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چکیذٌ
ثطذالف زاٍضی تجبضی ثیيالوللی کِ زض آى هَؾَع ضٌبسبیی ضأی زاٍضی ثهِ ػٌهَاى
هقسهِ اجطای ضأی ثِ قَض غطیح هكطح ضهسُ زض زاٍضی زاذلهی ایهي اههط ثهِ قهَض
هستقل ٍ زض قبلت هبزُای ذبظ اظ قَاًیي هطتجف ثب اجطای آضای زاٍضی زاذلی ًیبههسُ
است؛ ثٌبثطایي ایي ثحث هكطح هی ضَز کِ آیب اسبسبً ضٌبسبیی هقسههِ اجهطای یٌهیي
آضایی هحسَة هیضَز یب ایٌکِ زازگبُ هَظف است زض غَضتی کِ ضأی زاٍضی تَسف
زازگبُ غبلح اثكبل ًطسُ ثبضس زض ّط حبل آى ضا اجهطا کٌهس ٍ ًوهیتَاًهس ثهِ جْهت
هغبیطت ثب قَاًیي آهطُ یب ًظن ػوَهی اظ اجطای یٌیي ضأیی ذَززاضی کٌس .زض حقهَ
ایطاى هَؾغ هبزُ . 489آ.ز.م ًسجت ثِ ایي هَؾَع ضٍضي ًجَزُ ٍ زض ضٍیهِ قؿهبیی
ًیع زض هَضز ایٌکِ ضٌبسبیی الظهِ اجطا است یب ذیط اذتالفًظط ٍجَز زاضز .حبلآًکِ
زض حقَ استطالیب ثِ جْت هطبثْت قَاػس حبکن ثط ضٌبسبیی آضای زاٍضی زاذلهی ثهب
آضای زاٍضی ثیي الوللی ایي اضکبل ٍ اذتالف ٍجَز ًساضزّ .سف ایي هقبلِ ًگبّی ثهِ
ضٌبسبیی ٍ اجهطای ضأی زاٍضی زاذلهی زض حقهَ ایهطاى ٍ حقهَ اسهتطالیب ٍ اضا هِ
ضاّکبضّبی کبضثطزی ثطای ًظبم حقَقی ایطاى است .پطسص اغلی هقبلِ ایي اسهت کهِ
آیب هطحلِای ثِ ًبم ضٌبسبیی ضأی زاٍضی قجل اظ اجطای آى زض زاٍضی زاذلی ًیع قبثهل
تػَض است یب ذیط؟ زض ایي هقبلِ فطؾیِ ایي اسهت کهِ هطحلهِ ضٌبسهبیی ضأی زاٍضی
ٍجَز زاضتِ ٍ آثبض هتؼسزی ضا پیص اظ اجطا ٍ زض فطایٌس اجطای آضای زاٍضی زاضز.
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سرآغاز
قجق هبزُ  488قبًَى آییي زازضسی هسًی هطجغ اجطای ضأی زاٍض ّوبى «زازگبُ اضجبعکٌٌسُ
زػَا ثِ زاٍضی ٍ یب زازگبّی کِ غالحیت ضسیسگی ثِ اغل زػَا ضا زاضز» است؛ یؼٌی
زازگبّی کِ زػَا ضا ثِ زاٍضی اضجبع زازُ یب زازگبّی کِ اگط زاٍضی اًجبم ًویضس زػَا زض
غالحیت آى قطاض زاضت (هبزُ . 462آ.ز.م؛ ضأی ضوبضُ 4473ه  1328/03/30هحکوِ ػبلی
اًتظبهی قؿبت).
ثِ هَجت ثرص  35قبًَى زاٍضی تجبضی استطالیب آضای زاٍضی زاذلی ثِ ّوبى ضیَُای
کِ ثطای آضای زازگبُّب هقطض است ثِ اجطا گصاضتِ هیضًَس ( .)Wood & et al, 2010: 74زض
حقَ ایطاى ضٌبسبیی آضای زاٍضی زاذلی تبثغ قَاػس کبهالً هتفبٍتی زض هقبیسِ ثب زاٍضی
تجبضی ثیيالوللی است .حبلآًکِ ًظبم زاٍضی زاذلی استطالیب اظ ًَػی یکپبضیگی ثب ًظبم
زاٍضی ثیيالوللی ایي کطَض تجؼیت هیکٌس ٍ تب حس اهکبى تبثغ قَاًیي ٍ هقطضات ٍاحسی
ّستٌس (هقسم اثطیطوی ٍ هحجَة  )1395کِ اظجولِ زض هَضز ضٌبسبیی آضای زاٍضی اجطا
هیضَز.
زض هَضز زاٍضیّبی سبظهبًی ایٌکِ آییي هسٍى زاٍضی ًْبزی تب یِ حس ثِ ٌّگبم هطاجؼِ
ثِ زازگبُ زض هقبم اػتطاؼ ضٌبسبیی ٍ اجطای ضأی زاٍضی ثِ ضسویت ضٌبذتِ هیضَز ذَز
هَؾَػی قبثل ثحث است .ثطای هثبل اغلت ًْبزّبی زاٍضی هقطض هیکٌٌس کِ ضأی غبزضُ
اظ ایي ًْبز قكؼی ٍ الظماالجطا است .ایي زض حبلی است کِ زازگبُّب اػتطاؼ ثِ آضای ًْبز
زاٍضی ضا ثب یطنپَضی اظ ایي ضطـ هسوَع زاًستِ ٍ هَضز ضسیسگی قطاض هیزٌّس .ایي
ضٍیکطز هحبکن لعٍهبً غیطهٌكقی ًیست ظیطا اظ یکسَ زازگبُ تبثغ قَاًیٌی آهطُ ّوچَى
قبًَى آییي زازضسی هسًی قبًَى هسًی ٍ قبًَى تجبضت است ٍ اظ سَی زیگط اغل کلی
هقطض زض غسض هبزُ . 489آ.ز.م ثِ زازگبُ اذتیبض ضٌبسبیی یب ػسم ضٌبسبیی ضأی زاٍض ضا زض
هطحلِ اجطای آى هیزّس.
زض ایي هقبلِ ؾوي زٍ گفتبض هفَْم قلوطٍ ٍ هَاًغ ضٌبسبیی ضأی زاٍضی زاذلی
(گفتبض اٍل) ٍ تططیفبت ٍ فطایٌس اجطای ضأی زاٍضی زاذلی (گفتبض زٍم) ثِ ثطضسی
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هجبحث هطتجف ثب ضٌبسبیی ٍ اجطای ضأی زاٍضی زاذلی زض حقَ ایطاى ثب هكبلؼِ تكجیقی
زض حقَ استطالیب هیپطزاظین.
 .1مفًُم ،للمري ي مًاوع شىاسایی رأی دايری داخلی
زض هَاضزی کِ ضجَع ثِ زاٍضی ٍ تؼییي زاٍض ثب تَافق قطفیي ٍ ثسٍى زذبلت زازگبُ ثَزُ
اثالؽ ٍ اجطای ضأی زاٍضی ثبیس اظ زازگبّی ذَاستِ ضَز کِ ًسجت ثِ زػَا غالحیت
هحلی زاضز؛ ثٌبثطایي اگط هحل اًؼقبز قطاضزاز هَضز اذتالف ٍ هحل اقبهت هحکَملِ زض
ضْطستبى ضجستط ٍ هحل اقبهت هحکَمػلیِ زض ضْطستبى هطًس ثبضس ًویتَاى اظ زازگبُ
حقَقی تجطیع کِ اضتجبقی ثِ هَؾَع ًساضز اثالؽ ٍ اجطای ضأی زاٍضی ضا زضذَاست کطز.
اگط یٌیي زضذَاستی غَضت گیطز زازگبّی کِ غالحیت هحلی ًساضز قطاض ػسم
غالحیت غبزض هیکٌس (ضأی ضوبضُ  970025ه  1397/08/22ضؼجِ  29زازگبُ ػوَهی حقَقی تجطیع).
 .1-1مفًُم شىاسایی رأی دايری داخلی
کٌَاًسیَى ضٌبسبیی ٍ اجطای احکبم زاٍضی ذبضجی (ػْسًبهِ ًیَیَضک) قبًَى آییي
زازضسی هسًی ٍ قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ایطاى «ضٌبسبیی» ضأی زاٍضی ضا تؼطیف
ًکطزُ است .یٌیي تؼطیفی زض قَاًیي استطالیب ًیع زیسُ ًویضَز .ثِ هَجت هبزُ  4ػْسًبهِ
ًیَیَضک اضا ِ «ًسرِ اغلی هػس

یب ضًٍَضت هػس

حکن هَافقتًبهِ اغلی یب

ضًٍَضت هػس آى ٍ تطجوِ ضسوی ضأیی کِ ثِ ظثبى کطَض هقػس ًیست» ثطای ثطضسی
اهکبى ضٌبسبیی ٍ ػسم ضٌبسبیی ضأی زاٍضی العاهی است.
زض استطالیب ثطای ضطٍع اجطا هتقبؾی ثبیس ثِ ثجت تقبؾب زض زازگبُ فسضال یب
زضذَاست 1زض زازگبُ ایبلتی اقسام کٌس .ثطای اًجبم ایي کبض اضا ِ یک کپی هػس اظ ضأی
تَافقٌبهِ زاٍضی ٍ تطجوِ ضسوی ایي هساضک زض غَضتی کِ ثِ ظثبى اًگلیسی ًجبضٌس الظم
است .اضربظ حقیقی هیتَاًٌس ضرػبً ثطای اجطای ضأی زاٍضی زض استطالیب اقسام کٌٌس؛
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Summons.
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اهب ضطکتّب یب هؤسسبت ثبیس ٍکیلی ضا کِ پطٍاًِ ٍکبلت فسضال یب پطٍاًِ ٍکبلت زض ایبلت
هحل اجطا ضا زاضز اًتربة کٌٌس (.)Monichino, Nottage & Hu, 2012: 185

هبزُ . 389آ.ز.م ایطاى کِ اظْبض هیزاضز زازگبُ هیتَاًس ضأی قبثل اثكبل ضا اجطا ًکٌس
زاللت ثط ٍجَز هطحلِ ضٌبسبیی زض هَضز آضای زاٍضی زاذلی زاضز ثِ ایي هؼٌب کِ غطف
اضا ِ ضأی زاٍضی ٍ سبیط اسٌبز الظم ثطای اجطای آى ضأی کفبیت ًویکٌس ثلکِ ضٌبسبیی
ضأی هقسهِ ٍ الظهِ اجطای آى زض زازگبُ است.
تَؾیح ایٌکِ ثطذالف غسض هبزُ  348کِ ثب ػجبضت «جْبت زضذَاست تجسیسًظط»
آغبظ هیضَز سكط اٍل هبزُ  489زض ثیبى جْبت اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍض ایيگًَِ ضطٍع
هیضَز« :ضأی زاٍضی زض هَاضز ظیط ثبقل است ٍ قبثلیت اجطایی ًساضز» .ایي ًحَُ ثیبى
ًطبًگط اػوبل اقتساض هطجغ قؿبیی ًسجت ثِ ضأیی است کِ اظ ایي هطجغ غیطزٍلتی غبزض
ضسُ است .زض ٍاقغ قبًَى ثب ایي ػجبضت کَضیسُ تب گستطُ ًظبضت زازگبُ ثط ضأی زاٍضی ضا
ًطبى زّس ٍ اػالم کٌس کِ زازگبُ هیتَاًس ضأسبً اظ اجطای ضأی زاٍضی کِ ثِ یکی اظ جْبت
قبًًَی ثبقل ٍ ثیاػتجبض است ذَززاضی کٌس ٍ ثطای ایي کبض ًیبظ ثِ اػتطاؼ هحکَمػلیِ
ًیست .ثٌب ثط یک ضٍیکطز ایي حس اظ اػوبل ًظبضت قؿبیی هغبیطتی ثب هبزُ . 490آ.ز.م
کِ ثِ ّطیک اظ اغحبة زاٍضی حق اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍضی ضا زض هْلت هطرع
هیزّس ًساضز.
قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ایطاى هیبى هَاضزی کِ ضأی زاٍضی ثِ زضذَاست یکی
اظ قطفیي قبثل اثكبل است (هبزُ  32قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ( .ز.ت.ة)) ٍ
هَاضزی کِ ضأی زاٍضی اسبسبً ثبقل ثَزُ ٍ غیط قبثلاجطاست (هبزُ  34قبًَى زاٍضی
تجبضی ثیيالوللی) قب ل ثِ تفکیک ضسُ است .ثِ هَجت هبزُ . 34ز.ت.ة اگط هَؾَع
قجق قَاًیي ایطاى قبثل زاٍضی ًجَزُ یب ضأی زاٍضی ذالف ًظن ػوَهی اذال حسٌِ یب
قَاػس آهطُ قبًَى هصکَض ثَزُ یب ضأی زاٍضی زض ذػَظ اهَال غیطهٌقَل ٍاقغ زض ایطاى ثب
قَاًیي آهطُ جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ یب ثب هفبز اسٌبز ضسوی هؼتجط هؼبضؼ ثبضس ضأی
هصکَض اسبسبً ثبقل ٍ غیط قبثل اجطا ذَاّس ثَز .زض حقَ استطالیب ًیع تؼبضؼ تَافقٌبهِ
زاٍضی یب ضأی زاٍضی ثب ًظن ػوَهی اظ هَاضزی است کِ حست هَضز تَافقٌبهِ یب ضأی

ضٌبسبیی ٍ اجطای ضأی زاٍضی زاذلی؛ ...

5

زاٍضی ضا قبثل اثكبل هیسبظز ( .)Lucke, 1975: 244آضای هتؼسزی ًیع هؤیس ایي ضٍیِ است
(.)Heyman v Darwins Ltd [1942] AC 356
ثٌس ( )2هبزُ  34قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ایطاى ثِ قسضی کلی ٍ هجْن است کِ
ثِ استٌبز آى زازگبُ هیتَاًس ضأی زاٍضی ضا ذالف هقطضات آهطُ زاًستِ آى ضا ضٌبسبیی
ًکطزُ ٍ غیط قبثلاجطا اػالم کٌسّ .وبى ٍؾؼیتی کِ زض هَضز ثسیبضی اظ جْبت اثكبل
هصکَض زض هبزُ . 489آ.ز.م غس هیکٌس .ثِّطحبل ثْتط ثَز کِ هبزُ ّ 489وبًٌس قبًَى
زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ایطاى هیبى جْبت زضذَاست اثكبل ضأی زاٍض ثب هَاضزی کِ ضأی
زاٍضی اسبسبً ثبقل ٍ غیط قبثلاجطا است قب ل ثِ تفکیک هیضس.
 .2-1ضريرت شىاسایی رأی دايری بٍ عىًان ممذمٍ اجرای آن
زازگبُ اجطاکٌٌسُ ضأی زاٍضی «زض غَضتی تکلیف ثِ غسٍض ثطگ اجطایی زاضز کِ ضأی
زاٍضی هَؾَع زضذَاست اجطا اسبسبً ثبقل ًجَزُ ٍ قبثلیت اجطایی زاضتِ ثبضس .ضأیی کِ
ٍاجس یکی اظ جْبت اثكبل ثبضس فطؾبً هربلف قَاًیي هَجس حق ثبضس یب ثؼس اظ اًقؿبی
فطجِ زاٍضی غبزض ضسُ ٍ تسلینضسُ ثبضس اسبسبً هؼتجط ًیست ٍ ػسم زضذَاست اثكبل
آى اظ سَی هتؿطض سجت اػتجبض ٍ ًفَش آى ًویضَز» (هَسَی .)217 :1395
ثٌبثطایي ًویتَاى ثب ایي استسالل کِ هطحلِ ضٌبسبیی ضأی زاٍضی زض .آ.ز.م غطیحبً
پیصثیٌی ًطسُ ازػب کطز کِ زازگبُ ًویتَاًس اظ اجطای ضأی زاٍضی کِ اثكبل آى زضذَاست
ًطسُ یب حتی ًسجت ثِ آى اػتطاؼ ضسُ اهب اػتطاؼ ثِ سطاًجبم ًطسیسُ ذَززاضی کٌس.
زض هَضز ؾطٍضت ضٌبسبیی ضأی زاٍضی پیص اظ اجطای آى هیتَاى استساللّبی
هرتلفی کطز .اظجولِ ایٌکِ زاٍضی ٍ ضأیی کِ هتؼبقت آى غبزض هیضَز هحػَل تَافق
قطفیي زػَاست ٍ اغل ایي تَافق یب ًتیجِ آى (ضأی زاٍضی) اگط ذالف قَاًیي آهطُ ثبضس
ًویتَاًس زض زازگبّی کِ هجطی قبًَى است ثِ ضسویت ضٌبذتِ ضَز (ضأی ضوبضُ  2088ه

 1327/02/17ضؼجِ  6زیَاى ػبلی کطَض؛ ثِ ًقل اظ :هَسَی  217 :1395ظیط ًَیس ش 2؛ هبزُ . 461آ.ز.م).
ّوچٌیي تفَیؽ اجطا ٍ ػولیبت اجطایی ضأی زاٍضی ثِ زازگبُ غبلح قجق .آ.ز.م ثِ
قَض ؾوٌی ثِ هؼٌبی تکلیف آى زازگبُ زض ثطضسی ضػبیت یب ػسم ضػبیت قَاًیي ٍ
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هقطضات آهطُ زض آى ضأی زاٍضی است (کطیوی ٍ پطتَ  1.)277 :1393ثٌبثطایي ضأی زاٍضی کِ
اظ آثبض تَافق قطفیي ثط زاٍضی است ّوبًٌس ذَز قطاضزاز اغلی یب ضطـ زاٍضی «زض
غَضتی کِ هربلف غطیح قبًَى (ثبضس) ًبفص ًیست» (هفَْم هبزُ . 10م).
یٌبًکِ گفتِ ضس حتی اگط اثكبل ضأی زاٍضی زضذَاست ًطسُ یب ذبضج اظ هْلت
زضذَاست ضَز زالیل هتؼسزی ٍجَز زاضز کِ ثط اسبس آىّب زازگبُ هیتَاًس اظ ضٌبسبیی
ضأی زاٍضی کِ ثطذالف قَاًیي آهطُ غبزض ضسُ ذَززاضی کٌس .ثسیْی است کِ ػسم
ضٌبسبیی ثِ هؼٌبی ػسم اجطا ذَاّس ثَز؛ هبًٌس ایٌکِ ضأی کِ اجطای آى زضذَاست ضسُ
ضاجغ ثِ اهَال ػوَهی یب زٍلتی ثَزُ ٍ ثسٍى ضػبیت تططیفبت اغل  139قبًَى اسبسی
غبزض ضسُ ثبضس.
ؾوبًت اجطای ػسم ضػبیت تططیفبت هصکَض زض ایي اغل اظ ًظط حقَ ایطاى اثكبل
ضأی زاٍضی است (ضأی ضوبضُ  910720ه  1391/06/20ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى)؛
ثٌبثطایي اگط ضٌبسبیی ٍ اجطای ضأیی کِ زض هَضز اهَال ػوَهی ٍ زٍلتی ثسٍى زضیبفت
هػَثبت فَ اظ سَی زاٍض غبزض ضسُ اظ زازگبُ ایطاى زضذَاست ضَز زازگبُ ثِ قَض
قكغ یٌیي ضأیی ضا ضٌبسبیی ًکطزُ ٍ زض ًتیجِ اجطا ًرَاّس کطز.
زض حقَ استطالیب اهکبى اثكبل آضای زاٍضی زاذلی ثسیبض هحسٍزتط اظ آضای زاٍضی
ذبضجی است .ثِ ّطحبل ثبض اثجبت اثكبل ثط ػْسُ هسػی ذَاّس ثَز .اظ حیث تفسیطی کِ
اظ ًظن ػوَهی ثِ ػول هیآیس تفبٍتی هیبى آضای زاٍضی زاذلی ٍ ذبضجی ًیست .پطًٍسُ
(Ltd v Agrocorp International Pty Ltd [2014] FCA 414

ً )Grain Ptyیع ثط ایي اهط

تػطیح ضسُ است .ضٍیِ قؿبیی استطالیب ًطبى هیزّس کِ زیس ثسیبض هؿیقی ًسجت ثِ ًظن
ػوَهی ٍ قَاػس آهطُ ثطای ػسم ضٌبسبیی آضای زاٍضی ٍجَز زاضز .زض پطًٍسُ
()TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co Ltd v Castel Electronics Pty Ltd (2014) 311 ALR 387
اػالم ضس کِ ضأی ثبیس ػوالً غیطهٌػفبًِ ٍ ثِ غَضت ثٌیبزیٌی تجبٍظ ثِ ػسالت هحسَة
––––––––––––––––––––––––––––––––
« .1ثؼؿی اظ هَاضزی کِ زاٍض زضثبضُ آىّب اتربش تػوین هیکٌس ٍ زض هغبیطت آضکبض ثب قَاػس ًظن ػوَهی ٍ آهطُ [ثبضس] ػسم
ضػبیت هَاػس  ...تَسف ذَاّبى هؤثط زض هقبم ًیست ظیطا  ...غسض هبزُ  489قبًَى آییي زازضسی هسًی ثسٍى قیس ٍ ضطـ ضأی
زاٍض ضا  ...ثبقل زاًستِ  ...است» (ضأی ضوبضُ  920788ه  1392/06/25ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى).
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ضَز تب ثتَاى اظ اجطای آى جلَگیطی کطز .زض ضاستبی تفسیط هحسٍز اظ ًظن ػوَهی ثطای
هثبل زض استطالیب تَافق ثط ایٌکِ یکی اظ قطفیي ثِ غَضت یکقطفِ ثتَاًس زض غَضت ثطٍظ
اذتالف زاٍض اًتربة کٌس ٍ زػَا ضا ثِ زاٍضی ٍی ثسپبضز اػتجبض

زاضز ( ABB Power Plants

).)Ltd v Electricity Commission (NSW) t/a Pacific Power (1995) 35 NSWLR 596
گفتِ هیضَز «تػوین زازگبُ هجٌی ثط پصیطش یب ػسم پصیطش زضذَاست اجطای ضأی
زاٍض ثب تَجِ ثِ غیط تطافؼی ثَزى آى قبثل تجسیسًظطذَاّی ًیست .لصا یٌبًچِ زازگبُ
ضأی زاٍضی ضا قبثلاجطا ًساًس ٍ اظ زستَض اجطا اهتٌبع کٌس ایي تػوین زازگبُ قبثل اػتطاؼ
ٍ تجسیسًظطذَاّی ًیست» (ضأی ضوبضُ  910372ه  1391/10/30ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى

تْطاى) ظیطا زض یٌیي فطؾی قطاض ضز زضذَاست اجطای ضأی زاٍض غبزض هیضَز کِ
هطوَل یکی اظ قطاضّبی قبثل تجسیسًظط هصکَض زض هبزُ . 332آ.ز.م ًیست.
ّوچٌیي استسالل ضسُ کِ «الظم ًیست ّط ضأی زاٍضی کِ ثبقل ًطسُ قبثلیت اجطایی
ّن زاضتِ ثبضس ٍ تطریع زازگبُ غبلح زض غسٍض یب ػسم غسٍض اجطاییِ ثب یک تػوین
ازاضی هحقق ذَاّس ضس» (ضأی ضوبضُ  910405ه  1391/11/08ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى

تْطاى) .ضأی اذیط قبثل تأییس ًیست ظیطا تػوین زازگبُ زض ػسم ضٌبسبیی ضأی زاٍضی کِ
اجطای آى زضذَاست ضسُ هستلعم ضسیسگی قؿبیی حساقل اظ حیث جْبت هغبیطت آى ثب
هقطضات هبَّی ٍ قَاًیي آهطُ است ٍ زازگبُ ثبیس زض ؾوي قطاض ضز زضذَاست اجطای
ضأی زاٍضی زض ایي ذػَظ استسالل کٌس.
 .3-1مًاوع شىاسایی رأی دايری داخلی
زض حقَ ایطاى ثطضسی ضٍیِ قؿبیی ًطبى هیزّس کِ جْبت اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍض
حػطی ًجَزُ ٍ هحسٍز ثِ ّفت هَضز 1هصکَض زض هبزُ ً 489یستّ .طیٌس کِ هیتَاى
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .1هبزُ  489قبًَى آییي زازضسی هسًی« :ضأی زاٍضی زض هَاضز ظیط ثبقل است ٍ قبثلیت اجطایی ًساضز -1« :ضأی غبزضُ هربلف
ثب قَاًیي هَجس حق ثبضس؛  -2زاٍض ًسجت ثِ هكلجی کِ هَؾَع زاٍضی ًجَزُ ضأی غبزض کطزُ است؛  -3زاٍض ذبضج اظ حسٍز
اذتیبض ذَز ضأی غبزض کطزُ ثبضس .زض ایي غَضت فقف آى قسوت اظ ضأی کِ ذبضج اظ اذتیبضات زاٍض است اثكبل هیضَز؛ -4
ضأی زاٍض پس اظ اًقؿبی هست زاٍضی غبزض ٍ تسلینضسُ ثبضس؛  -5ضأی زاٍض ثب آًچِ زض زفتط اهالک یب ثیي اغحبة زػَا زض
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تفسیطی هَسؼی اظ ثطذی اظ ایي جْبت ّفتگبًِ ثِ ػول آٍضز ٍ ثِ ًَػی جْبت زیگط ضا
زض قبلت هَاضز هصکَض زض هبزُ  489قطاض زاز .ثطای هثبل ّطیٌس «هَجِ ٍ هسلل ثَزى ضأی
زاٍضی» زض هبزُ  482ثِ ػٌَاى قبػسُ آهطُ شکط ضسُ اهب اظ جْبت هصکَض زض هبزُ ً 489جَزُ
ٍ ؾوبًت اجطایی ثطای آى شکط ًطسُ استّ .وچٌیي تؼبضؼ ضأی زاٍضی ثب ضأی زازگبُ
هیتَاًس اظ جْبت ثكالى ٍ ثیاػتجبضی ضأی زاٍضی ثبضس کِ زض قبًَى غطیحبً ًیبهسُ است.
زض ٍؾؼیت فؼلی .آ.ز.م ثبیس قجَل کطز کِ اگط ضأی زاٍضی ثِ تطریع زازگبّی کِ
اجطای ضأی اظ آى زضذَاست ضسُ ثِ حسی هربلف غطیح قَاًیي آهطُ ثبضس کِ آى ضا اظ
اػتجبض ثیٌساظز زازگبُ اظ اجطای آى ذَززاضی ذَاّس کطز .تطریع ایي اهط ثب زازگبُ ثَزُ
ٍ ثِ ًظط هیضسس تػوین زازگبُ زض ایي هَضز قبثل تجسیسًظط ًیست.
ثبیس تَجِ زاضت کِ زازگبُ زض غَضت ػسم ضٌبسبیی ضأی زاٍضی اقسام ثِ غسٍض
«ضأی» ًویکٌس تب زض ًتیجِ تػوین زازگبُ قبثل تجسیسًظط ثبضس .ثلکِ ػول زازگبُ زض ایي
هَضز تػوین سبزُ قؿبیی است .الجتِ اگط قب ل ثط غسٍض ضأی ثبضین زض ایي غَضت ثبیس
قجَل کطز کِ یَى ػسم ضٌبسبیی ضأی زاٍضی ثطای هحکَملِ ظیبىثبض ثَزُ ٍ اٍ ضا ًبیبض اظ
قطح زػَا ٍ ضسیسگی هجسز زض زازگبُ غبلح هیکٌس اظ ایي حیث قبثل تجسیسًظط ثَزى
ضأی زازگبُ هجٌی ثط ػسم ضٌبسبیی ضأی زاٍضی قبثل زفبع است .الجتِ ضٍیِ قؿبیی کطَضهبى
اظ تػوین سبزُ قؿبیی ثَزى ػسم ضٌبسبیی ضأی ثیطتط زفبع هیکٌس .هكبثق ثب یکی اظ آضای
هطتجف« :زضذَاست اجطای ضأی زاٍضی فبقس ٍغف تطافؼی ثَزُ زازگبُ ثسٍی هیثبیست
ثب ػٌبیت ضطایف ضکلی ٍ اضکبى اغلی زاٍضی زض ذػَظ زضذَاست تقسیوی ًفیبً یب اثجبتبً
تػوین الظم ضا اذص کٌس ٍ تػوین هصکَض ّن قكؼی است» (ضأی ضوبضُ  9201675ه

 1392/12/12ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى).
زض استطالیب جْبتی کِ هیتَاًس هبًغ اظ ضٌبسبیی ٍ اجطای ضأی زاٍضی ضَز ثِ ضطح ظیط
است:

زفتط اسٌبز ضسوی ثجت ضسُ ٍ زاضای اػتجبض قبًًَی است هربلف ثبضس؛  -6ضأی ثٍِسیلِ زاٍضاًی غبزضضسُ کِ هجبظ ثِ غسٍض
ضأی ًجَزُاًس؛  -7قطاضزاز ضجَع ثِ زاٍضی ثیاػتجبض ثَزُ ثبضس».
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 .1یکی اظ قطفیي زض ظهبى تَافق ثط زاٍضی فبقس اّلیت ثبضس؛
 .2تَافقٌبهِ زاٍضی ثبقل ثبضس؛
 .3زض هَضز اًتربة زاٍض یب فطایٌس زاٍضی اثالؽ غحیحی ثِ یکی اظ قطفیي زاٍضی
اًجبم ًطسُ ثبضس؛
 .4ضأی زاٍض ذبضج اظ غالحیت ٍی غبزض ضَز؛
 .5تطکیت اػؿبی ّیئت زاٍضی ثطذالف تَافق قطفیي یب ثطذالف قبًَى ثبضس؛
 .6ضأی زاٍضی هكبثق تَافق قطفیي العامآٍض ًجبضس یب زازگبُ آى ضا ثیاػتجبض اػالم کٌس؛
 .7زازگبُ اػالم زاضز کِ هَؾَع اذتالف ثطذالف قبًَى ثِ زاٍضی اضجبع ضسُ ٍ قبثل
زاٍضی ًجَزُ است یب اظ ًظط زازگبُ اجطای ضأی زاٍضی ثطذالف ًظن ػوَهی ثبضس.
ایي هَاضز زض ثرص  8اظ قبًَى زاٍضی ثیيالوللی  1974استطالیب آهسُ ٍ زض ٍاقغ هقتجس
اظ ػْسًبهِ ضٌبسبیی ٍ اجطای احکبم زاٍضی ذبضجی (ػْسًبهِ ًیَیَضک) است
(.)Australian International Arbitration Act 1974
زض حقَ ایطاى ثٌب ثط یک ًظط «اثكبل ضأی زاٍضی غطفبً زض حسٍز هَاضز احػب ضسُ
زض هبزُ  489قبًَى آییي زازضسی زازگبُّبی ػوَهی ٍ اًقالة زض اهَض هسًی قبثل پصیطش
است ٍ یٌبًچِ زلیلی ثط غسٍض ضأی زاٍضی ثطذالف قَاًیي هَجس حق اضا ِ ًطَز زػَا
ضز هیضَز» (ضأی ضوبضُ  910863ه  1391/12/28ضؼجِ  10زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى) .ثٌب ثط ًظط
زیگط زض ػول جْبتی ثطای اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍض ٍ ثیاػتجبضی آى ٍجَز زاضز کِ زض هبزُ
ً 489یبهسُ است؛ هبًٌس ایٌکِ زاٍض تٌْب هفبز اظْبضات اغحبة زاٍضی یب ٍکالی آىّب ضا
ثِ غَضت ضأی اػالم کطزُ ٍ ذَز اظ ًتیجِگیطی ٍ غسٍض ضأی زض هبّیت ٍ یب ضکل زػَا
ذَززاضی کطزُ است؛ یؼٌی حبلتی کِ حبکن ٍ هحکَم ٍ ثِ قَض زقیقتط سطًَضت زػَا
تَسف زاٍض تؼییي ًطسُ است .فطؼ زیگط ایٌکِ یکی اظ قطفیي قجل اظ غسٍض ضأی زاٍضی
فَت کٌس یب هحجَض ضَز کِ ایي اهط ٍفق ثٌس ( )2هبزُ . 481آ.ز.م هَجت ظٍال زاٍضی
ٍ ثیاػتجبضی ضأی زاٍض است .زض ایي فطؼ حتی اگط زاٍض ًسجت ثِ فَت یب حجط یکی اظ
قطفیي جبّل ثبضس ثبظ ّن ضأیی کِ پس اظ فَت یب حجط غبزض ضسُ قبثل اثكبل ثَزُ ٍ
قبثلیت اجطایی ًساضز.

10

زٍضُ سیعزّن ضوبضُ زٍم تبثستبى 1400

ّوچٌیي .آ.ز.م اػبزُ زازضسی ًسجت ثِ ضأی زاٍض ضا غطیحبً ثِ ضسویت ًطٌبذتِ ٍ
ایي ثحث هكطح هیضَز کِ اگط ثِ هَجت ضأی ًْبیی هطجغ غبلح احطاظ ضَز کِ ضأی
زاٍضی ثط اسبس اسٌبز ٍ هساضک جؼلی یب ثب حیلِ ٍ تقلت هحکَملِ یب ثب تجبًی یکی اظ
اغحبة زػَا ثب زاٍض غبزض ضَز یِ ضاّکبضی ثطای اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍض ٍجَز زاضز؟

1

فطؼ زیگط ایي است کِ پس اظ غسٍض ضأی زاٍض اسٌبز ٍ هساضک هکتَهی ثِ زست
هحکَمػلیِ ثطسس کِ اگط زض ظهبى زاٍضی ٍجَز زاضت ضأی زاٍض ثِ ًحَ زیگطی (زض
هبّیت) اًطبء هیضس (ثٌس ( )7هبزُ . 426آ.ز.م) .ثطای اػوبل ایي جْبت ٍ ثطضسی
ثیاػتجبضی ضأی زاٍضی ثبیس اػبزُ زازضسی ًسجت ثِ ضأی زاٍضی ضا ثِ ضسویت ضٌبذت؛

2

کِ ثِ ًظط ًویضسس هٌغ قبًًَی زض ایي ذػَظ ٍجَز زاضتِ ثبضس 3.الجتِ هیتَاى اظ زٍ
ضیَُ زیگط ًیع ثْطُ گطفت .اٍل ایٌکِ ثِ استٌبز غسض هبزُ  489قجَل کطز کِ ّطگبُ ضأی
زاٍضی آضکبضا ذالف قَاًیي هبَّی ثبضس زازگبُ هیتَاًس اظ اجطای آى ذَززاضی کٌس ٍ
ثطای ایي اهط ًیبظی ثِ اػتطاؼ اغحبة زاٍضی یب زض هْلت ثَزى یٌیي اػتطاؾی ًیست.
زٍم ایٌکِ اگط ضأی زاٍضی ثب حیلِ تقلت تجبًی اسٌبز ٍ هساضک جؼلی یب ضْبزت زضٍغیي
تحػیل ضسُ ثبضس ثبیس آى ضا ذالف قَاًیي هَجس حق هحسَة زاضت .زض ٍاقغ زض ایي

––––––––––––––––––––––––––––––––
ٍ .1فق ثٌس (ح) هبزُ  33قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی اگط «ضأی زاٍضی هستٌس ثِ سٌسی ثَزُ ثبضس کِ جؼلی ثَزى آى ثِ
هَجت حکن ًْبیی ثبثت ضسُ ثبضس» ٍ ثِ هَجت ثٌس (ـ) ّوبى هبزُ ّطگبُ «پس اظ غسٍض ضأی زاٍضی هساضکی یبفت ضَز کِ
زلیل حقبًیت هؼتطؼ ثَزُ ٍ ثبثت ضَز کِ آى هساضک ضا قطف هقبثل هکتَم زاضتِ ٍ یب ثبػث کتوبى آىّب ضسُ است» اهکبى
زضذَاست اثكبل ضأی زاٍضی اظ سَی یکی اظ قطفیي آى ٍجَز زاضز .زض ثٌس ( )2هبزُ  33قبًَى فَ تػطیح ضسُ «زض ذػَظ
هَاضز هٌسضج زض ثٌسّبی (ح) ٍ (ـ) ایي هبزُ قطفی کِ اظ سٌس هجؼَل یب هکتَم هتؿطض ضسُ است هیتَاًس پیص اظ آًکِ
زضذَاست اثكبل ضأی زاٍضی ضا ثِ ػول آٍضز اظ «زاٍض» تقبؾبی ضسیسگی هجسز کٌس هگط زض غَضتی کِ قطفیي ثِ ًحَ
زیگطی تَافق کطزُ ثبضٌس» .جبی یٌیي هقطضات ػبزالًِای زض .آ.ز.م ذبلی است.
ً .2ظط هربلف« :اػبزُ زازضسی فقف ًسجت ثِ احکبم قكؼی هوکي است ٍ زض هب ًحي فیِ حکن اظ سَی زازگبُ غبزض ًطسُ
است ٍ تٌْب  ...هَؾَع زازذَاست تقسیوی تؼییي زاٍض ثَزُ کِ زازگبُ زض ذػَظ اذتالف قطاضزازی قطفیي هجبزضت ثِ تؼییي
زاٍض کطزُ است» (ضأی ضوبضُ  910734ه  1391/07/02ضؼجِ  50زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى).
 .3ثبیس پصیطفت کِ اػبزُ زازضسی ًسجت ثِ ضأی زاٍض زض غالحیت زازگبُ اضجبعکٌٌسُ زػَا ثِ زاٍضی یب زازگبُ غبلح ثِ اغل
زػَاست .اگط ًسجت ثِ ضأی زاٍضی اػتطاؾی ضسُ ثبضس زازگبُ ضسیسگیکٌٌسُ ثِ اػتطاؼ ًسجت ثِ اػبزُ زازضسی غالحیت
ضسیسگی زاضز (هالک هَاز . 485 ٍ 433آ.ز.م).
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ضاّکبض اظ ثٌس ( )1هبزُ . 489آ.ز.م تفسیط گستطزُای ثِ ػول هیآیس تب سبیط جْبت
اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍض ضا کِ زض قبًَى ًیبهسُ است زض ثطگیطز.
ضٍیِ قؿبیی ایطاى ضٍیکطز ضٍضي ٍ تثجیتضسُای ًسجت ثِ ًحَُ ضفتبض زض ثطاثط ضأی
زاٍضی ًبػبزالًِ ه جبیی کِ ّیچیک اظ جْبت هبزُ  489غس ًویکٌس یب اػتطاؼ ثساى
ذبضج اظ هْلت غَضت گطفتِ ه ًساضز .ایي سطزضگوی اظجولِ اظ سکَت .آ.ز.م ثِ
ػٌَاى قبًَى ضکلی ًبضی هیضَز .سکَتی کِ ّویطِ هَجت تفبسیط غسٍض آضای
هتؼبضؼ ٍ ًتیجتبً فطغتی ثطای سَءاستفبزُ ثَزُ است.
 .2تشریفات ي فرایىذ اجرای رأی دايری داخلی
زض ایي گفتبض تططیفبت زضذَاست اجطای ضأی زاٍضی (ثٌس اٍل) اثالؽ زض فطایٌس زاٍضی
(ثٌس زٍم) ٍ اػسبض اظ ّعیٌِ زاٍضی ٍ تقسیف هحکَمثِ تَسف زاٍض (ثٌس سَم) ثطضسی
هیضَز.
 .1-2تشریفات درخًاست اجرای رأی دايری
اجطای ضأی زاٍضی تبثغ قَاػس ػوَهی است کِ اظجولِ زض قبًَى اجطای احکبم هسًی
هقطض ضسُ است؛ ثٌبثطایي ثبیس اجطا یِ غبزض ضسُ ٍ پس اظ اثالؽ زض فطایٌس اجطا قطاض گیطز.
ثِ تجؼیت اظ قَاػس ػوَهی ّطگبُ زض ضأی زاٍضی هحکَمثِ تؼییي ًطسُ ثبضس غسٍض
اجطا یِ ثطای ٍغَل هحکَمثِ غیطقبًًَی است (ضأی اغطاضی ضوبضُ  3562ه ّ 1342/12/26یئت

ػوَهی زیَاى ػبلی کطَض ٍ هالک هبزُ . 113آ.ز.م) .یٌیي ضأیی ذالف قَاًیي هَجس حق ثَزُ
ٍ قبثل اثكبل است.
زض حقَ استطالیب ثرص  41اظ قَاػس زازگبُ فسضال استطالیب ثِ اجطا هیپطزاظز .ثِ هَجت
ثٌس  07ه  41زستَض یب ضأیی کِ ثبیس اجطا ضَز ثِ ذَز ضرػی کِ هلعم ثِ فؼل یب تطک فؼلی
است زض ظهبى هقطض زض زستَض اثالؽ هیضَزّ .طگبُ آى ضرع زض زازگبُ حبؾط ثبضس اثالؽ
ثِ غَضت حؿَضی ثِ ٍی اًجبم هیضَز ٍ اگط اٍ قجالً پصیطفتِ ثبضس اثالؽ ثِ غَضت
ضفبّی ثب تلفي یب ثِ غَضت الکتطًٍیکی اهکبىپصیط است (.)Nottage, 2018: 411
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زضذَاست اجطای ضأی زاٍضی اهط تطافؼی ًجَزُ ٍ زازگبُ ًرستیي ثبیس ثب تػوین ازاضی
زستَض هقتؿی ضا غبزض کٌس (ضأی ضوبضُ  910802ه  1391/07/05ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى

تْطاى) .زض غَضتی کِ اضجبع ثِ زاٍضی اظ ًبحیِ زازگبُ تجسیسًظط استبى ثبضس اجطای ضأی
زاٍضی ًیع ثب زازگبُ تجسیسًظط ذَاّس ثَز .زض ایي هَضز هبزُ  5قبًَى اجطای احکبم هسًی
هقطض هیزاضز« :غسٍض اجطاییِ ثب زازگبُ ًرستیي است» ّطیٌس ضاجغ ثِ اجطای احکبم
غبزضُ اظ زازگبُ است هغبیطتی ثب اجطای ضأی زاٍض تَسف زازگبُ اضجبع کٌٌسُ ًساضز (ًظطیِ

هطَضتی ضوبضُ  7/1320ه  1359/07/21ازاضُ حقَقی) .زض ٍاقغ تؼبضؾی هیبى هبزُ  5قبًَى
اجطای احکبم هسًی ٍ هبزُ . 488آ.ز.م اظ ایي حیث ٍجَز ًساضز.
زض ذػَظ هْلت اجطای اضازی ضأی زاٍضی ثطذالف هبزُ  34قبًَى اجطای احکبم
هسًی کِ ثِ هحکَمػلیِ هْلت زُضٍظُ اظ تبضید اثالؽ حکن قكؼی زازگبُ هیزّس زض هبزُ
. 488آ.ز.م ایي هْلت ثیست ضٍظ ثؼس اظ اثالؽ هقطض ضسُ است .ثب تَجِ ثِ هبزُ 493
هْلت هصکَض اظ تبضید اثالؽ ضأی زاٍضی ضطٍع هیضَز ًِ اظ تبضید اثالؽ ضأی قكؼی زض
هَضز اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍضی یب قكؼی ضسى آى ضأی ثِ جْت هٌقؿی ضسى هْلت
اػتطاؼ .ضبیس ثِ ّویي زلیل قبًَىگصاض ثِ جبی هْلت زُضٍظُ فطغت ثیست ضٍظُای ثِ
هحکَمػلیِ ضأی زاضٍی زازُ تب ثتَاًس زض آى هْلت قطاض تَقف اجطای آى ضا اظ زازگبُ
ضسیسگیکٌٌسُ ًسجت ثِ اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍضی اذص کٌس.
اجطای ضأی زاٍض اظجولِ هٌَـ ثِ آى است کِ ضأی هصکَض اظ قطیق زاٍض ٍ ثِ ضیَُای
کِ زض تَافقٌبهِ زاٍضی هقطض ضسُ ٍ زض غَضت ػسم تَافق اظ قطیق زازگبُ ثِ ّوِ
اغحبة زاٍضی اثالؽ ضَز (هبزُ  .)485اگط ٍکیل یکی اظ قطفیي ثب تطاؾی ّوِ اغحبة
زاٍضی ثِ ػٌَاى زاٍض تؼییي ضسُ ثبضس (ثٌس ( )4هبزُ . 468آ.ز.م) آى ضرع ًویتَاًس
ٍکبلت یکی اظ اغحبة زاٍضی ضا زض اجطای ّوبى ضأیی کِ ذَز غبزض کطزُ ثِ ػْسُ
ثگیطز (ضأی ضوبضُ  285ه  1375/03/02ضؼجِ  186زازگبُ ػوَهی تْطاى) ظیطا ایي اهط ثب هالک هبزُ
 40قبًَى ٍکبلت ٍ هبزُ . 468آ.ز.م ٍ ثیقطفی زاٍض هغبیطت زاضز.
اگط هحکَمثِ ضأی زاٍضی هبلی ثبضس زض اجطای آى ضأی ّوبًٌس حکن زازگبُ اهکبى
اػوبل قبًَى ًحَُ اجطای هحکَهیتّبی هبلی (هػَة ٍ )1393/07/15جَز زاضز .ثِ ایي
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هؼٌب کِ هحکَمػلیِ ضأی زاٍضی هیتَاًس ازػبی اػسبض اظ هحکَمثِ ضا ثب ضػبیت تططیفبت
ٍ اضا ِ ازلِ اثجبتی هصکَض زض آى قبًَى قطح کٌس (هبزُ  3قبًَى ًحَُ اجطای هحکَهیتّبی هبلی).
زض غَضتی کِ ٍی ًتَاًس اػسبض ذَز ضا اثجبت کٌس ثِ زضذَاست هحکَملِ ٍ ثب ضػبیت
تططیفبت هقطض زض قبًَى هصکَض حجس ذَاّس ضس.
الظم ثِ شکط است کِ ثِ هَجت ًظطیِ هطَضتی ضوبضُ  7/730ه  1378/07/05ازاضُ
حقَقی «ثب تَجِ ثِ هبزُ  ٍ 2تجػطُ آى اظ قبًَى [سبثق] ًحَُ اجطای هحکَهیتّبی هبلی
هػَة  ٍ 1377هَاز  669 ٍ 667 ٍ 632 ٍ 662قبًَى [قسین] آییي زازضسی هسًی اػوبل
هبزُ  2قبًَى اجطای هحکَهیتّبی هبلی ًسجت ثِ ضأی زاٍض کِ هَضز تأییس هطاجغ قؿب ی
قطاض گطفتِ است ثالهبًغ است».
ثٌب ثط یک زیسگبُ زض ضطایف فؼلی ثب تَجِ ثِ قبًَى ًحَُ اجطای هحکَهیتّبی هبلی
(هػَة  )1393کِ زض هتي هبزُ یک اظ «حکن زازگبُ» استفبزُ کطزُ اگط ضأی زاٍض تَسف
زازگبُ تأییس ًطسُ ثبضس زض هقبم اجطای آى اهکبى استفبزُ هحکَملِ اظ اهتیبظ هقطض زض هبزُ 3
قبًَى اذیط ٍجَز ًساضز ظیطا اهکبى حجس هسیَى ثطای هحکَم ثِ هبلی اهطی استثٌبیی
است ٍ ًویتَاى آى ضا ثِ هَاضز هطکَک گستطش زاز.
اهب ًظط زضست ایي است کِ ثب تَجِ ثِ اقال

هبزُ  27قبًَى ًحَُ اجطای

هحکَهیتّبی هبلی (هػَة  )1393کِ تػطیح زاضز« :هقطضات ایي قبًَى زض هَضز
گعاضشّبی اغالحی هطاجغ قؿبیی ٍ آضای هسًی سبیط هطاجؼی کِ ثِ هَجت قبًَى
اجطای آىّب ثط ػْسُ اجطای احکبم هسًی زازگستطی است ٍ ّوچٌیي آضای هسًی
تؼعیطات حکَهتی ًیع هجطی است»؛ زض هقبم اجطای ضأی زاٍضی هحکَملِ هیتَاًس اظ
اهتیبظ هقطض زض هبزُ  3ایي قبًَى استفبزُ کٌس.
زض حقَ استطالیب ثِ هَجت ثٌس  8اظ قبػسُ  21قَاػس زازگبُ فسضال استطالیب ّطگبُ
هحکَمػلیِ ثِ قَض اضازی اظ اجطای ضأی یب زستَض یب قطاض قؿبیی اهتٌبع کٌس اهکبى اجطای
اججبضی آى تػوین یب تَسل ثِ اقساهبتی ّوچَى تَقیف اهَال ٍ استفبزُ اظ قَُ هأهَضیي
اجطا ٍجَز زاضز .اجطای آضای زاٍضی زاذلی زض استطالیب ثبیس ثِ هَجت هقطضات زازگبُ
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ػبلی زض ایبلتی کِ ضأی زاٍضی زض حَظُ قؿبیی آى غبزض ضسُ یب ایبلتی کِ اهَال
هحکَمػلیِ زض حَظُ آى ٍاقغ ضسُ اًجبم گیطز (.)Federal Court Rules 2011
 .2-2ابالغ در فرایىذ دايری
اغل ایي اهط کِ ازػبًبهِ (زضذَاست ضسیسگی اظ زاٍض) ٍ ٍقت جلسِ زاٍضی ثبیس ثِ
اغحبة زاٍضی اثالؽ ضَز اظ اغَل ثٌیبزیي زاٍضی است؛ اهب زض زاٍضی الظم ًیست ضیَُ
اثالؽ ثِ غَضت کتجی ثَزُ یب زقیقبً ثب ّوبى تططیفبتی ثبضس کِ زض .آ.ز.م هقطض ضسُ است
ظیطا قطفیي ثب ّوسیگط ٍ ًیع پس اظ ضطٍع زاٍضی ثِ ّوطاُ زاٍض هیتَاًٌس زض هَضز ضیَُ
اثالؽ تَافق کٌٌس.

1

الف) تًافك بر ابالغ رأی داير ،تشریفات ي آثار آن

ّطیٌس .آ.ز.م زض هَضز فطایٌس اثالؽ زض جطیبى زاٍضی سکَت کطزُ اهب زض ذػَظ
اثالؽ ضأی زاٍضی هبزُ  485ایي قبًَى تػطیح زاضز« :یٌبًچِ قطفیي زض قطاضزاز زاٍضی
قطیق ذبغی ثطای اثالؽ ضأی زاٍضی پیصثیٌی ًکطزُ ثبضٌس زاٍض هکلف است ضأی ذَز
ضا ثِ زفتط زازگبُ اضجبعکٌٌسُ زػَا ثِ زاٍض یب زازگبّی کِ غالحیت ضسیسگی ثِ اغل زػَا
ضا زاضز تسلین کٌس».
زض ایي ذػَظ تفبٍتی ًویکٌس کِ زاٍضی ضأسبً اًجبم ضسُ یب ثب اضجبع زازگبُ
غَضت گطفتِ ثبضس .زض ٍاقغ ثطای زضذَاست اثالؽ ٍ اجطای ضأی زاٍضی ًیبظ ثِ تقسین
زازذَاست ًیست ٍ اظ زازگبّی ثِ ػول هیآیس کِ غالحیت ضسیسگی ثِ اغل زػَا ضا
زاضز (ًظطیِ هَضخ  1365/11/02قؿبت زازگبُّبی حقَقی زٍ تْطاى) .ثطذالف تفسیطی کِ زض ثطذی اظ
آضای قؿبیی (الجتِ ضبش ٍ ًبزض) اظ تَافق ثط اثالؽ ٍ سبیط تططیفبت زاٍضی ضسُ ٍ ثِ
هَجت آى یٌیي تَافقّبیی ثبیس زض ذَز هَافقتًبهِ (ضطـ) زاٍضی ثِ ػول آیس ٍ تَافق

––––––––––––––––––––––––––––––––
« .1ثب تَجِ ثِ ایيکِ اغل اثالؽ جعٍ اغَل آییي زازضسی هسًی است ثبیس اظ سَی زاٍضاى هَضزتَجِ ٍاقغ ضَز؛ ٍلی ضیَُ
اثالؽ کِ جعٍ تططیفبت آییي زازضسی هسًی است الظم ًیست هٌكجق ثب هقطضات اهطی قبًَى آییي زازضسی هسًی ثبضس» (ضأی
ضوبضُ  920610ه  1392/05/23ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى).
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ثؼسی هؤثط ٍ هؼتجط ًیست؛ 1تَافق اغحبة زاٍضی هیتَاًس پس اظ اضجبع اهط ثِ زاٍضی یب
حتی پس اظ تؼییي زاٍضاى ٍ زض قبلت قطاض ًبهِ زاٍضی ثبضس کِ تَسف زاٍض یب ّیئت
زاٍضی تٌظین ضسُ ٍ ثِ اهؿبی اغحبة زاٍضی ٍ/یب ٍکالی آىّب ٍ ًیع زاٍض هیضسس.
ثِ هَجت قبػسُ  12ه  8اظ قَاػس زازگبُ فسضال استطالیب ّ 2011ط ضرػی کِ زػَا یب
اقساهی (ثطای زضذَاست اجطا) ضا ثجت هیکٌس ثبیس یک کپی اظ آى ضا ثِ قطف زػَا یب ّط
قطف زیگطی کِ زػَا ثِ اٍ اضتجبـ زاضز اثالؽ کٌس .زض قبًَى فطایٌس اثالؽ ٍ اجطای استطالیب
(هػَة  2 )1992هقطضات ضاجغ ثِ تططیفبت اثالؽ ٍ اجطای آضاء اظجولِ آضای زاٍضی
زاذلی آهسُ است .قجق ثٌس  2اظ ثرص  36قبًَى فطایٌس اثالؽ ٍ اجطای استطالیب زض
غَضتی کِ ثِ ذَاًسُ زػَا اثالؽ غحیحی زض ظهبى اًتربة زاٍض یب زض ذػَظ آییي
زازٍضی اًجبم ًطسُ ثِ ًحَی کِ قبزض ثِ اػوبل حقَ زفبػی ذَز ًجَزُ ثبضس ضأی
غبزضُ زض هقبم اجطا ضٌبسبیی ًرَاّس ضس .اًجبم اثالؽ ضا هیتَاى اظ قطیق احطاظ َّیت
ضرػی کِ ثِ ٍی اثالؽ ضسُ ظهبى ٍ هکبى ٍ ضیَُ اثالؽ اثجبت کطز .اثالؽ زض هَضز
ضرع حقیقی ثِ ذَز اٍ ٍ زض هَضز ضرع حقَقی ثِ ًطبًی ثجت ضسُ ٍی زض استطالیب
ثِ ػول هیآیس (.)Cairns, 2018: 146
زض غَضتی کِ زض قطاضزاز اغلی (حبٍی ضطـ زاٍضی) یب زض قطاض ًبهِ زاٍضی ّطیک
اظ اغحبة زاٍضی آزضسی ثطای ذَز اػالم کطزُ ثبضٌس اثالؽ زض آى ًطبًی اػتجبض زاضز ٍ
ازػبی تغییط ًطبًی ثسٍى ایٌکِ ثِ هطجغ زاٍضی اػالم ضَز پصیطفتِ ًویضَز
 85/80ه  1380/03/26ضؼجِ 17

(ضأی ضوبضُ

زازگبُ ػوَهی اَّاظ) .اثالؽ زض فطایٌس زاٍضی هیتَاًس ثِ غَضت

کبغصی یب الکتطًٍیکی ثبضس .ثطذالف زازگبُ کِ اثالؽ الکتطًٍیکی تبثغ آییيًبهِ اضا ِ
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .1زض یک پطًٍسُ (کالسِ  )9309980011100457زازضس (ٍقت) ضؼجِ  104هجتوغ قؿبیی ػسالت تْطاى اػتقبز زاضت کِ
ّطیٌس قطفیي قطاضزاز زض ؾوي آى ثط زاٍضی هطکع زاٍضی اتب ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى تَافق کطزُاًس اهب یَى
غطیحبً ثِ آییي زاٍضی آى هطجغ ه ثِ قَض ذبظ زض ظهیٌِ ضیَُ اثالؽ ضأی ه تَافق ًکطزُاًس لصا زازگبُ ثبیس زض اجطای ظبّط
هبزُ . 485آ.ز.م ثسٍى تَجِ ثِ اثالؽ ضأی تَسف هطکع زاٍضی زٍثبضُ آى ضا ثِ ّوِ اغحبة زػَا اثالؽ کٌس .ایي ضٍیکطز
ًبزضست است ظیطا تَافق قطفیي ثط تططیفبت ٍ آییي زاٍضی ًرست الظم ًیست غطیح ثبضس ٍ ضجَع ثِ یک زاٍضی ًْبزی
اغَالً ثِ هؼٌبی ضجَع ثِ آییي زاٍضی آى ًْبز است .زٍم ایٌکِ تَافق زض ایي ذػَظ الظم ًیست حیي اًؼقبز هَافقتًبهِ
زاٍضی ثبضس ٍ هیتَاًس ثؼساً غَضت گیطز.
2. Service and Execution of Process Act No. 172, 1992; Includes amendments up to: Act No.
31, 2018.
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ذسهبت الکتطًٍیک قؿبیی (هػَثِ ضوبضُ  9000/10118/100هَضخ  1391/03/22ض یس قَُ قؿبییِ) ٍ
هقطضات ذبظ ذَز است ٍ اظ قطیق سبهبًِ اثالؽ 1اًجبم هیگیطز قطفیي زاٍضی
هیتَاًٌس تَافق کٌٌس کِ اثالؽ الکتطًٍیکی اظ قطیق ضجکِّبی اجتوبػی هبًٌس تلگطام یب
ٍاتسبح یب پیبهک اًجبم گیطز.
2

زض استطالیب ثِ هَجت قبػسُ  7ه  3اظ قَاػس ّوبٌّگ زازضسی هسًی ّط ضرػی
هیتَاًس ثب ػؿَیت زض سبهبًِ ثجتًبهِ آًالیي 3یب ثِ قطیق زیگط (ثطای هثبل ثب هؼطفی
ایویل ذَز) اظ ذسهبت اثالؽ الکتطًٍیکی استفبزُ کٌس .اظ سبل  2014اهکبى ثبیگبًی
الکتطًٍیکی زض زازگبُّبی سطاسط استطالیب ػولیبتی ضسُ است .ثط هجٌبی ضٍیِ هقطض ثطای
فٌبٍضی اقالػبت اهکبى ثجتًبم اضربظ زض سبهبًِّبی الکتطًٍیکی زازگستطی فسضال
استطالیب ثب استفبزُ اظ زستَضالؼولّبی زضج ضسُ زض سبیت ٍ 4زضیبفت ٍ اضسبل اثالغیِّب
ثِ غَضت الکتطًٍیکی ٍجَز زاضز .ثٌس  23ه  2اظ ثرص  2قَاػس زازگبُ فسضال استطالیب ثِ
اضسبل هساضک اظ قطیق هکبتجبت الکتطًٍیکی هیپطزاظز.
پطسطی کِ هكطح هیضَز ایي است کِ آیب زازگبُ هیتَاًس زض ظهبى اثالؽ ضأی زاٍضی
ضطایف اجطای آى ضا ثطضسی کطزُ ٍ زض غَضت احطاظ ػسم اهکبى اجطای آى اظ اثالؽ ضأی
زاٍضی ذَززاضی کٌس؟
ثطای هثبل زاٍض ضأی ثط هحکَهیت ذَاًسُ زض ثطاثط زٍ ًفط ذَاّبى غبزض کطزُ اهب ثب
ٍجَز ایٌکِ هحکَم لْن هبلکیي هطبػی ّستٌس سْن ّطکسام اظ ذَاّبىّب ضا اظ هحکَمثِ
هطرع ًکطزُ است .زض ایي فطؼ ٍ ثِ قَض کلی زض هَاضزی کِ ضأی زاٍضی اضکبل
اسبسی زاضز اػالم آى ثِ زاٍضی کِ اثالؽ ضأی ذَیص ضا ذَاستبض ضسُ هیتَاًس ثِ
اغالح ٍ تکویل ضأی ه ثط فطؼ ثبقی ثَزى هْلت زاٍضی ٍ ثب ضػبیت هفبز تَافقٌبهِ
زاٍضی قطفیي ه هٌجط ضَز .لصا زازگبُ ضا ًویتَاى زض یٌیي هَاضزی اظ اضضبز زاٍض هوٌَع

––––––––––––––––––––––––––––––––

 .1سبهبًِ اثالؽ الکتطًٍیک قؿبیی ثِ ًطبًیhttp://eblagh.adliran.ir :
2. Uniform Civil Procedure Rules 2005 - REG 3.7 Electronic service of a document.
3. Online Registry.
4. www.fedcourt.gov.au/about/electronic-court-file
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زاًست ظیطا ثب ایي اقسام هوکي است زاٍض (فؼالً) اظ اثالؽ ضأی هٌػطف ضسُ ٍ زضغسز
اغالح ٍ تکویل ضأی ذَز ثطآیس.
اگط زاٍضاى هقطضات اثالؽ ضا ضػبیت ًکٌٌس ثطذی اظ زازگبُّب ثط ایي اػتقبزًس کِ ضأی
زاٍضی ثطذالف قَاًیي هَجس حق ثَزُ ٍ قبثل اثكبل است

(ضأی ضوبضُ  910717ه 1391/06/25

ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى)ّ .وچٌیي ّطگبُ زض قطاضزاز اضجبع ثِ زاٍضی ضیَُ ذبغی
جْت اثالؽ ضأی هطرع ًطسُ ثبضس اثالؽ ضأی ثبیس اظ قطیق زفتط زازگبُ غبلح اًجبم
گیطز .زض غیط ایي غَضت اثالؽ ثِ ضٍش زیگط هؼتجط ًیست.
ّطگبُ زاٍض ضأی ضا زض هْلت غبزض کطزُ اهب ثِ جْت زاضتي ػصض هَجِ ًتَاًس آى ضا
زض هْلت زاٍضی تسلین کٌس یب ایٌکِ ثٌب ثط تَافق قطفیي تسلین ضأی زاٍض ثِ هؼٌبی اثالؽ
حؿَضی ضأی زاٍض ثِ ّطیک اظ اغحبة زاٍضی ثبضس ٍ قطفی کِ احتوبل هیزّس ضأی ثِ
ظیبى اٍست اظ حؿَض ًعز زاٍض ٍ زضیبفت ضأی زاٍضی اهتٌبع کٌس؛ زض یٌیي هَاضزی ثِ
ًظط هیضسس کِ پصیطش ػصض هَجِ زاٍض (ثب اضا ِ زالیل اثجبتی اظ جبًت ٍی) ٍ ًیع اضسبل
اظْبضًبهِ ثِ قطف هوتٌغ یب تسلین ضأی ثِ زازگبُ غبلح اظ سَی زاٍض ثطای اثالؽ هیتَاًس
اظ ثیػسالتی ٍ سَءاستفبزُ اظ حق پیطگیطی کٌس .ثِّطحبل زازگبّی کِ ثِ اػتطاؼ ًسجت
ثِ ضأی زاٍضی ضسیسگی هیکٌس یب اجطای ضأی اظ آى ذَاستِ ضسُ ثستِ ثِ ضطایف ٍ
اٍؾبع ٍ احَال حبکن ثط پطًٍسُ زض ایي ذػَظ تػوین ذَاّس گطفت.
ب) درخًاست ابالغ رأی داير از طریك دادگاٌ ي آثار آن

ضأی زاٍض ثبیس زض غَضت ًجَز تَافق ثط ضیَُ اثالؽ ضأی زاٍضی ثِ زضذَاست زاٍض زض
سبهبًِ ذسهبت قؿبیی (زض قبلت زضذَاست اثالؽ ضأی زاٍض) ثجت ضسُ ٍ اظ قطیق زازگبُ
غبلح ثِ اغحبة زاٍضی اثالؽ ضَزّ .طگبُ یک ضرع حقَقی ثِ ػٌَاى زاٍض تؼییي ضسُ
ٍ آى ضرع اًجبم زاٍضی ضا ثِ ضرع یب اضربظ حقیقی هؼیٌی تفَیؽ کطزُ ثبضس
اثالؽ ضأی زاٍضی ثبیس تَسف ذَز ضرع حقَقی اًجبم ضَز ٍ زضذَاست اثالؽ اظ سَی
زاٍض یب زاٍضاى هٌترت ضرع حقَقی هصکَض غیطقبًًَی است .هگط ایٌکِ هقبم غبلح زض
اى ضرع حقَقی کتجبً اثالؽ ضأی ضا ثِ زاٍض هٌترت تفَیؽ کٌس.
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ثطذالف آًچِ گبُ زض ضٍیِ قؿبیی اظ هبزُ . 485آ.ز.م استٌجبـ هیضَز زضذَاست
اثالؽ ضأی زاٍض لعٍهبً اظ جبًت ضرع «زاٍض» ًجَزُ ٍ ایي زضذَاست هیتَاًس اظ جبًت
ّط یک اظ اغحبة زاٍضی یب قب نهقبم یب ًوبیٌسُ آىّب ثِ ػول آیس.
ثطای هثبل ّطگبُ زاٍض اظ اثالؽ ضأیی کِ غبزض کطزُ ذَززاضی کٌس یب ثِ ًظط یکی اظ
قطفیي یب ّط زٍ آًچِ تَسف زاٍض اثالؽ ضسُ توبم هفبز ضأی زاٍضی ًجبضس یب ضأی زاٍض ثِ
ضیَُای اثالؽ ضسُ ثبضس کِ هَضز تطاؾی قطفیي ًجَزُ یب ضیَُ اثالؽ هَضزتَافق قطفیي غیط
غحیح (غیطقبًًَی) ثبضس؛ هبًٌس ایٌکِ ثط اثالؽ ضأی زاٍضی اظ قطیق پیبهک تَافق ضسُ
ثبضس .زضحبلیکِ ًویتَاى توبم ضأی ضا زض یک پیبهک اثالؽ کطز یب ایٌکِ زاٍض تٌْب ثرص
آذط ضأی ذَز ضا اثالؽ کطزُ ٍ قسوت ازلِ ٍ هستٌسات قطفیي ٍ استساللّبی زاٍض ضا
اثالؽ ًکطزُ استّ .طیک اظ قطفیي هیتَاًس اظ زازگبُ العام زاٍض هجٌی ثط اثالؽ ضأی زاٍضی
یب زض فطؼ اثالؽ ًبقع العام زاٍض ثِ اثالؽ غحیح ٍ کبهل ضأی زاٍضی ضا زضذَاست کٌس.
پطسطی کِ هكطح هیضَز ایي است کِ آیب زازگبُ هیتَاًس اظ اثالؽ آًچِ ثِ ػٌَاى ضأی
زاٍضی ثطای اثالؽ تسلین ضسُ اهب ضطایف ثٌیبزیي ضأی ضا ًساضز ذَززاضی کٌس؟
ثب تَجِ ثِ شیل هبزُ . 485آ.ز.م کِ «زستَض زازگبُ» ضا پیصضطـ اثالؽ ضأی زاٍض اظ
جبًت زفتط زازگبُ اػالم کطزُ زازگبُ هیتَاًس قطاض ضز زضذَاست اثالؽ ضأی زاٍض ضا ثِ
جْت ػسم زاضتي ضطایف ثٌیبزیي ضأی غبزض کٌس .ایي ضطایف ضبهل «فػل ذػَهت» اظ
قطیق ضأی ٍ ًیع «هستٌس ٍ هستسل ثَزى ظبّط ضأی» ٍ شکط هطرػبت اغحبة زػَا ٍ
هَؾَع هَضز ضسیسگی است .قطاض ضز زضذَاست اثالؽ ضأی زاٍض قكؼی ثَزُ ٍ قبثل
اػتطاؼ ًیست.
ثِّطحبل اثالؽ غحیح ضأی زاٍض الظهِ ضطٍع هْلت اػتطاؼ است ٍ «ضسیسگی ثِ
زػَای اثكبل ضأی زاٍضی هبزام کِ ضأی زاٍضی هكبثق قبًَى یب تَافق ثِ ًحَ غحیحی
اثالؽ ًطسُ اهکبىپصیط ًیست ٍ زازذَاست هطثَـ قبثلیت استوبع ًساضز» (ضأی ضوبضُ

 910246ه  1391/10/04ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى).
ّطگبُ ضأی زاٍضی زض هقبم اجطا ًیبظ ثِ تَؾیح زاضتِ ثبضس زازگبُ هیتَاًس زاٍض ضا
احؿبض کطزُ اظ ٍی تَؾیح ذَاستِ ایي تَؾیحبت ضا غَضتجلسِ کطزُ ٍ هفبز
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غَضتجلسِ ضا هؼیبض اجطای ضأی زاٍضی یب اتربش تػوین زض هَضز غیط قبثلاجطا ثَزى آى
قطاض زّس.
 .3-2اعسار از َسیىٍ دايری ي تمسیط محکًمبٍ تًسط داير
زػَای اػسبض اظ ّعیٌِ زاٍضی هسوَع ًیست ظیطا زض هبزُ . 513آ.ز.م هؼبفیت اظ ّعیٌِ
زاٍضی اظ آثبض اػسبض اظ ّعیٌِ زازضسی اػالم ًطسُ است؛ ّوبىگًَِ کِ هؼسط اظ ّعیٌِ
زازضسی اظ پطزاذت حقالعحوِ کبضضٌبس ًیع هؼبف ًویضَز .ثِػالٍُ زاٍض ثطذالف
زازضس ثطای ضسیسگی ثِ زػَا اظ زٍلت حقَ ًویگیطز .لصا ثب تَجِ ثِ احتطام ػول
هؤهي (قبػسُ استیفب) 1ثبیس اجطت ػول زاٍض پطزاذت ضَز .الجتِ تقسیف حقالعحوِ زاٍض
اهکبىپصیط است.
زض استطالیب ّعیٌِ اجطای ضأی ثِ غالحسیس زازگبُ یب ثط هجٌبی تَافق قطفیي هیتَاًس
ثط ػْسُ قطفی قطاض گیطز کِ هحکَم ضسُ است .ایي ّعیٌِ ثِ قَض هؼوَل ثیي  1000زالض
تب  4000زالض استطالیب است .زض زازگبُ ػبلی استطالیبی غطثی ایي ّعیٌِ  2348زالض استطالیب
ثطای اضربظ حقَقی ٍ ضطکتّب ٍ  1205زالض ثطای اضربظ حقیقی یب ضطکتّبی
کَیک است .زض زازگبُ فسضال ایي ّعیٌِ ثطای ضطکتّب  3745زالض استطالیب ٍ ثطای
زیگطاى  1209زالض ایي کطَض است.
ثِ ایي ّعیٌِ اٍلیِ ذسبضات زازضسی قطفی کِ پیطٍظ زػَاست اؾبفِ هیضَز؛ ثِ ایي
هؼٌب کِ هیتَاًس آى ضا اظ قطف هحکَمػلیِ هكبلجِ کٌس .اجطای آضای زاٍضی زاذلی زض
حبلت ػبزی سِ هبُ قَل هیکطس .ثطای ایٌکِ زض فطایٌس اجطا تسطیغ ضَز اثالؽ اٍضا
هطتجف ثب اجطا ثِ ذَز ضرع هحکَمػلیِ ؾطٍضت زاضز (.)Cairns, 2017: 514
زض هَضز هحکَمثِ اگط زض تَافقٌبهِ زاٍضی هقطض ضسُ ثبضس زاٍض هیتَاًس زض ؾوي
ضأی زاٍضی یب زض جطیبى اجطای آى ثِ تقسیف هحکَمثِ هٌسضج زض ضأی زاٍضی اقسام کٌس
(ضأی ضوبضُ  970972ه  1397/07/29ضؼجِ  9زازگبُ ػوَهی حقَقی تْطاى) .ایي تقسیف هتفبٍت اظ
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .1هبزُ . 336مّ« :طگبُ کسی ثط حست اهط زیگطی اقسام ثِ ػولی کٌس کِ ػطفبً ثطای آى ػول اجطتی ثَزُ ٍ یب آى ضرع
ػبزتبً هْیبی آى ػول ثبضس ػبهل هستحق اجطت ػول ذَز ذَاّس ثَز هگط ایٌکِ هؼلَم ضَز قػس تجطع زاضتِ است».
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زػَای اػسبض اظ هحکَمثِ ثَزُ ٍ تَسف زاٍضاى قبثل ضسیسگی است .تفبٍتی ًویکٌس کِ
هحکَمػلیِ ضأی زاٍضی ضرع حقیقی یب حقَقی ثبضس ظیطا زضذَاست تقسیف ثِ
هؼٌبی زضذَاست اػسبض یب ٍضضکستگی ًیست.
الجتِ ثب تَجِ ثِ هبزُ  277قبًَى هسًی کِ هقطض هیزاضز« :هتؼْس ًویتَاًس هتؼْسلِ ضا
هججَض ثِ قجَل قسوتی اظ هَؾَع تؼْس کٌس ٍلی حبکن هیتَاًس ًظط ثِ ٍؾؼیت هسیَى
هْلت ػبزلِ یب قطاض اقسبـ قطاض زّس»؛ هیتَاى گفت کِ تقسیف یب اػكبی هْلت اظ جبًت
زاٍض ه پس اظ زضذَاست ثسّکبض ٍ ثب ثطضسی ضطایف ٍ اٍؾبع ٍ احَال ه اهکبىپصیط ثَزُ
ٍ ثِ هؼٌبی هْلت زازى ثِ ثسّکبض ثطای پطزاذت زیي ذَیص است .ایي زضذَاست ثبیس
زض جطیبى ضسیسگی زاٍض ثِ ػول آهسُ ٍ زاٍض زض ضأی غبزضُ ًَع ٍ هیعاى هْلت یب اقسبـ
ضا قیس کٌس .الجتِ زض هَضز اسٌبز تجبضی هبزُ  269قبًَى تجبضت تػطیح زاضز کِ« :هحبکن
ًویتَاًٌس ثسٍى ضؾبیت غبحت ثطات ثطای تأزیِ ٍجِ ثطات هْلتی ثسٌّس».
پس اظ غسٍض ضأی زاٍضی تقسیف یب زازى هْلت ذَزسطاًِ اظ جبًت زاٍض اهکبىپصیط
ًجَزُ ٍ ًیبظهٌس تَافق قطفیي ضأی زاٍضی است ظیطا زاٍض ثب غسٍض ضأی زض هبّیت اظ
ضسیسگی فبضؽ ضسُ ٍ ًویتَاًس زٍثبضُ زض توبم یب ثرطی اظ هَؾَع زػَا ٍاضز ضسیسگی
ضَز؛ ثٌبثطایي فطؼ زازى هْلت یب تقسیف زض جطیبى ضسیسگی اظ جبًت زاٍض هتفبٍت اظ
ثحث اػسبض یب تقسیف زض هطحلِ اجطای ضأی زاٍضی است ظیطا تقسیف اثتسایی (ثسٍى
ازػبی اػسبض) زض قبًَى ًحَُ اجطای هحکَهیتّبی هبلی (هػَة )1393/07/15
پیصثیٌی ًطسُ است.
قبًَى ًوًَِ زاٍضی آًسیتطال کِ زض استطالیب پصیطفتِ ضسُ ٍ زض زاٍضیّبی زاذلی ًیع
اجطا هی ضَز اهکبى اجطای زستَض هَقت غبزضُ اظ سَی هطاجغ زاٍضی ضا ثِ ضسویت
ضٌبذتِ است .آضای زاٍضی زاذلی ثِ هحؽ زضذَاست اجطای آىّب ضٌبسبیی هیضًَس؛
هگط ایٌکِ یکی اظ هَاًغ استثٌبیی هقطض زض قبًَى ٍجَز زاضتِ ثبضس .ثب غسٍض اػالهیِ
اجطای ضأی زاٍضی  1ایي ضأی ثِ ضأی قؿبیی الظماالجطا تجسیل هیضَز کِ هیتَاًس اظ
توبم اذتیبضات ٍ اهکبًبت هقطض ثطای اجطای ضأی زاذلی هبًٌس تَقیف فطٍش
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. declaration of enforceability.
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زستَضّبی اجطایی الظم یب زضذَاست اػسبض یب ٍضضکستگی هحکَمػلیِ ثطذَضزاض ضَز
(.)Nottage & Brown, 2017: 105-107
زض غَضتی کِ زض جطیبى ضسیسگی اغحبة زاٍضی ذَز (ثسٍى زذبلت زاٍض) ثِ
سبظش ثطسٌس یب ذَاّبى زاٍضی ثِ کلی اظ زػَای ذَز غطفًظط کٌس یب قطفیي ثِ قَض
کلی ٍ ثب تَافق ّوسیگط اظ ازاهِ زاٍضی هٌػطف ضًَس حقالعحوِ زاٍض زض حس هتؼبضف
ثبیس پطزاذت ضَز ظیطا ػول زاٍض هحتطم ثَزُ ٍ ایي ػول ثِ زضذَاست اغحبة زاٍضی
اًجبم ضسُ است .زض غَضت ثطٍظ اذتالف ٍ ػسم تَافق قطفیي اجطتالوثل زاٍض قجق
ًظط کبضضٌبس تؼییي هیضَز .هَاز . 676 ٍ 566 565م هؤیس ایي استسالل است.
زض غَضت تؼسز زاٍضاى حقالعحوِ ثِ قَض هسبٍی هیبى آىّب تقسین هیضَز (هبزُ
. 499آ.ز.م) .الجتِ ّیچ هٌؼی ٍجَز ًساضز کِ زاٍضاى ثِ ًحَ زیگطی تَافق کٌٌس هبًٌس
ایٌکِ ثطای سطزاٍض یب زاٍضی کِ غَضتجلسِّب یب پیصًَیس ضأی زاٍضی ضا تْیِ هیکٌس
یب ضیبست جلسبت ضا ثط ػْسُ زاضز سْن ثیطتطی اظ حقالعحوِ زض ًظط گطفتِ ضَز.
فرجام سخه
ثطضسی قَاًیي هقطضات ٍ ضٍیِ قؿبیی استطالیب ًطبى هیزّس کِ زض ایي کطَض تالش ضسُ
تب قَاػس حبکن ثط ضٌبسبیی ٍ اجطای آضای زاٍضی زاذلی تب حسٍز ظیبزی ثِ استبًساضزّبی
حبکن ثط زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ًعزیک ضَز؛ ثِ ایي هؼٌب کِ زازگبُّب هیکَضٌس کِ ثِ
ٌّگبم هَاجِ ضسى ثب هَؾَع ضٌبسبیی ٍ اجطای آضای زاٍضی زاذلی هَؾَع ضا ًِ ثط
هجٌبی قَاًیي ضاجغ ثِ زازضسی هسًی ثلکِ ثط اسبس قَاًیي ذبظ ضاجغ ثِ زاٍضی کِ
هقتجس اظ قبًَى ًوًَِ آًسیتطال ٍ ػْسًبهِ ًیَیَضک است اضظیبثی کٌٌس.
زض حقَ ایطاى ایي ٍؾؼیت حبکن ًیست ٍ ّویي اهط هَجت ثطٍظ هطکالت ظیبزی
ضسُ است ظیطا هیبى قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی ٍ قبًَى آییي زازضسی هسًی اظ حیث
قَاػس ضٌبسبیی ٍ اجطای آضای زاٍضی ّوبٌّگی ٍجَز ًساضز.
ثطای هثبل قبًَى زاٍضی تجبضی ثیيالوللی هیبى جْبت زضذَاست اثكبل ضأی زاٍض ٍ
جْبت اػالم ثكالى ضأی زاٍض تَسف زازگبُ غبلح (ثسٍى ًیبظ ثِ زضذَاست یکی اظ
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قطفیي) قب ل ثِ تفکیک ضسُ استٍ .فق هبزُ . 33ز.ت.ة «ضأی زاٍضی زض هَاضز ظیط ثِ
زضذَاست یکی اظ قطفیي تَسف زازگبُ  ...قبثل اثكبل است» .زض غسض هبزُ ً 34یع تػطیح
ضسُ« :زض هَاضز ظیط ضأی «زاٍض» اسبسبً ثبقل ٍ غیط قبثل اجطاست» .یٌیي تفکیکی زض
.آ.ز.م ٍجَز ًساضز ٍ ّوِ جْبت اثكبل زض هبزُ  489ایي قبًَى آهسُ است .ثطذالف
غسض هبزُ  348کِ ثب ػجبضت «جْبت زضذَاست تجسیسًظط» آغبظ هیضَز سكط اٍل هبزُ
 489زض ثیبى جْبت اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍض ایيگًَِ ضطٍع هیضَز« :ضأی زاٍضی زض هَاضز
ظیط ثبقل است ٍ قبثلیت اجطایی ًساضز» .ایي ًحَُ ثیبى ًطبًگط اػوبل اقتساض هطجغ
قؿبیی ًسجت ثِ ضأیی است کِ اظ ایي هطجغ غیطزٍلتی غبزض ضسُ است .زض ٍاقغ قبًَى
ثب ایي ػجبضت کَضیسُ تب گستطُ ًظبضت زازگبُ ثط ضأی زاٍضی ضا ًطبى زّس ٍ اػالم کٌس کِ
زازگبُ هیتَاًس ضأسبً اظ اجطای ضأی زاٍضی کِ ثِ یکی اظ جْبت قبًًَی ثبقل ٍ ثیاػتجبض
است ذَززاضی کٌس ٍ ثطای ایي کبض ًیبظ ثِ اػتطاؼ هحکَمػلیِ ًیست .ثٌب ثط یک
ضٍیکطز ایي حس اظ اػوبل ًظبضت قؿبیی هغبیطتی ثب هبزُ . 490آ.ز.م کِ ثِ ّطیک اظ
اغحبة زاٍضی حق اػتطاؼ ثِ ضأی زاٍضی ضا زض هْلت هطرع هیزّس ًساضز.
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مىابع
الف .فارسی
افتربض جْطهی گَزضظ ٍ السبى هػكفی ( )1399آییه دادرسی مذوی جلس زٍم یبح زٍم
تْطاى :اًتطبضات هیعاى.
افتربض جْطهی گَزضظ ٍ السبى هػكفی ( )1399آییه دادرسی مذوی جلس سَم یبح اٍل
تْطاى :اًتطبضات هیعاى.
کطیوی ػجبس ٍ پطتَ حویسضؾب ( )1393حمًق دايری داخلی یبح سَم تْطاىً :طط
زازگستط.
هقسم اثطیطوی ػلی ٍ هحجَة هسؼَز (« )1395سبذتبض حقَقی ًظبم زاٍضی :سیستن ٍاحس یب
زٍگبًِ؟» پصيَش حمًق خصًصی داوشگاٌ عالمٍ طباطبائی زٍضُ  5ضوبضُ  16پبییع
غع .9-29
هَسَی سیس ػجبس ( )1395اجرای احکام مذوی جلس اٍل یبح اٍل یبح زٍم تْطاى :اًتطبضات
زازگستط.
 ريیٍ لضایی ي لًاویه ي ممررات ایرانآییيًبهِ اضا ِ ذسهبت الکتطًٍیک قؿبیی هػَثِ ضوبضُ  9000/10118/100هَضخ
 1391/03/22ض یس قَُ قؿبییِ.
ثبًک زازُ آضای پژٍّطگبُ قَُ قؿبییِ؛ ثِ ًطبًیwww.ijri.ir :

ضأی اغطاضی ضوبضُ  3562ه ّ 1342/12/26یئت ػوَهی زیَاى ػبلی کطَض.
ضأی ضوبضُ  2088ه  1327/02/17ضؼجِ  6زیَاى ػبلی کطَض.
ضأی ضوبضُ  285ه  1375/03/02ضؼجِ  186زازگبُ ػوَهی تْطاى.
ضأی ضوبضُ  4473ه  1328/03/30هحکوِ ػبلی اًتظبهی قؿبت.
ضأی ضوبضُ  85/80ه  1380/03/26ضؼجِ  17زازگبُ ػوَهی اَّاظ.
ضأی ضوبضُ  910246ه  1391/10/04ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى.
ضأی ضوبضُ  910372ه  1391/10/30ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى.
ضأی ضوبضُ  910405ه  1391/11/08ضؼجِ  15زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى.
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. زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى15 ِ ضؼج1391/06/25  ه910717 ُضأی ضوبض
. زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى15 ِ ضؼج1391/06/20  ه910720 ُضأی ضوبض
. زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى15 ِ ضؼج1392/12/12  ه9201675 ُضأی ضوبض
. زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى15 ِ ضؼج1392/05/23  ه920610 ُضأی ضوبض
. زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى15 ِ ضؼج1392/06/25  ه920788 ُضأی ضوبض
. زازگبُ ػوَهی حقَقی تجطیع29 ِ ضؼج1397/08/22  ه970025 ُضأی ضوبض
.1393/07/15 قبًَى ًحَُ اجطای هحکَهیتّبی هبلی هػَة
. ازاضُ حقَقی1359/07/21  ه7/1320 ًُظطیِ هطَضتی ضوبض
. قؿبت زازگبُّبی حقَقی زٍ تْطاى1365/11/02 ًظطیِ هَضخ

th
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