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چکیده
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خأل در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است ،امکان صدور دستوور موقتت از نانت
دیوان داوری است .در شرایط فعلی صدور دسوور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری بتهستادگی ممکتن نیستت و مرانتو داوری و
دادگاهها اگر نگوییم مطلقاً ،دست کم به طور غال  ،از انابت درخواست صدور دستوور موقتت ،بته دلیت ختأل قتانونی ستر بتاز متیزننتد.
صادرنکردن دسوور موقت توسط دادگاه بهدلی تفسیر رایج آنها از مادة  955قانون آیین دادرسی مدنی است که رسیدگی بته درخواستت
دسوور موقت را در صالحیت دادگاهی میداند که اص دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دسوور توسط دیوانهای داوری ،بته دلیت
حاکمیوی تلقیکردن آن و اعوقاد به نبود چنین اخویاری توسط مرانو خصوصی ح اخوالف در فرض عدم تصریح قانونگتذار استت .ایتن
اعوقاد در مواردی که موضوع از نان طرفین نیز مسکوت گذاشوه شده باشد ،بیشور در دیوانهای داوری تقویت میشود .ایتن مقالته بته
دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در نریان رسیدگی داوری پیش میآیتد ،کتدام مرنتو بایتد نستبت بته
موضوع تعیین تکلیف کند ،مرنو داوری یا دادگاه یا هر دو؟ همچنین ،انرای دسوور موقتت صتادره توستط مرانتو داوری چگونته میستر
است؟ سرانجام ،خأل قانونی بهویژه چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید نبران شود؟

کلیدواژگان
انرای دسوور موقت ،توافق طرفین ،دیوان داوری ،صدور دسوور موقت ،صالحیت همزمان.

 نویسندة مسئول

تلفن10092591190 :

رایانامهrezahaghparast@ut.ac.ir :
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مقدمه
همواره این امر محتمل است که در جریان داوری در مواردی که فوریت و اضطرراریبطودن امطری
اقتضا دارد ،طرفین بتوانند از دیوان داوری یا دادگاه صدور دستور موقت را درخواست کنند .به این
دلیل که قرارهای تأمینی به عنوان ابزار و ضرورتی مرلق ،بطرای حمایطت و محافظطت از آنچطه در
معرض خرر در روند دادرسی است بهکار گرفته میشود ).(Morek, 2007, p.175
یکی از خألهای موجود در قانون آیین دادرسی مدنی ،عدم تصریح امکان صدور دستور موقطت
از جانب دادگاه یا دیوان داوری است .در شرایط کنونی ،این عدم تصریح موجب شده اسطت تطا از
یك سو ،در عمل داوران نتوانند چنین قراری صادر کنند؛ از سوی دیگر ،حتطی زمطانی کطه ططرفین
برای مررحکردن چنین درخواستی به دادگاه مراجعه میکنند ،غالب دادگاه ها نیطز بطه راحتطی بطرای
رسیدگی به این درخواست اعالم صالحیت نمیکنند .به این استناد که مطادة  100ق.آ.د.م قاعطدهای
عام است و مرجع صالح جهت درخواست دستور موقت را دادگاهی میداند که اصل دعوا در آنجا
مررح است ،با این شرایط ،نه دادگطاه و نطه دیطوان داوری نوعطا بطه چنطین درخواسطتی رسطیدگی
نمیکنند .البته بهطور استثنا در موارد معدودی دیده شده است که برخی دادگاههطا بطرخال

شطر

داوری و صالحیت مرجع داوری جهت رسیدگی به دعوی ،دستور موقت صادر کرده اند .مثال شعبة
 68دادگاه حقوقی تهران در دادنامة شمارة  015مطور  0166/09/5دسطتور موقطت منطع پرداخطت
ضمانتنامههای بطانکی را بطه اسطتناد مطواد  191 ،106 ،103 ،108 ،101،109 ،100و  195ق.آ.د.م
صادر کرده است .گرچه داوری از نوع داوری تجاری بین المللی است و به نظطر مطی رسطد دسطتور
موقت باید به استناد مادة  0قانون یادشده صادر شود ،ولی قرع نظر از موضوع یادشطده ،همطین کطه
دادگاه از تفسیر مادة  100ق.آ.د.م به شیوة متداول پرهیز و با اعتقاد به قابلیطت اعمطال قطانون آیطین
دادرسی ،دستور موقت به اعتبار صالحیت عام دادگاه ها صادر کند ،قابل توجه است .با این وصف،
چون این دیدگاه ،دیدگاه مورد اقبال همة دادگاه ها نیست و مسئله اختالفی است ،خأل بطه ویطهه در
قانون آیین دادرسی مدنی محسوس و موضوع بازهم نیازمند تعمق و تتبع است.
به نظر می رسد اگر طرفین ،توافقی در اعرای اختیار صطدور قطرار دسطتور موقطت بطه داور داده
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باشند ،تا حدی این خأل تعدیل و اختیار اعرایی به عنوان بخشی از آیین داوری مورد توافق طرفین
میتواند از جانب داور منا اعتبار قرارگیرد .گرچه برخی دستور موقت را به دلیل جنبطة حطاکمیتی
آن از حدود اختیارات داور خارج میدانند ،چون همواره اساس و منشأ داوری ،ناشی از توافقهطای
طرفین بوده است ،لذا همین ارادهها نیز باید قادر باشند به داوران چنطین اختیطاراتی را اعرطا کننطد.
مادة  03قانون داوری تجاری بین المللی در اعرای اختیار صطدور دسطتور موقطت بطه داور مؤیطد و
تقویتکنندة این روش استنبا است .در غیر این صورت ،خطأل قطانونی یادشطده بطه ناکارآمطدی و
بیفلسفهماندن نهاد داوری و ارجاع مستقیم دعاوی به دادگاهها منجر خواهد شد.
به هر حال ،به منظور داشتن مقرراتی جامع در صدور قرار دستور موقت ،بطهکطارگیری سلسطله
اصططولی اساسطی ماننططد اصطل صططالحیت هططمزمططان دادگططاه و دیطوان داوری ،پیامططدهططا ،همچن طین
محدودیتهای ناشی از آن ضروری است .بر این اساس ،سؤالهایی کطه در ایطن نوشطتار در صطدد
پاسخ به آنهاییم عبارتاند از اینکه آیا مراجع داوری و دادگاههطا صطالحیت هطمزمطان در صطدور
اقدامات موقتی دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا رجوع به دادگاه در فطرض اخیطر بطه منزلطة
عدول از موافقتنامه داوری است؟ پس از صدور دستور موقت از جانب مراجع داوری ،اجرای ایطن
دستوری چگونه امکانپذیر است؟ آیا مراجع داوری واجد قدرت اجرایطیانطد ،یطا فقطط دادگطاههطا
قدرت اجرایی و به تبع صالحیت انحصاری در اجرای چنین دستوراتی دارند؟
اصل صالحیت همزمان 1دادگاه و دیوان داوری در صدور دستور موقت
از نظر حقوق تربیقی ،بهویهه در داوریهای تجاری بینالمللی ،اصطل ایطن اسطت کطه دادگطاههطا و
داوران صالحیت همزمان در صدور اقدامات تأمینی دارند؛ بدین معنا که طرفین آزادند درخواسطت
خود مبنی بر صدور دستور موقت را ،هم از دادگاه و هم از دیطوان داوری بخواهنطد .البتطه ایطن در
صورتی است که طرفین ،خال

آن توافق نکرده باشند .در غیر این صورت ،آنچه مورد توافق بوده
1. Concurrent Jurisdiction
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است ،منا اعتبار داور به عنوان آیین داوری قرار خواهطد گرفطت (

Mcilwrath & Savage, 2010,

 .)p.28این اصل بهطور گسترده در قوانین موضوعة داوری ،سطازمانهطای داوری ،کنوانسطیونهطای
بینالمللی و آرای داوری رسمیت دارد که نشان دهندة پذیرش رو به رشد اصل صالحیت همزمطان
است ( .)Fouchard et al., 1999, p.642همانطور که اشاره شد قانون آیین دادرسطی در ایطن زمینطه
سکوت کامل اختیار کرده و این موجب شده است عمال درخواست صدور دسطتور موقطت هطم از
دادگاه و هم از دیوان داوری با مشکل مواجه باشد .در شرایط کنونی ،مشکلی که در صدور چنطین
اقداماتی وجود دارد آن است که وقتی طرفین ،اختالفاتشان را نزد دیوان داوری مررح میکننطد ،در
واقع ،اصل دعوا در صالحیت دیوان داوری قرارمیگیرد .در ایطن شطرایط ،بطه دلیطل عطدم تصطریح
قانونی ،داور برای خود صالحیت صدور چنین قراری را قائل نیست.
در طر

مقابل ،زمانی هم که طرفین درخواست خود را در دادگاه مررح میکنند ،با ایطن مطانع
0

مواجه میشوند که مادة  100ق.آ.د.م  ،به عنوان قاعطدهای عطام صطدور قطرار دسطتور موقطت را در
صالحیت دادگاهی میداند که اصل دعوا در آنجا مررح است ،یا صالحیت رسیدگی به اصل دعطوا
را دارد (شمس ،0163 ،ج ،1ص .)525همانطور که در تعریف صالحیت گفتهاند ،صالحیت حقی
قانونی است که به وسیلة آن حق ،قضات اختیار خود را اعمال و اجرا میکنند (جعفری لنگطرودی،
 ،0136ص .)213صدور دستور موقت نیز از این قاعدة اصولی و وابسته به نظطم عمطومی مسطتثنی
نیست و همواره باید از سوی مراجعی رسیدگی شود که به طور قانونی صالحیت ذاتی و صالحیت
نسبی رسیدگی به آن را داشته باشند (نهرینی ،0136 ،ص .)011با این توضیح ،زمانی که هر یك از
طرفین جهت درخواست دستور موقت به دادگاه مراجعه میکند ،همان طور که گفته شد ،دادگطاههطا
به استناد مادة  100ق.آ.د.م ،خود را صالح به رسیدگی نمیدانند ،زیطرا ایطن مطاده ،صطالحیت ذاتطی
رسیدگی به موضوع یادشده را به ایطن علطت کطه اصطل دعطوا در دیطوان داوری مرطرح اسطت ،در
 .0مادة  100ق.آ.د.م « :چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مررح باشد ،مرجع درخواست دستور موقت ،همان دادگاه خواهد بود
و در غیر این صورت مرجع درخواست ،دادگاهی می باشد که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد».
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صالحیت همان مرجع میداند .به نظر مطیرسطد شطر داوری صطالحیت ذاتطی دادگطاههطا جهطت
رسیدگی به دعوی دعوا را از بین نمیبرد همان طور که در برخی موارد کطه دخالطت دادگطاههطا در
جریان داوری الزم است ،قانون آیین دادرسی این دخالت را در اختیار دادگطاهی قرارمطیدهطد کطه
صالحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد .نیز به همین دلیل ،در فرض ناممکنشدن داوری به هطر
دلیلی ،مانعی که دادگاه دربارة صالحیت رسیدگی به دعوا داشته است ،از بطین مطیرود و بطا جمطع
شرایط آیینی میتواند به دعوی رسیدگی کند .به هر حال ،برخال

این استداللها ،رویة قضایی بطر

چنین دیدگاهی مستقر نیست .از سوی دیگر ،صالحیت داور در صدور قرار دستور موقطت نیطز نطه
در قانون قدیم و نه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیشبینی نشده است .این امر ،به طور قرطع،
یکی از خألهای بارز قانون آیین دادرسی در مبحث داوری اسطت .امطا ،در قطوانین و قواعطد دیگطر
داوری در ایران ،از جمله قانون داوری تجاری بطینالمللطی ایطران (مطادة  ،)0همچنطین دو سطازمان
داوری اصلی ،یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (بند «ت» مادة  )15و مرکطز منرقطهای داوری
تهران ،اصل همزمانی صالحیت به رسمیت شناخته شده است و این عرصه را بر طرفین توافقنامطة
داوری باز گذاشتهاند تا بتوانند درخواست خود را در دادگاه ،یا در دیوان داوری مررح کنند.
رویکرد نظامهای حقوقی ،در اعرای اختیطار بطه دادگطاه و دیطوان داوری در حمایطت از رونطد
داوری متفاوت است .برخی قوانین ،مانند قانون آیین دادرسی مدنی آلمان ،صالحیت موازی دادگاه
و دیوان داوری را مجاز دانسته اند ،برخی نیز داور را در صدور قرارهای تأمینی صالح نمطیداننطد و
جواز صدور چنین دستورهایی را فقط از جانب دادگاهها صحیح دانستهاند ،مانند قوانین کشطورهای
ایتالیا 0و چین و آرژانتین .9برخی دیگر ،صالحیت دادگاهها را ،پس از انتخاب داور ،در عمل منتفی
می دانند ،مانند قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه .و گروه دیگر ،موضع مشخصطی ندارنطد و معلطوم
نیست دادگاهها تحت چه شرایری ممکن است چنین قرارهایی را صادر کنند .در این زمینه میتوان
 .0مادة  606قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا
 .9مادة  351قانون آیین دادرسی مدنی آرژانتین
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(2003, p.179

 .)Drahoza,امروزه در اکثر قواعد و قوانین

داوری اصل صالحیت همزمان به رسمیت شناخته است و طرفین در مراجعطه بطه دادگطاه و دیطوان
داوری در صدور اقدامات تأمینی آزادند .این وضعیت نتیجة سیر تکاملی اسطت کطه در ططول چنطد

دهة گذشته صورت پذیرفته اسطت .در گذ شطته معمطول بطوده اسطت کطه فقطط دادگطاههطا
میتوانستند دست به صدور چنین اقداماتی زنند .اما امروزه ،همان طور کطه بیطان شطد ایطن
شرایط محدودکننده ،فقط در قوانین برخی کشورها یافت مطیشطود (

;Winkleret al., 2007, p.158

.)Moses, 2012, p.107
پیامدهای اصل همزمانی صالحیت و عدم تصریح به آنها
اصل برابری و همزمانی صالحیت دیوان داوری و دادگاه پیامدهایی دارد که هر یطك بایطد بررسطی
شود.
صالحیت دادگاهها در صدور دستور موقت

اولین نتیجة اصل همزمانی صالحیت دادگاه و دیوان داوری آن است که ططرفین ،بطرخال

وجطود

موافقتنامة داوری ،حق درخواست از دادگاهها را نیز در صطدور اقطدامات تطأمینی خواهنطد داشطت.
احتمال دارد دادگاههای ملی قبل ،یا بعد از تشکیل دیوان داوری نیز بتوانند چنین اقداماتی را صطادر
کنند ،اما زمانی که طرفین پس از تشکیل دیوان داوری درخواست خود را در دادگاه مررح میکنند،
برخی عقیده دارند که در این صورت دادگاههای ملی نقشی فرعی و حمایتی دارند و این وضطعیت
زمانی آشکار خواهد شد که دیوان داوری به هر علتی نتواند به درخواست یادشطده رسطیدگی کنطد
( .)Mistelis, 2010, p.606رجوع هر یك از طرفین به دادگاه ممکن است بطه ایطن دلیطل باشطد کطه
دیوان داوری هنوز تشکیل نشده ،یا اینکه تشکیل شده است ،اما موضوع مورد درخواست ،نیازمنطد
اقدامی فوری است و دیوان داوری نتواند برای رسیدگی به موضطوع سطریعا جلسطه تشطکیل دهطد
( .)Kroll et al., 2003, p.616با تتبع در قواعد و قوانین مدرن داوری ،مشاهده میشود همواره تفکر
قانونگذاران بر این بوده است که طرفین موافقتنامة داوری نباید از نفعی که با درخواست از دادگطاه
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خواهند برد ،محروم بمانند ،زیرا دادگاهها با این عنوان که مورد درخواست ،امری فوری و ضروری
است ،درخواست را استماع میکند و به سهولت به آنها حالطت اجرایطی مطیدهنطد

( Fouchard et

.)al.,1999, p.642
عدم تصریح به صالحیت دادگاه در صدور دستور موقت ،میتواند ابهامها ،سؤالها و رویههطای
قضایی مختلفی را در پی داشته باشد .برای اینکه بیشتر با ابهامهایی که ممکن است ایجاد شود آشنا
شویم ،برای مثال می توان به قواعد داوری ایکسید 0اشاره کرد .قواعد ایطن سطازمان ،بطر صطالحیت
دادگاهها در صدور اقدامات تأمینی تصریح نطدارد و دیطوان داوری فقطط بطا ابتکطار عمطل خطودش
میتواند چنین اقداماتی را اعرا کنند .البته ،این وضعیت قدری متفطاوت بطا قواعطد و قطوانین دیگطر
داوری است

(2009, p.782

 .)Bismuth,مادة  23این قواعد مقرر میکند «جز در صورتی که طرفین

توافقی نکرده باشند ،دیوان داوری می تواند با توجه به شرایط موجود ،هر گونه اقدامات تأمینی کطه
برای حفظ حقوق طرفین نیاز است پیشنهاد 9کنطد» ( .)ICSID, 2006, Article 47همطواره ،در ایطن
کنوانسیون دربارة این موضوع بحث و اختال

بوده است که آیا طرفین ،در جطایی کطه موافقتنامطة

داوری وجود دارد ،میتوانند از دادگاه درخواست اقدامات تأمینی کنند؟ آیا مطادة یادشطده در صطدد
بیان نوعی حق انحصاری برای داوران در صدور دستور موقت نیست؟ اما این مرکز ،همواره ،ابطراز
کرده است که استقالل داوران این سازمان ،مانع از صدور دستور اقدامات تأمینی از جانطب دادگطاه
بوده است .دادگاه استینا

رِن این نظر را جهت استدالل و توجیه رأیطی کطه دربطارة دعطوای میطان

جمهوری گینه و آتالنتیكتریتون 1صادر شد ،بهکار گرفطت ( .)Fouchard et al., 1999, p.643مطادة
 23قواعد ایکسید ،ابهامات زیادی را به وجود آورده است ،مثال در صورتی که طرفین در موافقتنامة
داوری بر صدور اقدامات تأمینی از جانب دادگاه تصطریح نداشطته باشطند ،ممکطن اسطت از جانطب
برخی به معنای صر نظرکردن طرفین از چنین حقی ،و از جانب برخی دیگر ،بطه معنطای نداشطتن
1. ICSID
2. Recommend
3. Rapublique de Guinee v. Atlantic Triton
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چنین حقی تفسیر شود ( .)Fouchard et al., 1999, p.643همانطور که مشاهده میشود ،ذکرنشطدن
صالحیت دادگاه ،همواره میتواند بحثها و اختال نظرهای مختلفی را در بر داشطته باشطد .بطرای
نمونه به یکی از این اختال نظرها اشاره کردیم .رویکرد نظامهای حقطوقی ملطی در ایطن زمینطه را
میتوان به ترتیب زیر طبقهبندی و تحلیل کرد.
 .1آلمان .در این زمینه میتوان به مواد  0111و  0120قانون آیین دادرسی مطدنی آلمطان اشطاره
کرد .از مجموع این دو ماده ،می توان نتیجه گرفطت کطه قطانون آیطین دادرسطی مطدنی آلمطان اصطل
صالحیت همزمان دادگاه و دیوان داوری در صدور اقدامات تأمینی را پذیرفته است (

Kroll et al.,

 .)2003, p.611مادة  0111در بیان صالحیت دادگاه مقطرر مطیکنطد« :موافقتنامطة داوری مطانع از آن
نیست که دادگاه قبل یطا بعطد از شطروع دادرسطی بتوانطد دسطتور اقطدامات تطأمینی صطادر کنطد»...
( .)Ubersetzungen, 2012, p.275براساس این ماده ،اعرای اختیار به دادگاههطا بطه صطورت اصطلی
است نه فرعی؛ یعنی ،اختیاری که به دادگاه در صدور اقدامات تأمینی داده شده است ،مانند اعرطای
اختیاری است که به دیوان داوری اعرا مطیشطود ( .)Van Den Berg, 2005, p.261بنطابراین ،طبطق
قواعد آیین دادرسی مدنی این کشور ،طرفین در انتخاب خود ،میان طرح درخواست در دادگاه و یا
در دیوان داوری آزادند .بر این اساس در شرایط فعلی دادگاههطای آلمطان اختیطار صطدور اقطدامات
تأمینی قبل از تشکیل دیوان داوری و بعد از آن را خواهند داشت.
 .2انگلیس .مادة  22قطانون داوری انگلسطتان ،بطا داشطتن  3بنطد ،سطازوکاری پیچیطده در بیطان
صالحیت دادگاههای ملی در ارتبا با اقدامات تطأمینی حمطایتی ایجطاد کطرده اسطت

0

(Harris

&

 .)Planterose, 2007, p.33براساس قواعد داوری انگلسطتان ،صطالحیت دادگطاه در صطدور دسطتور
اقدامات تأمینی ،فرعطی اسطت ( .)Ferrari & kroll, 2011, p.450در وهلطة اول ،صطالحیت اعرطای
چنین اقداماتی به دیوان داوری اختصاص دارد و دادگاه ها فقط در صورتی که بطه داوران اختیطاری
اعرا نشده باشد ،یا نتوانند در زمان مناسب بهطور مؤثر به آن رسیدگی کنند ،مطیتواننطد وارد عمطل
 .0بند  )e( 9مادة  22بهصراحت به دادگاههای این کشور اجازة صدور اقدامات تأمینی را میدهد.
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شوند .با توجه به اینکه مادة یادشده مقررة اصلی در بیان نقش حمایتی دادگطاههاسطت ،ایطن نتیجطه
استنبا میشود که دادگاههای ملی این کشور فقط در شرایط خاصی میتواننطد بطه صطدور چنطین
اقداماتی اقدام کنند ( .)Schaefer, 1998, V.2.2, p.11البته ،انتظار نمیرود که طرفین بیدلیل جهطت
صدور اقدامات تأمینی به دادگاه مراجعه کنند ،مگر اینکه این اجازه از جانطب دیطوان داوری یطا بطا
توافق طرفین صادر شده باشد (.)Moses, 2012, p.108
 .3فرانسه .در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه ،مقرراتی در اعرای جواز صدور اقدامات
تأمینی وجود نداشت ،با این حال ،تفویض اختیار از جانب طرفین در اعرطای چنطین اقطداماتی بطه
رسمیت شناخته میشد .همچنین ،صطالحیت هطمزمطان دادگطاه و دیطوان داوری را مطیپطذیرفت و
رسیدگی به درخواستهایی را که قبل از تشکیل دیوان داوری مررح بوده و جنبة فوری نیز داشطته
است ،از طر

دادگاه ممکن میکرد ( .)Van Den Berg, 2005, p.267اما در سال  ،9100با تطدوین

مقررات جدید داوری در این کشور ،مادهای به موضوع صدور اقدامات تأمینی اختصاص داده شطد
و صالحیت همزمان دادگاه و دیوان داوری بهصراحت پذیرفته شد .در مادة  0220بیان شده اسطت:
« وجود موافقتنامة داوری ،زمانی که دیوان داوری هنوز تشکیل نشده است ،نباید مانعی برای طرفین
در درخواست از دادگاه در مورد اقداماتی که مربو به گرفتن مدرک یا اقدامات حمایتی و مطوقتی
اسطت باشطد»

( of France Civil Procedure, 2001, Article 1449

 .)Codeالبتطه ،پطذیرش اصطل

همزمانی ،این اصل را نیز محدود کرده است .مادة یادشده ،با فرض تشکیلنشدن دیوان داوری این
اصل را پذیرفته است و پس از تشکیل دیطوان و شطروع بطه رسطیدگی ،ططرفین نمطیتواننطد بطرای
درخواست اقدامات تأمینی به دادگاه مراجعه کنند.
 .4آمریکا .ایاالت متحطدة آمریکطا از جملطه کشطورهایی اسطت کطه شطرایط مشخصطی دربطارة
صالحیت دادگاههای ملی در صدور اقدامات تأمینی ندارد .قانون داوری فطدرال نیطز در ایطن زمینطه
ساکت است و مشخص نیست که دادگاهها در چه زمانی میتوانند چنین اقداماتی صادر کنند .ولطی
در حال حاضر ،دادگاههای آمریکا فقط در داوریهای بین المللی ،در اعرای اقدامات تأمینی تمایطل
نشان داده اند که در واقع ،چنین اقدامی بیشتر جنبة حمایتی دارد .البته دادگاهها در صورتی میتوانند
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به چنین درخواستی رسیدگی کنند که امکان درخواست اقطدامات تطأمینی از دیطوان داوری وجطود
نداشته باشد .برای مثال ،می توانیم به دعوای میان دو شرکت سیموال و آتُ الیو 0اشاره کنیم کطه در
نهایت ،دادگاه درخواست شرکت سیموال را به این دلیل که اعرای اقدامات تأمینی از جانب دیطوان
داوری سویس ممکن بوده است ،رد کرد (.)Moses, 2012, p.109
عدم تنافی درخواست دستور موقت از دادگاه با موافقتنامة داوری

مهمترین نتیجة اصل همزمانی صالحیت دادگاه و دیوان داوری آن اسطت کطه درخواسطت یکطی از
طرفین از دادگاه جهت صدور دستور موقت ،نمیتواند به منزلة صر نظرکردن از موافقتنامة داوری
تلقی شود .همچنین ،دادگاههای ملی از اعرای چنین اقداماتی با وجطود موافقتنامطة داوری محطروم
نخواهند شد و طرفین نیز نمیتوانند نسبت به صطالحیت دادگطاه رسطیدگیکننطده بطه درخواسطت،
اعتراض کنند ( .)Winkler et al., 2007, p.159اعرای اختیار صدور چنین قرارهای مطوقتی ،جهطت
حمایت از داوری و مبتنی بر مصلحت طرفین دعوی است .به این علطت کطه دادگطاههطای داخلطی
بیشتر در دسترس اصحاب دعوی است .همچنین ،تصمیمهایشان نسطبت بطه تصطمیمهطای مراجطع
داوری مؤثرتر خواهد بود .همینطور ،عدالت اقتضا میکند تا اصحاب دعوی بتوانند بطرای مسطائل
فوری و جلوگیری از تضییع حقوق خود و تأمین اجرای حکم داوری ،صدور چنین قرارهایی را از
دادگاهها بخواهند و این نباید مانع صالحیت مراجع داوری جهت رسیدگی بطه ماهیطت اخطتال

و

منافی موافقتنامة داوری باشد (.)Fouchard et al., 1999, p.717
برخال

قانون آیین دادرسی مدنی ،قانون داوری تجاری بین المللی ایطران ،در مطادة  ،0در ایطن

زمینه مقرر میکند« :هر یك از طرفین قبل یطا حطین رسطیدگی داوری ،مطیتوانطد از رئطیس دادگطاه
موضوع مادة  8صدور قرار تأمین و یا دستور موقطت را درخواسطت کنطد 9».از ایطن مطاده اسطتنبا
1. Simula, Inc. v. Autolive, Inc.

 .9مادة  0قواعد داوری  0065آنسیترال مقرر میکند « :درخواست یکی از طرفین قبل یا طی روند داوری از دادگاه جهت
اقدامات تأمینی ،ناسازگاری با موافقتنامة داوری ندارد»....
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میشود رجوع به دادگاه نمیتواند به معنای نقض موافقتنامة داوری باشد .همینططور مطیتطوان بطه
مادة (ت)  15قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد .در این ماده بیان شده است« :مراجعه به
محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنایی ،قبل از داوری یا حطین داوری بطه
معنای عدول و نقض موافقتنامة داوری نیست» (قواعطد و آیطین داوری مرکطز داوری اتطاق ایطران،
 ،0101ص .)923بند  1مادة  91قواعد داوری مرکز منرقهای تهران نیز در این زمینه بیطان مطیکنطد:
«درخواست اقدامات موقت توسط هر یك از طرفین از مراجع قضایی مغایر با توافق بر داوری ،یطا
اعراض از آن توافق محسوب نخواهد شد» (قواعد داوری مرکز داوری منرقهای تهطران ،0168 ،ش
 ،18ص.)125
رویکرد دیگر نظامهای حقوق ملی
 .1آلمان .با توجه به مواد  0111و  0120قانون آیین دادرسطی مطدنی آلمطان ،صطالحیت هطمزمطان
دادگاه و دیوان داوری در صدور اقدامات تأمینی پذیرفته شده و این نتیجه که طرفین مطیتواننطد از
دادگاه های آلمان با وجود موافقتنامة داوری و درجریان بطودن موضطوع اخطتال

در دیطوان داوری،

درخواست اقدامات تأمینی کنند ،استنبا شدنی است .این اسطتدالل قطدیمی را کطه دادگطاههطا فاقطد
چنین صالحیتی در استماع اختالفاتی که در محدودة موافقتنامة داوری است و در نهایطت ،آنهطا را
از صدور دستور اقدامات تأمینی محروم میکند ،رد کرد (.)Van Den Berg, 2003, p.261
 .2انگلیس .مادة  22قانون داوری این کشور ،که به عنوان مقررات اصطلی عمطل مطیکنطد و در
بیان اختیارات دادگاه ها در حمایت از داوری است ،هیچ تصریحی دربطارة عطدم تنطافی رجطوع بطه
دادگاه با موافقتنامة داوری ندارد اما بهطور کلی ،از مجموع بندهای این ماده میتوان چنین مفهطومی
را برداشت کرد .بنابراین ،رجوع به دادگاه براسطاس قطانون داوری انگلسطتان بطه معنطای عطدول از
موافقتنامة داوری نیست (.)Schaefer, 1998, p.11; Harris & Planterose, 2007, p.33
 .3موضع اسناد بینالمللی داوری .در این زمینطه مطیتطوان بطه بنطد  0مطادة  98قواعطد داوری
آنسیترال ( ،)9101بند  9مادة  96قواعد آیسیسی ( ،)9109بند  1مادة  90قواعطد مؤسسطة داوری
آمریکا ()0003

)p.90

 ،(Werbicki, 2010,بنطد  5مطادة  19قواعطد مؤسسطة داوری اتطاق بازرگطانی

 244

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1313

استکهلم ( ،)9101همچنین ،مادة ( VI )2کنوانسیون اروپایی  0080اشاره کرد .در همة این موارد ،با
ساختاری مشابه ،درخواست دستور موقت از دادگاه ،به معنای عدول از موافقتنامطة داوری نخواهطد
بود.
صالحیت داوران

سومین نتیجة اصل صالحیت همزمان دادگاه و دیوان داوری آن است که داوران با درخواسطت هطر
یك از طرفین صالحیت صدور دستور موقت را خواهند داشت .همانطور کطه اشطاره شطد ،قطانون
آیین دادرسی مدنی در این زمینه سکوت کرده است و هیچ تصریح قانونی دربارة صالحیت دیطوان
داوری در صدور قرار دستور موقت ندارد .سؤال مررح در اینجا این است که با توجه بطه شطرایری
که در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است آیا در غیاب مقررات صطریح در موافقتنامطة داوری یطا
آیین دادرسی ناظر بر داوری ،داور اختیار صدور دستور موقت را خواهطد داشطت؟ آیطا در شطرایط
فعلی داور میتواند به خودی خود ،اقدامات تأمینی صادر کند؟ در پاسخ سه دیدگاه متصطور اسطت.
مرابق دیدگاه اول ،داور چنین اختیاری ندارد ،زیرا صطدور دسطتور موقطت امطر حطاکمیتی در نظطر
گرفته میشود و مقام خصوصی از آن محروم است .دیدگاه دوم که کمی موضطوع را تعطدیل کطرده
است ،فقط در صورت اعرای این اختیار از سوی طرفین ،برای داور چنین صطالحیتی قائطل اسطت،
زیرا داوری نهادی مرضیالررفین است و منشأ صالحیت داوران چیزی نیست جز توافطق ططرفین.
لذا صدور دستور موقت توسط داور در فرض اجازة طرفین ممکن و در غیاب این مجطوز خطاص،
خال

اصول اساسی داوری است و داوران فاقد اختیار ذاتی در صدور اقدامات تأمینی اند .مرابق با

دیدگاه سوم که نگارندگان این مقاله آن را موجهتر میدانند ،اختیار داور برای حل اختال

و فصطل

خصومت شامل همة آنچه می شود که مأموریت داور بطا آن مالزمطه دارد ،از جملطه صطدور برخطی
قرار های اعدادی و تأمینی مانند دستور موقت .به هر حال ،در شرایط فعلی بطهدلیطل عطدم تصطریح
قانونگذار ،صدور دستور موقت توسط داور نیز مانند صدور دستور از سوی دادگاه در ابهام است.
برخال

قانون آیین دادرسی مدنی ،قطانون داوری تجطاری بطینالمللطی ،همچنطین ،دو سطازمان

داوری اصلی در ایران ،صالحیت دیوان داوری را در صدور دستور موقت به رسمیت شطناختهانطد.

خألهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

244 

قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در مادة  03مقرر میدارد« :داور میتواند در امطور مربطو بطه
موضوع اختال

که محتاج به تعیین تکلیف فوری است ،با درخواست هر کدام از ططرفین دسطتور

موقت صادر نماید »....همچنین ،بند (الف) مادة  15قواعد داوری اتاق بازرگانی بطینالمللطی ایطران

0

(قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ،0101 ،ص )223نیز با همان عبارت هایی که در مادة
 03قانون داوری تجاری است ،برای دیوان داوری این صالحیت را قائل شده است تا با درخواست
هر یك از طرفین بتواند در صورت فوریت امر ،قرار دستور موقت صادر کند .همچنین ،در تبصطرة
این ماده بیان شده است« :ارجاع اختالفات و دعاوی به مرکز داوری ،به منزلطة پطذیرش اختیطارات
داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و ططرفین ملطزم بطه رعایطت مفطاد دسطتور
میباشند ».بنابراین ،در صورتی که طرفین در موافقتنامطة داوری از اختیطار داور در صطدور دسطتور
موقت ذکری نکنند ،داور اختیار دارد در صورتی که موضوع نیازمند تعیطین تکلیطف فطوری اسطت،
قرار دستور موقت صادر کند .قواعد داوری مرکز منرقهای تهران نیز در مادة ( 91)0بیطان مطیکنطد:
«دیوان داوری میتواند بنا به درخواست هر یك از طرفین هر دستور موقت مرتبط با موضوع مورد
اختال

را که الزم یا مقتضی بداند ،از جمله اقدامات مربو به حفظ کاالی موضوع اختال  ،نظیر

دستور سپردن آنها به شخص ثالث یا فروش کاالی فاسدشدنی ،صادر کند» (قواعطد داوری مرکطز
منرقهای داوری تهران ،0168 ،ص 166و  .)190همطانططور کطه مشطاهده مطیشطود در ایطن مطاده
صالحیت داور برای صدور دستور اقدامات تأمینی به رسمیت شناخته شده اسطت و بطه اقتبطاس از
آن ،ناظر به حفظ کاالی موضوع دعوا دانسته است .همچنین ،بند  9همین ماده دربارة شکل دسطتور
پیشبینیشده مقرر میکند« :دستور موقت مرکز ممکن است به صورت یك مرحلهای (رأی جزیی)
صادر شود»....
امروزه ،رویکرد نظامهای حقوق ملی به این صورت است کطه داوران علطیاالصطول صطالحیت
صدور اقدامات تأمینی را خواهند داشت .برخال

گذشته کطه فقطط دادگطاههطای ملطی صطالحیت

 .0برای مشاهدة متن انگلیسی قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران،ر.کwww.arbitration.ir .
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صدور چنین اقداماتی را داشتند .البته در این بین ،برخی کشورها ،مانند ایتالیا ،همچنان ادامطهدهنطدة
راه گذشته اند و با تأکید بر دیدگاه اول (یعنی حاکمیتیبودن صدور دستور موقطت) ،داوران را فاقطد
صالحیت صدور اقدامات تأمینی می دانند و چنین اقداماتی را منحصرا در صالحیت دادگاههطا قطرار
دادهاند .در مادة  606قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا بیان شده است« :داوران نمیتوانند ...اقطدامات
تأمینی حمایتی را اعرا کنند مگر در صورتی که قانونی وجطود داشطته باشطد ».البتطه ،در جطایی کطه
دادگاههای ایتالیا صالحیت رسیدگی به چنین درخواستهایی را دارند ،در واقع ،نقش آنها ،نقشطی
حمطایتی اسطت

)Savage, 2010, p.280

&  .(Mcilwrathاکنطون بطه برخطی قطوانین داوری کطه بطر

صالحیت دیوان داوری در صدور اقدامات تأمینی تصریح دارد ،اشاره خواهیم کرد.
 .1فرانسه .1همانطور که بیان شد ،قانون آیطین دادرسطی مطدنی قطدیم فرانسطه مصطوب ،0060
دربارة صالحیت داوران در صدور اقدامات تأمینی ،هیچ مقرراتی را نداشت .،با وجود این ،تفویض
اختیار از جانب طرفین در صدور چنین اقداماتی را به رسمیت

میشناخت ( Van Den Berg, 2003,

 .)p.267اما در قوانین جدید ،به طور صریح ،به دیوان داوری چنطین اختیطاری داده شطده و تطا حطد
زیادی بر اقتدار آن افزوده است .به این صورت که این اجازه را بطه دیطوان داوری مطیدهطد تطا در
صورت نیاز اقدام تأمینی صادرشده را مجددا بازبینی و اصالح کند .مادة  0286قانون جدید در ایطن
زمینه بیان میکند« :دیوان داوری میتواند براساس خواستة هطر یطك از ططرفین ،هرگونطه اقطدامات
تأمینی یا احتیاطی را که مناسب به نظر میرسد ،صادر کنطد{ ...همچنطین}دیطوان داوری مطیتوانطد
اقدام تأمینی یا احتیاطی اعراشده را اصالح یا بدان اضافه

کند» ( Code of France Civil Procedure,

.)2011
 .2آلمان .براساس بند  0مادة  0120قانون آیین دادرسی مدنی آلمطان «در صطورتی کطه تطوافقی
 .0قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه ،اصالحی  01ژانویه  ،9100که از تاریخ  0می  9100حالت اجرایی به خود
گرفت ،ساختار جدیدی از داوری را مررح میکند .این قانون بخشی از مقررات خود را به قوانین داوری داخلی و
بخش دیگر را به قوانین داوری بینالمللی اختصاص داده است .قواعد داوری جدید ،به هیچ وجه ،از قواعد داوری
آنسیترال ،همچنین سایر قواعد دیگر داوری اقتباس نشده است.
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برخال

آن نشده باشد ،دیوان داوری بعد از اینکه یکی از طرفین درخواست خطود را ثبطت کطرد،

میتواند به صورت مستقیم اقدامات تطأمینی یطا حمطایتی صطادر کنطد( »...

Ubersetzungen & Von

 .)Schoning, 2012, p.236طبق این ماده ،در صورتی که ضرورتی در صدور اقدامات تأمینی باشطد،
دیوان داوری اقدامات تأمینی یا حمایتی مورد نیاز را اعرا میکند .همچنین ،دیوان داوری مطیتوانطد
در صورت نیاز از هر یك از طرفین تأمین مناسب اخذ کند (.)Van Den Berg, 2003, p.259
 .3انگلیس .در مادة  10قانون داوری انگلستان نیز به داوران اختیاراتی اعرا شده است که یکطی
از آن ها ،امکان صدور اقدامات تأمینی با درخواسطت ططرفین اسطت .البتطه ،تطا زمطانی کطه تطوافقی
برخال

آن میان طرفین وجود نداشته باشد 0.همانطور که اشاره شد ،طرفین در صورتی میتواننطد

به دادگاه های ملّی برای درخواست صدور اقدامات تأمینی مراجعه کننطد کطه امکطان درخواسطت از
دیوان داوری ممکن نباشد (.)Moses, 2012, p.107; Konrad & Schwarz, 2009, p.544
همچنین ،میتوان به مطادة  0808مجموعطة قطوانین قضطایی بلهیطك (
 ،)1998بند  9مادة  061حقوق بینالملل خصوصی سوییس

(2007

Belgian Judicial Code,

 )Umbricht,و مطادة  98قواعطد

مؤسسة داوری اتاق این کشور اشاره کرد (.)Swiss Rules of International Arbitration, 2012
محدودیتهای صالحیت همزمان دادگاه و دیوان داوری

اصل صالحیت همزمان دادگاه و دیوان داوری در برخطی مطوارد محطدود مطیشطود .یکطی از ایطن
محدودیتها ناشی از توافقات طرفین و دیگری انحصطاریبطودن صطالحیت دادگطاههطا در اجطرای
دستور موقت است .لذا ،گفتار پیش رو را به بیان محدودیتهای یادشده اختصاص دادهایم.
اول -توافق میان طرفین

اصل صالحیت همزمان قاعدهای است که نمی تواند مربو به نظم عمومی باشد ،به این علطت کطه
 .0مادة  10قانون داوری انگلستان به بیان صالحیت داور در صدور اقدامات تأمینی حمایتی اختصاص داده شده است .در
بند اول این ماده بیان شده است « :طرفین آزادند بر اینکه دیوان داوری اختیار صدور دستور موقت را داشته باشد،
توافق کنند»....
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اساس و منشأ داوری مبتنی بر توافقطات ططرفین اسطت ( .)Fouchard et al., 1999, p.718بنطابراین،
طرفین باید بتوانند به این دلیل ،با توافق ،اختیار صطدور دسطتور موقطت را از صطالحیت داوران یطا
دادگاهها حذ

کنند .در واقع ،طرفین آزادند دامنة توافقنامة خود را تعیین کنند .در عمل نیطز کمتطر

پیش خواهد آمد که طرفین بخواهند این حق را از خود سلب کننطد و غالبطا در موافقتنامطة داوری،
داوران و دادگاهها را از امکان صدور دستور موقت منع نمیکنند .قانون داوری تجطاری بطینالمللطی
ایران ،در مادة  ،003همچنین ،مادة  91قواعد داوری مرکز منرقهای تهطران و مطادة  15قواعطد اتطاق
بازرگانی ایران ،به طرفین اختیار داده اند تا با توافق ،این حق را از داوران سلب کنند .به طور کلطی،
در اکثر قواعد و قوانین داوری ،به این دلیل که مبنا و منشأ داوریها ناشی از توافقات طرفین بطوده
است ،همیشه امکان دارد طرفین بتوانند چنین حقی را از مرجع داوری یا دادگاه سلب کنند .در این
زمینه میتوان به مواد  10و  22قانون داوری انگلستان ،همچنین ،مادة  0120قطانون آیطین دادرسطی
مدنی آلمان اشاره کرد.
با این وصف ،در موارد استثنایی ،اگر سلب صالحیت از دادگاه دربارة صطدور دسطتور موقطت،
مربو به دعوایی که در صالحیت داوری است ،مالزمه با نقضِ حقِ دادخواهی داشته باشد ،ممکن
است دربارة اعتبار شر تحدید صالحیت تردید شود.
دوم -صالحیت انحصاری دادگاهها در اجرای دستور موقت

با توجه به فقدان قدرت اجرایی تصمیم های مراجع داوری بر اقدامات موقتی و تأمینی بطهویطهه در
مواردی که دخالت قدرت عمومی جهت اجرا ضرورت دارد ،مسئلة صالحیت یطا عطدم صطالحیت
دادگاهها جهت صدور دستور اجرای این تصطمیمهطای مراجطع داوری را پطیش مطیکشطد .موضطع
نظامهای حقوقی نسبت به صالحیت دادگاهها در این زمینه یکسان نیست و با چالشهای بسیار در
داوریهای داخلی و داوریهای بینالمللی مواجه است .در واقع ،پرسش اصلی این نکته است کطه
 .0در این ماده بیان شده است« :داور می تواند در امور مربو به موضوع اختال

که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به

درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید ،مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند».
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آیا رژیم اجرایی پیشبینیشده در نظامهای حقوق ملی و معاهدات بینالمللطی جهطت اجطرای رأی
داوری این گونه تصمیمهای مراجع داوری را نیز شامل میشود؟
در پاسخ به پرسش یادشده ،برخال

تفاوت معنطی آرای داوری جزیطی و قطرارهطای موقطت و

اعدادی ،در برخی نظامهای حقوقی با مسامحه رأی جزیطی را بطر قطرارهطای یادشطده نیطز اططالق
کرده اند .به هر حال ،گرچه برخی نظامهای حقوقی در اصل صدور یا امکان اجطرای ایطن قطرارهطا
توسط دادگاه تردیدهای جدی کردهاند (جنیدی ،0160 ،ص ،)90بطه نظطر مطیرسطد کطه در عمطل،
صدور قرارهای موقت و اعدادی در قالب رأی جزئی بهترین راهی است که امید بطه اجطرای آنهطا
توسط دادگاهها را ایجاد میکند (جنیدی ،0160 ،ص .)90نگاه اجمالی به قوانین ملی نشان میدهطد
دستورهای موقت و قرارهای اعدادی اساسا از نظر اجرایی با مشکالت بسیاری مواجهاند .در برخی
از این کشورها صدور این گونه قرار هطا ممنطوع و در مقابطل در تعطداد دیگطری از کشطورها ماننطد
فرانسه ،بلهیك و آمریکا آرای جزئی توصیف میشطوند (جنیطدی ،0160 ،ص90
;&169

Weigand, 2009,

 .)p.13در اکثر قواعد سازمانهای داوری ،دیوانهای داوری بهططور صطریح اجطازة صطدور

چنین آرایی را دارند .0حتی به نظر برخی حقوقطدانان در صطورت فقطدان مقطررات در ایطن زمینطه،
دیوانهای داوری میتوانند به صدور چنین آرایی اقدام کنند (.)Cook & Garcia, 2010, p.275
علت تردید در اعتبار آرای جزئی و قابلیت اجرای آنها این است کطه اوال اگطر بطه دنبطال رأی
جزئی ،رأی نهایی صادر نشود ،عدول از موافقتنامة داوری تلقطی مطیشطود .همچنطین ،در صطورت
صدور و اجرای رأی جزئی ،امکان دارد هرگز رأی نهایی در پی آن صادر نشود .در واقع ،در چنین
شرایری ،موجب انجامدادن فعالیتهای بیفایدهای است که گاه اعاده به وضعیت پیشین و رفع اثطر
از اجرای رأی را نیز ناممکن میکند .ثانیا رأی جزئی که همة موضطوع اخطتال

را تعیطین تکلیطف

نمیکند در برخی نظامهای حقوقی قابل اعتراض تلقی نمیشود ،به همین جهت ،در وجود حقوقی
 .0برای مثال ،میتوان به مادة ( 2 )iii( )Vقواعد داوری آیسیسی ( )9109و مادة ( 98)3دادگاه داوری بینالمللی لندن
اشاره کرد.
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و قابلیت اجرای رأیی که قابل اعتراض نیست تردید شطده اسطت (جنیطدی ،0160 ،ص .)96بطرای
مثال ،میتوان به دادگاههای بلغارستان اشاره کرد که از اجرای آرای جزئی امتناع میکننطد .بطه ایطن
علت که هموار ه این مسئله مورد تردید بوده است که آیا رأی صادرشده ،نهایی شده است ،یا خیطر
(.)Kronke, 2010, pp.156 -157
به هر حال ،همانطور که اشاره شد ،برخال

مخالفت با اجطرای آرای جزئطی ،چطون تردیطد و

مخالفت با اجرای قرارهای موقت و اعدادی صادرشده توسط داوران همیشه جدیتر و گستردهتطر
بوده است ،هنوز به نظر میرسد که در عمل ،صدور قرارهای موقت و اعدادی در قالب رأی جزئی
احتمال اجرای آنها توسط دادگاهها را بیشتر میکند (جنیطدی ،0160 ،ص .)90اگطر نظطام حقطوقی
امکان صدور دستور اجرا توسط دادگاها در این زمینه را بپذیرد ،در عمل ،دادگاهها به علطت فقطدان
مرجع دیگری که قوة قهریه و ضابران دادگستری در اختیار وی باشند ،صالحیت انحصاری دربارة
اجرای این دستورها را خواهند یافت .بنابراین ،میتوان گفت یکی از محطدودیتهطایی کطه دربطارة
اصل صالحیت همزمان دادگاه و داوری وجود دارد و بطر آن تخصطیص وارد مطیکنطد ،صطالحیت
دادگاهها در اجرای دستور موقت است .میدانیم کطه رأی صادرشطده توسطط داور بطهتنهطایی تطوان
اجرایی ندارد ،اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور را به اختیار اجرا نکند ،محکومعلیه میتواند
از دادگاه درخواست اجرای آن را بخواهد .در این صورت ،دادگاه درخواست را بررسی مطیکنطد و
عنداإلقتضاء دستور اجرا صادر میکند (مادة  266ق.آ.د.م) 0.بنابراین ،دستور اجرای دادگاه است که
به رأی داور قدرت اجرایی می دهد ،حتی اگر رفع اختال

از طریق داوری به موجب سند رسطمی

پیشبینی شده باشد (شمس ،0163 ،ج ،1ص.)553
همان مشکلی که دربارة آرای داوران وجود دارد ،به این معنی که اگر طوعا اجرا نشود ،باید در
نهایت ،به وسیلة دستور اجرای دادگاه و با کمك دستگاه قضایی اجرا شود و دربارة اجرای دسطتور
 .0مادة  266ق.آ.د.م« :هرگاه محکومعلیه تا بیست روز بعد از ابالغ ،رأی داوری را اجرا ننماید ،دادگاه ارجاعکنندة دعوا به
داوری و یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ،مکلف است به درخواست طر ذینفع طبق رأی
داور برگ اجرایی صادر کند .اجرای رأی برابر مقررات قانونی میباشد».
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موقت صادرشده از مراجع داوری نیز وجود دارد .اما دربارة اجرای دسطتور موقطت مراجطع داوری
توسط دادگاهها همانطور که اشاره شطد ،وضطع پیچیطدهتطر اسطت و نوعطا اجطرای دسطتور موقطت
صادرشده از مراجع داوری ضمانت اجرای کافی ندارد .همین مسئله موجب میشود ططرفین بطرای
درخواست دستور موقت از دیوان داوری ،به طور مستقیم ،به دادگاه مراجعه کنند .بنابراین ،نمیتوان
نقش دادگاهها را در صدور و اجرای این دستورات نادیده گرفت ،زیرا همانططور کطه اشطاره شطد،
مرجع داوری قدرت و توان اجرایی ندارد.
در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز ،علیرغم اعرای اختیار در صدور دستور موقت بطه
داور ،به شیوة اجرای آن اشاره نشده است ،اما به نظر میرسد که در این قانون به دو دلیطل بتطوانیم
با مسامحه و تفسیر موسع قائل به امکان اجطرای دسطتور صادرشطده از سطوی داور توسطط دادگطاه
باشیم :اول ،در مادة  03قانون یادشده بهصراحت به دیوان داوری اجازة صطدور دسطتورات موقطت
داده شده است؛ و دوم ،در بند  0مادة  15قانون یادشده با عنوان اجرا آمده است« :به استثنای موارد
مندرج در مواد  11و  12آرای داوری که مرابق مقررات این قانون صطادر شطود ،قرعطی و پطس از
ابالغ الزماالجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع مادة  8ترتیبات اجرای احکام
دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند ».بنابراین ،از آنجطا کطه رأی داور در مفهطوم موسطع و عطام
کلمه ،شامل قرار ها از جمله دستور موقت نیز می شود و هیچیك از موانع یادشده در مواد  11و 12
قانون یادشده نیز نوعا بر دستور موقطت صطدق نمطی کننطد و بطه تبطع ،مطانع اجطرا آن نمطی شطوند،
دستورهای موقتی صادرشده از جانب دیوان داوری به درخواست ذینفطع ،توسطط مرجطع قضطایی
صالح اجراشدنی خواهند بود.
با بررسی دیگر قوانین ملی ،این نتیجه به دست می آید که دیوانهای داوری فقط با درخواسطت
طرفین میتوانند قرارهای تأمینی صادر کنند و در مرحلة اجرای این نوع قرارها ،دیوانهطای داوری
به این دلیل که قدرت عمومی ندارند ،اختیار اجرا به دادگاههای ملی واگذار شطده اسطت .براسطاس
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی آلمان ،درخواست اجرا ،فقط دربارة آرای نهایی امکانپذیر بود؛ امطا

 244

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1313

در قانون جدید این کشور ،طبق مادة ( ،01200)9دادگاههای آلمان با درخواست طرفین مطیتواننطد
به دستورات تأمینی صادره حالت اجرایی دهند

( & Van Den Berg, 2003, p.138; Ubersetzungen

 .)Von Schoning, 2012, p.236دادگاههای آلمان ،اختیارات خاص دارند ،به این صورت که اجطازه
دارند اعتبار موافقتنامة داوری را بررسی کنند .همچنطین ،در صطورت نبطود شطرایط صطدور دسطتور
موقت ،درخواست یادشده را رد کنند .مادة یادشده به دادگاه اجازه میدهد تا در صورت ضطرورت،
دستور اجرای اقدامات تأمینی را بازبینی مجدد کنند .همچنطین ،طبطق بنطد  1مطادة یادشطده ،دادگطاه
میتواند با درخواست یکی از طرفین ،تصمیم مربو به اجرای اقدام تأمینی را رد یطا اصطالح کنطد
(.)Van Den Berg, 2003, p.262
قانون داوری انگلستان در مواد  20و  ،29بهطور کلی ،به چگونگی صدور و اجطرای دسطتورات
صادرشده از جانب دیوان داوری پرداخته است .بر اساس مادة  ،29درخواست اجطرای رأی بطه دو
صورت کلی از دادگاههای انگلستان امکانپذیر است .در روش اول ،دیطوان داوری پطس از صطدور
رأی نهایی و اعالم آن به طرفین ،از دادگاه اجرای رأی را درخواست میکنطد (مطادة ( .)29)9()aدر
روش دوم ،یکی از طرفین ،خود برای اجرای رأی به دادگاه مراجعه میکند و درخواست اجرای آن
را میکند .این رجوع به دادگاه هم طبق مادة یادشده شرایط خاصی دارد .به این صورت کطه گطاهی
این درخواست از جانب یکی از طرفین ،آن هم در صورت حصول اجازة دیطوان داوری و پطس از
اعالم به طرفین است ،یا ممکن است این درخواست از جانب یکی از طرفین و در صورت توافطق
میان آنها باشد .چنین توافقی نیز مجوزی خواهد بود تا طرفین بتوانند بهطور مسطتقیم درخواسطت
خود را در دادگاه مررح کنند (.)Van Den Berg, 2003, pp.134 -135
نتیجه
همانطور که بیان شد ،قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی دربطارة امکطان صطدور دسطتور موقطت از
 .0در بند  9مادة  0120بیان شده است« :دادگاه می تواند پس از اینکه یکی از طرفین درخواست خود را ثبت کرد ،دستور به
اجرای دستور موقت را بدهد»....
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جانب مرجع داوری ندارد و در این زمینه سکوت کامل کرده است .این عدم تصریح ،موجب شطده
است به اختیار مراجع داوری در صدور دستور موقت تردید شود .عالوه بطر آن ،امکطان رجطوع بطه
دادگاه نیز بر اساس تفسیر رایج از مادة  100ق.آ.د.م که به عنوان قاعدهای عام مررح است ،وجطود
ندارد ،به این دلیل که مادة یادشده صالحیت ذاتی صدور چنین اقداماتی را به دادگاهی میدهد کطه
اصل دعوا در آنجا مررح است .بنابراین ،در شرایط کنونی عمال امکان درخواسطت دسطتور موقطت
هم از دادگاه و هم از دیوان داوری مورد اختال

جدی است .این موضوع از مسائل بسطیار مهمطی

است که همواره به عنوان خألیی قانونی ،در قانون آیطین دادرسطی مطدنی قطدیم و در قطانون آیطین
دادرسی جدید مررح بوده است .در این نوشتار کوشیدیم تا با تبیین امکان صطدور دسطتور موقطت
توسط مرجع قضایی و مرجع داوری ،اصل صالحیت همزمطان دادگطاه و دیطوان داوری در صطدور
دستور موقت و نتایج و محدودیتهای ناشی از آن ،چارچوب کلی را که دیطوان داوری در صطدور
اقداماتی تأمینی نیازمند آنهاست ،ارائه دهیم .اصل صطالحیت همزمطان بطه ایطن معناسطت کطه ،در
صورت وجود موافقتنامة داوری ،طرفین برای درخواست دستور موقت آزادند به دادگطاه یطا دیطوان
داوری مراجعه کنند .هر دو مرجع میتوانند به چنین درخواسطتی ترتیطب اثطر دهنطد ،و رجطوع بطه
دادگاه ،منافاتی با موافقتنامة داوری تنظیمی میان طرفین ندارد .همچنطین ،بطر ایطن اسطاس ،ططرفین
نمیتوانند بر صالحیت دادگاهها در صدور اقدامات تأمینی اعتراض کنند .رویکرد نظام های حقوقی
در این زمینه متفاوت است .گروهی از کشورها مانند آلمان ،نقطش دادگطاههطا را در صطدور چنطین
اقداماتی ،نقشی اصلی میدانند؛ به این معنا که اختیاری که در اعرای اقدامات تأمینی بطه دادگطاههطا
میدهند ،مانند اختیاری است که به دیوان داوری اعرا میشود .برخی کشطورها نیطز ماننطد فرانسطه،
صالحیت دادگاهها را پس از انتخاب داور و تشکیل دیوان داوری منتفی میداننطد ،در واقطع ،اصطل
همزمانی صالحیت را محدود کردهاند .گروهی نیز موضع مشخصی ندارند و معلوم نیست دادگاهها
با چه شرایری میتوانند چنین اقداماتی صادر کنند ،مانند ایاالت متحدة آمریکا.
اصل همزمانی صالحیت دادگاه و دیوان داوری ،محطدودیتهطایی دارد .اولطین محطدودیت ،آن
است که طرفین با توافقات خود میتوانند صالحیت صدور دستور موقت را از دادگطاههطا و داوران
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سلب کنند .به این علت که نخست ،اساس و منشأ داوریها مبتنی بر توافقات طرفین بوده اسطت و
همین ارادهها نیز خواهند توانست دادگاهها و دیوانهای داوری را از صطدور چنطین اقطداماتی منطع
کنند .دوم ،اصل یادشده نمیتواند از اصول مربو به نظم عمومی باشد ،بنابراین ،طرفین میتواننطد
برخال

آن نیز توافق کنند .دومین محدودیتی که این اصطل در پطی دارد ،صطالحیت دادگطاههطا در

اجرای دستور موقت است .همطواره بطه ایطن دلیطل کطه داوران قطدرت اجرایطی ندارنطد ،در عمطل
نمیتوانند دستور موقت را اجرا کنند و طرفین در این زمینه باید به دادگاههای ملّطی مراجعطه کننطد.
بدین صورت که وقتی محکومعلیه ،قرار داور را در مرتبة اول بهطور اختیاری اجرا نکنطد ،خواهطان
دستور ممکن است برای اجرای اجباری آن به دادگاه مراجعه کند .صدور یطا عطدم صطدور دسطتور
اجرا توسط دادگاه از نظامی حقوقی به نظامی دیگطر متفطاوت اسطت .بطدیهی اسطت در نظطامهطای
حقوقی که امکان رجوع به دادگاهها و تحصیل دستور اجرا شناسایی شده اسطت ،نفطس رجطوع بطه
دادگاه و درخواست صدور دستور اجرا در این مرحله نمیتواند به معنای نقطض موافقتنامطة داوری
تلقی شود.
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