا در قضاایه   یک در تضاااد اساات یا خیر؟ ابهام مزبور تا تصاامیم  

باقی ماند. در قضااایه گازپروم علیه دولت لیتوانی             اختالفی میان فرفین که    9گازپروم لینحن 

ن  یعنوان دو تن از سهامداران عمده در یک شرکت گاز لیتوانیایی بودند، حادث گشت. در ا   به

نامه داوری خصااوص باید خافر نشااان ساااخت که رواب  داخلی میان سااهامداران تابع موافقت

نامه سااهامداران از موافقت 94.2نامه مزبور شاارط داوری )ماده سااهامداران بود که در موافقت

عنوان یک ها( نیز مقرر گشااته بود. گازپروم عالوه بر ن وذ خود بهمبنی بر راب ه داخلی میان هن

امدار در شااارکت مزبور، همچنین نقش حیاتی را در ب ش گاز لیتوانی به دلین موق یت          ساااه 

صلی گاز ای ا می    سب خود از یک واردکننده ا سهامدار با  منا کرد. با توجه به تل یق نقش یک 

ا شرکت  نامه بلندمدت گاز بکننده و فروشنده اصلی گاز، گازپروم یک موافقت  نقش یک تهیه

نامه گازپروم را مت هد به عرضاااه و فرو  گاز فبی ی به هن          ود که موافقت  مزبور را من قد نم 

از، به نامه بلندمدت گبایساات با توجه به فرمول مقرر در موافقتکرد. بهای گاز میشاارکت می

ادث  زمانی حشد که فرمول مذکور  ندین مرتبه اصالح گردید. اختالن  گازپروم پرداخت می

ه بهای گاز مقرر در اصااالحات متوالی فرمول قیمت، عادلنه  شااد که دولت لیتوانی دریافت ک

ستا به  باشد و با منافع شرکت در تضاد می    نمی س عنوان ع سباشد. در این را بت به این  ال ملی ن

مه نمود.         قا گاه ملی خود ا لت لیتوانی از فریق وزارت انردی دعوایی را در داد اصاااالح، دو

ی از دادگاه درخواساات کرد تا شاارکت را به مذاکره با  واساا ه این اقامه دعوا، وزارت انردبه

منظور ت بیت یک قیمت عادلنه ملزم نماید. در نق ه مقابن، گازپروم ادعا کرد که                گازپروم به  

شد. به نامه داوری میشده نزد دادگاه لیتوانیایی ناقم موافقت دعوا اقامه کردن  منظور متوقفبا

مبنی بر صاادور دسااتوری نساابت به وزارت انردی در  نین وضاا یتی، گازپروم درخواسااتی را 

نظر نمودن از دعوا خود در دادگاه لیتوانیایی، نزد مؤسسه داوری اتاق بازرگانی  خصوص صرن

ی با نامه داوری داشت و دستور  است هلم م رح کرد. دیوان اخیرالذکر نیز نظر بر نقم موافقت 

منظور ت بیت   ر ورود به مذاکره به   این مضااامون که وزارت انردی از درخواسااات خود مبنی ب  

صرن  صادر نمود. مدت کوتاهی پس قیمت گاز  ست     نظر کند،  ستور، گازپروم درخوا ازاین د

های لیتوانی نمود. درنهایت موضوم م ابقت قرار منع اقامه یا شناسایی و اجرای هن را از دادگاه 
                                                                                                   
1. Gazprom OAO v. Lithuanian State. (Petrov & others, op.cit, pp.13-20). 
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رح در این قضیه، منجر به ف  نامه بروکسن یک های داوری با هیینپیگیری دعوا صادره از دیوان 

 هن در دیوان دادگستری اروپا گشت.

دیوان دادگساااتری اروپا بیان داشااات که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صاااادره از جانب            

های داوری نماینده یک کشاااور و دولت خاص نیسااات، که دیوانهای داوری ازهنجاییدیوان

دیوان دادگسااتری اروپا تأیید کرد تحولت   اساات. 9خارج از قلمرو م هوم اصاان اعتماد متقابن

ملی  هایاخیر حقوق اتحادیه اروپا راجع به منع صاادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دادگاه

م  های داوری ت میقرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صااادره از جانب دیوانعضااو اتحادیه اروپا، به

صادره از دیو  که مداخله دادگاه یک کشور در  ان داوری ازهنجایینیافته و اظهار کرد قرار منع 

نامه و نظام جدید بروکسااان یک،  منافاتی  نظام قضاااایی دادگاه کشاااور دیگر نیسااات، با هیین

 2ندارد.

های داوری   های ملی و دیوان اگر ه برخی بر تمایز میان قرارهای مزبور صاااادره از دادگاه     

شاااده در جهت حمایت از م ابقت قرار منع اقامه یا پیگیری         اعتقاد دارند و به اساااتدلل م رح    

دعوا صااادره از دیوان داوری مبنی بر این ه قرار مزبور صااادره از دیوان داوری فاقد ضاامانت   

نامه و نظام جدید بروکسن یک، نیست واکنش نشان داده و پاسب     فلذا میایر با هیین اجرا است، 

ه ب های داوری نسااابت   اند که حتی قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صاااادره از جانب دیوان        داده

صادره از دادگاه قرارها شتری برخوردارند و مضافاً این ه     ی مزبور  های ملی از قابلیت اجرایی بی

ضمانت  اجراهایی مانند رصی به جبران خسارت نیز برخوردار بوده و با توجه به همین موارد،   از 

 های داوری همانند قراراند که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صااادره از جانب دیوانبیان داشااته

 0نامه و نظام جدید بروکسن یک م ابقت ندارد.های ملی با هیینمزبور صادره از جانب دادگاه

اساااتدلل مزبور در جهت عدم م ابقت قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا با نظام جدید                 ل ن

سن یک قابن دفام نمی  سوی دیوان   بروک شد، زیرا قرار مزبور با توجه به این ه از  ای داوری هبا

صی می    صو صادر می   که نهادی خ شند نه دولتی  صدور قرار مزبور مداخله نظام  با گردند، لذا 

شور     ضایی یک ک شور دیگر نمی   ق ضایی ک صن اعتماد متقابن می   در نظام ق شد و درنتیجه ا ان با

                                                                                                   
1. Mutual Trust 
2. Lie Luxford, op.cit, p. 32. 
3. Ortolani, op.cit, pp. 13-15. 
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ضو اتحادیه اروپا را نقم نمی    شورهای ع شت همچنان که در رویه  ر کندک بنابراین باید بیان دا

قضایی دیوان دادگستری اروپا در قضیه گازپروم نشان داده شد، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا        

های داوری در حقوق اتحادیه اروپا برخالن قرار مزبور صاااادره از      صاااادره از جانب دیوان   

با هیین   دادگاه  با نظام جدید                  های ملی که  نامه و نظام جدید بروکسااان یک م ابقت ندارد، 

، قرار توان بیان داشات رو میبروکسان یک م ابقت داشاته و منافاتی با نظام مزبور ندارد. ازاین  

یا پیگیری دعوا صااااادر      مه  قا نب دیوان   منع ا جا ته        ه از  یاف یت روزافزونی  های داوری مقبول

که هم از  هار وب قانونی برخوردار بوده و هم در رویه قضااایی به هن به دیده م بت  فوریبه

 نگرند.می
 

 المللی ایرانقانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین -4-4

ه اساات و بینی نگشااتیا پیگیری دعوا پیش در قوانین ایران قراری تحت عنوان قرار منع اقامه

سمت باید تحلین نمود که هیا می    ست. در این ق توان قرار نظام حقوقی ایران با این قرار بیگانه ا

منع اقامه یا پیگیری دعوا را با توجه به مقررات ف لی در باب داوری، در قالب دساااتور موقت             

 توجیه نمود یا خیر؟

از ام ان یا عدم ام ان صدور دستور موقت از     9021در قانون هیین دادرسی مدنی مصوب   

قانون مذکور یادشاااده اسااات. درواقع، صاااادر      یخألها عنوان ی ی از دیوان داوری به جانب   

قانون هیین   099ن ردن دساااتور موقت توسااا  دیوان داوری به دلین ت سااایر مرساااوم از ماده  

ص دادرسی مدنی است که رسیدگی به دستور موقت را در صالحیت دادگاهی می        ن داند که ا

جانب دیوان داوری  دعوا در هنجا م رح است. مضافاً این ه عدم ام ان صدور دستور موقت از    

صی          صو س  مراجع خ ستور موقت و نبود  نین اختیاری تو را به دلین حاکمیتی تلقی کردن د

دانند. در خصوص این امر که داوران  گذار میوفصن اختالن در فرض عدم تصری  قانون  حن

 توانند دستور موقت صادر نمایند یا خیر سه دیدگاه وجوددر داوری داخلی در شرای  ف لی می

که دیوان داوری نهادی خصااوصاای اساات و دسااتور موقت دارد. م ابق دیدگاه اول، ازهنجایی

در  باشااند.های داوری فاقد اختیاری مبنی بر صاادور دسااتور موقت می امری حاکمیتی، دیوان

توانند دسااتور موقت صااادر نمایند که این اختیار از دیدگاه دوم، داوران صاارفاً در صااورتی می

ها اع اشاااده باشاااد. درنهایت در دیدگاه ساااوم، اختیار  نامه داوری به هنفقتجانب فرفین موا
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صوص حن  سازوکاری که با این امر ارتباط       داوران در خ شامن تمامی امور و  صن اختالن  وف

  الذکر، دیدگاه سوم با واق یاتهای فوقگردد. از میان دیدگاهدارد ازجمله دستور موقت نیز می

  گذار در این به دلین عدم تصاااری  قانون      حال بااین رساااد، نظر می تر به ف لی داوری مناساااب 

ستور موقت از جانب داوران وفق هیین دادرسی مدنی، مبهم می       صدور د شد. خصوص،  در  9با

المللی برخالن قانون هیین دادرسااای مدنی صاااراحتاً اختیار       قانون داوری تجاری بین   92ماده  

 شده است.بینییشهای داوری پصدور دستور موقت برای دیوان

توان قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را در قالب  حال در پاسب به سؤال صدرالذکر که هیا می   

دسااتور موقت توجیه نمود یا خیر باید بیان داشاات، اولً، صاادور دسااتور موقت از جانب دیوان 

این خصاااوص  ها در  ای از ابهام قرار دارد و دیدگاه   داوری وفق هیین دادرسااای مدنی در هاله   

سلم و ق  ی نمی      ست و از امری که خود م شتت ا شد، نمی مت توان امری دیگر ی نی قرار منع با

قانون داوری تجاری بین              یاً، اگر ه  ثان باط نمود.  یا پیگیری دعوا را اساااتن مه  قا یار   المللی اا خت

مذکور  نهای داوری مقرر داشته، ل ن با توجه به این ه قانو صدور دستور موقت را برای دیوان  

سیترال اقتبا   شده و همچنین اصالحات اخیر قانون نمونه به هن الحاق    از قانون نمونه داوری هن

توان قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را در قالب دسااتور موقت در نشااده، باید اذعان داشاات نمی

رار صااادور ق المللی ایران نیز توجیه نمودر  ه هن ه اختیار داوران در    قانون داوری تجاری بین  

منع اقامه یا پیگیری دعوا در قالب دسااتور موقت در اصااالحات قانون نمونه داوری هنساایترال   

سال       صالحات  شده و پیش از ا صدور قرار     2334مقرر سیترال نیز ام ان  قانون نمونه داوری هن

در  بنابراین ررسااایدشااادت محن تردید بود و حتی منت ی به نظر میمنع اقامه یا پیگیری دعوا به

توانند قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را در     ها نمی های داوری همانند دادگاه    حقوق ایران، دیوان

 قالب دستور موقت صادر نمایند.

 

 شرایط صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا -5
سناد بین  صدور قرار منع اقامه     حال که م هوم، مبانی و روی رد ا صوص  المللی و ملی در خ

 گشت، در پایان باید شرای  صدور قرار مزبور    نییتبهای داوری یری دعوا از سوی دیوان یا پیگ

                                                                                                   
، «هیین دادرساای مدنی در صاادور قرار دسااتور موقت از جانب داور خألهای قانون »، رضااا، پرسااتحقجنیدی، ل یا و  .9

 .422(، ص. 9010) 2، شماره 99فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 
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اید،  نم فرفی که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را از دیوان داوری تقاضاااا می       بررسااای گردد.

شروفی را اثبات نماید.     می صادر کند، پیش  ست قبن از این ه دیوان داوری  نین قراری را  بای

گذارد که  نان  ه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا  الزامات و شااارای  بر این امر صاااحه میاین 

ست هثار قابن     صادر نگردد، مم ن ا شرای  مقرر  اوری بر نامه دتوجهی برفرفین موافقتتحت 

 گردد.جا گذارد. این شرای  در این مبحث بررسی می

 
 خطر لطمه به روند داوری -1-4

منظور جلوگیری از ل مه و هسااایب به روند داوری       پیگیری دعوا اغلب به  قرار منع اقامه یا    

قابلیت اجرای هتی رصی داوری  شود، عالوه بر هن، صدور قرار مزبور حاوی تضمین    صادر می 

قانون نمونه داوری هنسااایترال     92 ماده  2باشاااد. این شااارط در پاراگران )ب( از بند     نیز می

 9است. مقررشده

صراحتاً برای دیوان داوری          پاراگران مزبور بدی شت تا  ضافه گ سیترال ا س  هن ن منظور تو

ود تا   الذکر این ب اختیار صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را مقرر نماید. دلین مقرره فوق        

وسااایله ی ی از فرفین در  های داوری بتوانند از تأخیر و ممان ت از رسااایدگی داوری به       دیوان

نامه انحصااااری داوری های داوری دیگر که میایر با موافقتا دیوانهای ملی یرجوم به دادگاه

است جلوگیری به عمن هورد. درواقع هنسیترال در نظر داشته که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا     

عنوان اقدامات تأمینی و موقت علیه فرفینی که دادرسی دادگاه یا رسیدگی    به 92م ابق با ماده 

نمایند، صاااادر و دساااتور داده شاااود.      نامه داوری هغاز می   افقت داوری دیگری در نقم مو

م های قضایی مبتنی بر نظا هایی م الف اصالحات مزبور، بر اسا  عدم هشنایی حوزه   استدلل 

ستدلل    .حقوق مدون با قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا م رح گردید سیترال ا های مزبور ل ن هن

با تو      به دلین ذین توجیه نمودر اسااات اده روزافزون و         را نپذیرفت و اصاااالحات خود را  جه 

فورکلی، اهمیت قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در گسااترده از قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به
                                                                                                   

اقدام تأمینی و موقت عبارت اسااات از دساااتور هرگونه اقدامات موقتی، اعم از         -2...»: داردیمپاراگران مذکور مقرر    .9
که دیوان داوری تا قبن از صادور رصی و فیصاله نهایی اختالن صاادر     دیگر صاورت بهاین ه به شا ن رصی صاادر شاود یا    

ستور   موجببهو  کندیم سارت یا ل مه جاری یا  ...:دهدیمهن به ی ی از فرفین د   الوقومبیقر. )ب( برای جلوگیری از خ
، دشو یمی ال مه نین خسارت یا   به خود روند داوری، اقداماتی را انجام دهد یا از مبادرت به اقداماتی که احتمالً موجب

 «....خودداری کند
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ی  های قضاااای نامه داوری در حوزه  الملن و درنهایت این ه فرفین موافقت     تساااهین تجارت بین  

ل   نامه داوری را نقم می  اوقات موافقت   مبتنی بر نظام مدون و نظام کامن ل، برخی     ذا نمایند، 

های داوری در هر دو حوزه قضایی مذکور نیاز به داشتن اختیاری مبنی بر صدور دستور       دیوان

مر برای یافت که این اتوقف دادرساای و رساایدگی رادارند. هنساایترال نهایتاً به این نتیجه دساات

وسایله صادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به   های داوری مشاروم و قانونی اسات که به  دیوان

 9نامه داوری باشند.دنبال ح اظت از روند و جریان خود در مقابن فرفین ناقم موافقت

 
 ناپذیرخطر ضرر جبران -2-5

الف از قانون نمونه   92باشااد. ماده می 2ناپذیرخ ر ضاارر جبران شاارط دوم لزوم احرازپیش

بینی کرده اسااات. برای صااادور اقدامات تأمینی و موقت پیشداوری هنسااایترال شااارای ی را  

 0نماید.ناپذیر را مقرر می( ماده مزبور شرط خسارت جبران9پاراگران )الف( از بند )

د های داوری ملزم هستند این امر را در نظر بگیرنالذکر، دیوانبنابراین با توجه به مقرره فوق

سارات وجود دارد  صن نمایند که قرار   که هیا خ ر وارد همدن خ یا خیر و همچنین افمینان حا

منع اقامه یا پیگیری دعوا نساابت به خساااراتی که مم ن اساات درنتیجه صاادور قرار منع اقامه یا 

مضافاً این ه این شرط  4فرن مقابن وارد شود، ضروری و متناسب است یا خیر.  پیگیری دعوا به

موازی اجازه داده شاااود که ادامه یابد،        گردد که  نانچه به رسااایدگی      بدین فریق احراز می 

دیگر،  نان  ه جواز ادامه رسایدگی موازی در راب ه   عبارتبه 5کلی اختالن تشادید گردد. به

با موضوعی که نسبت به هن قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا درخواست شده، داده شود، اختالن  

رر توان اظهار داشت که شرط ض   که با توجه به این شدت اختالن، می  میان فرفین تشدید شد  

وفصاان  های بیشااتری در ارتباط با حنجبران احراز گشااته اساات. در حقیقت اگر هزینهغیرقابن

 توان بیان داشت که اختالن تشدید  اختالن در بیش از یک مرجع رسیدگی به وجود هید، می 

                                                                                                   
1. Lie Luxford, op.cit, pp. 17-18. 
2. Irreparable Harm 

ساراتی وارد        ...: » داردیمالف مقرر  92ماده   .0 شود، خ صادر ن ستور  سارت،   شود یم)الف( اگر د که با رصی به جبران خ
سارات کافی قابن جبران ن واهد بود و  نین  فوربه ساً    خ سا ستور،          ترنیسنگ ی ا صدور د صورت  ست که در  ساراتی ا از خ

 «..... شودیم، وارد گرددیماحیاناً به فرفی که دستور علیه او صادر 
4. Vishnevskaya, op.cit, p. 190. 
5. Ibid 
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ابع مالی الن منوفصن اختالفات، ات تواند سبب تأخیر در حن شود، زیرا رسیدگی موازی می  می

که درنهایت صااادور هرای متناقم نیز به        عوا، احتمال صااادور هرای متناقم گردد  دفرفین 

 9مش الت اجرایی هرای داوری دامن زند.
 

 حق بودن در ماهیت دعوافوریت و احتمال ذی احراز -3-5

ردد، گالزام و شااارط دیگری که پیش از صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا باید احراز 

احتمال فراوان در ماهیت دعوا پیروز شااناخته   این اساات که فرن متقاضاای قرار مزبور باید به  

 2الف مقررشده است. 92ماده  (9شود. این شرط نیز در پاراگران )ب( بند )

همچنین باید عنصاار فوریت قبن از این ه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صااادر شااود، وجود  

امور موضوعی است که تش ی  هن به صالحدید مرج ی است که به        داشته باشد. فوریت از  

گردد که فرن در عمن، این شااارط بدین گونه احراز می 0نماید.درخواسااات رسااایدگی می 

نماید که اگر اقدام تأمینی و موقت فوراً دستور داده نشود، خ راتی    متقاضی این امر را ثابت می 

 4اندازد.ه میوجود دارد که حقوق مشارالیه را به م افر

 
 الظاهر دیوان داوری در رسیدگی به دعواصالحیت علی -4-5

در خاتمه، دیوان داوری قبن از این ه قادر به صااادور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا باشاااد، 

باشد. گیری در راب ه با ماهیت دعوا را دارا میالظاهر صالحیت تصمیمباید احراز نماید که علی

فرن به صااالحیت دیوان د توجه داشاات که صاارن این واق یت که یکدر این خصااوص بای

منزله این امر تلقی نمود که دیوان داوری   به  توان این اعتراض راداوری م ترض اسااات، نمی

واند تالظاهر فاقد صااالحیت اساات. در نق ه مقابن نیز فرح دعوا نزد دیوان داوری نیز نمی علی

ظاهر دیوان داوری را  صاااالحیت علی   تأثیری بر احراز            ال مذکور  مه دعوا  قا ید و ا ما یه ن توج

                                                                                                   
1. Shookman, Jamie, "Too many Forums for Investment Disputes? ICSID Illustration of 
Parallel Proceedings and Analysis." Journal of International Arbitration, vol. 27, Issue. 
4 (2010), pp. 362-363. 

شد.       ...: »:داردیممقرره مزبور بیان  .2 ستور، در ماهیت پرونده پیروز خواهد  ضی د )ب( ام ان م قولی وجود دارد که متقا
 «....تأثیری بر اختیار هن بر ات اذ هرگونه تصمیم ب دی ندارد تأیید این ام ان توس  دیوان داوری،

 .028شمس، پیشین، ص.  .0
4. Lie Luxford, op.cit, pp. 19-20. 
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 9.دهد، ن واهد داشتصالحیت که خود دیوان داوری هن را انجام می
 

 گیرینتیجه
وفصااان اختالفات تجاری    عنوان رو  اصااالی حن مزایای داوری سااابب تبدین داوری به     

رغم وجود شاااده که علی المللی شاااده اسااات. در حجم انبوهی از رویه داوری مشااااهده    بین

قت  قت       مواف به دلیلی دعوای موضاااوم مواف نا  مه داوری م تبر، ی ی از فرفین ب مه را ن  نا زد نا

منظور مقابله با این نقم عهد، قراری تحت عنوان قرار منع اقامه یا هنماید. بدادگاه ملی اقامه می

های نظام حقوقی    های ملی )دادگاه  های داوری و برخی دادگاه  پیگیری دعوا از ساااوی دیوان

نامه داوری، های داوری در صاادور قرار مزبور موافقتشااود. مبانی دیوانکامن ل( صااادر می

( 2باشاااد. درواقع، پاراگران )ب( بند )    ملی راجع به داوری می المللی و قوانین و مقررات بین

سیترال و ماده     92ماده  صالحی قانون نمونه داوری ان سیترال بدون هن ه    24ا مقررات داوری هن

های  اص الح قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را ب ار برند، جواز صدور قرار مزبور را برای دیوان

ظه  که در قضیه گازپروم مالحاند.  نانبینی نمودهنی و موقت پیشداوری در قالب اقدامات تأمی

وری های داگردید، در رویه داوری نیز ام ان صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا برای دیوان 

وجود دارد. درواقع، عالوه بر مبنای قانونی برای صاادور قرار مزبور، رویه داوری نیز بر صاادور 

های داوری صحه گذاشته است. عالوه بر هن ماده    ری دعوا از سوی دیوان قرار منع اقامه یا پیگی

ست. به نظر       92 شته ا سیترال، اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را مقرر دا اچ قانون نمونه هن

کارگیری اصاا الح قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در مقررات مذکور، به دلین رسااد عدم بهمی

ای  قرار مزبور اساات تا کشااورهی مبتنی بر نظام حقوق مدون نساابت بهروی رد من ی کشااورها

ص الح از مزایای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا بهره        سبت به این ا سیت ن سا مند مزبور بدون ح

المللی در راب ه با داوری کنوانسیون نیویورک است که در راب ه    شوند. از دیگر اسناد مهم بین  

نهایی داوری است.  پرواض  است که قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا   با شناسایی و اجرای هرای

 گیرد.رو در دامنه شمول کنوانسیون نیویورک نیز قرار نمیشود و ازاینرصی نهایی تلقی نمی

شرای            ست که این  ضروری ا شرای   صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا احراز  پیش از 

ضرر غیرقابن عبارتند ازر خ ر ل مه به روند د جبران، فوریت و احتمال موفقیت در اوری، خ ر 
                                                                                                   
1. Ibid 
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الظاهر دیوان داوری در رساایدگی به اختالن. در فرض صاادور ماهیت دعوا و صااالحیت علی

 های موازی که  قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا م ابق با الزامات و شااارای  مقرر، از رسااایدگی        

ست ممان ت به عمن   موجب اتالن منابع، زمان و صدور دو رصی متناق  م در موضوعی واحد ا

فرفی و پذیری، محرمانگی، بی  خواهد همد و از ساااوی دیگر مزایای داوری ازجمله ان  ان      

که نظام حقوقی ایران با  نین قراری سااارعت رسااایدگی داوری تأمین خواهد شاااد. ازهنجایی

قامه یا پیگیری  رار منع ابینی صدور قگذار داخلی با پیشگردد که قانونبیگانه است، پیشنهاد می

سوی دیوان  صدور قرار مزبور را در داوری دعوا از  المللی  های داخلی و بینهای داوری، جواز 

تا عالوه بر ترقی بیش      به دیوان  ید  ما با   های داوری اع ا ن هاد داوری در حقوق ایران،  ازپیش ن

نامه  ساااوی فرفین موافقتتوجه به این روی رد حمایتی، بساااترهای لزم برای انت اب ایران از 

 عنوان مقر داوری فراهم شود.داوری به

 

 منابع 
 فارسی 

  لنامهفصاا «المللی و داخلی.ت هد به افشااار در حقوق داوری تجاری بین» ،تقی پور، بهرام  -

 .018-089 ،(9010)  ،0، شماره 44دوره  ،دانشگاه تهران یخصوص حقوق م ال ات

خألهای قانون هیین دادرساای مدنی در صاادور قرار  »پرساات، رضااا  حق -جنیدی، ل یا  -

، شماره 99، دوره پردیس فارابی دانشگاه تهران یخصوص   حقوق «دستور موقت از جانب داور. 

2  ،(9010)، 495-405. 

گذاری خارجی و های موازی در دعاوی ساارمایهرساایدگی»، ج  ری ندوشاان، شااهاب  -

-49 ،(9012) ،84سال ه تاد و ه تم، شماره    ،یدادگستر  یحقوق مجله «های مقابله با هن.رو 

41. 

صال   - سی در داوری تجاری بین   »، خدری،  صول دادر صلنامه م ال ات حقوق   « المللی.ا ف
 .540-522 ،(9010)  ،4، شماره 44، دوره دانشگاه تهران یخصوص

سهیال  –سربازیان، مجید   - ش   ثالث و  ت میم قلمرو موافقت» ،رنجبری،  نامه داوری به 

 .85-51 ،(9015)  ،2، دوره هشتم، شماره دانشگاه شیراز یحقوق م ال ات مجله «هثار هن.
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 ... های داوریدیوان نع اقامه یا پیگیری دعوا صادره ازقرار م 

تهران:  ). ج سااوم،  اپ نوزدهم، شاارفتهیپ دوره یمدن یدادرساا نییه ،شاامس، عبداهلل -

 .(9013، انتشارات دراک

 (.9010 )تهران: سمت، .  اپ سوم، یالمللنیب یتجار یداور ،عبدالحسین شیروی، -

، رانیاتاق ا یداور مرکز «امتیازات داوری از حیث اجرای رصی داور.»  ،محسااانمحبی،  -

(9082)،9-22. 

گاه  دانش یقیت ب حقوق م ال ات «المللی.دادرسی موازی در دعاوی بین» مقصودی، رضا، -

 .432-589 (،9010، )2شماره  5تهران، دوره،

جار  یداور ،حمیدرضاااا   نی ب ت،  - تهران:  ) اپ دوم،   «.هیین داوری» یالمللنیب یت

 (.9013) ، های بازرگانیمؤسسه م ال ات و پژوهش
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