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م قت و پاش دستت

 ،بحث د باا شتتناستتای و

واژگان کلیدی :داوری ،دستور موقت ،پیش دستور ،شناسايی ،اجرا.
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بیان مسأله و اهداف تحقیق
داوری يکی از شیوه های موفق و مرسوم حل اختالف در تجارت بینالمللی است .به دلیل
اهمیت داوری و لزوم توسعه آن ،عالوه بر قواعد ملی ،قوانینی در سطح بینالمللی نیز تصويب شده
که قانون نمونه آنسیترال از آن موارد است .مراکز بینالمللی مانند مرکز داوری اتاق بینالمللی
دادگستری نیز در توسعه داوری واجد نقش مهمی هستند و آرای اين مراکز مورد توجه عالقهمندان
قرار دارد .يکی از نگرانیها در زمینه داوری ،تالش برای اجرای آرای آن است که با تصويب
کنوانسیون نیويورک ( )4391تا حد بسیاری مرتفع شده است اما مسأله اجرای دستورات موقت يا
اقدامات احتیاطی همچنان خالی از ابهام نیست و شناسايی و اجرای آن ،در نظامهای ملی وضعیت
يکسانی ندارد .با الحاقاتی که در قانون نمونه  2111صورت گرفت ،برخی از اين ابهامات مرتفع شد
و ضروری است ايران نیز بر اساس اين اصالحات ،قواعد داخلی الزم را تصويب نمايد تا هماهنگی
بینالمللی بهتری حاصل آيد .اينکه دستور موقت با چه شرايطی صادر و چگونه اجرا شود ،همواره
يکی از مشکالت مراجع داوری بوده است .برخی نظامهای ملی برای اين منظور از دادگاهها کمک
میگیرند و برخی نیز عدم اجرای دستور را قرينهای علیه مستنکف تلقی میکنند .با توجه به
سکوت مقررات ايران در اين زمینه الزم است بعد از بررسی شرايط دستور موقت و پیش دستور
که در اصالحات  2111قانون نمونه برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت ،وضعیت شناسايی
و اجرای اين دستورات مورد تحلیل قرار گیرد.

مقدمه
مرجع داوری عالوه بر رسیدگی به اصل موضوع ،گاه بايد اقدامات موقتی مانند جلوگیری از
فروش کاال و يا تسلیم آن و يا ارائه مدرک را نیز در اختیار داشته باشد .در مراجع قضايی در چنین
مواردی از طريق دستور موقت اقدام میشود .در اينکه آيا داوری نیز چنین نهادهايی را در اختیار
دارد ،نظامهای عمده داوری ،پاسخ مثبت دادهاند؛ از جمله ،قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال
حاوی مقرراتی در اين خصوص است .يکی از مباحث مهم در زمینه دستور موقت ،شناسايی و
اجرای آن است .موضوعی که با وجود تصويب و تصريح در قانون نمونه ،هنوز در حقوق برخی
کشورها مورد اختالف است و شیوهها و ضمانت اجرا آن مبهم بهنظر میرسد .ايران نیز چنین
وضعی دارد زيرا عالوه بر اينکه سکوت قواعد داوری داخلی ،شناسايی و اجرای آن نیز در رويه
قضايی منعکس نشده و از اينرو ،نیازمند بررسی تطبیقی است تا با شناخت بیشتر از اين موضوع،
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راهکارهای منطقی مورد اقتباس قرار گیرد .به اين منظور ،در اين نوشته ،بعد از مفهوم شناسايی و
تبیین مهمترين شرايط دستور موقت و پیش دستور ،شناسايی و اجرای اين دستورات مورد توجه
قرار خواهد گرفت.
در حقوق ايران هر چند داوری سابقهای طوالنی دارد اما به نظر میرسد با تحوالت روز دنیا،
همراه نیست و بسیاری از ابهامات بهويژه در داوریهای داخلی وجود دارد .با تصويب قانون داوری
تجاری بینالمللی ( )4971که بر اساس قانون نمونه بود ،مهمترين قواعد داوری و از جمله دستور
موقت در آن پیشبینی شده است اما با توجه به تغییرات بعدی در سال  2111و نیز تغییرات سال
 2141قواعد داوری آنسیترال ،میتوان گفت هم به لحاظ قانونگذاری و هم به جهت ادبیات
دکترين ،تالشهای چندانی در اين زمینه به عمل نیامده و از اينرو ،حقوق داوری ايران با قواعد
بینالمللی فاصله قابل توجهی دارد؛ هر چند که ايران در میان کشورهای همسايه از جايگاه قابل
توجهی برخوردار است.
در اين مقاله با عنايت به حداقل تالشهای نويسندگان ،مقررات قانونی ،قواعد عمومی درصدد
تبیین اين فرضیهها هستیم که اوالً دستور موقت در داوریهای داخلی و بینالمللی امری بايسته
و قابل دفاع است ،ثانیاً اين دستورات با وجود ضمانت اجرای خفیفتر نسبت به دستورات دادگاه،
قابل اجرا و تضمین هستند ،ثالثاً مرجع داوری نیز حق دارد بر اجرای دستور موقت خود نظارت
نمايد و در مواردی ،عدم اجرای آن را قرينه صحت ادعای طرف مقابل بداند؛ رابعاً دستور موقت در
داوریهای بینالمللی از زمره آرای قابل شناسايی و قابل اجرا محسوب میشوند و از جمله مشمول
کنوانسیون نیويورک ( )4391که ايران در سال  4911آن را تصويب نموده ،هستند .بديهی است
روش تحقق بهصورت توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به کتب ،مقاالت و اسناد به گردآوری
و پژوهش در مورد موضوع مقاله حاضر پرداخته شده است.

 -1مفهوم ،اقسام ،شرایط عمومی ،مزایا و اشکاالت دستور موقت
 -1-1مفهوم و اصطالحات مربوط به دستور موقت
رسیدگی در مراجع قضايی و داوری ،بدون اقدامات موقتی ،ممکن است عدالت را به مخاطره
اندازد و نتايج نامطلوبی برای طرفین داشته باشد .اگر داور قادر به ارزيابی وضع موجود ،بررسی
داليل طرفین در موقعیت مناسب ،مانع شدن از شدت نزاع و مانند آن نباشد ،هدف نهايی خود
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(رأی) را نیز به خوبی بدست نخواهد آورد .از اين رو ،اقدامات تأمینی از اصول کلی حقوق داوری
است و کمتر کشوری است که به نحوی از انحاء ،متعرض قواعد آن نشده باشد.
مفاهیم اقدامات احتیاطی و دستور موقت ،با همه گستردگی در حقوق داوری ،چندان
روشن نیستند .برای مثال در معنای عام و گسترده ،اقدامات احتیاطی ،هر اقدامی است
که بهمنظور حفظ حقوق طرفین اختالف تا زمان تصمیم نهايی ،اتخاذ میشود .دادگاه
اروپايی حقوق بشر در يکی از دعاوی (،)Reichert and Others v Dresdner Bank
اقدامات احتیاطی و موقت را مکانیسمی تعريف که موقعیت قانونی يا حقوق طرفین را
حفظ میکند .اين مرجع به اوصافی مانند سرعت ،کارايی و اجرای آرای داوری برای صدور
اقدامات احتیاطی،اشاره میکند ( )Cuniberti, 2000, p. 26همچنین در تعريف آن گفته
شده است که اقدامات مذکور ،آن دسته اموری است که موقعیت عملی و قانونی را به
منظور حفظ حقوق طرفین ،مديريت میکند(Kennett,1999,P150).
هدف از اين اقدامات ،تسهیل جريان رسیدگی داوری و مؤثر بودن آن به منظور حصول
نتیجه رأی نهايی داور است .در داوری تجاری بینالمللی ،اقدامات احتیاطی و موقت 4را با
عناوين مختلفی مانند ،امور حمايتی ،2امورموقتی ،9راهکار موقت ،1امور نگاهدارنده،9
اقدامات مقدماتی ،1اقدامات منعکننده ،7اقدامات احتیاطی ،1اقدامات موقت ،3اقدامات
فوری 41و مساعدت موقتی44معرفی میکنند(Lawrence.,Hanessian, 2008. P.53( .

 -2-1مهمترین مصادیق دستور موقت

4-

provisional measures.
-protective measures.
9 -interim measures.
1 -interim relief.
9 -conservatory measures.
1
-preliminary measure.
7-preliminary injunctive measures.
1 -precautionary measures.
3 -holding measures.
41 - urgent measures.
44 - Provisional Relief.
2
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با مطالعه قواعد داوری و گزارش دعاوی در اين زمینه ،میتوان مهمترين موارد دستور
موقت را در حاالت زير مالحظه کرد:
 -4اقدام در جهت محافظت از اقالم و کاالهايی که موضوع دعواست :دستور به انبارکردن
آن اقالم در محل خاصی ،دستور به توديع آن اقالم نزد شخص ثالث ،دستور به فروش
اقالم فاسدشدنی(سوابق ديوان داوری دعاوی ايران -اياالت متحده بهويژه قضیه بهرنگ)؛
 -2ممانعت از دعاوی موازی :دستور به توقف دعوا در محاکم داخلی ،دستور به توقف
جريان داوری (ديوان داوری دعاوی ايران –علیه پاکستان نزد ديوان داوری مرکز داوری
بانک جهانی)؛
 -9حفظ وضع موجود در خصوص موضوع دعوا :دستور ممانعت از فروش يا حراج عمومی
اموال موضوع اختالف ،دستور تعلیق جريمه يا مجازاتهای کیفری ناشی از قوانین
مالیاتی ،دستورعدم تغییر کاربری مال موضوع دعوا ،دستور عدم اجرای اسناد اعتباری
موضوع اختالف ،دستور ادامه ايفای تعهدات قراردادی موضوع اختالف ،دستور توقف
تبلیغات منفی علیه يک طرف(.پرونده الف  1نزد ديوان داوری دعاوی ايران -اياالت
متحده)؛
 -1اقدامات اعالمی که نیازی به اجرا ندارد :دستور موقت به اينکه يک طرف ملزم به ادامه
ايفای قرارداد نیست ،دستور به اينکه يک طرف از کارگزاری طرف ديگر معزول است؛
 -9حفظ و تامین ادله و اسنادی مهم و موثر در دعوا :دستور نگهداری دقیق اسناد موثر
در دعوا ،دستور بازرسی اقالم و بناهای موضوع اختالف ،دستور معرفی شهود ،دستور
حفظ اسرار و محرمانه بودن مدارک (پرونده وکوم سالت علیه غنا ،مرکز داوری بانک جهانی
(اکسید) ،دستور موقت مورخ /41ژوئن )4339؛
 -1درخواست تامین هزينه دعوی:چنین درخواستی بندرت پذيرفته میشود( .پیران،4931 ،
صص 272و .)279

 -3-1شرایط عمومی دستور موقت
اقدامات تأمینی يا دستور موقت که به منظور رسیدن به اهدافی مانند جلوگیری از
ضرر غیر قابل جبران ( ،)TokiosTokeles v Ukraine, 2005حفظ داليل و حفظ وضع
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موجود 4صادر میشود ،يکی از مباحث دقیق ،جالب توجه و مؤثر در حقوق داوری تجاری
بینالمللی است .اهمیت اين بحث به نحوی است که همراه با شکل موافقتنامه داوری،
يکی از دو موضوع مهم در اصالحات قانون نمونه آنسیترال در سال  2111بود .با بررسی
قواعد بینالمللی و ملی ،میتوان دريافت که اين دستور بايد در شرايط ويژه مانند قابلیت
پیروزی در دعوا و با اساس بودن آن(K. Lenaerts and D. Arts, 1999, p. 299)،
احراز فوری (Gary Born, 2011, P. 833)،رعايت اصل تناسب 2بین ضرر مورد ادعای
متقاضی دستور موقت و ضرری که در نتیجه صدور آن ،به طرف مقابل وارد میآيد ،صادر
شود (Berger Klaus ,1993, PP. 336-337) .همچنین براساس دکترين انصاف و
همانگونه که خواهان بايد دستهای پاک 9داشته باشد ،مرجع داوری نمیتواند دستور
موقتی صادر کند که در جريان داوری ،ابهام ،تقلب ،اجبار ،جرم ،اشتباه و مانند آن ديده
میشود .در يکی از آرای داوری که يکی از طرفین ،متعهد به عدم رقابت مشابه با موضوع
قرارداد شده بود ،ديوان داوری در رابطه با درخواست دستور منع از رقابت اعالم میدارد:
«تصمیم به اينکه قرار منع صادر شود با مرجع داوری است .بهطور معمول ،مرجع داوری
در جايی که احراز نمايد متقاضی دستهای پاک ندارد ،چنین دستوری صادر نخواهد
کرد.) ICC Partial Award 7972 (1997(.

 -4-1مزایای و مضرات دستور موقت
در دفاع از اين اقدامات میتوان گفت که بدون اين دستورات ،داوری بیمعناست و
مراجع داوری قادر به صدور رأی نیستند يا رأی آنها بدون اجرا باقی میماند .اين ضرورت
بويژه در مورد داوری ،روشنتر از دادگاه است زيرا طرفین با انتخاب شیوه داوری ،به دنبال
يافتن راه حل بهتری از برای رفع اختالف هستند و لذا نبايد اختیار مرجع داوری يا اثر
بخشی آن را از بین ببرند .دستور موقت برای اثبات دعاوی ،حفظ حقوق طرفین ،پرهیز از
استمرار اختالف يا شدت آن و مانند آن مفید بنظر میرسد و از اينرو ،تحوالت حقوق
داوری به سمت توسعه اين اختیارات است.

 -4در يکی از دعاوی ايران و امريکا ،درخواست دستور موقت برای حفظ سوخت هسته ای شده بود .اما از آنجا که اين سوخت ،قبالً
به فروش رسیده بود ،مرجع داوری چنین دستوری را فاقد مبنا و بیهوده دانست(.)Macglashan, 1988, p.173
Proportionality principle.
clean hands.

2.
3.
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در مقابل ،برخی معتقدند که دستور موقت يا ساير اقدامات احتیاطی ،گاه سبب توسعه
اختالف ،موضعگیری طرف مقابل در مقابل مرجع داوری ،غیرقابل اجرا بودن برخی
دستورات و بی اعتباری مرجع داوری ،مشکالت اجرايی دستور موقت و مانند آن میشود
که در مجموع به نهاد داوری زيان وارد میآورد .با مقايسه داليل طرفین ،بهنظر میرسد
منافع دستور موقت ،غیرقابل انکار است و اگر در مواردی نیز اشکاالتی وجود دارد ،به
جهت اقتضای مرجع داوری و توان اجرايی آن است و ارتباطی با اصل مفید بودن دستور
موقت ندارد .برای مثال مرجع داوری ،دستور موقتی صادر و لزوم بررسی کااليی را اعالم
میدارد .در اين صورت ،امتناع طرف مقابل ،نمیتواند مانع اجرای آن شود زيرا در زمان
صدور رأی نهايی ،ممکن است مرجع داوری آن اقدام را قرينهای به زيان ممتنع بداند.

 -5-1اشکاالت و محدودیتهای دستور موقت
دستور موقت که در همه نظامهای حقوقی ،برای دادگاهها و مراجعین به مراجع قضايی،
نام آشناست ،در حقوق داوری اعم از داوری داخلی و بینالمللی ،واجد اشکاالت دقیق
حقوقی و نیز موانع عملی است .مختصر آنکه در نظامها ی ملی ،مقررات موضوعه در باب
دستور موقت ،قواعد نسبتاً روشنی دارند که با کمک رويه قضايی مشکالت طرفین اختالف
را در موارد فوری ،حل میکند .مرجع صدور ،صالحیت ،تضمین الزم ،اجرای دستور موقت،
غیابی يا حضوری بودن دستور ،نظارت مراجع باالتر ،نقض و عدول از دستور موقت،
خسارات ناشی از آن و ديگر قواعد ،مسئولیت دادگاهها را در اين زمینه معلوم میکند و
در سکوت اين مقررات نیز تفسیر قضايی راهگشاست .نويسندگان حقوقی هم با انتشار
کتب و مقاالت متعدد ،به رويه قضايی يا اصالح قانون در صورت نیاز ،کمک میکنند و
به طور کلی ،منابع حقوقی خوبی در اختیار مراجع قضايی است .اما در حوزه داوری وضع
به نحو ديگری است زيرا تقريباً تمام آنچه برای دادگاهها ،عادی و روشن است برای داور
يا داوران و مرجع داوری ،توام با سکوت يا ابهام است .برای مثال ،اينکه اساساً مرجع داوری
بتواند دستور موقت صادر نمايد؛ ضمانت اجرای چه باشد؛ چه شرايطی برای آن مهیا باشد؛
تضمین از متقاضی به چه شکل و کیفی ت باشد؟ قالب دستور موقت و نحوه نظارت بر آن
به چه شکل باشد؛ خسارات ناشی از آن به چه صورت تحلیل و مسئولیت مدنی با چه
مبنايی ،ارزيابی گردد و ده ها سوال فرعی و اصلی ديگر که در حقوق داوری ،جلوهگری
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میکند .اين مهم ،وقتی پای در عرصه بینالمللی میگذارد ،دوچندان میشود زيرا در
حقوق ملی ،حداقل وابستگی مراجع داوری به يک سیستم ملی ،کم و بیش حمايتی را به
دنبال دارد و تصمیمات داوری خود را به نحوی قابل اجرا نشان میدهند اما در زمینه
بینالمللی ،همین وابستگی نیز منتفی است و هر چند مقررات جهانی يا منطقهای در اين
زمینه تصويب شده و بسیاری از کشورهای به آن ملحق شدهاند ،اما مسائل فرعی يا اصلی
مذکور همچنان مطرح و اشکاالت خود را خواهند داشت .نتیجه تحقیقات بینالمللی نشان
میدهد که در دعاوی داوری ،به شدت از دستور موقت استقبال میشود .برای مثال در
سال  2112تحقیقی در يکی از مراکز جهانی حل اختالف 4نشان داد که از  11پرونده،
حدود  91مورد همراه با صدور دستور موقت بود .همین وضعیت را آنسیترال نیز در سال
 2111گزارش داده است .)Werbicki, 2010, p. 90( .با اين حال ،دستور موقت از ناحیه
مرجع داوری ،خالی از محدوديت نیست .اهم محدويدتها عبارت است از:
 -4مراجع داوری قادر به صدور دستور موقت علیه اشخاص ثالث نیستند .برای مثال
نمیتوان به بانک دستور داد وجهی را تا زمانی مشخص ،حفظ کند؛
 -2دستور موقت تا زمانی که مرجع داوری ،قانوناً و رسماً تشکیل نشده باشد قابلیت صدور
را ندارد .اين درحالی است که دادگاهها از پیش تشکیل شده و لذا هر زمان میتوان به
آنها مراجعه کرد.
 -9برخی از مراجع داوری ،مقررات خاصی برای صدور دستور موقت دارند که در عمل
سبب محدوديت میشوند .برای مثال بايد هیأت داوری به اتفاق به نتیجه برسد يا
مقدماتی رعايت گردد .بهمنظور پرهیز از اين امر ،برخی کشورها مقرراتی وضع کردهاند
که تا حدودی محدوديتها را کم اثر کنند .برای مثال در هلند ،مطابق مقررات برخی
از نهادهای داوری اين کشور ،حتی در مواردی که هیأت داوری حضور دارند ،سرداور،
به تنهايی میتواند دستور موقت ،حتی قبل از تشکیل مرجع داوری ،صادر نمايد.
 -1نظام شناسايی و اجرای دستور موقت نیز روشن نیست زيرا قواعدی که از آرای داوری
ملی يا بینالمللی بهعمل میآورند ،نوعاً مربوط به آرای نهايی اعم از جزئی و کامل
است و در مورد دستور موقت ،گذشته از اينکه مقید به مهلت هستند و بايد فوراً اجرا
شوند ،شناسايی آن نیز خالی از اشکال بینالمللی و ملی نیست.
Center for Dispute Resolution Research.
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 -2قواعد مربوط به شناسایی و اجرای دستور موقت
 -1-2شناسایی دستور موقت
 -1-1-2شناسایی در معنای عمومی
شناسايی رای ،فرايندی در دادگاه ملی است که به تصمیم قضايی منتهی میگردد که
اغلب روانا خوانده میشود  .اين رسیدگی در بسیاری از موارد ،کامل و تمام عیار نیست
بلکه اختصاری است .روانا وجود داوری را مورد تصديق قرار میدهد و تصمیم هیئت داوری
را به رسمیت میشناسد .شناسايی بهعنوان فرايندی دفاعی نیز توصیف شده است( .لیو،
میستلیس ،کرول ،4934 ،ص )113در واقع ،توسعه داوری ،مستلزم صالحیت جهانی برای
اجرای آرای مراجع داوری است .به اين معنا که داوران در هر کشوری رأی صادر کنند،
بايد امکان شناسايی و اجرا آرای آنها وجود داشته باشد .در مورد آرای ماهوی داوری،
کنوانسیون هايی برای شناسايی و اجرا وجود دارد که اهم آن ،کنوانسیون نیويورک 4391
است .در غیاب اين متن جامع بینالمللی  ،قوانین و رويه قضايی هر کشوری ،قاعده خود
را دارد .برخی رأی داور را اجرا میکنند و برخی نگرش منفی دارند و تنها تحت شرايط
خاص حاضر به قبول آرای داوری هستند .اين وضعیت ،در مورد دستور موقت ،هم از لحاظ
شکل دستور و هم از لحاظ شمول کنوانسیون بر آن ،مشهودتر است .اجرای آرای داوری
و در بحث ما ،دستور موقت ،در مواردی حائز اهمیت است که دستور ،بايد توسط کشوری
اجرا شود که خوانده دعوا در آن اموالی دارد تا برای مثال با توقیف وجه ،امکان اجرای
آيد
فراهم
دعوا،
پیروزی
برای
رأی
نهايی
) (Briggs, Rees 2015,PP. 658- 659طرف مقابل ،حاضر به اجرای دستور نشود ،بايد ديد
آيا خود مرجع داوری ،ابزاری برای اجرای دستور موقت دارد و به دنبال آن بايد ديد
میتوان از طريق دادگاه ملی يا از طريق سیستم بینالمللی شناسايی رأی داوری (برای
مثال کنوانسیون نیويورک) ،دستور موقت داور را شناسايی کرد؟
رای داور در مفهوم موسع و عام کلمه ،شامل قرارها از جمله دستور موقت نیز میشود.
منظور از شناسايی رای داور اين است که به رای مزبور ارزشی مشابه با حکم صادره از
دادگاههای کشور محل درخواست اجرا داده شود .شايد مهمترين هدف شناسايی اين است
که محکوم علیه از تحصیل حکم متعارض ديگر نسبت به همان موضوع منع گردد
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(خدابخشی ،4932 ،ص .)939با توجه به اينکه مراجع داوری ،فاقد قدرت اجرايیاند ،قدم اول
در جهت اجرای دستور موقت اين است که دادگاهها صدور چنین قرار يا رايی را از طرف
داوری میپذيرند تا جهت اجرای آن اقدام نمايند يا خیر؟ در واقع ،از طرق مختلف میتوان
به ارزيابی قضايی يا اعتبار بخشیدن به رأی داور ،به منظور اقدامات اجرايی ،در کشور ديگر
اقدام کرد -4 :محکوم له ،درخواست دارد که بر طبق آن عملیات اجرايی شروع و تعقیب
شود که دراين صورت ،متقاضی بايد به دادگاه رجوع کرده و درخواست اجرا نمايد؛-2
محکوم له ،میتواند صرفا از دادگاه بخواهد که صدور و اعتبار رايی را که از سوی دادگاه
خارجی يا داور صادر شده است ،تايید يا تنفیذ کند و در واقع ،مورد شناسايی اصلی قرار
دهد؛  -9شخصی که به موجب حکم دادگاه يا داور ،محکوم شده ،ممکن است دعوايی را
در همان موضوع و به طرفیت محکوم له آن رای ،مطرح نمايد .در اين وضعیت ،خوانده
دعوا با ارائه رای به دادگاه ،صالحیت آن را در ورود مجدد ممنوع میداند .دراين وضع
متقاضی ،در صدد شناسايی طاری رأی است .مسائلی که در داوریهای داخلی مطرح
میشود نیز چندان تفاوتی با مسائل فوق ندارد .زيرا بعد از صدور رای داور ،يا درخواست
اجرای آن میشود يا در مقابل دعوايی که مطرح شده است ،ايراد میکنند که داور در
سابق ،رايی صادر نموده و دادگاه نمیتواند مجدداً دخالت کند .در برخی موارد نیز ممکن
است محکوم له رای داور ،از دادگاه درخواست دارد که اعتبار رای داور را اعالم نمايد .برای
مثال داور ،رای بر اعالم فسخ قرارداد صادر کرده است و ذينفع ،از دادگاه می خواهد که با
شناسايی آن ،ترديد هايی را که ممکن است در برخی روابط حقوقی يا ادارات ،نسبت به
اين رای وجود داشته باشد ،مرتفع سازد .با اينکه روح حاکم بر شناسايی رای خارجی و
داخلی يکسان است اما در مورد آرای خارجی به داليل مختلف ،امکان شناسايی دشوارتر
است زيرا دادگاه در برخی موارد ،از اين کار ممنوع میباشد و آن در وضعیت هايی است
که يا از نظر دادگاه ،رای مورد درخواست ،در قلمرو کنوانسیونهای مربوط نباشد يا قانون
ملی اجازه اعتبار بخشیدن به امور حکمی و موضوعی داور خارجی را منع کرده باشد يا
اساساً موضوع شناسايی را در صالحیت خود نداند ،در حالی که درمورد رای داوری داخلی،
تنها اين ايراد ممکن است مطرح شود که آيا خواهان در مورد درخواست شناسايی رای
داور ،نفعی دارد يا اينکه چون دستور راجع به اجرای رای داور ،مستلزم شناسايی هم
میباشد ،صرف درخواست شناسايی را از متقاضی نمیپذيرند و اگر هدفی دارد بايد در
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قالب درخواست اجرای رای داور مطرح کند؛ حتی اگر اين رای ،ماهیت اعالمی مانند فسخ
قرارداد داشته باشد؟ (همو ،همان ،صص 939 ،و .)931

 -2-1-2ابطالپذیری دستورموقت
از فروع شناسايی دستور موقت داور اين پرسش است که آيا دستور موقت مرجع داوری
قابل اعتراض در دادگاه است و شیوه اعتراض چگونه خواهد بود؟ در قواعد داوری آنسیترال
بحثی در اين باره وجود ندارد و به حقوق ملی کشورها واگذار شده است .برخی نظامهای
حقوقی به آن تصريح دارند که برای مثال میتوان به بند  1ماده  4111قانون آيین دادرسی
هلند اشاره داشت که اعتراض به دستور موقت را تنها با اعتراض به رأی نهايی ممکن
میداند .در ايران مستندی برای اين امر وجود ندارد و بعید بنظر میرسد که رويه قضايی
ايران ،موارد ابطال رأی داور را به دستور موقت نیز تسری يا اساساً آن را قابل اعتراض
بداند .بديهی است در صورتیکه دستور موقت رأساً قابل ابطال باشد،امر شناسايی تبعی
آن دشوار نخواهد بود زيرا خوانده دعوا در دفاع از ادعای بطالن ،شناسايی تبعی را در
خواست میکند و رد در خواست ابطال همراه با شناسايی تبعی خواهد بود.

 -2-2اجرای دستور موقت
 -1-2-2اجرای دستور موقت توسط مرجع داوری
تقريباً میتوان گفت مرجع داوری ،ابزار مستقیمی برای اجرای دستور موقت خود
ندارد .از اينرو ،از آنجا که دستور موقت بايد قابلیت اجرا داشته باشد ،گاه مرجع داوری
تشخیص میدهد که صدور دستور موقت را به تعويق اندازد تا زمینه اجرای آن فراهم آيد.
برای مثال در يکی از دعاوی ( ،)ICC Case 5835,…. P.102ديوان داوری ( )ICCاز صدور
دستور موقت مبنی بر منع خوانده دعوا (دولت) ،از اعمال مقررات در زمینه معادن ،امتناع
میکند و در رأی نهايی اعالم میدارد چنین دستوری ،عمالً بال اثر باقی میماند .با اين
حال ،نبايد مرجع داوری را کامالً ناتوان از اجرا دانست زيرا در اين خصوص میتوان چند
وضعیت را تصور کرد.

 -1 -1-2-2اجرای ارادی

شناسایی و اجرای دستور موقت در داوری تجاری بینالمللی19 /

به اعتقاد برخی ،خواست طرفین و اجرای ارادی ،بهترين ضمانت اجرا دستور موقت در
عرصه داوری است .برای مثال ،نتیجه تحقیقی در مورد آرای مرکز داوری امريکا 4نشان
میدهد که بیش از  31درصد دستورات موقت ،به خواست طرفین ،اجرا شدهاند (Keer,
) 2001, P.26همچنین در سال  ،2111دستورات موقت مرکز داوری بینالمللی منطقه
ای قاهره 2که بالغ بر  9فقره بود ،به خواست طرفین ،اجرايی شدند( Abu -Enein,2002,
 )no. 81; Berger; 1993, P.334افرادی که به داوری مراجعه میکنند ،از لزوم همکاری
با يکديگر و نیز با مرجع داوری ،نیک آگاهند و میدانند در صورت عدمهمکاری ،اختالف
به خوبی حل نخواهد شد .انگیزه ديگری نیز در اين خصوص وجود دارد و آن ،کاهش
خسارات احتمالی و نیز اجتناب از شدت اختالف است(Misteris, 2003. p.60; Hadithen,
 .)2000, P. 272همچنین اين نگرانی وجود دارد که چون قرار است ماهیت دعوا را نیز
همان داورانی که دستور موقت صادر کردهاند ،تعیین تکلیف نمايند ،از اينرو نبايد با
دستورات مرجع داوری مخالفت کرد! زيرا میدانند آن دستورات ،خواست داوران بوده و
لذا احترام به آن اهمیت دارد تا عدماجرای دستور ،مبادا در رأی نهايی اثرگذار باشد؛ به
عبارت ديگر ،طرفین نوعاً به چشمهای داوران خیره میشوند تا از خسارات آتی يا
احتماالت ديگر برحذر باشند! دادگاهی در امريکا در دعوايی در سال Pacific ( 4334
 )reins Mgt.Corp v Ohio Corp,(1991از اين ضمانت اجرا اينگونه ياد میکند که
دستور موقت را بايد اجرا کرد زيرا بدون آن ،گاه اصل داوری بیهوده خواهد شد! ( Diora,
 )2015, p.303نوعی تهديد نرم که به طرفین هشدار میدهد از مخالفت با دستورات موقت،
دوری کنند.

 -2-1-2-2اجرای غیرمستقیم (ضمانت اجرای دستور موقت)
گفته شده که مرجع داوری راهکارهای متنوعی برای اجرای دستور موقت ،در اين
فرض دارد ،با اين حال ،هیچ يک از اين راهکارها قطعی نیست :ضمانت اجراهايی مانند
تعیین خسارت و تحمیل هزينهها و نیز صدور رأی در ماهیت به زيان طرف متمرد!
.American Arbitration Association (AAA).
.Cairo Regional centre for International Arbitration.
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 -1-2-1-2-2تحمیل خسارت
از اين ضمانت اجرا ،بر مبنای حاکمیت اراده طرفین ،دفاع میشود زيرا طرفین با
انتخاب داوری ،بهطور ضمنی متعهد شدهاند که اجازه دخالت به داور بدهند و داور میتواند
اقدامات الزم را در خصوص تفسیر قرارداد و طراحی يک فرايند دقیق و منطقی رسیدگی،
بهعمل آورد .بنابراين اگر يکی از طرفین اقدامی نمايد که مخالف با دستور داور باشد ،اين
حق برای مرجع داوری وجود دارد که هر خسارتی را که در نتیجه آن به بار میآورد ،بر
او تحمیل نمايد ) Farnsworth, Allan, 2013, PP. 89 -104.).دستورات موقت ،اثر قابل
توجهی بر قرارداد طرفین دارند و به اختیار داوران مربوط میشوند و از اينرو ،همانند
ساير بخش های قرارداد بايد با حسن نیت اجرا شوند .البته اين راهکار ،چندان هم
رضايتبخش نیست و اشکاالتی به دنبال دارد؛ از جمله اينکه :اين راهکار ،قاعده مشخصی
ندارد و بر حسب هر دعوا ،وضعی متفاوت دارد که سبب تشتت نظرات میشود؛ اين راهکار،
لزوماً خسارات متضرر را جبران نمیکند و حتی اگر خسارت نیز معادل زيان واقعی تعیین
شود بازهم هیچ اطمینانی نیست که وضع متضرر جبران شود زيرا ممکن است رأی داوری
بدون اجرا باقی بماند .همچنین در پارهای از موارد ،طرف مقابل با علم به خسارت ،باز هم
از اجرای دستور خودداری میکند.

 -2-2-1-2-2آثار و تبعات بی توجهی به دستور موقت
يکی از راهکارهايی که مراجع داوری برای اجرای دستور موقت در اختیار دارند ،توجه
به عملکرد طرفین در جريان رسیدگی و از جمله ،امتناع از اجرای دستور موقت است.
بهعبارت ديگر ،رفتار طرفین در جريان رسیدگی میتواند برخی از مسائل نهايی را نیز رقم
زند .برای مثال ،اگر مرجع داوری دستور بازرسی داليل را صادر نمايد که نزد طرف مقابل
است ،در صورت امتناع از ارائه کاال يا اقدام ديگر ،مرجع داوری میتواند متقابالً آن را در
رأی نهايی مالحظه نمايد ) Hunotia B, March 1998, P. 23).البته نگرش نادرست به
يکی از طرفین ،در جريان داوری ،ناپسند است و توصیه نمیشود اما اگر بین امتناع از
اجرای دستور و نتیجه داوری ،ارتباط باشد ،میتوان رفتار او را بعنوان ضمانت اجرايی در
رأی نهايی ارزيابی کرد )Poudret, Besson, 2007, P. 540).بنابراين چنین ضمانت اجرايی
در همه موارد قابل اعمال نیست زيرا مرجع داوری بايد مراقب حفظ بیطرفی خود باشد.
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برخی از مقررات ملی ،به منظور تحقق يک رسیدگی عادالنه ،مقرراتی برای طرفین وضع
کردهاند که اعمال ضمانت اجرای مشخص از جمله ارزيابی رفتار آنها را در رأی نهايی،
اجازه میدهد .برای مثال بخش  14قانون  4331داوری انگلستان در اين باره مقرر میدارد:
«بخش  -14اختیار مرجع داوری در صورت تقصیر يکی از طرفین -4 :طرفین میتوانند
در مورد اختیارات مرجع داوری در فرض کوتاهی از آنچه برای يک داوری سريع و مطلوب،
ضروری است ،توافق نمايند؛  -2جز در موردی که خالف آن توافق شود ،مقررات زير اعمال
میشود ؛ -9 ،… -1 ،…-9در صورتیکه يکی از طرفین ،بدون عذر موجه ،از انجام دستور
يا تدابیر مرجع داوری خودداری نمايد ،مرجع مذکور میتواند دستوراتی قاطع با تعیین
مدت صادر نمايد؛  -1اگر دستور قاطع مذکور به منظور تأمین هزينهها باشد و يکی از
طرفین از آن سرپیچی نمايد ،مرجع داوری میتواند رأی به رد درخواست او صادر کند؛
 -7در مورد ساير دستورات قاطع ،مرجع داوری با حفظ اختیارات مصرح در بخش ( 12در
مورد دادگاه) میتواند به اين نحو عمل کند -4-7 :اينکه طرف مقصر استحقاق اين را
ندارد که در مورد اصل اختالف ،ادعايی را مطرح يا بر آن اساس ،ادعای حقی نمايد؛ -7
 -2امتناع طرف مقصر را از جمله اوضاع و احوال موجه ،برای اقدام متقابل علیه آن شخص
بداند؛  -9-7رأی مقتضی صادر نمايد؛  -1-7امتناع را مبنايی برای تحمیل هزينههای
داوری تلقی نمايد».
در برخی کشورها مانند انگلستان ،بلژيک (که در اصالحات  2149اين اختیار ،نسخ
گرديد) و هلند 4،جريمه تأخیر روزانه يا ماهانه نیز مقرر شده است؛ به اين صورت که برای
اجرای دستور ،جريمه ای 2تعیین میشود تا در صورت عدم اجرا ،از ممتنع وصول گردد9.
در فرانسه ،رويه قضايی (Paris Court of Appeals, 8 June 1990, Rev. arb, 1990 ....

 .1ماده  4191قانون آيین دادرسی مدنی هلند در اين خصوص مقرر می دارد« :در هر مورد که دادگاه ها اختیار
تعیین جريمه برای امتناع از دستورات را دارند ،مرجع داوری نیز از اين اختیار برخوردار است.»...
Astringe remedy.

2.

 .9جريمه تأخیر در ماده  723قانون آيین دادرسی مدنی ( ) 4941ايران نیز تصريح شده بود .اين ماده قانون اجرای
احکم مدنی مذکور است و بعد از نسخ قانون آيین دادرسی مدنی ( )4941و عدم تصريح به آن در قانون آيین دادرسی
مدنی ( ،)4973بین نويسندگان اختالف نظر وجود دارد که آيا ضمانت اجرای مذکور ،هنوز به قوت خود باقی است
يا نسخ شده است؟
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 )at 917و دکترين به اعمال جريمه تأخیر در مرجع داوری ،هم برای آرای نهايی و هم
دستورات صادره در جريان داوری ،اعتقاد دارند.

 -2-2-2اجرای دستور موقت از طریق دادگاه
در اينکه آيا دستورات موقت را میتوان مشمول مقررات آرای ماهوی داوری از جمله
کنوانسیون نیويورک و نیز مقررات قابل حمايت ملی دانست ،اختالف نظر است .مقررات
ملی برخی کشورها اجرای دستور موقت را اجازه میدهد .برای مثال ،عالوه بر مواردی که
سابقاً بیان شد ،بند  2ماده  41قانون داوری کرواسی (مصوب  )2114به اين موضوع اشاره
دارد4.
از نظر شمول کنوانسیون نیويورک ،به اعتقاد برخی ،کنوانسیون نیويورک مربوط به
آرايی ماهوی که اختالف را جزئی يا کامل ،حل میکنند؛ بنابراين برای اجرای دستور
موقت ،بايد به دادگاهی که قرار است اجرا در آن صورت گیرد ،مراجعه کرد .در واقع،
شمول کنوانسیون بر دستورات و اقدامات موقت ،منوط به اين است که پاراگراف  9ماده
 2کنوانسیون را واجد صالحیت خاص مرجع داوری برای صدور دستور موقت بدانیم؛ امری
که نظامهای حقوقی نپذيرفته اند
( .)Association for International Arbitration Series, 2017, P.21در اين رابطه،
دادگاه عالی کوئینزلند استرالیا ،در يکی از آرای مشهور خود به ارزيابی اين مسأله می
پردازد که آيا دستور موقت داوری ،قابل انطباق با کنیوانسیون نیويورک است يا خیر؟ نظر
دادگاه ،منفی بود زيرا ويژگی غیر ماهوی و غیر نهايی اين دستورات ،مانع از اعمال
کنوانسیون میشود (« .)Ibid, P. 21ون دن برگ» از شارحین معروف کنوانسیون نیويورک
معتقد است که نگرش منفی قضات کوئینزلند ،به پاره ای از مقررات داخلی استرالیا (قانون
داوری  4371اين کشور) مربوط میشود .به اعتقاد ايشان ،کنوانسیون نیويورک صراحتی
در منع دستورات موقت ندارد و طرف ذينفع میتواند از ظرفیت آن استفاده نمايد زيرا اين
دستورات ،در جريان داوری حائز اهمیت هستند ،روابط قرارداد بین طرفین را در کشورها
تسهیل میکنند و نیز در آرای نهايی داوری ،مؤثرند( .)Ibid, p.19نويسندگان کنوانسیون
1.Article

16 (1) …(2) If a party to which interim measures relate does not agree to undertake
them voluntarily, the party that made the motion for such measures may request their
enforcement before the competent court.
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نیز ،درصدد تعريفی از رأی داوری ( )awardنبودهاند زيرا اين امر به قانون حاکم بر داوری
بستگی دارد .با توجه به اينکه در حقوق داوری ،مفهومی گسترده از رأی ،مد نظر است که
از جمله آرای نهايی ،موقت ،تأمینی ،جزئی و مقدماتی و نیز آرای توام با رضايت
(گزارشهای اصالحی) را دربر میگیرد ،بنابراين میتوان دستورات موقت را نیز مشمول
حمايتهای داوری دانست .البته اينکه رأی داور را به نظامهای ملی وابسته نمايیم ،اشکالی
به دنبال خواهد داشت؛ به اين صورت که در نظامهای حقوقی ،مفهوم واحدی از آرای
داوری ،وجود نداشته باشد .برای مثال ،آرای جزئی ( )partial awardدر کشورهای گروه
حقوق نوشته ،بهعنوان دستورات (آرای) موقت در کشورهای کامن ال شناخته میشود .در
رويه قضايی برخی از دادگاهها نیز دستورات موقت را اجرا کرده و به شمول کنوانسیون
نظر داده اند .برای مثال دادگاه عالی اياالت متحده ،دستور موقت مرجع داوری را که
مستلزم ارائه برخی اطالعات بود ،اجرا نمود .در هر حال ،در سکوت کنوانسیون و با وجود
مخالف نويسندگان و نیز پارهای از آرای قضايی ،حداقل میتوان گفت که يک نهضت
جهانی برای اينکه دستور موقت مرجع داوری را بتوان شناسايی يا اجرا کرد ،وجود
ندارد( .)Ibid, P. 25-26.تالش و داليل موافقین نیز تاکنون نتوانسته در تغییر نگرش مؤثر
باشد.
برخی از نويسندگان (يکی از داوران شیلیايی) 4با اين استدالل که قالب رأی ،توسط
داوران تعیین میشود و آنها بهترين شکل را میتوانند برای رأی تعیین کنند ،پیشنهاد
کرده (و در نهايت نیز آن را تأيید نموده است) که رأی داور در هر قالبی صادر شود ،قابل
اجرا خواهد بود؛ همچنانکه پاره ای از قوانین ملی و نیز قانون نمونه آنسترال به صراحت،
اطالق رأی داور را به دستور موقت صادق میدانند .با اين حال ،رويه قضايی برخی کشورها
که فرصت بررسی اين مسأله را داشتهاند ،چندان موافق اين پیشنهاد نیستند .برای مثال،
دادگاه عالی کلمبیا نیز در دعوايی( ،)Merck etalv. Tecnoquímicasدستور موقت مرجع
داوری را قابل انطباق با آرای مشمول کنوانسیون ندانست و از اجرای آن امتناع کرد زيرا
به باور دادگاه ،تنها آرای ماهوی مشمول اين کنوانسیون
هستند(.)http://djarbitraje.com/pdf
 -3-2وضعیتهای خاص در اجرای دستور موقت
Dyalá Jiménez Figueres.
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 -1-3-2نقش ماهیت داوری در اجرای اقدامات احتیاطی
امکان انجام اقدامات احتیاطی بسته به اينکه ماهیت داوری را به اراده طرفین يا اجازه
قانون ،منتسب نمايیم ،متفاوت خواهد بود زيرا از آنجا که داوری برخالف رسیدگیهای
قضايی ،منوط به اراده طرفین است ،طبیعی است که دستورات موقت و اقدامات احتیاطی
نیز از اين خصوصیت برخوردار هستند لذا در متون داوری اعم از بینالمللی و ملی ،اين
اقدامات منوط به توافق طرفین يا حداقل ،عدم مخالفت آنها است .برخی معتقدند که
مبنای داوری ،توافق طرفین نیست بلکه داوری ماهیت قضايی دارد و طرفین ،تنها شرط
تحقق آن را فراهم میآورند.در برخی کشورها ،دادگاهها دشمن داوری بودند.در سال 4319
رابلیندويچی4تئوری ماهیت قضايی داوری را طراحی و پیشنهاد کرد زيرا مرز معینی بین
ندارد
وجود
قضايی
مرجع
و
داوری
مرجع
).(Dezalay & Garathy,1996, P.23

از آثار اين تحلیل ،اين است که دادگاهها بر فرايند داوری نظارت دارند و آرای مراجع
سرزمینی را می پذيرند و طرفین نیز صرفاً براساس اختیاری که قانون داده است میتوانند
به داوران اختیار رسیدگی دهند ( .(Onyema, 2010, P. 33-36امروزه ماهیت قراردادی
داوری از اقبال بیشتری برخوردار است اما در مورد دستورات موقت ،هرگاه مراجع داوری
يا قضايی احساس کنند که دستور بر خالف نظم عمومی است يا برخالف حقوق اشخاص
ثالث است ،به صرف توافق طرفین مبنی بر اقدامات احتیاطی در زمینههای مختلف ،آن را
اجرايی نمیکنند .برای مثال ديوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ( )ICCدر زمانی که
مرجع داوری در کشور سويیس بود ،معتقد بود که مطالبه خسارات تنبیهی برخالف قانون
سويیس است ،از اينرو ،از صدور دستور موقت نیز در رابطه با دعوا خودداری کرد .همچنین
در دعوايی ( )Mitsubishi. v. Soler Chrysler Plymouthکه در رابطه با نقش مقررات
ضدتراست ،در امريکا مطرح بود ،اين بحث مطرح شد که داوری همانند دادگاه حق دخالت
همانند مراجع قضايی ندارد .برای مثال حق ندارد شخصی را به دادرسی فراخواند و الزاماً
بعنوان شهادت ،اظهارات را استماع نمايد).(Herinckx, 2014, P.92

 -2-3-2اجرای دستور موقت غیابی
Rubellin-Devichi.

1.
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اين نوع دستور 4در مواردی استفاده میشود که فوريت امر ،با دعوت طرف مقابل
منافات دارد زيرا در صورت اعطای فرصت ،ممکن است زمینه دستور از بین برود و مراجعه
به داوری ،لغو باشد( )Association for International Arbitration, op.cit, p.84روشن
است اين نوع دستور ،خالف قواعد کلی است و حق دفاع را محدود میکند .از اين رو،
مقررات داوری ،موضع متفاوتی در اين خصوص دارند .بیشتر مقررات داوری کشورها،
چنین امری را تجويز نمیکنند که میتوان به قانون  2119اتريش اشاره داشت( Redfern,
 )Hunter, 2014, P.338با اين حال ،برخی ديگر ،اين دستور را اجازه می دهند .برای مثال
در بند  4ماده  21قواعد کرواسی معروف به «قواعد زاگرب» 2بعد از تصريح به اينکه مطابق
قاعده ،دستور موقت بايد بعد از اطالع طرف مقابل باشد ،اجازه میدهد با اثبات ضرورت
امر ،صدور آن را قبل از اطالع طرف مقابل نیز درخواست کنند و مرجع داوری نیز دستور
دهد .در اين موارد ،متقاضی بايد ضرورت را با توجه به شرايط دعوا ثابت کند و متعهد
شود که مسئول همه خسارات وارده است .همچنین طرف مقابل میتواند با اثبات خالف
آ ن ،از مرجع داوری درخواست نمايد که در دستور موقت ،تجديدنظر نمايد .براساس بند
 2ماده  21قواعد زاگرب ،دستور موقت ،جز در موارد خاص که فوريت دعوا ايجاب میکند،
بايد همراه با تبیین ادله صدور باشد زيرا اين دستور بايد از سوی دادگاه مجری بررسی
شود و همچنین طرف مقاب ل بايد بداند دستور بر مبنای کدام داليل بوده که بتواند دفاع
الزم بعمل آورد.

 -4-2اجرای دستور موقت در قواعد آنسیترال و قانون نمونه
ماده  47قانون نمونه در باب شناسايی و اجرای دستور موقت ،نکاتی را پیشبینی کرده
است:
 -4دستور موقتی که مرجع داوری صادر میکند ،صرف نظر از اينکه در چه کشوری صادر
میشود ،بهعنوان يک دستور الزامآور شناسايی خواهد شد و جز در صورتی که مرجع
داوری طور ديگری مقرر کرده باشد ،به درخواست متقاضی از دادگاه صالح ،اجرا خواهد
شد.

Ex parte orders.
Zagreb Rules, 2002.

1.
2.

 /56فصلنامه علمیـپژوهشی فقه و تاریخ تمدّن• سال سیزدهم•شماره پنجاهو سوم• پائیز 5931

 -2در صورتی که دادگاه کشوری که شناسايی و اجرای دستور از آن درخواست شده،
مناسب تشخیص دهد ،میتوان د دستور دهد که متقاضی شناسايی و اجرا تامین مناسب
بسپرد ،به شرط آنکه مرجع داوری تا آن زمان درباره اخذ تامین ،تصمیمی نگرفته باشد
و نیز در مواردی که اخذ تامین برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ضروری باشد.
از آنجا که قواعد آنستیرال ،برخالف قانون نمونه بهمنظور داوریهای موردی و با انتخاب
طرفین است لذا گروه کاری آنسیترال در زمان اصالحات قواعد ،قبول کرد که نیازی به
مقررات مربوط به اجرای دستور موقت نیست و از اينرو ،در قواعد مذکور ،بحثی در اين
باره بهعمل نیامد .قانون نمونه ،مقرراتی را در باب شناسايی و اجرای دستور موقت و نیز
دستورات صادره از دادگاه ،در خود جای داده است در حالیکه قواعد آنسیترال ،کامالً
ساکت است .در واقع ،شناسايی و اجرای دستور موقت ،از اختیارات ويژه دادگاهها است و
با هیچ قرارداد خصوصی نیز نمیتوان اين اختیار را نفی کرد .بدينسان ،از ابتدا تصمیمی
به پیشبینی مقرراتی در خصوص اجرای دستور موقت ،در قواعد آنستیرال نبود و اين امر،
به کارايی قواعد مذکور نیز خللی وارد نمیآورد .به اين ترتیب ،در جايی که کشوری قانون
نمونه را تصويب نموده يا مقرراتی همسان با آن وضع کرده باشد ،به آسانی امکان اجرای
دستور موقت ،در داوریهايی که بر اساس قواعد آنسیترال مديريت شدهاند ،وجود دارد اما
متأسفانه دولتهای کمی قانون نمونه را تصويب کردهاند و بنابراين يکی از اهداف مهم
اصالحات متقارن و همسو در اين دو متن داوری ،کمرنگ شده است( .(Tucker 2011,P.
17

« -3پیش دستور» و اجرای آن
 -1-3مفهوم پیش دستور
مرجع داوری با تقاضای هر طرف میتواند بدون ابالغ به طرف ديگر و همراه با تقاضای
دستور موقت ،پیش دستور صادر کند .اين دستور به اعتبار مقدمه دستور موقت« ،پیش
دستور» نام دارد .هدف اين است که طرف مقابل ،دستور اقدامات تامینی را منتفی نکند.
بسیاری از نظامها ی حقوقی و قواعد نهادهای داوری ،هیچ تصريحی به صدور دستور موقت،
در غیاب يکی از طرفین داوری ،ندارند .برخی (مانند مؤسسه داوری امريکا) مخالف صدور
آن هستند و برخی که اين دستور را تصريح کردهاند نیز با اشاره به اينکه رسیدگی داوری
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در تمام مراحل بايد با رعايت حق دفاع باشد ،صدور پیش دستور را خالف اصل میدانند.
در مخالفت با دستورات غیابی ،به اعتقاد برخی ،بايد بر اصول انصاف و عدالت نیز تأکید
داشت زيرا بر خالف تصمیمات قضايی ،در داوری که استیناف از آرای داوری وجود ندارد،
بايد به رعايت حق دفاع و استماع اظهارات طرفین توجه بیشتری داشت و اين امر ايجاب
میکند از هر تصمیمی در غیاب يک طرف ،خودداری شود( .)Roth,2012, P.430برای
مثال بهموجب ماده  7مجموعه مقررات دستور موقت ( مؤسسه داوران حرفهای) 4در باب
غیابی بودن دستور موقت -4« :دستور موقت را میتوان در غیاب يک طرف يا بعد از ابالغ
به طرفین ،صادر کرد؛  -2دستور موقتی که غیاباً صادر شده است ،با استماع بعدی اظهارات
طرف مقابل ،قابل بازبینی است» .با اين حال ،در بند  1ماده  4اين قواعد ،از لزوم رعايت
حق دفاع طرفین و اعطای فرصت کافی ،بهعنوان يک قاعده ياد شده است و موارد خاص
و استثناء را با معیارهای خاص خود ،در مواد ديگر تصريح میکند که دستور غیابی از آن
موارد است.

 -2-3ویژگیهای پیش دستور
«ضرورت حاد»« ،لزوم پیش دستی و غافلگیری»« ،محرمانگی»« ،امکان ضرر بسیار»
و عناوين ديگری که در متون داوری برای تبیین و توجیه دستور غیابی استفاده شده ،در
واقع نشان میدهد که اين دستور بايد در شرايطی کامالً هدفمند و بسیار فوری که فراتر
از دستور موقت عادی است ،صادر شود به نحوی که بدون آن ،گاه حتی امکان صدور
دستور موقت نیز فراهم نمیشود و هدف آن منتفی میگردد! بدين سان ،مرجع داوری
عالوه بر قواعد عمومی دستور موقت ،بايد ضرورت خاصی را نیز احراز نمايد که نشان دهد
Chartered Institute of Arbitrators (CIARB).

1.

مؤسسهای خصوصی با قلمرو فعالیت بینالمللی که قواعد يکنواختی برای دستورات موقت ،در قالب متن نمونه ،تهیه
و پیشنهاد داده است که در نوع خود ،جالب توجه است .اين مؤسسه در سال  4349تأسیس شد و در سال 4373
در انگلستان به عنوان يک مؤسسه خیره ،با دارا بودن  41هزار عضو از  499کشور و  97شعبه در جهان ،ثبت شده
است ،قواعد اين مؤسسه در مورد دستورات موقت با اصالحات سال  2141حاوی مقررات جالب توجهی است که با
عبارات ديگر و البته مختصرتر ،در متون رسمی داوری ملی و بینالمللی ،ديده می شود اما ويژگی قواعد مؤسسه
مذکور ،جمع آوری مقررات دستور موقت است که همراه با شرح مختصری منتشر شده است .قواعد مؤسسه شامل:
مقررات عمومی (ماده  ،)4معیار صدور دستور موقت (ماده  ،)2محدوديتهای دستور موقت (ماده  ،)9رد دستور
موقت (ماده  ،)1انواع دستور موقت (ماده  ،)9شکل و قالب دستور موقت (ماده  ،)1دستور موقت غیابی (ماده ،)7
داوران امور فوری (ماده  )1هستند.
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بعد از اطالع طرف مقابل ،نمیتوان دستور موقت ديگری نیز صادر کرد يا اساساً هدف از
داوری منتفی میگردد.

 -3-3دفاع بعدی و بازبینی دستور غیابی
نظامهای حقوقی که پیش دستور را اجازه میدهند ،بهمنظور رعايت حق دفاع ،امکان
بازبینی و عدول از آن را با استماع اظهارات طرف مقابل ،حفظ میکنند .قواعد آنسیترال
نیز اينگونه است(.)Castello, 2003, P. 68

 -4-3محدودیت زمانی و عدم قابلیت اجرا
برای پیش دستور بايد مهلت مشخص نمود .اين ويژگی ،سبب میشود بعد از مدت
مذ کور ،خود به خود منتفی گردد .همچنین پیش دستور ،قابلیت اجرا از طريق دادگاه را
ندارد زيرا مدت کوتاهی خواهد داشت( .)Roth,2012, P.431بدينسان بحث از شناسايی
و اجرای آن در حوزه داوری در میان نیست .با اين حال ،مانعی ندارد که ضمانت اجراهای
غیرمستقیم آنگونه که در مورد دستور موقت ديديم ،در اين جا نیز اعمال شود.

 -5-3پیش دستور در قواعد داوری آنسیترال و قانون نمونه
در زمان بررسی قواعد آنسیترال ،مهمترين چالش و اختالف گروه کاری ،بحث در مورد
وضعیت «پیش دستور» 4و تصمیم غیابی 2بود .قانون نمونه ،مقرراتی در اين باره دارد که
هم اکنون نیز پر چالش هستند اما در زمان تدوين قواعد آنسیترال ،تمرکز گروه کاری در
اين رابطه نبود و بلکه اين مسأله مورد اختالف بود که آيا اساساً مقررات مذکور را بايد در
قواعد آنسیترال جای داد يا نیازی به ذکر آن مقررات نیست؟ عدهای ،آن را به جهت روشن
شدن بهتر قواعد ،الزم میدانستند و عدهای نیز مخالف بودند زيرا اين مقررات با ماهیت
قواعد آنسیترال سازگاری ندارد (بدلیل خصوصیت موردی بودن داوری) ،سبب ابهام داوران
در امکان يا عدمامکان صدور آن میشود و همچنین بین نويسندگان در مورد کارايی و
پذيرش آن ،توافق وجود ندارد .درج مقررات پیش دستور اين احتمال را تقويت میکرد
که داوران ،حتی برخالف قانون قابل اعمال ،اختیار صدور آن را داشته باشند .از طرف
ديگر ،هدف اين نبود که ساختار قواعد آنسیترال دچار تغییر شود و اگر مقررات مفصلی
Preliminary order.
ex parte.

1.
2.
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همانند قانون نمونه در مورد پیش دستور ،در قواعد مذکور نیز تکرار میشد ،باعث اين
استنباط می شد که آن مقررات ،فراگیر و مهم هستند درحالی که در عمل ،کمتر مورد
استفاده قرار میگیرند .کسانی که با درج مقررات مذکور در قواعد آنسیترال موافق بودند،
براين مبنا تأکید داشتند که اين مقررات بخشی از اهداف طرفین در تعیین قواعد داوری
است زيرا با اعمال مقررات پیش دستور ،عمالً میتوان دستور موقت را محقق نمود زيرا
يکی از اهداف پیش دستور ،جلوگیری از منتفی شدن دستور موقت است .بهعبارت ديگر،
اگر دستور موقت صادر شود اما زمینهای برای اجرا نداشته باشد ،مثالً کاالها به فروش
رسیده باشند ،اثری بر آن دستور موقت مترتب نمیشود مگر اينکه با پیش دستور ،مانع
از انتفای آن اثر شوند .همچنین موافقین معتقد بودند که داوران ممکن است در عمل از
اين تصمیمات ،استفاده و پیش دستور يا دستور غیابی صادر نمايند؛ بنابراين درج مقرراتی
دراين خصوص ،میتواند به هماهنگی بهتر و بیشتر در وحدت رويه در عرصه داوری
بینالمللی کمک نمايد .از آنجا که بیتوجهی به مقررات پیش دستور میتواند بر کارايی
دستور موقت تأثیر داشته باشد ،صرف مفصل بودن مقررات پیش دستور نبايد سبب پرهیز
از درج آن در قواعد آنسیترال شود .از سوی ديگر ،اگر مقررات پیش دستور در قواعد
آنسیترال تصريح می شد ،به دلیل انتخابی بودن قواعد مذکور ،به اين معنا خواهد بود که
طرفین با انتخاب مقررات مذکور ،عمال کاری به قانون قابل اعمال ندارند و مرجع داوری
حق دارد صرفنظر از آن نیز پیش دستور صادر نمايد ولی اگر چنین مقرراتی را در قواعد
ذکر نکنند ،ناگزير بايد به قانون قابل اعمال روی آورد که ممکن است اجازه اين دستورات
را ندهد .در نهايت ،گروه کاری قبول کرد که قواعد داوری آنسیترال ،به خودی خود منعی
برای صدور پیش دستور ندارد و اين موضوع تابع قانون قابل اعمال خواهد بود؛ از اين رو،
ابتدا متنی به اين شرح بهعنوان بند  9ماده  21قواعد آنسیترال ،مورد توافق قرار گرفت:
«اگر به تشخیص مرجع داوری ،افشای درخواست دستور موقت ،سبب میشود که طرف
مقابل ،هدف آن را منتفی کند؛ اين قواعد مانع از تصمیم مرجع داوری مبنی بر صدور
دستور مقدماتی (پیشدستور) برای جلوگیری از اين اقدام نخواهد شد .»...با اين حال،
متن مذکور مورد تصويب نهايی قرار نگرفت زيرا به جهت تفاوت ماهوی بین قانون نمونه
و قواعد داوری آنسیترال و اينکه برخی کشورها ،دستورات غیابی را منع میکنند و آن را
بر خالف دادرسی عادالنه و حق دفاع میدانند و نیز به اين دلیل که در برخی کشورها،
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قاضی که دستور موقت غیابی صادر میکند غیر از قاضی است که در ماهیت دخالت دارد
و اين تفاوت در داوری وجود ندارد زيرا داوران در هر دو بخش ،واحد هستند ،امکان درج
متن مذکور در قواعد آنسیترال وجود نداشت ( )Tucker, op.cit, P 20-21با بررسی بیشتر،
متن ديگری پیشنهاد شد« :اين قواعد هیچ تأثیری بر حق انتخاب طرفین ،برای تجويز
(اقدامی که تصريح نشده) يا محدود کردن (اقدامی که تصريح شده) از اينکه به مرجع
داوری اجازه صدور دستور موقت بدون ابالغ قبلی ،اعطا نمايند ،نخواهد داشت» .با برررسی
بیشتر و بعد از يک متن پیشنهادی ديگر ،باالخره متنی در باب پیش دستور ،در قالب بند
 3ماده  21مورد تصويب قرار گرفت اما همین متن نیز به مجمع عمومی ارائه نشد و در
اصالحات نهايی ،که حتی نمیتوان دلیل آن را به درستی تشخیص داد ،حذف گرديد .تنها
میتوان گفت که اين امر ،داللت روشن بر بازبینی های شتاب زده در اين بخش از قواعد
آنسیترال دارد! ( .)Tucker, Ibid, P. 21در هر حال ،با همه تفاوت هايی که بین قانون
نمونه و قواعد آنسیترال وجود دارد ،سکوت نسبت به پیش دستور ،سبب تعارضهايی
میشود زيرا در کشورهايی که قانون نمونه يا معادل آن را تصويب نکردهاند ،سکوت قواعد
در مورد پیش دستور به زيان اين نهاد تمام میشود زيرا حداقل اينکه ،ممکن است نشان
دهنده مخالفت با آن باشد و در کشورهايی که قانون نمونه را پذيرفتهاند نیز ممکن است
تعارض از زاويهای ديگر رخ دهد؛ به اين صورت که وقتی طرفین قواعد آنسیترال را در
رابطه خود میپذيرند ،حتی در کشوری که قانون نمونه يا معادل آن را تصويب کرده باشد،
به اين معنا خواهد بود که طرفین با انتخاب قواعد آنسیترال ،مرجع داوری را از دستور
موقت غیابی ،منع کردهاند  ،در حالی که تمام بحث در زمان بررسی قواعد مذکور ،اين بود
که قواعد ،منافاتی با قانون محلی و قابل اعمال ندارند و اگر بهموجب قانون مذکور ،امکان
صدور پیش دستور باشد ،مرجع داوری حتی درسکوت قواعد آنستیرال هم میتواند از آن
استفاده نمايد.

نتیجه گیری
دستور موقت از مباحث مهم داوری است .اينکه آيا مراجع داوری میتوانند دستور موقت
صادر نمايند و در صورت صدور ،چگونه بايد آن را اجرا کرد ،از موضوعات مورد توجه در
اصالحات قانون نمونه آنسیترال بوده است .مقررات ملی و نويسندگان حقوقی از ضرورت
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دستور موقت و اتخاذ تدابیری برای شناسايی و اجرای آن ياد کرده و به اين منظور ،در
برخی از نظامهای حقوقی ،به دادگاه نیز اجازه مساعدت قضايی به مرجع داوری و اجرای
دستور موقت آن را دادهاند .بديهی است اين دستور بايد شرايطی داشته باشد و حقوق
دفاعی طرفین را نیز تضمین کند .بهمنظور تسريع در صدور دستور موقت و نیز اجتناب
از منتفی شدن اهداف آن ،در قانون نمونه آنسیترال ،از «پیش دستور» نیز ياد شده است
که ممکن است به صورت غیابی صادر گردد .در هر حال ،میتوان گفت نظامهای ملی و
بینالمللی ،همراه با تحوالت حقوق داوری ،با دستور موقت و شناسايی و اجرای آن موافق
هستند ولی در ايران ،تنها در قانون داوری تجاری بینالمللی از آن ياد شده و در داوری
های مشمول قانون آيین دادرسی مدنی ،به سکوت برگزار شده است! اين دوگانگی صحیح
نیست و سبب تعارض هايی در رويه قضايی و داوری شده است .بهتر است مقنن ايرانی،
با اقتباس از آخرين تحوالت دستور موقت ،نسبت به تکمیل اقدامات مفید خود که از سال
 4971شروع شده و با تصويب قانون فوقالذکر و نیز قانون الحاق ايران به کنوانسیون
نیويورک ،بخش عمدهای از قواعد داوری را پذيرفته است ،اقدام و دستور موقت را در
داوریهای داخلی و بینالمللی تثبیت نمايد و تضمینات الزم به اين منظور فراهم آورد.
در وضع فعلی نیز میتوان از دستور موقت در داوریهای داخلی دفاع کرد اما به لحاظ
سکوت مقنن ،اين مسأله خالی از اختالف نیست.
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