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Abstract 
One of the indisputable principles in Islamic international relations 

is Nafy-e-Sabil Rule (no domination over Muslims by Non-Muslims) 
according to which the basic rule is that any agreement in which 
Muslims or the Islamic State is somehow dominated by non-Muslims 
is not valid and its performance is not required. One of the issues in 
which non-Muslim domination over Muslims is controversial is non-
Muslim arbitration in Muslim-non-Muslim or even Muslim-Muslim 
claims in Islamic states which is usually stipulated as a subordinate 
obligation in the contract that is called “arbitration clause”. According 
to the primary rule, the denial or Nafy-e-Sabil Rule rejects such 
obligations that require a Sabil, however, necessity, hardship (haraj), 
and expediency are among the topics that, if fulfilled, can be 
considered for a departure from the elementary rule. The present study 
is an attempt to explain the nature and validity of the arbitration clause 
in the contracts of Islamic states in the international arena which has 
been conducted by descriptive and analytical method. It has finally led 
to this conclusion that the arbitration clause and referral of the 
arbitrator to the infidel, although at the first is overcome by the rule of 
Nafy-e-Sabil and, as a consequence, is ineffective, but the secondary 
rule in the field of haraj and expediency governs it. This analysis 
justifies the accession of Islamic states to international conventions. 
Furthermore, some jurisprudential-legal solutions have been provided 
to get out of the rule of Nafy-e-Sabil Rule. 
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کان   المللی رب اساس فقه اسالمیسنجی اعتبار شرط داوری رد قرارداداهی نیبام

 1محمود اکبری

 2احسان یاوری
 جواد شمسی3

 چکیده
یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسالمی قاعده نفی سبیل است که بر 

لت اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دو
اسالمی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن الزم 
نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است 
داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان  

رت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط در دولت های اسالمی است که معموال به صو
می شود که به آن»شرط داوری« گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه 
تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از 
عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی 

هش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قرارداد. پژو
قراردادهای دول اسالمی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  
انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به 

لذا غیر نافذ است ولی  قاعده  کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و
ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت 
های اسالمی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. عالوه بر این برخی 

حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده  -راهکارهای فقهی
 .است

نفی سبیل، شرط داوری، داوری در قراردادهای بین  یقاعده کلیدی: واژگان
 .المللی، حقوق اسالمی ، کنوانسیون های بین المللی

  
 . استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اهلل بروجردی )ره(. 1

ی، دانشگاه آیت اهلل بروجردی )ره( )نویسنده مسول(؛ رایانامه: . استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسان 2
ehsan.yavari@abru.ac.ir 

 یی و خدمات اداری.قضا علوم دانشگاه ی، دانشکده حقوق، خصوص حقوق یدکترا یدانشجو.  3

   17/12/1400پذیرش تاریخ   -   13/05/1400  دریافتتاریخ
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 مقدمه

یکی از قواعد فقهی حاکم بر قراردادها در عرصه بین الملل، قاعده نفی سبیل است که 

بر مسلمانان و مؤمنان  براساس آن هر گونه سبیل و راهی که به هر طریق منجر به تسلط کفار

شود نفی شده، قراردادی که زمینه تسلط بر مسلمان را فراهم آورد در هر صورت بی اعتبار 

آن  آمدن وجود به امکان بالقوه یا باشد آمده وجود به بالفعل که تسلط این  از است اعم

ر اصل به عبارت دیگر، قاعده نفی سبیل حاکم ب (.551: 1385باشد )خمینی،  داشته وجود

لزوم قراردادها است؛ از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن  مورد بحث 

است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان 

است ؛ چه در زمینه حقوقی و چه در زمینه کیفری باشد. در قراردادهای بین المللی، داوری 

شود که به آن »شرط داوری« می گویند. د تبعی در ضمن قرار داد شرط میبه صورت تعه

نامه داوری توافقی »موافقتم آمده است: 1985 در ماده هفت قانون نمونه داوری آنسیترال

است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختالفات به وجود آمده در مورد یک 

که ممکن است پیش را غیر قراردادی یا اختالفاتی رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا 

نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در شود. موافقتآید به داوری ارجاع می

(. حال  با  69: 1395« )محّبی ،کاویار، نامه جداگانه باشدیک قرارداد یا به صورت موافقت

با کشورهای غیر  1اسالمیتوجه به قاعده نفی سبیل، شرط داوری در قراردادهای دولت 

مسلمان  یا قراردادهای مسلمانان با داوری غیر مسلمان که مستلزم تسلط غیر مسلمان بر 

مسلمان است چه سرنوشتی پیدا می کند ؟ با توجه به  اینکه بخش عمده ای از قراردادهای 

رت این بین المللی مسلمانان  با  اشخاص تابع کشورهای غیر اسالمی منعقد می گردد، ضرو

  
ده شده . در این مقاله از ترکیب دولت های اسالمی که دولت به مفهوم اعم یعنی حاکمیت را مدنظر دارد، استفا1

 است.
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بحث روشن است، که آیا ارجاع اختالف یا دعوا به مراجع بین المللی جایز است یا خیر؟ 

المللی در دولت های اسالمی و نسبت به بین  واساسا آیا آرای صادره از مراجع داوری

 عبارت دیگر به و سبیل نفی قاعده گرفتن  نادیده معنای به اقدام مسلمانان نافذ است؟  و این 

 از رفت برون برای اسالمی قوانین  متن  در کهاین  یا است، اسالمی قوانین  نظری ضعف

این مسأله را می توان یکی از  است؟ شده هایی پیش بینیراه حل هابست بن  گونهاین 

چالش های پیش روی فقه حکومتی در زمینه روابط خارجی تلقی کرد که پژوهش حاضر 

فتن راه حلی منطقی و مناسب برای برون رفت از با پاسخ به سؤاالت مورد اشاره، در پی یا

 این چالش است.

هایی که در باب شرط داوری صورت گرفته است تنها به صورت محدود به پژوهش 

( یا  260: 1398بررسی شرط داوری متضمن تعیین داور غیر مسلمان پرداخته )خدابخشی، 

: 1392موده اند)یوسف زاده، اینکه تنها بحث وحدت تابعیت داور با طرف مقابل را تبیین ن

(. در بحث قاعده نفی سبیل نیز در روابط بین المللی این امر به صورت عام بیان شده 142

(، ولی در 65-75: 1384؛ جعفری هرندی، 167-182: 1393است )زارعی و دیگران، 

خصوص موضوع مورد بحث یعنی ارتباط شرط داوری با قاعده نفی سبیل، پژوهش 

شود. در نگرفته است و ظاهرا نخستین بار است که این مسأله مطرح میمستقلی صورت 

ی نفی سبیل، ماهیت داوری و شرط داوری نگارش این مقاله، به مبانی مربوط به قاعده

ی پرداخته و اختالف نظرات بیان خواهد شد و نوآوری تحقیق از لحاظ بررسی رابطه

 ی مذکور با شرط داوری خواهد بود.قاعده

 

 مفهوم شناسی  .1

در این بند در دو قسمت به بررسی جایگاه فقهی قاعده نفی سبیل که بیانگر مفاد آن هم 

 می باشد و مفهوم شرط داوری پرداخته شده است.

 جایگاه فقهی قاعده نفی سبیل .1-1

یکی از قواعد مسلم در نظام حقوقی اسالم، قاعده نفی سبیل است. این قاعده مقرر می 

ه توافق و قراردادی که به نحوی از انحاء مستلزم تسلط و نفوذ غیر مسلمان دارد که هرگون
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بر مسلمان باشد از نظر اسالم غیر نافذ است، و پای بندی بدان الزم نیست، و در واقع باطل و 

کأن لم یکن  اعالم می گردد. این امر منحصر به قرادادهای خصوصی نیست بلکه حسب 

:  1401بین المللی نیز حکم آن جاری است )بجنوردی،  اطالق در قراردادهای عمومی و

های مختلف اعم از فرهنگی واجتماعی (. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جنبه350

 یاصل سوم و اصل یکصدو وپنجاه و دوم(، شیوه 16)بند ج اصل دوم(، سیاسی)بند 

ی )اصول هشتاد و اقتصاد نظامی )اصل یکصدو چهل و پنجم( و داری )مقدمه(،حکومت

تحت تأثیر این قاعده مسلم فقهی نگارش یافته است ) زارعی و دیگران،  یکم ودوم(،

(. اسالم، مسلمانان را در روابط خود با پیروان ادیان دیگر از هر کاری که 173: 1393

موجب تقویت آنها از نظر نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اطالعاتی و ...شود برحذر می دارد 

ای به مصالح دنیای اسالم بستگی دارد. البته این مطلب به معنای عدم رگونه رابطهچراکه ه

( 9و 8تعامل مسلمان  با غیر مسلمان نیست، به گونه ای که قرآن کریم )سوره ممتحنه، آیه 

داند بلکه محبت و احسان به کافران را هم تا آن جا نه تنها رابطه با غیرمسلمان را جایز می

در این زمینه اسالم به اصول انسانیت  ف جبهه حق نشود سفارش می کندکه مایه تضعی 

(. لذا تعامل جهان 258-260: 1378، 122: 1377، 230-240: 1376)مطهری،  توجه دارد

اسالم با دنیا از جهات گوناگون در جریان است اما تنها شرط آن  »احترام متقابل«  و تسلط 

 ناپذیری است. 

سبیل یک حکم فقهی است، بایستی مستند به أدله و منابع فقهی از آنجا که قاعده نفی 

باشد و مهم ترین أدله و منابع فقهی کتاب و سنت است. در مورد این قاعده از کتاب به آیه 

 الْمُؤْمِِنینَ  عَلَى لِلْکَافِرِیَن اللَّهُ یَجْعَلَ شود که می فرماید: »... وَ لَْن( سورة نساء استناد می141)

« یعنی خداوند برای کافران راهی بر مؤمنان قرار نداده است. در اینکه مقصود از این سَِبیالا 

راه چیست بین مفسران و فقیهان اختالف نظر وجود دارد؛ برخی گفته اند مقصود سلطه 

:  1418، ثعالبی، 407: 1424، مغنیه، 190: 1377اعتباری تشریعی است)موسوی بجنوردی، 

  319: 1418، زحیلی،  186لطه تکوینی دانسته اند)مراغی، بی تا : (. برخی دیگر آن را س318

اند مقصود حجت است که کافران در مقابل مؤمنان (. برخی گفته190: 1374،موسوی، 

( یا در قیامت حجت 406: 1362، فیض کاشانی، 20: 1404حجت واستدالل ندارند )قمی،
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گفته اند مقصود پیروزی نهایی  (. برخی هم351:  1401آنها پذیرفته نیست )بجنوردی، 

(. ظاهر آیه این است که خداوند راه نفوذ و تسلط کافران 266: 1367مؤمنان است)دروزه، 

بر مؤمنان را بسته است، یعنی حکمی که مستلزم تسلط بر مسلمان باشد را تشریع نکرده 

اثر است و انحصار است؛ بنابراین هرگونه رابطه ای که مستلزم  استیالء بر مسلمان باشد فاقد 

سبیل بر هر یک از معانی گفته شده دلیلی ندارد. مؤید این گفته این است که نفی سبیل به 

(. شیخ طوسی 293: 1421نحو عموم از أدله فقهی دیگر نیز قابل استنباط است )مصطفوی، 

( و با این عبارت قاعده 16، 3: ج1407می گوید: »وهذا عام فی جمیع األحکام« )طوسى،

 داند.کور را در جمیع احکام جاری میمذ

از منبع سنت نیز می توان به  حدیث نبوی مشهور »اإلسالم یعلو و الیعلی علیه« استناد 

شده  نقل مشابه، مفاهیم با سنت اهل و شیعه روایى منابع در مختلف، هایروش به نمود که

، متقی  142:  1409، نوری طبرسی،  14:  1414؛ حر عاملی، 47: 1403است )مجلسی،

(.  برخی  سند 177: 1417، الدار قطنی، 111: 1419، نمازی شاهرودی، 66:  1401هندی، 

این حدیث در فقه مسلّم شناخته شده  (،  ولی90: 1368حدیث را ضعیف می دانند)خوئی، 

گوید: » ضعف است و ضعف سند را به عمل اصحاب منجبر دانسته اند.  شیخ انصاری  می

رسل در کتاب های اصحاب امامیه بوسیله عمل آنها براساس این  روایت و روایت نبوی م

همچنین به استدالل آنها در موارد مختلف به این حدیث جبران شده است « )انصاری، 

 فریقین بین  مشهور و معتمد را نیز آن  امام خمینی )ره( (.160: 1415

 از و دارد وجود روایت صدور به وثوق و اطمینان (. بنابراین،544: 1410دانند)خمینی،مى

در ی نفی سبیل وجود دارد. است و قابلیت استناد در قاعده فقها قبول مورد صدور، ناحیه

داللت و مفاد این حدیث اختالف شده است که  آیا انشاء است یا اخبار؟ یعنی  اعتالی  

ر مسلمان بر  غیر مسلمان بر مسلمان  حرام است، یا هرگونه رابطه ای که مستلزم علو غی 

مسلمان باشد باطل و نامعتبر است  یا اخبار از یک ناموس تکوینی است وآن غلبه حق بر 

غیر حق است؟ یعنی منطق اسالم بر سایر منطق ها برتری دارد یا در عمل در تضاد های 

تر است؟ چون بهتر برای پاسخ گوی احتیاجات درونى و اجتماعی از هر دین دیگری موفق

حدیث،  اول بخش(. برخی گفته اند 107-109: 1391است)مطهری،  اجتماعى بشر
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»الیعلی علیه«  یعلو« داللت بر برتری احکام و منطق اسالم  دارد و بخش دوم آن، »االسالم

  و  رابطه عمل، نوع هر کند ومى غیر مسلمین را نفى  سوى مسلمین از و اسالم بر اعتالء 

داند مى  مردود و نامشروع باشد، مسلمین  و اسالم بر کفار برتری مستلزم که را حکمى

 است، شارع یاراده و حکم انشاء و قانونگذارى مقام یعنی در (.294: 1421)مصطفوی، 

 قانون حکم، هیچ شرعاا و است غیرمسلم بر مسلم علو موجب اسالم احکام که،این  بر مبنى

 (. 352: 1401شود )بجنوردی،  مسلمانان بر کفار تسلط سبب نباید عملى و

با توجه به مفهوم و مستندات فقهی که از قاعده نفی سبیل بیان گردید، می توان در 

شمول این قاعده بر آرایی که امروزه از مراجع حل اختالف نظیر دادگاه و داوری صادر  

می شود، تردید نمود. البته این تردید بیشتر در بحث امور تجاری که فاقد تشریفات خاصی 

ابع اصل حاکمیت اراده می باشند، قابل طرح است. در واقع صرف نظر از بوده و کامأل ت

(، این 261: 1398دیدگاهی که داوری را متفاوت از قاضی تحکیم می داند)خدابخشی، 

قاعده که مفاد آن جنبه معنوی تسلط کافر بر مسلمان را می رساند هر چند در معامالت نیز 

ا موجب علو و عزت داور کافر دانست)بجنوردی، اش رجاری است، اما نمی توان طبع اولی

( و نزد فقها نیز تنها سبیلی که موجب ذلت مسلم باشد نفی گردیده  358: 1401

(. تشخیص مصادیق این قاعده نیز تابع نظر متخصصین می 295: 1421است)مصطفوی، 

( که متخصصین امروزه قاعده مزبور را در داوری مجرا 242: 1383باشد)علیدوست، 

دانسته و مقنن نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی چنین امری را ضمنأ پذیرفته ن

است کما اینکه برخی فقها در شبهات مصداقی نیز ابتدائأ این قاعده را مجری نمی 

(. نظرات شورای نگهبان نیز قاعده مزبور را در داوری مجری 325دانند)انصاری، بی تا: 

( قانون اساسی نیز تنها راجع به اموال 139(، و در اصل )8: 1396نمی دانند)صالحی، 

عمومی اخذ مجوز پیش بینی شده است. همچنین، عالوه بر اینکه تمییز آن تابع عرف و 

باشد، در دهه های اخیر که آراء صادره از مراجع حل اختالف باید موجه و مدلل زمان می

( و حتی شاید 383: 1398)خدابخشی، گردند و این امر دارای ضمانت اجرای بطالن رأی 

بتوان گفت فقدان وصف رأی می باشد نمی توان رسیدگی و رای داور را اوال، حسب 

عرف موجب سلطه کافر بر مسلم دانست و ثانیأ، از آنجا که موجه بودن باید جنبه نوعی 
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اجرا  داشته و هر شخصی را توجیه نماید به نظر با توجه به نظارت دادگاه حتی در مرحله

نمی توان رأی چنین داوری را باستناد قاعده مزبور باطل دانست.  لذا حسب قاعده »کل ما 

 باشد.حکم به العقل حکم به الشرع« قاعده نفی سبیل امروزه در داوری مجری نمی

 داوری شرط. 1-2

دادگستری تنها مرجع حل اختالفات اشخاص نیست؛ بلکه، در صورت تراضی، 

ختالفات خود را جهت حل و فصل، به داوری نیز ارجاع دهند. قانون توانند ااشخاص می

کند؛ لیکن، برخی در تعریف داوری آیین دادرسی مدنی از  داوری تعریفی ارائه نمی

بدون رعایت تشریفات رسمی  اند: داوری، فصل خصومت توسط غیر قاضی وگفته

»کلیه اشخاصی که اهلیت  قانون آیین دادرسی مدنی 454ی رسیدگی دعاوی است. در ماده

ها توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاهاقامه دعوا دارند، می

ای از رسیدگی باشد، به داوری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله

دادگستری توانند از حل اختالف یک یا چند نفر ارجاع دهند«. بنابراین، اشخاص زمانی می

صرف نظر کنند که، قبالا برای ارجاع اختالف خود به داوری با هم توافق داشته باشند. این 

تواند قبل از بروز اختالف یا بعد از آن باشد و یا به طور جداگانه یا ضمن قرارداد توافق می

 (. 284: 1387لنگرودی،  اصلی به عمل آید)جعفری

پیش بینی شده برای حل و فصل اختالفات  در عرصه حقوق بین الملل، راهکار کلی

میان کشورها، الزام آنها به استفاده از دیپلماسی و راهبردهای مسالمت آمیز است )خالقی، 

های مسلحانه پیشگیری شود. استفاده از داوری ( تا از بروز مخاصمات و درگیری34: 1399

فات باشد که در قالب تواند به عنوان یک راهبرد مسالمت آمیز، در حل اختال نیز می

 ( قانون نمونه داوری آنسیترال7گیری است. مطابق ماده )نامه داوری قابل بهرهموافقت

نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی »موافقت 1985

اختالفات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر 

نامه شود. موافقتاختالفاتی را که ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می قراردادی یا

نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقت

 «.جداگانه باشد



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–  
هشی  هل ژپو

مقا
- 

  سال
نهم   – 

شماره
   

وم    
د

–    
ن     

بستا ات
140

1
 

 

 

 

 

 

46 

 

در مورد ماهیت شرط داوری در بین نویسندگان داخلی اختالف نظر وجود دارد، برخی 

فعل نوعی تعهد و التزام است که شامل فعل مادی مثبت و  آن را شرط فعل  می دانند. شرط

شود. در شرط داوری  از یک طرف منفی و انجام یا خودداری از انجام عمل حقوقی می

ارجاع به داوری است که فعل است و از طرف دیگر عدم مراجعه به دادگاه است که ترک 

( و در  82: 1396دیگران،  فعل است، بنابراین شرط داوری نوعی شرط فعل است )سلیمی و

 به داور به اختالف ارجاع نیز داوری شرط مقابل برخی آنرا شرط نتیجه می دانند چرا که در

،  133: 1373است، پس شرط نتیجه است)جعفریان،  قرارداد از خارج در تحقق امری منزله

بین المللی (. اما دیدگاه اخیر در داوری داخلی و داوری تجاری 14: 1392رئیسی ، ساعدی،

مورد پذیرش نیست، زیرا عالوه بر اینکه شرط داوری باید مورد پذیرش داور قرار گیرد و 

به صرف توافق طرفین محقق نمی شود، شرط مزبور متضمن اثر ایجابی و سلبی 

 به راجع نیویورک کنوانسیون (2) ( ماده3(. بند )224: 1397است)شیروی ، کاظمی، 

 کشورهای هایدادگاه که دارد می مقرر م1958 خارجی ریداو آراء اجرای و شناسایی

 که دریابند آنکه مگر بخشند، اثر ترتیب داوری به اختالف ارجاع درخواست به باید عضو

( قانون 8همچنانکه ماده ) .است اجرا قابل غیر یا و بالاثر، و باطل داوری نامه موافقت

ت طرح ایراد خوانده موجب نفی داوری تجاری بین المللی نیز شرط داوری را در صور

داند. اثر ایجابی شرط داوری اینست که در صورت تحقق مقتضای صالحیت دادگاه می

عقد یعنی حدوث اختالف باید دعوای طرفین به داوری ارجاع و از طریق مرجع داوری 

حل و فصل گردد. چرا که وجوب وفای به عقد، شروط ضمن آن را نیز در بر می گیرد و  

 (Landolt, 2013: 511پیرامون اصل تفکیک پذیری شرط داوری از قرارداد اصلی  مباحث  

شود بلکه نیازمند فعل و خود نشانگر اینست که شرط داوری با تحقق عقد حاصل نمی( 

ترک فعل طرفین است و اال اگر شرط نتیجه بود در همان زمان عقد محقق شده و بحث 

لذا حتی در صورتی که اختالف محقق و داور  د.بطالن آن در اثر بطالن عقد مطرح نمی ش

همزمان داوری را قبول نماید نیز به دلیل اینکه موافقتنامه مزبور متضمن رجوع به داور و 

( 11( ماده )5عدم رجوع به دادگاه است شرط فعل محسوب می گردد. البته  مطابق بند )

ر خاصی شده  باشد، وآن قانون داوری تجاری بین المللی اگر شرط داوری مقید به داو



کان
م ا

نیب
اهی 

اد ارد ر
ق ی رد 

اور رط د
ش عتبار  سنجی ا

می سال فقه ا س 
رب اسا

لمللی  ا
 

 

 

 

 

47 

 
 دادگاه درصالحیت اختالف به شخص نخواهد یا نتواند به دعوا رسیدگی کند،  رسیدگی

 به و خود به خود شود، باید تلقی نتیجه شرط داوری شرط اگر بود. در حالی که، خواهد

 اثبات نامهموافقت وجود نزد دادگاه به هر طریقی، چهچنان محقق شود و اشتراط نفس 

(. برخی 82: 1396دهد)سلیمی ، دیگران،  ارجاع داوری به را دعوا باید دادگاه شود،

 داوری به قرارداد این به مربوط اختالفات یشود »کلیه قید قراردادی در معتقدند که، اگر

 شرط دیگر قرارداد ضمن  داوری عقد اثر و نتیجه واقع در فرضی چنین  در شود«  می ارجاع

ایراد این سخن آن   .(460-461: 1397یجه است )زارع ، سلیمی، شود و در قالب شرط نتمی

است که ضابطه شرط نتیجه را ندارد زیرا شرط نتیجه تحقق امری در خارج بدون نیاز به 

اجرای مقدمات دیگر است وصرف قراردادن نتیجه و اثری در عقد دیگر شرط نتیجه 

ه درخواست داوری و شرایط محسوب نمی شود، درحالی که شرط ارجاع به داوری نیاز ب

 دیگر است.

رسد، همانطور که کنوانسیون نیویورک راجع به داوری تجاری بین المللی به نظر می

( شرط داوری شرط فعل است، شرط فعل 75: 1380حکم نموده است)شریعت باقری، 

شود که یعنی اشتراط انجام یا ترک عملی توسط مشروط علیه، دراینجا ضمن عقد شرط می

فین هنگام بروز اختالف به داور رجوع کنند و به دادگاه  رجوع نکنند و روشن است که طر

شود که آن رجوع طرفین به داور فعل است و داوری به خودی خود در خارج محقق نمی

را شرط نتیجه بدانیم. از طرف دیگر عدم رجوع به دادگاه ترک فعل است پس ضابطه 

ود که شرط فعلی که  مستلزم تسلط و اعتالی غیر شرط فعل را دارد، لذا باید بحث ش

 مسلمان بر مسلمان شود جایز است یا نه؟ زیرا چنین شرطی مخالف شرع و قانون است.

 

 اصل اولیه و جهانی در عمل به شرط داوری  .2

قاعده اولیه در عمل به شروط و قرارهای معاملی لزوم وفای به شرط است، به حکم 

( و »المؤمنون عند شروطهم« هرگونه توافقی بین افراد الزام آور 1/»أوفوا بالعقود« )مائده

والزم الوفاء است. خروج از این اصل نیازمند به دلیل شرعی و قانونی است هرگاه دلیلی بر 

خروج از قاعده باشد طبق آن عمل می شود و گرنه تحت اصل باقی می مانیم )محقق داماد، 
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ین اصل، استثنایی است که در خود قاعده شروط ذکر (. یک دلیل بر خروج از ا168: 1406

شرط مخالف  حکم شرعی  یعنی تحریم حالل و یا تحلیل حرام نباشد. از   شده است که

جمله احکام شرعی  مستفاد از کتاب قاعده نفی سبیل است که می گوید هرگونه توافقی 

 عَلَى لِلْکَافِرِیَن اللَّهُ یَجْعَلَ که مستلزم تسلط غیر مسلمان بر مسلمان باشد نامعتبر است »وَلَْن

 أَنْ  (، ونیز حرمت مراجعه به طاغوت در رفع دعاوی »یُرِیدُون141َ)نساء: َسِبیالا«  الْمُؤْمِِنیَن

(. بنابراین می توان گفت شرط 60)نساء : بِِه«  یَکُْفرُوا أَنْ أُمِرُوا وَقَدْ الَطّاغُوتِ إِلَى یَتَحَاکَمُوا

غیر مسلمان شرطی مخالف با حکم شرعی و نامعتبر است )عمید زنجانی، ارجاع داوری  به 

(. زیرا، الزمه داوری تسلط بر طرفین دعوا است و طرفین ملزم به اطاعت از داور 181: 1392

های اسالمی، اشخاص و هستند، بویژه که در قراردادهای  بین المللی خارج از دولت

می نیستند، ماهیت و اثر اصلی شرط داوری نهادهای داوری تحت نظارت هیچ نهاد اسال 

رجوع به داوری شخص ثالث است؛ اگرچه، در تشکیل این توافق اعالم قبول از سوی 

گیرد وغالب داوران شخص داور الزم نیست، ولی در نهایت رجوع به داوری صورت می

سلمان در مراجع بین المللی کافرند و لذا شرط رجوع به داوری مستلزم تسلط کافر بر م

است که شرطی خالف شرع بوده و لذا مشروع و معتبر نخواهد بود؛ به عبارت دیگر ارجاع 

داوری به غیر مسلمان مستلزم پذیرش والیت اوست در حالی که خداوند از پذیرش والیت 

(. 1« )ممتحنه: لَِیاَءیَا أَیُّهَا الَّذِیَن آَمَُنوا لَا َتتَّخِذُوا عَدُوِّی وََعدُوَّکُمْ أَوْکافران نهی کرده است؛»

باشد و با توجه به اصول توان گفت که امروزه داوری دارای چنین ویژگی نمیدر مقابل می

باشند، مختلفی از قبیل بی طرفی و استقالل داوری که دارای ضمانت اجراهای مناسب می

، رجوع به داوری نشانه عزت داور به شکلی که، نافی عزت رجوع کننده به داوری باشد

نیست. چرا که داوری بر خالف حکمیت فقهی تنها در امور غیر کیفری قابل اعمال است 

باشد و به همین دلیل است که محدودیت های پیش که آنهم نافی عزت طرف مسلمان نمی

شود و اسناد بین بینی شده در ارجاع اموال عمومی و دولتی امروزه به شکل مضیق تفسیر می

( در کنار نظم 472: 1397نیویورک نیز تنها این موارد را )مافی،  المللی نظیر کنوانسیون

عمومی موجبی برای اعمال نظارت قضایی می دانند و محدودیت پیش بینی شرط داوری 
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ضمن قرارداد در برخی نظام های حقوقی بموجب عمده معاهدات بین المللی از بین رفته 

 (. 241: 1395است )جنیدی، 

برای دادرسی است، ولذا دادگاه نمی تواند به عنوان داور داوری یک روش جایگزین 

کند، معین شود، در مواردی که دعوا  قابل ارجاع به داوری نباشد خود دادگاه رسیدگی می

که شرط داوری وجود داشته و اختالف قابل ارجاع به داوری باشد آن را به امّا زمانی

ابق هم داوری مرجع خاص و جداگانه فرستد. حّتی در کشورهای سوسیالیستی سداوری می

-ماده (1) (. با این وجود طبق بند1042-1045: 1391از سیستم قضایی است )اشمیتوف،

المللی دادگستری، در برخی موارد دادگاه مرجع حل اختالف بین  دیوان اساسنامه (34ی)

جه به نمایند،که با تودولت ها واقع می شود که قاضی را دولت های مربوطه تعیین می

 470وظایف و اختیارات قاضی  این امر نوعی رسیدگی قضایی است و نه داوری. ماده 

دارد که قضات و کارمندان اداری شاغل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز مقرر می

توانند به امر داوری بپردازند هر چند با تراضی طرفین. این ممنوعیت به محاکم قضایی نمی

ت و حفظ اعتبار وحیثیت قضایی و رعایت شئون قضات و کارمندان دلیل مشغله قضا

(.  مفهوم مخالف ماده فوق این است که 518-519: 1392دستگاه قضا است )شمس، 

ها مشغول به خدمت نیستند و ی قضاییه که در دادگاهکارمندان اداری شاغل در قوه

ی مذکور نیستند )حیاتی، همچنین کارمندان اداری شاغل در سایر قوا مشمول حکم ماده

ی داوری آمریکا، اصوالا قاضی اجازه (. در برخی از کشورها مثل ایاالت متحده688: 1395

 داور در قاضی برای ممنوعیتی مانند سوئد (. در کشورهای دیگر63: 1381ندارد )هولتزمن، 

اده است و ( قانون داوری سوئد اصل را برآزادی قرار د 7ی ) شدن وجود ندارد و در ماده

. در قواعد داوری اتاق 1در مواد بعدی ممنوعیتی برای داور شدن قاضی بیان نکرده است

المللی نیز چنین ممنوعیتی وجود ندارد. اما به لحاظ قاعده نفی سبیل داور بازرگانی بین

شدن قاضی نیز با همان اشکال گفته شده روبه رو است، زیرا در اینجا نیز قاضی داور است 

  
1  .  https://www.international-arbitration-attorney.com/fa/arbitration-law-of-world / 

https://www.international-arbitration-attorney.com/fa/arbitration-law-of-world/
https://www.international-arbitration-attorney.com/fa/arbitration-law-of-world/
https://www.international-arbitration-attorney.com/fa/arbitration-law-of-world/
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ری مستلزم والیت و سلطه است که خداوند آن را نهی کرده است؛ یعنی همان مالک و داو

 در اینجا هم وجود دارد.

 و اختالف حل جمله از داور بعنوان قاضی خصوصی می تواند اقدام به انجام اموری

-ارجاع به کارشناسی در صورت نیاز را انجام می داوری و جلسات تشکیل رأی، صدور

 نظر در مصونیت داور برای مانند آمریکا کشورها برخی در که است تعلّ همین  به. دهد

 حقوق از برخواسته دکترین تعمیم به نسبت باز دیر از آمریکا محاکم» که اندگفته و گرفته

)هاوس منینجر، . اندکرده حمایت آن از و داده نشان خوش روی داوران مصونیت عرفی

 قابل و غیر قاطع اثر »فیشر« علیه »برادلی«  یپرونده در آمریکا عالی دیوان (. رأی248: 1370

 بر ایالتی و فدرال هایدادگاه توسط داوران مصونیت موضوع تکلیف تعیین  در انکاری

 دادگاه یک توسط منتشره رأی نخستین  که »براون«  علیه »جونز«  دعوای در گذاشت جای

 داور تشبیه ضمن دادگاه ستا رفته اشاره داور مصونیت یمسأله آن در که است آمریکایی

 عملکرد از که زیانی و بابت ضرر از تواننمی را دعوی خوانده داور که داد حکم قاضی به

 همچنین داد قرار تعقیب تحت است شده ناشی وی مالی فساد به مشکوک یا و متقلبانه

 الویتور« اند داک تونل »هوساک دعوای در بعد سال چند ماساچوست ایالت عالی دیوان

 را قضایی وظایف که است قضایی شبه مقام یک »داور که نمود استدالل »اوبراین«  علیه

 طرفی،بی تضمین  و حمایت برای فراوانی دالیل و موجبات قاضی، همانند و دهد می انجام

-249:  1370)هاوس منینجر،  ...«  دارد وجود ناروا فشارهای از او بودن کنار و استقالل

 هاینظارت تحت زیرا داور نیست؛ تصور قابل حمایتی چنین  ایران حقوق البته در (.248

 از استفاده سوء  که معنا این  به نیست؛ شودمی اعمال قضات به نسبت که انتظامی و سیاسی

 دارد قرار قانونی نظارت و کنترل تحت حدودی تا قضایی تخلفات و قضا منصب و تصدی

-پیش  انتظامی و انضباطی اقدامات سایر و اعتراض به توسل امکان آن از جلوگیری برای و

 مسئول جز به راهی اصوالا داور هایتخطی با مقابله برای که،حالی در است؛ شده بینی

(. اگرچه 174: 1395نیست )عباسیان ، عباسلو،  دسترس در زیان و ضرر برابر در دانستن

ست، امّا در دید عرف المللی نی داور اصوالا دارای چنین مصونیتی در مراجع داخلی و بین 

اند؛ زیرا، با اظهار نظر خود در بین طرفین برای منصب داوری ارزش و احترام خاصی قائل
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دهد که، به نوعی ریشه در شبه قضایی بودن داور دارد. به نظر اختالف به آن خاتمه می

ری رسد که باالتر قرار دادن کافر و احترام قائل شدن برای او، به نوعی ذلت و خوامی

مسلمان در برابر کافر است، خداوند  قرآن کریم چنین ذلتی را برای مؤمنان نمی پذیرد؛ 

 لِلَّهِ  الْعِزَّةَ َفإِنَّ الْعِزَّةَ ِعْندَهُمُ  أَیَْبَتغُونَ  الْمُؤْمِِنینَ  دُونِ  ِمْن أَوْلَِیاَء الْکَافِرِیَن یََتّخِذُونَ »الَّذِیَن

آیا  را، مؤمنان ونه   ولی و سرپرست خود می گیرند را نکافرا که (،آنها139جَمِیعاا«)نساء: 

نزدکافران می جویند؟ عزت به تمامی ازآن خداست. از نظر قرآن عزت در  عزت را 

 و شرافت این  شود تا باعث که گفتارى و رفتار نوع انحصار خدا و مؤمنان است، لذا هر

 (. 342: 1394)طاهری،ممنوع است و قرآن کریم حکم با مخالف شود، دارخدشه عزّت،

 المللی پنج کارکرد را شمارش کرده اند:های بین ی داوریها در عرصهبرای دادگاه

ایجاد دیوان، برای اعمال تدابیری که در اختیار داور نیست، مانند صدور قرارتأمین -1

 هزینه ای رسیدگی داوری.

 رسیدگی به تخلفات احتمالی داور.-2

 ر صورت لزوم توقف جریان رسیدگی داور.امکان دسترسی به دادگاه د-3

 فراهم آوردن امکان تجدید نظر قضایی نسبت به موضوعات حقوقی.-4

(. در حقوق ایران نیز موارد ذکر 1012: 1391نظارت بر اجرای آراء )اشمیتوف،  -5

شده برای دخالت دادگاه در مراحل مختلف رسیدگی داوری با موارد مذکور در عرصه 

 (. 150-156: 1396قت دارد )انصاری و دیگران،بین الملل مطاب

قانون آیین دادرسی مدنی  و  454اصل اولیه  در داوری عدم مداخله دادگاه است )ماده 

قانون تجاری بین المللی(، ارجاع داوری به دادگاه مشروط به شرط داوری است،  2ماده 

:  1391فی ، پارسافر،دادگاه کفر در داوری دخالت ندارد مگر در صورت بروز اختالف )ما

آورد  ولی این ( شرط ارجاع اختالف به داوری سبب دخالت دادگاه را به وجود می106

مانع از ممنوعیت رجوع به کافر نیست زیرا ممنوع بودن رجوع به کافر مطلق است و از این 

نظر بین مراحل بدوی، اعمال نظارتی، تجدیدنظر، رأی بدوی صادره از سوی چه کسی 

غیره  فرقی وجود ندارد و تفکیک نشده است. در فقه اسالمی مسلمان بودن شرط باشد و 

قضاوت است و مرافعه نزد کسی که این شرط را ندارد حرام است وآنچه که از طریق این 
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حق متوقف بر مرافعه  استیفاى کهاین  آید مگرقضاوت به دست می آید به ملکیت در نمی

(. بنابراین باید 432: 1385ز آن محتمل است )خمینی،نزد کافر باشد که از باب حرج جوا

در نوع دخالت دادگاه تفاوت قائل شد. اگر از نوع نظارت، جرح و تعدیل داور  باشد و  

دخالتی در صدور رأی نداشته باشد والیت بر حکم محقق نیست  اما اگر در صدور حکم 

ه  طبق قاعده نفی سبیل دخالت مؤثر داشته باشد والیت بر حکم و در واقع سبیل است ک

نفی می شود؛ پس، مرجع قضایی کفر به عنوان اصل تأثیری بر ممنوعیت رجوع به داوری 

ی مؤثر دادگاه کفر در زمان انعقاد شرط که قرائن و اماراتی بر مداخلهکفر ندارد، مگر این 

 داوری وجود داشته باشد.

اوری، مقصود از کشور محل ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در ارجاع به د

صدور رای یا مقر داوری، ضرورتاا محل فیزیکی کشور مذکور نیست؛ بلکه مقصود از 

 ,van den Berg, 1986: 200-201; Mannکشور محل داوری مفهوم حقوقی آن است )

( که در این مقاله نیز همین مفهوم مدنظر است که رجوع به آن کشور برای 108 :1985

 داق بالد کفر باشد، بر اساس قاعده نفی سبیل ممنوع است.داوری، اگر مص

 

 در خروج از منع   حکم ثانویه .3

از مطالب گفته شده نتیجه شد که قاعده اولیه ممنوعیت رجوع به داوری شخص غیر 

مسلمان در عرصه بین المللی است؛ با این حال اغلب دولت های اسالمی به کنوانسیون 

ران نیز با تصویب مجلس شورای اسالمی در تاریخ  نیویورک ملحق شده اند. ای

( کنوانسیون نیویورک  2ی )( ماده1به این کنوانسیون ملحق شد. مطابق بند ) 21/1/1380

از  که موضوعی به اختالفات مربوط اعضای کنوانسیون متعهد می شوند آرای صادره  در

ا نمایند، بنابراین ارجاع به باشد را  به رسمیت شناخته و اجر فصل و حل قابل داوری طریق

(. الحاق به این کنوانسیون مطابق 329-330: 1395داوری کفر پذیرفته شده است )شیروی، 

قاعده اولیه  ممنوع است وباید  مطابق قواعد ثانویه توجیهی برای آن پیدا کرد. در فقه 

ات عناوین اسالمی احکام اولیه به عنوان اولیه برای موضوعات ثابت هستند، گاه موضوع

ثانویه پیدا می کنند که مطابق آن حکم نیز تغییر می کند، مثل عنوان اضطرار،ضرر، اکراه، 
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 عناوین تعداد مورد اجبار، عسروحرج، مصلحت، تقیه، تزاحم، نذر، عهد و قسم و... در

نمود  خاصی موارد به محدود و کرد مطرح را دقیقى نظر تواننمى اسالمى فقه در ثانویه

-می متعددى حاالت دارای وضعیت به توجه با مکلّف ( زیرا،498: 1425شیرازی، )مکارم 

 شرعى عنوان طول در که دارد را این  توانایى عناوین، و حاالت آن از یک هر و باشد

(.  در مسأله مورد بحث 121: 1384بگیرد )باقرزاده مشکی باف،  قرار مالحظه مورد دیگرى

 تواند مورد بررسی قرار بگیرد:دو عنوان عسر و حرج و مصلحت می 

 عنوان عسر و حرج : .3-1

( و حرج  به معنای درتنگنا 439: 1426عسر به معنای دشواری و سختی )فیروزآبادی،

(  دو عنوانی هستند که معموال مالزم با هم به وجود می 233: 1414واقع شدن )ابن منظور، 

به تنگنا و ضیق می اندازد و در تنگنا  آید. به این معنا که هر عمل دشوار و سختی انسان را

(. مرجع در 81: 1406قرار گرفتن نیز مالزم با سختی و دشواری است)محقق داماد، 

( و عرف این دو عنوان را  293: 1418تشخیص عسرو حرج عرف است )حسینی مراغی،

و (.   از نظر قرآن کریم  خداوند در دین حرج 106:  5، ج1981مالزم می بیند) نجفی، 

وخداوند برای   (78حَرَجٍ«)حج :  ِمْن الدِّیِن ِفی عَلَْیُکمْ جََعلَ تنگنا قرار نداده است »وَ مَا

الْعُسْر« )بقره :  بِکُمُ یُریدُ ال وَ الُْیسْرَ بُِکمُ اللَّهُ یُریدُ»مؤمنان سختی و دشواری نخواسته است؛ 

وضوعی عارض شود حکم اولیه (. با توجه به این نکته  هرگاه عنوان عسر و حرج بر م185

گردد؛ مثال حکم اولیه وجوب شود و تکلیف ساقط میدر مورد آن موضوع برداشته می

روزه است اما اگر روزه گرفتن برای کسی همراه با عسر و حرج باشد مانند بیمار و مسافر، 

ه تکلیف از او برداشته می شود وحکم ثانوی برای عنوان ثانوی وضع می شود. این قاعد

کند و تا وقتی که عنوان ثانوی ثانویه است که در تعارض با  قاعده اولیه بر آن حکومت می

شود. ممکن است بخواهیم از راه عسر و حرج مشکل جواز باقی است حکم اولیه اجرا نمی

رجوع به داوری بین المللی را حل کنیم چراکه عدم پذیرش سازوکارهای بین المللی باعث 

ن درگیر با مسائل عملی، کشورهای ملحق نشده به این سازوکارها را در شده تا حقوقدانا

های تجاری بین المللی ( و در مورد انجام فعالیتreed, 1998 : 9دهند)محدوده قرمز قرار 

(. از سوی دیگر، قاعده نفی 54: 1390دهند )جنیدی، در محدوده این کشورها هشدار می
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ت،  که حکم آن موقتی است هدف از نفی سبیل نیز سبیل  نیز خود یک قاعده ثانویه اس

نفی نوعی عسر و حرج است که از راه باز شدن سبیل یعنی تسلط کافر بر مؤمن وارد می 

 دو هر بیان یی نفی حرج، وحدت مالک دارد بعالوه  نحوهآید، واز این حیث با قاعده

 دارند و دلیلی حکومت اولیه احکام بر و است حکم نفی دو، هر مفاد و است یکی قاعده

 وجود فرض در نتیجه، در ندارد. وجود دیگری بر  دو آن از یکی حکومت و برتری برای

 احکام به نیز مشکل حل برای و شوندمی ساقط دو هر رجحان، عدم یواسطه به تعارض،

ی نفی سبیل را حکم اولیه بدانیم که دراین شود. مگر آنکه مفاد قاعدهمی رجوع اولیه

(. اگر  200: 1389ردیدی در تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر آن نیست )علوی، صورت ت

مفاد هر دو قاعده را نفی عسر و حرج بدانیم، مفاد قاعده نفی عسر و حرج اعم از مفاد 

قاعده نفی سبیل است، چون در اولی نفی عسر و حرج در هر زمینه ای است ولی دومی نفی 

مسلمان است. دراین صورت تعارضی وجود ندارد بلکه عسر و حرج ناشی از سلطه کافر بر 

:  1391یکدیگر را تایید و تأکید می کنند، هردو حکم خواستة شارع است )محمدی، 

 (، و تشخیص اینکه  کدام قاعده بر دیگری تقدم دارد با عرف است.351

 عنوان مصلحت. 3-2

وی مساعدت می مصلحت  چیزی است که انسان را در رسیدن به مقاصد دنیوی یا اخر

(.  تشخیص  221: 1403کند و نتیجه آن تحصیل منفعت یا دفع ضرر است )محقق حلی، 

(، بنابراین مصلحت تحصیل منفعت یا 344: 1981منفعت و ضرر هم عرفی است ) نجفی، 

دفع ضرر عرفی است. احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد نفس األمری هستند، که در 

: 1382است و در برخی موارد هم معلوم نیست )مصباح یزدی،  برخی موارد قابل درک

(. یعنی در خود فعل با قطع نظر از امر و نهی شارع  مصالح و مفاسدی پنهان است و 336

(. در رابطه 59: 1376همین مصالح و مفاسد نفس األمری علل صدور احکام است ) نائینی، 

دل نفی سبیل است و لذا با آن مورد نظر ممکن است گفته شود مصلحت در   با بحث

تعارضی ندارد؛ پس، نمی توان گفت در داوری کفر مصلحت است و در نفی سبیل نیست، 

ولی  واقعیت این است که مصلحت به عنوان قاعده فقهی غیر از مصالح نهفته در مبادی 
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، است، ومصلحت عموم بر مصالح 1احکام است مصلحت در اینجا به معنای منفعت عموم

 ارتباطی که، هرگونه سبیل، نفی قاعده اساس براألمری موجود در احکام تقدم دارد. نفس 

 رغمبه که است ایگونهبه شرایط امروزه امّا، است؛ باشد، باطل مسلمان بر کافر سلطه باعث

 .از پذیرفتن برخی معاهدات هستند از ناگزیر اسالمی هایحکومت ای، رابطه چنین  وجود

 رأی توانستنمی بود نشده ملحق نیویورک کنوانسیون به شورکویتبه عنوان مثال ک

 Sir Feredric Snow and انگلیسی شرکت علیه که را خود کشور در صادره داوری

Partners میلیون 5/3 پرداخت به موصوف انگلیسی شرکت آن براساس و گردیده صادر 

 به انگلیس  زیرا، بگذارد؛ اجرا مورد به بود شده محکوم کویت دولت حق در انگلیسی پوند

 محدود که نیویورک، کنوانسیون (1) ماده از (3بند ) در مذکور متقابل معامله شرط استناد

 متعاهد  کشورهای قلمرو در صادره داوری آراء  به نسبت کنوانسیون اعمال قابلیت کننده

 کنوانسیون به کویت پیوستن  از پس  ولی نمود؛می خودداری رأی اجرای از است،

همچنین باید توجه داشت که  !برآمد بریتانیا قلمرو در داوری رأی اجرای مقام در یویورکن

مطابق آمار ارائه شده در کنفرانس موسسه داوری سوئیس، از بیش از هفتصد حکم صادره 

درصد موارد آرای داوری را اجرا  95ها در بیش از کشور متعاهد، دادگاه 35در افزون بر 

( و یا بر اساس برآورد یکی از قضات بریتانیایی van den berg, 1996 : 25اند )نموده

های بین المللی مورد احترام و اجرا قرار گرفته درصد از آراء صادره در داوری 98حدود 

نیز  نیویورک کنوانسیون مفاد و مدلول به چنانچه (. از طرف دیگر،kerr, 1996 : 27است )

 در المللیبین  داوری رأی اجرای آن، به الحاق بدون ه،ک رسدمی به نظر شود، توجه عمیقاا

 کشوری تبعه نفع به رأیی اگر زیرا بود؛ خواهد مشکل نباشد ممکن غیر اگر دیگر کشور

 کشورهای دیگر قلمرو در را رأی این تواندمی داوری رأی له محکومٌ باشد، شده صادر

مورد برای جلوگیری از حرج با در  (. این 69: 1378بگذارد)الهجیالن،  اجرا مورد به متعاهد

که، در این کنوانسیون اگر خالف این ی حائز اهمیت این نظر گرفتن مصلحت است. نکته

ی نفی تر بودن قاعدهموارد تشخیص داده شود و یا شرایطی موجود باشد که، نشان بر مهم

  
1- public profit 
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تواند آن را ا میسبیل بر سایر موارد بوده است، دادگاه یا مرجع صالح برای شناسایی و اجر

( کنوانسیون مزبور، خالف نظم عمومی خود دانسته و 5ی )( ماده2مطابق جزء )ب( بند )

باطل و غیر قابل اجرا بداند. لذا با توجه به اینکه پیش بینی داوری در قراردادهای بین المللی 

ف امری رایج است اقدام به بطالن شرط داوری عالوه بر اینکه پس از مدتی موجب ضع

اقتصادی و انزوای دولت اسالمی می شود. خالف اصل سرعت در معامالت تجاری می 

 باشد که از طریق داوری قابل تحقق است.

 

 حقوقی در خروج از منع   -راهکارهای فقهی .4

در کنار تمسک به قواعد ثانویه برای خارج نمودن شرط داوری از حکم بطالن قاعده 

را نیز ارائه داد که موجب رفع ایراد مذکور و در نتیجه نفی سبیل می توان برخی راهکارها 

صحت داوری باشد. ابتدا در بند اول راهکارهای شکلی و سپس انتخاب داور مسلمان تبیین 

 گردیده است.

 راهکارهای شکلی .4-1

عالوه بر قواعد ثانویه ای که مورد اشاره قرار گرفت در فرض اثبات مغایرت رجوع به 

فی سبیل، بدون نیازبه قواعد ثانویه، برخی راهکارهای فقهی و حقوقی داوری با قاعده ن

( و 3: 1400برای رفع ایراد قابل ذکر هستند. اول اینکه در داوری)السان و دیگران، 

وصا داوری تجاری بین المللی مرحله شناسایی رأی وجود دارد که در این مرحله خص

دادگاه ها می توانند با مالحظه مفاد رای حتی در صورت عدم طرح ایراد یا اعتراضی بنابر 

کنوانسیون نیویورک اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی رای داوری  5ماده  2بند 

نین فرضی دادگاه می تواند در صورتی که داوری تنها (. در چ192: 1395ایند)جنیدی، نم

( 15در ظاهر مغایر قاعده نفی سبیل باشد اقدام به شناسایی رای نمایند کما اینکه در ماده )

راجع به امور و دعاوی خانوادگی چنین امری را از  1392قانون حمایت خانواده مصوب 

صورت پذیرش چنین ضابطه ای در  طریق تنفیذ رای دادگاه خارجی پذیرفته است. لذا در

امور و دعاوی خانوادگی به طریق اولی می توان در بحث داوری که امور تجاری را شامل 

می شود قائل به طی چنین فرایندی شد و ابتدائأ به بطالن شرط داوری که ممکن است 
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دادگاه موجب سلطه پذیری مسلمانان بعنوان مفاد قاعده یاد شده نباشد، حکم داده نشود و 

با شناسایی به رای داوری صادر شده اعتبار بخشد. حتی از این هم می توان فراتر رفت به 

این صورت که با وجود مقرره مزبور در امور خانوادگی که با نظارت شورای نگهبان چنین 

امری مجاز دانسته شده است در داوری که ناظر به امور تجاری است دیگر نیازی به طی 

ست و این استدالل می تواند از حیث فقهی نیز توجیه شود که امروزه نظر این مرحله نی 

فقهی بر عدم تعارض قاعده نفی سبیل در داوری های بین المللی با داور تعیین شده غیر 

ی نفی سبیل این امر به این دلیل در فقه به شکل مسلمان است. ثانیأ، در بحث اطالق قاعده

در نزد فقها مبحث ایرادات در رسیدگی های قضایی وجود مطلق بیان شده و موثر است که 

نداشته است در حالی که امروزه به دلیل وجود ضوابط طرح ایرادات در رسیدگی های 

دادگاه و داوری در صورتی که خوانده قائل به جانبداری و عدم استقالل داور باشد می 

قانون داوری تجاری بین  5اده تواند با طرح ایراد بعدا در صدد ابطال رای داوری برآید)م

المللی( اما در صورتی که خوانده مسلمان سکوت نموده باشد نشان می دهد که سبیلی از 

کافر در برابر مسلمان وجود نداشته و در نتیجه داوری صحیح تلقی می گردد. این امر از 

حیث فقهی به این صورت قابل توجیه است که مبنای ضرورت طرح ایراد حسن نیت 

( و قاعده اقدام است و در فرضی که خوانده اقدام به طرح ایراد 266: 1392یوسف زاده، )

ننموده در واقع بر ضرر خویش اقدام نموده است. در تایید این نظر می توان به دیدگاهی 

که قاعده نفی سبیل را قاعده ثانوی می داند نیز استناد نمود به این صورت که در این فرض 

 ول قاعده ثانوی می توان به اصل لزوم قرارداد حکم نمود.با تردید در شم

 انتخاب داور مسلمان .4-2

در اکثر مراجع داوری پیشنهاد داور و تعیین تعداد آن را به طرفین می دهند. به عنوان 

نمونه طرفین اختالف اگر به مرجع داوری وایپو، رجوع کنند و قانون داوری آنسیترال را 

( قواعد داوری آنسیترال 8( و )7) توانند طبق مادهها میند، آنمالک رسیدگی قرار ده

( داور مورد نظر خود را انتخاب نموده و پیشنهاد دهند. تعداد داوران به 2010اصالحی )

انتخاب طرفین است که اختیار دارند به صورت فهرست پیشنهادی یا به صورت غیر 

د. در موردی که یک داور مسلمان پیشنهادی از سوی مقام ناصب مرجع داوری عمل کنن 



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–  
هشی  هل ژپو

مقا
- 

  سال
نهم   – 

شماره
   

وم    
د

–    
ن     

بستا ات
140

1
 

 

 

 

 

 

58 

 

ها مسلمان باشند، اصل بر صحت شرط انتخاب شده باشد یا چند داور که اکثریت آن

که دادگاه دخالت مؤثری در داوری داشته باشد. حال در صورتی که داوری است، مگر این 

لط و ها مسلمان باشند، امکان تسطرفین اختالف، داورانی را انتخاب کنند که اکثریت آن

یابد. البته امکان دخالت مؤثر مراجع دادگستری نیز وجود دارد غلبه بر مسلمان کاهش می

توان ی ممنوعیت وجود دارد و تنها این مورد را میکه در این صورت فرض تقویت جنبه

در دولت های اسالمی که محاکم اسالمی دارند و یا در دولت های غیر اسالمی که دخالت 

ی باشد، پذیرفت. در تعداد داوران در حالت مساوی و حتی امکان غلبه دادگاه غیر مؤثر

ی داوران مسلمان بر کافر تواند، مؤثر و باعث غلبهتعداد داوران کافر، سایر شرایط نیز می

شود. به عنوان مثال: در دیوان داوری ایران و آمریکا، نُه داور تعیین شد که سه داور آن تبعه 

طرف تعیین شدند. قبل از ورود به این ه آمریکا و سه داور از کشور بیایران و سه داور تبع

مجلس شورای اسالمی قرار داد و مجلس با  داوری امام خمینی )ره( تصویب آن را به عهده

توجه به بیانات امام خمینی )ره( چهار شرط قرار دادند و متقابالا ایران نیز دو شرط را 

 نوپایی دولت که جاآن از ایران اسالمی (. جمهوری20: 1373پذیرفت )افتخار جهرمی، 

 و روابط از گذشته هایآگاهی بر مبتنی حقوقی دانش  از گیریبهره هایراه بسا چه و بود

گری الجزایر و الجزایر واسطه شد که این واسطه بود نکرده تجربه را کشور دو قراردادهای

: 1395ذیرش قرار گرفت )ابراهیمی ترکمان، طلبی الجزایر مورد پی مبارزهبا توجه به سابقه

(. بنابراین، تعدد داوران می تواند راه حلی برای خروج از قاعده اولیه ممنوعیت بوده و 70

راه را برای پذیرش شرط داوری بین المللی هموار سازد. همچنین، بعضا طرفین داوران را 

ینی انتخاب می کنند)قسمت تعیین و داوران سرداور را در صورت فقدان قید مرضی الطرف

قانون داوری تجاری بین المللی( که در این زمینه باید گفت که، اگر سر  11ماده  2الف بند 

داور مسلمان نباشد به دلیل اینکه رأی چنین داوری ممکن است موثر یا غیر موثر باشد 

 صرف تعیین چنین داوری موجب بطالن شرط داوری نیست، زیرا ممکن است رای چنین

داوری موثر نباشد بدین صورت که بدون اینکه طرفین بر صدور رای به اتفاق آراء توافق 

نموده باشند، داوران به اتفاق آراء اقدام به صدور رای نمایند یا اینکه رای داور غیر مسلمان 

جزء اکثریت نباشد که در این فرض خللی به داوری صورت گرفته وارد نیست اما در 
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رای داور غیر مسلمان نیز می توان بنا به همان قواعد ثانویه یا صورت موثر بودن 

 راهکارهایی که ارائه گردید از حکم بطالن ناشی از قاعده نفی سبیل جلوگیری نمود.

البته این نکته را نیز باید یادآور شد که در صورتی که مقررات داخلی در ارجاع به 

نوانسیون نیویورک تعارض نداشته باشند، می های بین المللی از جمله کداوری با کنوانسیون

( کنوانسیون که به حق انتخاب مساعدترین قاعده اشاره نموده، 7توان بر اساس ماده )

تواند درخواست خود را متکی بر قوانین داخلی کشور متبوع خود یا متقاضی داوری می

ن شده که (. در این خصوص عنوا135: 1398معاهدات دیگر مطرح کند )منصوری رضی، 

های کشورهای عضو کنوانسیون موجب نقض مفاد اجرای رای داوری توسط دادگاه

شود و این امر کشورها را به هدف اصلی کنوانسیون نیویورک که همان کنوانسیون نمی

-آزاد نمودن فرآیند داوری بین المللی از دامنه قانون محل داوری است، رهنمون می

این وجود در صورتی که قوانین داخلی کشورهای عضو  . با (Paulsson, 1997:20)نماید

کنوانسیون دارای شرایط بهتری نسبت به مقررات کنوانسیون باشد، در کنار قواعد مورد 

 اشاره در کنوانسیون قابل اجرا خواهد بود.

در پایان الزم به ذکر است که با وجود مباحث مطروحه مقررات داوری مالک اجرای 

تابعیت شخص داور قرار داده اند و در بحث موضوعی نیز اموال عمومی قاعده نفی سبیل را 

که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است تنها تحت شرایطی قابل ارجع به داوری هستند و 

نیازمند طی تشریفات هستند. پس از وقوع انقالب و در راستای حمایت از اموال عمومی و 

رجی قرارداد منعقد نموده بودند بحث امکان دولتی و حقوق ایرانیان که با کشورهای خا

( قانون اساسی به قراردادهای پیش از انقالب مطرح شد. در نظریه ای 139تسری اصل )

تفسیری که از شورای نگهبان درخواست شده بود راجع به تسری یا عدم تسری اصل یاد 

( قانون 139) شده به قراردادهای پیش از انقالب نظر دهد آمده که:»بر حسب اطالق اصل

اساسی در مورد موافقتنامه های پیش از پیروزی انقالب اسالمی هر چند در آنها ارجاع به 

(. 63: 1396داوری پیش بینی شده باشد، مقررات اصل مزبور الزم الرعایه است«)صالحی، 

به نظر می رسد این نظر که به شکل مطلق راجع به اموال عمومی و دولتی بیان شده بیشتر بر 

صالح سیاسی مبتنی باشد، زیرا در مبانی فقهی بشکل مطلق)با لحاظ قاعده نفی سبیل(، م
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حکم بر وفای به عهد داده شده است در حالی که در مورد مزبور همه قراردادهای مربوطه 

را منوط به طی تشریفات مقرر در قانون اساسی نموده است. با این وصف قاعده نفی سبیل 

دها گرفته می شود در روابط و سیاست خارجی نقش مهمی دارد. به که از اصل لزوم قراردا

صورتی که حتی در فرض انعقاد قرارداد میان ایرانیان و بیگانگان به محض اینکه کشف 

شود که قرارداد مزبور زمینه ساز سلطه بیگانگان بر دولت اسالمی است این قاعده وارد 

ر چه قائل بر این نظر باشیم که قرارداد بسته عمل شده و قرارداد را باطل و لغو می سازد اگ

، سیمایی صراف، 161: 1395شده حسب اصل لزوم قابل فسخ نباشد)حسینی ، ناظری، 

( قانون نیز این مقررات به گذشته تسری یافته است. » 458(. در تبصره ماده )25: 1379

یت اصل یکصد و سی اند با رعاقراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده

باشند«. البته ایراد به اینکه به علت تنظیم می( قانون اساسی تابع مقررات زمان139و نهم )

نداشتن اجازه هیات وزیران یا مصوبه مجلس حق ورود به داوری وجود نداشته است در 

مراجع بین المللی شنیده نمی شود. اصل کلی حقوقی این است که دولت یا سازمان دولتی 

طرف قرارداد بین المللی نمی تواند برای بی اعتباری و بطالن تعهدات پذیرفته شده در آن 

:  1391قرارداد به دلیل نداشتن اهلیت یا اختیار به قوانین ملی خود استناد نمایند)امیر معزی، 

(. لذا طرف ایرانی قرارداد در صدد تسری اصل مزبور به قراردادهای قبل از انقالب بوده 57

که به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و قانون الحاق  است

(  456با رعایت ماده ) 1376ایران به کنوانسیون نیویورک این استدالل حداقل بعد از سال 

 شد.قانون آیین دادرسی مدنی نباید شنیده می

 

 نتیجه گیری 

اختالفات تجاری بین المللی شناخته  داوری امروزه بعنوان رایج ترین شیوه حل و فصل

می شود که روز بروز بر رواج آن افزوده می شود به شکلی که در بحث داوری پذیری 

اموال عمومی و دولتی نیز همه کشورها سعی در پذیرش بیشتر داوری دارند و تنها در بحث 

از حیث اموال عمومی است که امکان ارجاع به داوری وجود ندارد چون دولت آنها را 

حاکمیتی در اختیار دارد و در نتیجه راجع به جایی که دولت اقدام به تصدی گری می 
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نماید نمی توان اقدام به ممنوعیت نمود و به قاعده نفی سبیل استناد نمود. داوری در ایران 

نیز که در حال حاضر بیش از صد سال از عمر خود را طی می نماید روز بروز رواج 

شکلی که یکی از شروط ثابت قراردادهای مختلف محسوب می شود. هر  بیشتری میابد به

چند پس از وقوع انقالب نیز محدودیت های داوری به گذشته تسری داده شد اما با الحاق 

ایران به کنوانسیون نیویورک و تصویب قانون داوری تجاری بین المللی مشخص گردید 

معامالت تجاری باید به شکل  که محدودیت های داوری در راستای اصل سرعت در

مضیق تفسیر گردیده یا حذف شوند.  مطابق اصول و قواعد مسلمی چون»تجارة عن 

شرطی که حاصل  تراض«، »أوفو بالعقود« و»المؤمنون عند شروطهم« هر گونه قرارداد و

دادی توافق دو اراده باشد قابل احترام  والزم الوفاء می باشد، مگر آنکه دلیلی بر بطالن قرار

وجود داشته باشد و از تحت عموم این اصل خارج شود مثل وجود غرر ، ضرر، ربا و.. در 

معامله.  همین قاعده در مورد شرط داوری در قراردادهای بین المللی  کشورهای اسالمی 

جریان دارد؛ یعنی اصل بر صحت این شرط ولزوم وفای بدان است ولی در این مورد دلیل 

وجود دارد، وآن قاعده »نفی سبیل« است. زیرا شرط داوری راه  لبر خروج از این اص

تسلط غیر مسلمان بر مسلمان را باز می کند  که از نظر قرآن کریم نفی شده است،  پس 

 بر کفار یسلطه و نفوذ شرط داوری در عرصه بین الملل نافذ نیست واز این طریق راه

می شود. والیت کافر بر مسلمان به هیچ مسلمانان حفظ  احترام و بسته  و عزّت  مسلمین 

وجه قابل پذیرش نیسست، پس در حالت اولیه داور باید مسلمان باشد،  فرقی نمی کند داور 

قاضی باشد یا غیر او، داور از آن جا که مستلزم تسلط بر طرفین دعوا است ، نمی تواند کافر 

س  عناوین ثانویه از قبیل  حرج باشد، اما قاعده ثانویه در خروج از ممنوعیت است که براسا

و مصلحت  و نیز  مراجعه به چند داور که در میان آنها داور مسلمان نیز وجود داشته باشد 

ی قضاییه دخالت مؤثر در داوری که در این صورت نیز قوهمی توان توجیه کرد؛ مگر این

ر کنوانسیون داشته باشد. اصل قابل اجرا بودن آراء صادره از مراجع داوری خارجی د

کنوانسیون مذکور اصل  5ی ها قابل توجیه است. طبق مادهنیویورک از طریق همین راه حل

بر قابلیت شناسایی و اجرای آراء صادره از مراجع خارجی است مگر در موارد مذکور در 

آید. در صورت تشخیص ترین عامل هم نظم عمومی به حساب میی مذکور که مهمماده
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ی شناسایی و اجرا نفی سبیل می تواند جزء قواعد آمره به حساب آید که، مرجع صالح برا

در صورت وقوع آن، رأی را باطل سازد. راه بهتر ایجاد موسسات و سازمانهای داوری بین 

الملل اسالمی است که مرجع حل اختالف بین کشورهای مسلمان قراربگیرند. طبیعی است 

د بود و لذا  نیاز به حل مسأله از طریق قواعد اعضای این موسسات  همگی مسلمان خواهن 

 آید.ثانوی بوجود نمی

 

 منابع

 صادر، دار انتشارات بیروت، العرب، لسان ق، 1414، مکرم بن  محمد منظور، ابن  .1

 . 2،ج1 چ

ش، مبانی نظری اصل استقالل موافقت نامه داوری از قرار 1384اسکینی، ربیعا ، .2

 .43، ش داد اصلی در حقوق تطبیقی، نامه مفید

 تجارت حقوق ش،1391، همکاران و اخالقی بهروز ام، ترجمه کالیو اشمیتوف، .3

 .2،ج3 چ سمت، انتشارات تهران، الملل،بین 

 عملکرد و متحده ایاالت - ایران داوری دیوان ش،1373، گودرز جهرمی، افتخار .4

 .16 و 15 ش مجله حقوقی، الملل،بین  حقوق قلمرو در آن

ش، شناسایی و اجرای 1400، یوسف، نجفی زاده، لیال ،السان، مصطفی، موالئی .5

رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا، مطالعات حقوقی، 

 .2دوره سیزدهم، ش

ش، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر 1391امیر معزی، احمد ، .6

 .3دادگستر، چ

 مداخله بررسی ش،1396، قوام می،کری علی، جواهری، پور اهلل، روح انصاری، .7

 .2 ش سوم، سال فقه، و حقوق ایران، حقوق در داوری در دادگاه

 .5، جؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشرانصاری، مرتضی، بی تا، المکاسب ، قم، م .8
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 چ اإلسالمی، الفکر مجمع انتشارات قم، االصول، فرائد ق،1419،----------- .9

 . 1،ج1

 .3ق، قواعد الفقهیه، تهران، موسسه عروج، چ1401محمد، سید بجنوردی،  .10

 انتشارات بیروت، القرآن، تفسیر فى الحسان جواهر ق،1418، عبدالرحمن ثعالبى، .11

 .2،ج1 چ العربى، التراث داراحیاء

 کتابخانه تهران، حقوق ، ترمینولوژی ش،1387، جعفر محمد لنگرودی، جعفری .12

 .19 چ دانش، گنج

، مطالعات حقوق آن ییاجرا میرژ و ورکیوی ن ونی کنوانسش، 1390جنیدی، لعیا ، .13

 .1 ش ،2 دورهتطبیقی، 

ش، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، تهران،شهردانش، 1395، -------- .14

 .4چ

 آل مؤسسة انتشارات قم، الشیعة، وسائل ق،1414، الحسن  بن  محمد العاملی، حر .15

 . 26،ج2چ التراث، إلحیاء  السالم علیهم البیت

 قم، دفتر  الفقهیه، العناوین  ق،1418، علی بن  عبدالفتاح میر غی،مرا حسینی .16

 .1،ج1 چ اسالمی، انتشارات

تأثیر قاعده فقهی نفی سبیل بر ش، 1395حسینی، علیرضا، ناظری، محمدرضا ، .17

 .3، سال دوم، شعلوى فقه معارف فصلنامه دو .روابط بین المللی مسلمانان

 کنونی ، حقوقی نظم در مدنی دادرسی آیین  ش،1395، عباس علی حیاتی، .18

 .5 چ میزان، انتشارات تهران،

ش، امکان سنجی تعقیب کیفری آمران ترور شهید 1399خالقی، ابوالفتح ، .19

 .2سلیمانی، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، سال هفتم، ش

ش، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه 1398خدابخشی، عبداهلل ، .20

 .6شرکت سهامی انتشار، چ قضایی، تهران،
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 امام آثار نشر و تنظیم تهران، موسسه ،امام صحیفه ش،1389، اهللروح خمینى، .21

 ..15،ج5 چ ،(ره)خمینى

 تنظیم مؤسسه تهران، ،(فارسى ترجمه) الوسیلة ش، تحریر1385،----------- .22

 . 1،ج1 چ ، (ره) خمینى امام آثار نشر و

 چ داوری، مؤسسه انتشارات قم، اهة،الفق  مصباح ش، 1368 أبوالقاسم، خوئی، .23

 . 5،ج1

 دار انتشارات بیروت، الدارقطنی، سنن  ق، 1417، عمر بن  علی الحافظ قطنی، دار .24

 .3،ج1 چ العلمیة، الکتب

 إحیاء دار انتشارات قاهره، الحدیث، التفسیر ش، 1367، عزت محمد دروزه، .25

 . 8،ج2 چ العربیه، الکتب

 با سبیل نفی قاعده بازخوانی ش،1391، لیع محمد سید هاشمی، مجید، رضایی، .26

 چهاردهم، سال متین، ینامهپژوهش  ،(س) خمینی امام هایاندیشه به رویکردی

 .57 ش

 قراردادهای در داوری شرط استقالل ش،1392، بهزاد ساعدی، مریم، رئیسی، .27

 .19 ش ششم، سال آزاد، حقوقی تحقیقات المللی،بین  تجاری

 داوری شرط استقالل و حقوقی ماهیت ش،1397، محسن سلیمی، مهدی، زارع، .28

 .3 ش خصوصی، حقوق مطالعات قضایی، یرویه منظر از اصلی قرارداد از

 در سبیل نفی قاعده ش،1393، کیمیا محمدی، علی، وند،زینی بهادر، زارعی، .29

 انقالب مطالعات ایران، اسالمی جمهوری خارجی سیاست و اسالمی اندیشه

 .36 ش یازدهم، سال اسالمی،

 المنهج، و الشریعة و العقیدة فى المنیر التفسیر ق،1418، مصطفی بن  وهبة زحیلى، .30

 . 5،ج2 چ المعاصر، دارالفکر انتشارات بیروت،
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 شرط حقوقی ماهیت ش،1396 مهدی زارع، بابک، نیا، خسروی محسن، سلیمی، .31

 .33 ش کیفری، و خصوصی حقوق تحقیقات داوری،

رسی قاعده نفی سبیل و بعضی از نمودهای ش، بر1379سیمایی صراف، حسین، .32

 .20آن در فقه و حقوق، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، ش

ش، آثار حقوقی الحاق جمهوری اسالمی 1380شریعت باقری، محمد جواد ، .33

در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری  1958ایران به کنوانسیون نیویورک 

 .36خارجی، ش 

 انتشارات تهران، پیشرفته، یدوره مدنی ادرسید آیین ش،1392، عبداهلل شمس، .34

 .3،ج24چ  دراک،

 انتشارات تهران، المللی ،بین  تجاری داوری   ش،1395، عبدالحسین  شیروی، .35

 .6 چ سمت،

ش، بررسی شرط مذاکره در 1397محمدجواد ، شیروی، عبدالحسین، کاظمی، .36

، مجله حقوقی المللیحل و فصل اختالفات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین 

 .104، ش 82دادگستری، دوره 

ش، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان، 1396صالحی، محمد ، .37

 پژوهشکده شورای نگهبان.

 اسالمی، انتشارات دفتر انتشارات تهران، فقه، قواعد ش، 1394، اهلل حبیب طاهری، .38

 . 1،ج2 چ

 انتشارات بیروت، القرآن، فسیرت فی المیزان تا،،بی حسین  محمد السید طباطبائی، .39

 .5للمطبوعات،ج األعلمی موسسة

 تهران، القرآن، تفسیر فى البیان مجمع ش،1372، حسن  بن فضل طبرسى، .40

 .3،ج3 چ خسرو، ناصر انتشارات

 ق، الخالف، قم، دفتر انتشارات اسالمى.1407طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، .41
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 تحقیقات داور، مدنی هایئولیتمس ش،1395بختیار ، الناز،عباسلو، عباسیان، .42

 .31 ش نهم، سال الملل،بین و ایران تطبیقی حقوق

 امیر انتشارات تهران، الملل ، بین  روابط فقهی مبانی ش،1389، محمود علوی، .43

 .8 چ کبیر،

 تهران، الملل ،بین  حقوق بخش  فقه، قواعد ش،1392عباسعلی، زنجانی، عمید .44

 .4،ج1 چ سمت، انتشارات

 تهران، الصافی، التفسیر ش،1362،( حسن ) مرتضی بن  محد ی،الکاشان فیض .45

 . 18،ج6 چ اسالمیّه، کتابفروشی انتشارات

 قم، الفقیه، الیحضره من  ق،1404، علی بن  محمد جعفر أبی ،[صدوق شیخ] قمی .46

 .4،ج2 العلمیة، چ الحوزة فی المدرسین  جماعة انتشارات

بین المللی ایران، تهران،  ش، شرحی بر قانون داوری تجاری1397مافی، همایون ، .47
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