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چکیده
منظور از اعتبار امر مختووم در ررای داوری ایوا اسوت کوا چنانعوا دعووای مبوروب نوب بویا
اشخاص واحد یا اشخاصی کا اصحاب دعوا نائممقام رنها هستند رسویدیی و حکوم نب وی در
رن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدیی مجدد نسبت با رن دعوا است .بوا ایوا
کا در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدییهای داوری وجود ندارد ،یافتاهوا
و نتیجا بررسی ایا مقالا نشان می دهد کوا در ایوا موورد تتواوتی در لوعوم اعیواق ایوا ناعوده
درباره حکم دادیاه و رأی داوری وجود ندارد .عدم پذیرش و استیاع مجدد موضوع اخت ف در
مرجع داوری ناشی از توافق اولیا طرفیا و نرارداد من قد در رجوع با داوری اسوت .در حقووق
رمریکا نیع اعتبار امر مختوم رأی داوری با اسوتناد دو نظریوا انسوداد موضووع و انسوداد ادعوا
مورد پذیرش وانع شده است.
واژگان کلیدی :اعتبار امر مختوم ،رأی داور ،حقوق ایران و رمریکا
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 .1مقدمه
یکی از رثار احکام دادیاهها اعتبار امر مختوم است .اعتبار امر مختووم در حقووق ایوران
یک ناعده شکلی است کا در بند  6ماده  84نانون رییا دادرسی مدنی نسوبت بوا احکوام
دادیاهها با رن اشاره شده است .در حقوق رمریکا نیع اهییت ایا ناعده از نظرهوا پناوان
نیانده و در ررای محاکم ایا کشور با رن استناد شده است .بنابرایا ،در رییا دادرسوی
دادیاهها ،اصل پیشگتتا اماره حقانیت محکومٌلا است کا برایند رن نتوی دعووای قحوق و
تثبیت حقوق مکتسب سابق است .در مورد ایا موضوع کا ریوا اعتبوار امور مختووم یوک
اماره است یا خیر یتتا شده است کا هریاه غلبا را مبنای امارات بودانیم مویتووان یتوت
غالب احکام دادیاهها صوحیحا صوادر مویشووند و تجدیود دعووا موورد نودارد .در ایوا
صورت اعتبار امر مختوم یک اماره اسوت  ،1ص  .]726بوا عبوارت دیگور ،ماومتوریا و
بارزتریا اماره مبلق ،اعتبار امر مختوم است کا با عنوان «امر مدلل» یا «امواره نوانونی
حاصل از دادرسی کامل» دلیلی را تشکیل می دهد کا با طرفیا دعوا و هر ناضی کا نعد
او با رن استناد میشود تحییل میشود  ،2ص  .]273اعتبار امور مختووم در تصویییات
حسبی و غیرتراف ی جاری نیست و علت رن هیان مصلحت خاص و وجاا عیومی امور
غیرتراف ی است کا ایجاب میکند ناعده فراغ دادرس نسبت با تصیییات حسبی مجرا و
م یوق نباشد  ،3ص  .]288باید دید کا ریا رأی داور مانند دادیاه از اعتبوار امور مختووم
برخوردار است یا خیر .اساسا اعتبار امر مختوم در امور مدنی بر دو پایا استوار اسوت:
 )1منع تجدید دعوا )2 ،جلوییری از ت ارض احکام و تصویییات  ،4ص  .]395اشوخاص
م قوق در صورتی داوری را برای حل اخت فات خوود انتخواب مویکننود کوا عو وه بور
معایای مذکور ،داوری منجر با صدور رأی قزماقجرایی شود کا نابلیت طرب مجودد در
دادیاه نداشتا باشود .ایور ررای داوری دارای اعتبوار امور مختووم نباشود ،محکوومٌعلیوا
میتواند پس از صدور رأی داور با دادیاه مراج ا کند .دادیاه نیع با وجوود رأی داوری
توانایی ورود در ماهیت دعوا را دارد و حتی مویتوانود حکوم بوا نتوع محکوومٌعلیوا رأی
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داوری صادر کند .با نظر میرسد ایا فرایند با خواست طرفیا داوری در تضاد باشود و
موجب بیفایده شدن نااد داوری میشود .مراعات نظم عیومی نیع میطلبد کا برای هور
دعوایی نقبا پایانی وجود داشتا باشد و مسیر رسیدیی بوا دعووا نامتنواهی نباشود .در
پژوهش حاضر ابتدا با متاوم و شورای اعتبوار امور مختووم مویپوردازیم و سو س بوا
بررسی ایا ناعده در حقوق ایران و رمریکا خواهیم پرداخت.

 .2مفهوم ،شرایط و آثار دکترین اعتبار امر مختوم
 .1-2مفهوم
در حقوق ایران ناعده اعتبار امر مختوم کا در بند  6ماده  84نانون رییا دادرسی مدنی
رمده ،با ایا متاوم است کا اناما دوباره دعوا پس از صدور حکوم و نب یوت رن مینووع
است  ،5ص .]215نظریا اعتبار امور مختووم بوا اثور الوعامرور رأی سوابق بور ادعاهوا و
موضوعات دعوای قحق اشاره میکند  ،6ص .]53هدف اعتبوار امور مختووم را یکوی از
نویسندیان دو مورد بیان داشتا است :اوق) توروی و توسو ا صورفاجوویی نضوایی و
دوم) حیایووت از طوورفیا دعوووای سووابق در مقابوول دردهووا و هعینوواهووای غیرضووروری.
اصب حا یتتا میشود کا نظریا اعتبار امر مختوم با شخص اجازه نییدهد کا بوا یوک
سیب دو یاز بعند  ،7ص .]1در برخوی پرونوده هوا 1جلووییری از مضورات و هعینواهوا
باعنوان هدف ناعده اعتبار امر مختوم اع م شده است  .]8اعتبار امر مختووم راجوع بوا
موضوعی است کا با طور نب ی رسیدیی و با صدور حکم منتاوی شوده باشود  ،9ص
.]119
فرهنگ حقونی بلک در ت ریف اعتبار امر مختوم 2رورده است« :موضوعی کا با موجوب
تصییم نضایی با طور نب ی حل و فصل شده است»  ،10ص .]1312در حقوق رمریکوا
مسألا نااد استاپل با متاوم اعتبار امر مختوم در هم تنیده شده اسوت« .اسوتاپل موان ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. miller Brewing Co. v Fort Worth Distrib. Co. Inc
2. the doctrine of res judicata
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است کا شخص را از انکار یا ادعای هر چیعی متضاد با رنعا از نظر حقووق ،بواعنووان
وان یت محرز شده است ،مینوع می سازد .اعم از ایاکا ایوا احوراز بوا وسویلا اعیواق
کاریعاران نضایی یا تقنینی صورت یرفتا باشد یا با وسیلا سند یا اظاارات صریح یوا
ضینی ،رفتار یا ترك ف ل خود شخص»  ،11ص.]12-11

 .2-2شرایط
ابتدا باید با ایا سؤاق پاسخ یتت کا در چا شورایبی مویتووان بوا اعتبوار امور مختووم
استناد کرد .هنگامی میتوان با حاکییت امر مختوم استناد کرد کوا شورای قزم مورتب
با حکم و دعوا موجود باشد .شرای مربوط با حکم عبارتند از ایوا کوا  )1رأی مربووط
با امور تراف ی باشد )2 ،موضوع مورد اخت ف را با طور نب وی حول و فصول کنود)3 ،
تصییم متخذ جعء منبوق یا بخش اصلی و حاکیا رأی باشد نوا در اسوباب رن  ،12ص
 .]74شرای مربوط با دعوا برای تحقق اعتبار امر مختوم با نظور برخوی از نویسوندیان
سا شرط است :الف) سبق تصییم در یک موضوع ،ب) رأی ناایی ،و ج) وحدت اصحاب
دعوا  ،6ص.]1312
برخی دیگر از نویسندیان بدون تبییا شرای اعیواق اصول پیشوگتتا ،رن شورای را
تحت عنوان «م یار سایانا شناسوایی» ،شوامل « )1وحودت طورفیا دعووا»« )2 ،وحودت
سبب دعوا» و « )3وحدت موضووع دعووا» اعو م کوردهانود  ،13ص .]4در یکوی از ررای
صادره 1نیع شرای اعیاق «اعتبار امر مختوم» وحودت طورفیا ،موضووع و سوبب دعووا
اع م شده است  ،14ص .] 222حقونودانان ایرانوی نیوع کوا در ایوا خصووص تحقیوق و
اظاارنظر کردهاند هییا سا شرط را م ك تشخیص اعتبار امور مختووم دانسوتاانود ،15
ص445؛  ،12ص .]167برای ایاکا اعتبار امر مختوم در دعوای حقوونی نابلیوت ایوراد و
استناد داشتا باشد وجوود شورایبی بویا دعووای اولوی و ثوانوی قزم اسوت .یو بوا
بررسی ایا سا شرط کا در رسیدییهوای نضوایی و داوری توأموان اعیواق مویشووند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1. Svenska Petroleum Exploration AB v .Lithuania (No 1) [2005] EWHC 9; [2005
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خواهیم پرداخت:
 .1-2-2وحدت طرفین دعوا
یکی از شروط اعتبار امر مختوم ایا اسوت کوا اصوحاب دعووای جدیود هیوان اصوحاب
دعوای سابق باشند .بنابرایا ،حتی ایر دو شرط دیگر ،ی نی اتحاد موضوع و سوبب نیوع
وجود داشتا باشد ،اما دعوای ف لی بیا یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگوری
مبرب باشد ،ایراد امر مختوم با علت عدم اتحاد دو دعوا نابل پذیرش نخواهد بود.
راجع با شرط وحدت طرفیا در بسیاری از موارد ،با دلیل عدم تغییر شخص ،تأییود
هویووت شووخص نیووازی بووا تتسوویر نوودارد .اشووخاص حقووونی بووا دلیوول تغییراتووی چووون
ورشکستگی یا ادغام تحت تأثیر نرار نییییرند و هویت رنوان نابول تأییود اسوت .اموا در
موارد «نتو در پوشش شخصیت حقونی شورکت تجواری» 1و «اصویل وان وی» 2میکوا
است تشخیص شرط وحدت طرفیا دعوا دشوار باشود  ،16ص« .]86اسوتق ق شوخص
حقوونی» و «مسووؤولیت محوودود» شوورکتهووای تجواری خبوور ورشکسووتگی شوورکت بوور
بستانکاران بدون وثیقوا را موجوب مویشوود .هیعنویا خبور ناشوی از سوءاسوتتاده از
شرکت را نیع در پی دارد؛ بودیا توضویح کوا افوراد میکوا اسوت از پوشوش شخصویت
حقونی برای رهایی از تکالیف و ت ادات نانونی استتاده کنند .نظریوا «نتوو در پوشوش
شخصیت حقونی شرکت تجاری» با دنباق مقابلا با سوءاستتاده فوقالذکر است .در ایا
صورت روش مقابلا ایا است کا شخصیت حقونی شورکت نادیوده یرفتوا و مسوؤولیت
نامحدود بر شرکا تحییل شود  ،17ص .]11-10ایر اشخاصی یک بار از طورف شورکت
صوری طرب دعوا کنند و هیان اشخاص دوبواره هیوان دعووا را از طورف خوود مبورب
سازند ،با دلیل نادیده انگاشتا شخصیت حقونی ،وحدت اصحاب دعوا مصداق مییابد.
راجع با وض یت اصیل وان ی (رلتر ایو) باید یتت کوا اصووق وکیلوی کوا در حودود
اختیار عیل میکند ،اعیاق و اندامات وی برای اصیل العامرور است .اموا در مووان ی کوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. piercing the corporate veil
2. alter ego
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امر مشتبا است ریا میتوان اندامات شخص را وکالت تلقی کرد و بوا جوای مراج وا بوا
اندامکننده با اصیل وان ی رجوع کرد؟  ،18ص .]217در پاسخ باید یتوت« :هریواه ثابوت
شود کا در مرحلوا ایجواد راببوا حقوونی ،اراده مت اود تحوت سولبا و کنتورق شوخص
خارجی است ،ت اد ایجاد شده را میتوان منتسب با اصیل وان ی موذکور دانسوت» ،18
ص .] 224بنابرایا ،در صورتی کا مشوخص شوود دو دعووای مبورب شوده بوا سوبب و
موضوع وا حد ،در وانع از طرف شوخص اصویل وان وی ،اموا ظواهرا از طورف اشوخاص
دیگر ،اناما شده است ،وحدت اطراف دعوا مصداق مییابد.
اتحاد اصحاب دو دعوا ناتناا ونتی مصداق دارد کا اصیل شخصا یا توس نیاینده،
هریک از دو دعوا را اناما کرده ویا با رن پاسخ داده باشد ،بلکا با صراحت بنود  6مواده
 84نانون رییا دادرسی مدنی ،حکم صادر در دعوایی کا سابقا اناما شده ،از ایوا حیو
نیع نسبت با نائممقام اصحاب دعوا مؤثر اسوت .بنوابرایا ،چنانعوا نوائممقوام اصوحاب
دعوایی کا با صدور حکم انجامیده ،دعوا را با هیان موضوع و سببی اناموا کنود کوا از
سوی خود شخص اناما شده بود ،باید نرار رد دعوا ،با جات اعتبار امر نضواوت شوده
صادر شود .در ایا خصوص تتواوتی بویا نوائممقوام عوام (ورثوا) و نوائممقوام خواص
(منتقلٌالیا) وجود ندارد  ،15ص.]446
 .2-2-2وحدت موضوع دو دعوا
مسألا دیگر راجع با «وحدت موضوع» است .باتوریا م یوار بورای شناسوایی اتحواد یوا
اخت ف موضوع دو دعوا ،توجا با راببا حکم سابق و تقاضای مدعی در ادعوای جدیود
است .ایور بوا تشوخیص دادرس ،رأی او در ایوا دعووا تکورار حکوم سوابق اسوت و بور
رسیدیی رن فایدهای مترتب نباشد یا دریابد کا ادعا با رنعا سابقا مبورب شوده تنوان
دارد( ی نی انکار حقی خواستا شده کا در حکم پیشیا تأیید یردیده یا اثبوات حقوی بایود
موضوع حکم نرار ییرد کا ضیا رأی سابق  ،انکار شده است) ،موضوع دو دعووا یکوی
است و باید از دادرسی امتناع شود  ،12ص.]236
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در تشخیص متاوم اتحاد موضوع دو دعوا ،ناتناا اتحاد موادی موضووع ،بلکوا حقووق
مبالبا شده نیع باید مورد توجا نرار ییرد .بنابرایا ،چنانعا موضوع دعوا از نظر مادی بوا
موضوع دعوایی کا نب مبرب شده ،واحد نباشد ،ایوراد امور مختووم موورد پوذیرش نورار
نخواهد یرفت .برای مثاق ایر در دعوای سابق ،مالکیت عرصا ملکوی موضووع دعووا بووده
است موضوع دعوای دوم کا مالکیت اعیانی است ،با رن ،واحد نیست .حتوی ایور موضووع
دو دعوا ،از نظر مادی ظاهرا واحد باشد ،اما حقی کا مورد مبالبوا نورار یرفتوا در یکوی از
دیگری متتاوت باشد ،موضوع دو دعوا واحد شویرده نخواهود شود .بورای مثواق ،چنانعوا
موضوع دعوای سابق ،مالکیت عیا ملکی بوده و موضوع دعوای دوم حق انتتاع یا یکوی از
حقوق ارتتانی در هیان ملک باشود ،اتحواد موضووع مصوداق نودارد .ایور حقووق ارتتوانی
موضوع دو دعوا واحد نباشد ،برای مثاق در یکی حق عبور و در دیگری حوق مجورا باشود
نیع شرط اتحاد موضوع دو دعوا محقق نیست .با هییا ترتیب ،چنانعوا موضووع دعووای
سابق حقوق مربوط با دوره زمانی م ینی بوده و حقووق موورد مبالبوا در دعووای ف لوی
حقوق مربوط با دوره زمانی دیگری باشد ،حتی با استناد نرارداد واحود ،اتحواد موضووع
دو دعوا محقق نیست  ،15ص .]448
 .3-2-2وحدت سبب دو دعوا
در ناایت بح «وحدت سبب» مبرب میشود .راجع با شورط اخیور مسوألا توا حودودی
دشوار است .بالترض یک دعوا برای جبران خسارت بیا دو شخص مبرب شود کا نب
دعوای دیگری راجع با جبران خسارت در بیا هیوان اشوخاص مبورب شوده باشود .بوا
موجب ادعای مدعی ،دعوای خسارت سابق با موجب یک نق
شده و دعوای دوم برای نق

خواص نوراردادی طورب

نراردادی دیگر .در ایاجا ایا سؤاق مبورب مویشوود کوا

ریا خواهان در هر دو دعوا میتواند مبالبا خسارت کند یوا بوا اثور امور مختووم مواجوا
میشود؟ در پاسخ باید یتت «سبب دعوا» 1با «وان ا» 2متتاوت اسوت  ،16ص]87؛ بودیا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ground
2. act
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بیان کا «اف اق» و «ترك ف لهای» مت دد میکا است منجر بوا نقو

نورارداد شوود .در

ایاجا «ف ل» و «ترك ف ول» وان یوت محسووب مویشوود و «نقو

نورارداد» سوبب رن.

بنابرایا ،برای جبران خسارت ،در صورتی کا ونای ی داشوتا باشویم کوا بیوانگر سوببی
باشد ،اناما دعوای دیگر بر مبنای هریک از ایا ونایع با دلیل وحدت سبب با اعتبوار امور
مختوم مواجا خواهد شد.
متاوم سبب ،علیاقصوق در زمینا جاات موضوعی نرار میییرد کا نابل توصویف
نانونی است .بنابرایا ،سبب ،رابباای حقونی است کا بور مبنوای عیول حقوونی (عقوود،
ایقاعات و نراردادها) ،وان ا ای حقوونی (اتو ف ،تسوبیب ،غضوب و  ) . . .ویوا بور مبنوای
نانون با وجود رمده و براساس رن راببا ،خواهان خود را مستحق مبالبا ویوا خوانوده،
خواهان را بیحق میداند .پس در تیام مواردی کا جاوات موضووعی در دو دعووا واحود
نباشد ،شرط وحدت سبب دو دعوا حاصل نیست  ،15ص.]450
در تحکیم و تثبیت رنعا بیان شده است میتوان با مثالی کا در ایوا راسوتا یکوی از
نویسندیان مبرب کرده است ،اشاره کرد؛ بدیا بیان کا شخصی مالی را باعنوان میراث
مبالبا میکند و س س هیان ماق را با استناد با وصیت از وراث میخواهود .در ایواجوا
دعوای دوم با سبب «وصویت» و دعووای اوق بوا سوبب «ارث» مبورب شوده و بنوابرایا
شرط وحدت سبب حاصل نشده است  ،12ص.]252
پرسشی کا میکا است مبرب شوود ایوا اسوت کوا چنانعوا جاوات موضووعی در
دعوای سابق توصیف نانونی شده باشد ،ریا هیان جاات موضوعی میتواند در دعووای
ب د با تغییر توصیف نانونی ،سبب جدید شیرده شود؟ رویا عیلی محاکم با ایا سوؤاق
پاسخ مثبت میدهد ،علویالخصووص کوا ب ضوا تغییور توصویف نوانونی موجوب تغییور
موضوع دعوا ،ی نی توصیف حق موورد مبالبوا نیوع موییوردد .بورای مثواق ،تصورفات
خوانده در دعوای سابق ،غاصبانا توصیف و خلعید وی درخواسوت شوده و در دعووای
ب دی تصرفات استیجاری توصیف شده و تخلیا ید او خواستا شده است  ،15ص.]450
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 .3-2آثار اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم میتواند واجد دو اثر متتاوت باشد )1 :اثر منتی یا دف ی )2 ،اثر مثبت یا ناطع.
 .1-3-2اثر منفی یا دفعی
مامتریا اثر اعتبار امر مختوم جلوییری از طرب مجدد دعوا و استیاع دوباره رن اسوت.
دلیل اعتبار امر مختوم در ایا خصوص ان کاس ایا ضربالیثول روموی اسوت کوا هوی
فردی نباید دو بار در مورد واحدی با محاکیا کشیده شود 1 .ایا موضوع در ارتباط بوا
تأمیا عدالت خصوصی است؛ ی نی رنعا یکبار نضاوت شده نباید مجدد مورد رسیدیی
و نضاوت نرار ییرد .طبق بند  6ماده  84یکی از موواردی کوا خوانوده مویتوانود ضویا
پاسخ با ماهیت دعوا مبادرت با طرب ایراد کند هنگوامی اسوت کوا «دعووای طورب شوده
سابقا بیا هیان اشخاص یا اشخاصی کا اصحاب دعوا نائممقام رنان هسوتند رسویدیی
شده نسبت با رن حکم نب ی صادر شده باشد» .ایا بند با کر اثر منتی یا دف ی اعتبوار
امر مختوم و با موجب ماده  89نانون رییا دادرسی مدنی ناضوی را مکلوف بوا صودور
نرار رد دعوا میکند .از ایا رو ،کسی کا در مورد امری محکوم شده است نییتواند بوا
طور مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم رسویدیی مجودد را از دادیواه بخواهود  ،12ص  .]55علوت
پذیرش اعتبار امر مختوم وجود ایا فرضیا است کا نانون تصوییم مرجوع رسویدیی را
دلیل بر صحت متاد رن و منببق با وانع دانستا ،با اصب ب حقوندانان ،شویء نضواوت
شده حقیقت فرض میشود  ،19ص  .]352اعتبار امر مختوم در رأی داوری رمکو علیوا
اندونعی کا توس مرکوع بویاالیللوی حول و فصول اخت فوات ناشوی از سورمایایوذاری
(ایکسید) 2صادر شده با شرب زیر مقرر شده است:
« اصل عام اع م شوده در دعواوی مختلوف ایوا اسوت :حوق ،مسوألا یوا موضووعی کوا
بادرستی طرب شده و دادیاه ص حیتدار هوم در موورد رن بوادرسوتی تصوییم یرفتوا،
نییتواند مورد اخت ف نرار ییورد» .در نتیجوا رأی م تبور صوادر از دیووان داوری کوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nemo Debet Bis Vexari Pro Una Et Eadem Causa (No one should be proceeded against
)twice for the same cause
)2. International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID
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بادرستی تشکیل شده تصوییم یوک دادیواه صوالح تلقوی مویشوود  ،20ص  .]472ررای
صادر شده از هیأتهای داوری ایکسید اعتبار امر مختوم دارند و طورفیا مویتواننود در
هر مرجع دیگر باعنوان دفاع اعتبار امر مختوم رنها را ارائا کنند  ،21ص .]140
 .2-3-2اثر مثبت یا قاطع
مبابق ایا اثر ،مراجع رسیدیی باید از کلیوا تصویییات متخوذ در یذشوتا تب یوت کورده،
دعوا را طبق نتای حاصل از رن خاتیا دهند .بر ایا اساس ،اموری کا بوا طوور مواهوی
مورد رسیدیی نرار یرفتااند نسبت با طرفیا العامرور محسوب میشووند  ،12ص .]55
ایا امر یکی از اهداف رییا دادرسی مدنی است کا با اتکا با اصل اعتبار امر مختووم بوا
حل و فصل نب ی و ناایی اخت فات میپردازد .طبق یک ضوربالیثول روموی دیگور نتوع
عیومی انتضا میکند کا دعوا با طور کامل حل و فصل شود و ماده نعاع اداموا نیابود.

1

ایا عقیده بازتاب اثر مثبت یا ناطع اعتبار امر مختوم است .بدیای است در صوورتی کوا
رأی داوری غیرم تبر باشد و با وسیلا تصییم دادیاه صالح مت انبا باطول اعو م شوود،
رأی صادر شده در هی یوک از رسویدییهوای ب ودی از اعتبوار امور مختووم برخووردار
نیست.

 .3اعتبار امر مختوم در داوری داخلی ایران
مقصود ما از ررای داوری داخلی ،ررای صوادر در داوریهوایی اسوت کوا طبوق نووانیا
داخلی ایران درباره داوری انجام شده و طبق هیان نانون داخلی اجرا مویشوود ،اعوم از
داوریهای داخلی کا مشیوق باب هتتم نانون رییا دادرسی مدنی است یوا ررای صوادر
در داوریهای بیاالیللی کا موضوع نانون داوری تجاری بیاالیللی مصوب 1376است.

 .1-3آیین دادرسی مدنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interest Reipublicae Ut Sit Finis Litium (It is in the public interest that there should be an
)end of litigation
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در پذیرش اثر اعتبار امر مختوم رأی ناضوی در حقووق ایوران تردیودی نیسوت .در ایوا
راسووتا موویتوووان بووا مووواد  439 ،376 ،8و بنوودهای  6و 4مووواد  84و  426نووانون ریوویا
دادرسی مدنی اشاره کرد؛ لکا بح حاضر راجع با پذیرش رن اصول در داوری داخلوی
است .نانونگذار ایران در ایا راببا سکوت اختیار کرده است.
بنا بر نظر مشواور ،نورارداد داوری نووعی وکالوت اسوت .بوا موجوب ایوا نورارداد،
اشخاص با وک ی خود اختیار میدهند کا درباره اخت فات رنوان داوری کننود .بوا ایوا
ترتیب رأی داور عیل نضایی نیست ،زیرا از طرف شخصی اعیواق مویشوود کوا سویت
عیومی ندارد .پس سخا یتتا از اعتبار رن نیع بیاوده است .ایا دسوتور دادیواه و نظور
ناضی عیومی است کا با رن ندرت اجرایی میبخشد .ولی ایا مقدما مستلعم رن نیسوت
کا رأی داور عیل خصوصی با شیار رود و باناچار اعتبار خوود را از دسوتور دادیواه
کسب کند .بیا عقد وکالت و نراداد داور تتاوت زیادی وجود دارد .وکیل کسی اسوت کوا
از طرف موکل مأمور حتظ منافع خاص او است و هرچا میکند با نیابت انجام میییرد؛
در حالی کا داور در برابر اصحاب دعوا شخصیت مستقل دارد و مأمور دادرسی اسوت.
داور موظف با رعایت غببا خواهان یا خوانده نیست و باید بوا بیبرفوی کامول در میوان
طرفیا حکم کند .در موارد ارجاع امر با داوری یا مواردی کا ت ییا داور اجباری اسوت،
نییتوان سیت چنیا داوری را با وکالت نیاس کرد .در حقیقوت ،وظیتوا داور بویشتور از
نانون ناشی میشود .نانون رییا دادرسی مدنی بنا با مصالحی با اشخاص اجوازه داده
است کا دادرس امور خویش را با توافق م یا کنند و با جای مراج ا با دادیواه ،داوری
او را ب ذیرند .بنابرایا ،داور کسی است کا نانون با طور مونت در مورد خواص وظیتوا
دادرسی را با او میس رد و هنگام اجرای وظایف خویش یک مأمور عیوومی اسوت ،12
ص .]129-128انتخاب داور با توکیل تتاوت دارد؛ ی نی داور وکیل کسانی نیست کا وی
را با داوری انتخاب کردهاند ،زیرا شرط وکالت ایا است کوا موکول بتوانود خوود موورد
وکالت را انجام دهد ،ولی انتخابکنندیان داور ص حیت حل اخت ف موضووع داوری را
با صورت انشای رأی و فیصلا اخت ف ندارند  ،22ص .]437
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برخی از استادان م تقدند کا رأی داوری مانند ررای دادیاهها دارای اثر امور مختووم
نیست .برطبق نظر ایشان با موجب ماده  491نانون رییا دادرسی مدنی و تبصوره یول
رن ،اناما دعوا در دادیاه پس ازصدور رأی داور ،در صورت ایراد خوانده ،باید بوا نورار
رد دعوووا مواجووا شووود؛ ایرچووا اعتبووار اموور مختوووم بوور رأی داور ،در نووانون صووریحا
شناسایی نشده است .علت ایا رأی بیحقی خواهان است؛ چون با صدور رأی و نب وی
شدن رن ،اخت ف طرفیا فصل میشود و تناا حقی کوا در رأی داوری رموده از یذشوتا
بانی میماند  ،23ص .]557البتا هر یاه پس از نب یت رأی داور ،یکی از طرفیا ،در عویا
حاق ،دعوای موضوع موافقتناما داوری را در دادیاه اناما کند ،اما نسوبت بوا صو حیت
دادیاه ایراد نشود ،باید پذیرفت کا دادیاه چارهای جوع رسویدیی بوا دعووا نودارد ،زیورا
اناما دعوا در دادیاه و عدم ایراد خوانده ،ع وه بر ایوا کوا دادیواه م یووق از رأی داور
مبلع نییشود ،یویای توافق طرفیا بر رد رأی معبور است  ،24ص.]24
در مقابل ،برخی دیگر اعتبار امر مختوم را در مورد رأی داور نیوع محقوق مویداننود.
ایا یروه م تقدند ب د از صدور رأی داور ،اعتبار امر مختوم ،هیانند احکوام دادیسوتری
و در حدود خود ،محقق میشود .یکی از رثار ایا اعتبار ،عدم پذیرش دعووایی اسوت کوا
موضوع رأی داور نرار یرفتا است .اثور دیگور رن اسوت کوا بوا نب یوت رأی داور ،بایود
نسبت با اجرای رن هیت نااد و نییتوان در دعووایی دیگور ،خو ف رن را ادعوا کورد ،4
ص .]393طبق ماده  488نانون رییا دادرسی مدنی ایر محکومٌعلیا ظرف مودت  20روز
از تاریخ اب غ رأی داوری ،متواد رن را اجورا نکنود ،ینتوع مویتوانود از دادیواه تقاضوای
صدور اجراییا کند و دادیاه مکلف با صدور اجراییا است .از متاد ایا ماده بور مویریود
کوا رأی داوری نب وی و قزماقجورا اسووت .نب وی اسوت ،ی نوی بوا شویوه سولبی نابوول
رسیدیی مجدد نیست و قزماقجرا است ،ی نی بوا شویوه اثبواتی ،نابول صودور اجراییوا
است  ،25ص .]10با عبارت دیگر ،نظر داور ،مانند رأی دادیواه ،برحسوب طبی وت خوود
دارای اعتبار امر نضاوت شده است و دادیاه نییتواند دعووایی را کوا بوا داوری پایوان
یافتا است ،استیاع کند .ایر اعتبار رأی داور ناشی از دستور اجرای رن باشد ،باید رأیوی
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کا با رغبت و بدون مراج ا با دادیاه اجرا شده باشد ،هی یاه حاکییوت امور مختووم را
پیدا نکند و ایا نتیجا از نظر منبقی نابل نبوق با نظر نییرسود  ،12ص .]130در نظریوا
اداره حقونی با شیاره  89/5/30-7/3167نیع رموده اسوت :تب یوت از متواد رأی نب یوت
یافتا داوری نسبت با طرفیا قزمالرعایا میباشد و تا هنگوامی کوا از رأی موذکور رفوع
اثر نانونی نگردد ،هریونا ادعای مخالف رن مسیوع نیست .دیگر ایاکا ایر مبنای اعتبار
امر مختوم را اماره صحت ررای دادیاهها بدانیم ایا اماره بایود امواره مبلوق باشود ،26
ص ،]214ایا مسألا راجع با احکام داوری نیع مصداق موییابود .از طورف دیگور ،توافوق
طرفیا بر رد رأی داوری طبق ماده  486نانون ریویا دادرسوی مودنی بوا م نوای توافوق
طرفیا بر بیاعتباری رأی سابق و امکان ارجواع مجودد اخوت ف بوا داوری اسوت؛ زیورا
دیگر رأیی وجود ندارد تا موضوع اعتبار امر مختوم وانع شوود  ،27ص  .]191در تأییود
ایا امر میتوان با رأی صادر شده از ش با پانعده دادیاه تجدید نظور اسوتان تاوران در
دادناما شیاره  311مورخ  85 / 5/ 8اشاره کرد کا بوا موجوب رن «هریواه طورفیا رأی
داور را با اتتاق با طوور کلوی ویوا نسویتی از رن را رد کننود رن رأی در نسویت موردود
ب اثر خواهد بود  ،28ص .]126

 .2-3قانون داوری تجاری بینالمللی
در ماده  35نوانون داوری تجواری بویاالیللوی ایوران رموده اسوت . . .« :ررای داوری کوا
مبابق مقررات ایوا نوانون صوادر شوود نب وی و پوس از ابو غ قزماقجورا اسوت و در
صورت درخواست کتبی از دادیاه  . . .ترتیبات اجرای احکوام دادیواههوا بوا موورد اجورا
یذاشتا میشووند» .هیعنویا در مواده  32نوانون اخیرالوذکر بوا توجوا بوا «ناعوده فوراغ
دادرس» باعنوان یکی از رثار «اعتبار امر مختوم» ،با داور صرفا اجوازه داده اسوت «. . .
بنا بوا تقاضوای هریوک از طورفیا یوا رأسوا هریونوا اشوتباه در محاسوبا ،نگوارش ویوا
اشتباهات مشابا در رأی را اص ب ویا از رن رفع اباامکند» .مبالب مذکور علیرغم عودم
صراحت نانونگذار با اعتبار امر مختوم در نانون فوق ،بیوانگر پوذیرش اثور اعتبوار امور
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مختوم است .سؤالی کا مبرب میشود ایا اسوت کوا چوا رأیوی در داوریهوای تجواری
بیاالیللی واجد اعتبار امر مختوم است .در پاسخ با ایا سؤاق باید یتت کا منظور ررایی
هستند کا متأثرکننده حقوق و ت ادات طرفیا بوده ،بیانگر و نشانا ت ییا و حل موضوع
خاص یا ختم کل رسیدیی داوریاند .در نتیجا نرارهای شوکلی داوری اخوت ف مبوروب
را فیصلا نداده ،صرفا ترتیباتی برای رسیدیی شکلی مشخص میکنند .از ایا منظور رأی
ناایی داوری ،اخت ف طرب شده را با اثر العامی بر طرفیا حل کرده ،واجود اثور مختووم
میان طرفیا است  ،29ص  .]634-630م ذلک ایر رأی داوری م تبر نباشد و در دادیواه
موضوع ماده  ( 6مرجع نظارتی) باطل شده و کنوار یذاشوتا شوود ،رأی باطول شوده در
رسیدییهای ب دی اثر اعتبار امر نضاوت شده را نخواهد داشت  ،30ص .]526

 .4اعتبار امر مختوم رأی داوری در حقوق آمریکا
در حقوق رمریکا براساس رویا نضایی یکی از رثواری کوا بورای رأی داور اعو م شوده
است ،برخورداری رن از اعتبار امر مختوم است .در وانع اعتبوار امور مختووم مویتوانود
س حی متید در اسلحاخانا خوانده دعوای مبرب شده پس از صدور رأی داوری باشود
کا از صرف زمان و هعینا مجدد جلوییری میکند  ،31ص .]1سؤاق ایا است کا راببوا
اعتبار امر مختوم با ناعده فوق چیست؟ در پاسخ با ایا سؤاق باید یتت کوا اسوتاپل بوا
وسیلا حکم دادیاه بر دو نوع است :استاپل سبب دعوا 1و استاپل موضوع دعوا.2
استاپل ناشی از سبب دعوا ،مبتنی بر فکر ادغام سبب دعووا در حکوم اسوت؛ بوا ایوا
توضیح کا سبب دعوا ،در حکیی کا درخصوص رن صادر میشود ،ادغام شده ،از بویا
میرود .بنابرایا ،با صدور حکم ،سببی بانی نخواهود مانود کوا بوار دیگور ،براسواس رن
دعوا طرب شود  ،11ص.]31
در فرهنگ حقونی بلک در ت ریف استاپل با چند متاوم اشاره شده است کا یکوی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. cause of action estoppel
2. issue estoppel
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رنها ،راجع با اعتبار امر مختوم است؛ بدیا بیان کا اسوتاپل موان ی اسوت کوا از اناموا
دعوای مجدد در یک موضوع جلوییری میکند  ،6ص.]570
در راستای تأیید ایا مسألا کا یکی از م انی استاپل «اعتبار امر مختوم» است ،یکوی
از حقوندانان بیان میدارد کا با وجود استاپل «موضووع دعووا» بایود فورض را بور ایوا
دانست کا در دعوای ب دی موضووعی وجوود نودارد .بنوابرایا اسوتاپل موضووع دعووا
درصدد بیان ایا مسألا است کا در دعاوی باید نقبوا پایوانی وجوود داشوتا باشود ،32
ص .]100با عبارت دیگر ،استاپل ناشی از رأی دادیاه بدیا م نوا اسوت کوا رأی دادیواه
پس از صدور ،محیوق بر صحت است و هی کس نییتواند با دعوای دیگور و بوا دقیول
م ارض رن را از اعتبار بیندازد ،زیرا حکم صوادر شوده اسوتاپلی را علیوا طورفیا دعووا
ایجاد میکند کا دعوای مجدد را در هیان موضوع مینوع مویسوازد  ،11ص .]27اصول
استاپل در متاوم منع تنان

یویی ب د از احراز وان یت  ،مینوعیت انکار ب د از انورار یوا

عدم پذیرش ادعای مغایر با اندام سابق بیشک در ماهیت دعوا نابل اسوتناد اسوت؛ ولوی
اصل استاپل در مرحلا طرب دعوی کا نلیرو رن در ادلوا اثبوات دعووا و از اموور شوکلی
است باید باعنوان اصل نوینی شناختا شود کا مراجع داوری رفتا رفتوا رن را پذیرفتوا
و در ررای خود با رن استناد کردهاند  ،33ص  .]243در حقوق رمریکا تیام موضووعاتی
کا نب توس هیأت داوری رسیدیی شده باشود و ب ودا در دادیواه طورب شوود بوا امور
مختوم تبدیل میشود .ایر رأی داوری با تیام موضووعاتی کوا در دادیواه مبورب شوده
ن ردازد و تناا بوا برخوی از رن هوا پرداختوا باشود ،بواز هوم بوا اعتبوار ناعوده اسوتاپل
ضروری است شناسایی شود تا موضوعات رسیدیی شوده مجودد مبورب نشووند ،30
ص .]526
در پروندهای 1بیان شد :رأی داور تا زمانی کوا عودم اعتبوار رن اعو م نشوده اسوت،
هیانند رأی دادیاه عیل میکند .بنابرایا ،مانع طرب دعوایی کا رأی بر مبنوای رن صوادر
شده است ،میشود .ع وه بر رن رأی داور شامل ادعاهایی کا وجود داشتا ،لکا مبورب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Brody v. Hankin, 299 F. Supp.2d 454, 459 (E.D. Pa. 2004
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نشده است نیع میشود  ،34ص .]275درجایی کا رأی نب ی داور وجود داشوتا باشود،
دادیاه از رسیدیی مجدد امتناع میکند  ،35ص.]678
در پروندهی دیگری 1نیع با مسألا اعیاق نظریا «اعتبار امور مختووم» پرداختوا شوده
است  .]36در ایا دعوی دادیاه اع م داشت کا نظریا پیشگتتا با تیوام العاموات و رثوار
در داوری اعیاق میشود .دو اثر مثبت و منتی بر اصل اعتبار امور مختووم مترتوب موی-
یردد .اثر مثبت با ایا حقیقت مربوط میشود کا رأی باید بیا طرفیا نب ی و الوعامرور
باشد و با مورد اجرا یذاشتا شود .اثر منتی از طرب دوباره هیان موضوع اخت ف و بوا
هیان اصحاب دعوا جلوییری میکند .ایا اثر با ناعده «هی کس را نییتووان بورای یوک
جرم دوبار محاکیا کرد» بر مییردد  ،37ص.]12
باید پذیرفت کا اشخاص در ایا کا رأی داوری نب ی باشد و نتوان چنود بوار بورای
هیان موضوع با مراجع داوری و نضایی مراج ا کنند نتع دارند و باید ایوا یونوا عیول
شود  ،38ص .]3هنگامی اثر اعتبار امر مختوم در رأی داوری با وجوود مویریود کوا)1:
موضوع کام هیانند موضوعی باشد کا در رسیدیی نبلی تصییم ییری شده اسوت)2 ،
در مقابل هیان اشخاصی کا در دعوای نبلی حضور داشوتند یوا نوائممقوام رنوان مبورب
شده باشد )3 ،تصییم نبلی نب ی و مبتنی بر استحقاق یکی از طرفیا باشد  ،31ص.]3
البتا در مورد نب یت رأی کا برای اعتبار امور مختووم ضوروری اسوت دیودیاههوای
متضادی در حقوق رمریکا وجود دارد .پروندههوایی کوا بوا نب یوت رأی داوری اسوتناد
میکنند با سا یروه تقسیم میشوند )1 :پروندههایی کا اشاره مویکننود کوا رأی داوری
باید توس یک دادیاه تأیید شود تا نب ی تلقی یردد )2 ،پروندههایی کا نب یت را نتیجا
جریان داوری و ناشی از ات نااد داوری میدانند و تأیید دادیاه را ضروری نیویدانود،
 )3پروندهایی کا بیان میدارند نب یت ررای صادر با موافقتناما داوری و نصد طورفیا
بستگی دارد .با بیان دیگر فق طرفیا داوری میتواننود تصوییم بگیرنود کوا رأی داوری
نب ی و العامرور باشد یا نباشد  ،39ص.]3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Boxer Capital Corp. v. JEL Investments Ltd
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در مووورد شناسووایی و اجوورای رأی و برخووورد رن بووا اعتبووار اموور مختوووم ،یکووی از
نویسندیان بیان می دارد :اعتبار امر مختووم در حقووق رمریکوا بور نظوم عیوومی کوا از
اجرای نضایی شروط داوری العامرور 1حیایت میکند ،استوار است و بنوابرایا تصوییم
دادیاه مبنی بر شناسایی رأی دادیواه خوارجی ،در جوایی کوا رأی داوری راجوع بوا رن
موجود است ،نظم عیومی رمریکا را نقو

مویکنود  ،40ص .]175ایوا ادعوا مبتنوی بور

کنوانسیون نیویورك در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خوارجی ( )1958اسوت؛
زیرا مواده «5ب» 2کنوانسویون نیویوورك مقورر مویدارد :از شناسوایی و اجورای ررا در
صورتی کا برخ ف نظم عیومی کشور باشد ،امتناع میشود.
برای نظریا اعتبار امر مختوم در حقوق رمریکا دو کاربرد اع م شده اسوت .یکوی از
رنان «انسداد موضوع» 2و دیگری «انسداد ادعا» 3است  ،7ص .]53در رمریکا اعتبار امور
مختوم دارای دو اثر است .اوق ایاکا مانع طرب دوباره موضوعاتی میشود کا بایود در
دادرسی اوق احراز میشدند ،ولی مورد نضاوت نرار نگرفتااند .دوم ایاکا مانع از سور
ییری دوباره رسیدیی با موضوعاتی میشود کا در دادرسی سابق رسیدیی شدهاند و
مورد لحوق حکم نرار یرفتااند  ،41ص .]180
کاربرد اوق در ایاقت متحده مربوط میشود با اثر یک رأی در منع اناما مجدد دعوا
نسبت با « موضوعی» کا در دعوای نبلی نسوبت بوا رن تصوییم ییوری شوده اسوت .در
ماده  72مجیوعا اصوق و نواعد حقونی دوم ت ارض نوانیا مصوب  1982رمده اسوت:
«ونتی در یک موضوع حقونی یا موضوع متنازعٌفیا وان ا طرب دعووا شوده و بوا وسویلا
یک رأی م تبور نسوبت بوا رن تصوییم ییوری شوده باشود ورن تصوییم جوعء قینتوک و
ضروری رأی باشد ،ایا تصییم بیا طرفیا دعوا ناطع است».
کاربرد دوم شخص را از ت قیب «سبب یا ادعایی» کا بایست در رسیدییهوای نبلوی
نسبت با رن اناما دعوا میشد منع میکند  ،37ص.]13-12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. public policy behind judicial enforcement of binding arbitration clauses
2. issue preclusion or collateral estoppel
3. claim preclusion or true res Judicata
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با عبارت دیگر ،برای اعیاق ناعده انسداد موضوع یا برای جلووییری از طورب مجودد
موضوع ،خوانده در دعوای دوم باید ثابت کند کا وان ا موضوع در رسیدیی اوق مبورب
شده و موضوعی بانی نیانده تا در مورد رن تصییمییری انجام شود .در مقابل شخص
زمانی میتو اند از نظریا انسداد ادعا اسوتتاده کنود کوا طورف مقابول در رسویدیی نبلوی
امکان طرب یک ادعا را داشتا ،ولی وان ا رن ادعا را طرب نکرده باشد  ،42ص.]279
یکی از مسائل مبرب شده در اعتبار امر مختوم ایا است کا چا کسی اثر اعتبار امور
مختوم رأی سابق را در تصییم ب دی مشخص میکند .از ایا مسوألا بواعنووان یکوی از
عوامل ایجاد مشکل نام بردهاند .در برخی از پروندههوا 1در ایواقت متحوده رمریکوا رأی
داده شده کا موضوع واجود اعتبوار امور مختووم بایود در رأی داور مشوخص شوود .در
مقابل ،ررای دیگری بیانگر ایا مسألا است کا موضووع واجود اعتبوار امور مختووم بایود
توس دادیاه ت ییا شود  ،14ص .]59در جیع بیا دیدیاههای فوق بیان شده اسوت کوا
در جایی کا رأی صادر از هیان دادیاهی است کا در داوری اجباری صادر شده اسوت،
دادیاه فارغ از توافق طرفیا راجع با موضوع واجود اعتبوار امور مختووم ،از رأی سوابق
خود حیایت میکند؛ اما در جایی کا تصییم نبلوی رأی داور اسوت یوا از دادیواه دیگوری
صادر شده است ،امکان حتاظت از رأی در ایاجا متصوور نیسوت .بنوابرایا ،فورض بور
اولویت توافق طرفیا راجع با موضوع واجد اعتبوار امور مختووم اسوت  ،14ص .]66در
ناایت میتوان با ایا نتیجا رسید کا حقوندانان رمریکایی ا عان داشتااند کوا رأی داور
هیانند رأی ناضی از اعتبار امر مختوم برخوردار است  ،43ص.]23

 .5نتیجهگیری
«اعتبار امر مختوم» اصلی است کا مانع طرب مجدد دعووایی کوا سوابقا رسویدیی شوده
میشود .ایا اصل در مورد ررای دادیاهها از اصوق مسلم جاانی است .در حقوق ایوران
تصریحی در مورد اعتبار امر مختوم در مورد ررای داوری وجود ندارد .با وجوود ایوا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kelly v. Merrill Lynch; In re Y & A Securities Litigation
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با نظر میرسد کا در مورد لعوم اعیاق ناعده اعتبار امر مختوم در باره حکوم دادیواه و
رأی داوری تتاوتی وجود نداشتا باشد .یکی از رثار رأی داور هیانند رأی دادیاه اعتبوار
امر مختوم یا عدم پذیرش دعووایی اسوت کوا موضووع رأی داور وانوع شوده اسوت .بوا
عبارت دیگر ،هیانطور کا دعوایی کا سابقا بیا هیان اشوخاص یوا نوائممقوام رنهوا در
دادیاه رسیدیی شده باشد با ایراد امر مختوم و با نورار رد دعووا مواجوا مویشوود ،در
موردی کا رأی داوری در موضوعی صادر شده باشد ،هیان ترتیبات باید رعایت شوود.
بوواع و وه ،رسوویدیی مجوودد دادیوواه بووا موضوووعی کووا داور دررن رأی صووادر کوورده،
صرفنظر از تسلسل دعاوی ،برخ ف توافق اولیا طرفیا و نرارداد من قد در رجووع بوا
داوری و نتی اثر مترتب نانونی بر رأی داوری اسوت .پیشونااد موییوردد نانونگوذار بوا
تصویب اعتبار امر مختوم در نانون داوری تجاری بیاالیللی یا پیشنویس نوانون جوامع
داوری (ماده  ) 94با اخت فات موجود درباره اعتبار امر مختوم ررای داوری در حقووق
ایران خاتیا دهد .یافتاهای ایا مقالا حاکی از ایا بوده است کا در حقوق ایران انتضوای
نواعد حاکم بر داوری و جلوییری از ت ارض احکوام ایوا اسوت کوا رأی داور از اعتبوار
امر مختوم برخوردار باشد.
در حقوق رمریکا اعتبوار امور مختووم در ررای داوری ضویا رویوا نضوایی موورد
پذیرش وانع شده است .نظریا اعتبار امر مختووم در حقووق رمریکوا از دو جاوت موورد
توجا نرار یرفتا کا یکی از رنان «انسداد موضوع» و دیگری «انسداد ادعا» است .انسداد
موضوع در ایاقت متحده مربوط میشود با اثر یوک رأی در جلووییری از اناموا مجودد
دعوا نسبت با «موضوعی» کا در دعوای نبلی نسبت با رن تصوییم ییوری شوده اسوت.
انسداد ادعا شخص را از ت قیب «سبب یوا ادعوایی» کوا بایسوت در رسویدییهوای نبلوی
نسبت با رن اناما دعوا میشد منع میکند .شخص زمانی میتواند از نظریا انسداد ادعوا
استتاده کند کا طرف مقابل در رسیدیی نبلی شانسی برای طرب یوک ادعوا داشوتا ،ولوو
ایا کا در عیل رن ادعا را اناما نکرده باشد.

167

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،19شماره  ،4زمستان 1394

 .6منابع
 ]1ج تری لنگرودی ،محیود ج تور ،دانشوناما حقوونی ،ج ،1چ ،3تاوران ،یون دانوش،
.1356
 ]2ناصری ،فرج اهلل ،امارات در حقوق مدنی ایران ،رسالا دکتری ،تاران.1344 ،
 ]3ج تری لنگرودی ،محید ج تر ،دانشناما حقونی ،ج ،2چ ،3ین دانش.1376 ،
 ]4خدابخشی ،عبداهلل ،حقوق داوری و دعاوی مربوط با رن در رویا نضایی ،تاوران،
شرکت ساامی انتشار.1391 ،
 ]5شیس ،عبداهلل ،رییا دادرسی مدنی دوره پیشرفتا ،ج ،2چ ،16تاران ،دراك.1387 ،
[6] Wong, Jarrod, “Court or Arbitrator – Who Decides Whether Res Judicata
Bars Subsequent Arbitration under the Federal Arbitration Act”, Vol: 46,
Santa Clara L. Rev. 49, 2005.
[7] Westerlind, James M. , “The Preclusive Effect of Arbitration Awards”,
Mealey’s Litigation Report, Vol. 21, 2010.
[8] Miller Brewing Co. v Fort Worth Distrib. Co. Inc. , 781 F. 2d 494, 497 n.
justia.
visited:

http://law.
(Last

at:

Avalable

1986).

Cir.

(5th

3

com/cases/federal/appellate-courts/F2/781/494/416126/
16/9/2014 ).

 ]9خعایی ،حسیا« ،رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بیاالیللی» ،فصلناما حقووق،
مجلا دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،37ش.1386 ،3
[10] Black, H. C. , Black’s Law Dictionary, 6th Edition, U. S. A. , West
Publishing Co, 1990.

 ]11افتخارجارمی ،یودرز ،شابازی نیا ،مرتضی« ،بررسوی ناعوده اسوتاپل در حقووق
168

همایون مافي و همکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتبار امر مختوم آراي داوري...

انگلیس و رمریکا» ،مجلا حقونی (نشریا دفتر خدمات حقونی بیاالیللوی جیاووری
اس می ایران) ،ش.1384 ،30
 ]12کاتوزیان ،ناصر ،اعتبار امور نضواوت شوده در دعووای مودنی ،چ ،9تاوران ،میوعان،
.1392
[13] Brozolo, Luca G. di Radicati, “Res Judicata and International Arbitration
Awards”, ASA Special Series, 2011.
[14] Zekos, Georgios I. , “International Commercial and Marine Arbitration”,
First Edition, Routledge-Cavendish, 2008.

 ]15شیس ،عبداهلل ،رییا دادرسی مدنی دوره پیشرفتا ،ج ،1چ ،15تاران ،دراك.1386 ،
[16] Kurkela, Matti S. , Santtu Turunen, “Due Process in International
Commercial Arbitration”, 2nd ed, Oxford University Press, Inc. , 2010.

 ]17شابازینیا ،مرتضی و دیگران« ،عبور از شخصیت حقونی شرکت در فورض تقلوب
شریک در حقووق ایوران و انگلویس» ،مجلوا حقوونی دادیسوتری ،دوره  ،75ش،74
.1390
 ]18نصیری ،مرتضی« ،نظریا اصیل وان ی و  ،»Alter agoترجیا محید جواد فخرایی،
مجلا حقونی بیاالیللی ،ش.1364 ،2
 ]19مدنی ،ج قالدیا ،رییا دادرسی مدنی دادیواههوای عیوومی و انقو ب ،ج ، 2تاوران،
پایدار.1379 ،

] [ 20صلح چی ،محید علی ،نژندی منش ،هیبت اهلل ،حل و فصل مسالیت رمیع اخت فوات
بیاالیللی ،تاران ،میعان.1387 ،

] [21شابازی نیا ،مرتضی ،حل و فصول اخت فوات ناشوی از سورمایا یوذاری خوارجی

169

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،19شماره  ،4زمستان 1394

(مبال ا تببیقی) ،تاران ،مؤسسا مبال ات و پژوهشهای بازریانی.1386 ،
 ]22ج تری لنگرودی ،محید ج تر ،دانشناما حقونی ،ج ،3چ.1376 ،5
 ]23شیس ،عبداهلل ،رییا دادرسی مدنی دوره پیشرفتا ،ج ،3چ ،10تاران ،دراك.1386 ،

 ]24شیس ،عبوداهلل« ،موافقتناموا داوری و صو حیت دادیواه» ،مجلوا تحقیقوات حقوونی
دانشکده حقوق دانشگاه شاید باشتی ،ش.1382 ،37
 ]25محبی ،محسا« ،امتیازات داوری از حی اجرای رأی داوری» ،مرکوع داوری اتواق
ایران ،متا سوخنرانی در سویینار «داوری تجواری در حیبوا ملوی و بویاالیللوی»،
.1382/8/1
 ]26کرییی ،عباس ،رییا دادرسی مدنی ،تاران ،مجیع علیی و فرهنگی مجد.1386 ،
 ]27کرییی ،عباس  ،پرتو ،حیید رضا ،حقوق داوری داخلی ،تاران ،دادیستر.1391 ،

 ]28زندی ،محید رضا ،داوری در رویا نضایی دادیاههای تجدیود نظور اسوتان تاوران،
چ ،2تاران ،جنگل.1389 ،

 ]29لیوو ،جولیوان دی .ام ،میسوتلیس ،لوکواس ای .و کوروق ،اسوتتان ام ،داوری تجواری
بیاالیللی تببیقی ،ترجیا محید حبیبی مجنده ،نم ،دانشگاه متید.1391 ،
 ]30امیر م عی ،احید ،داوری بیاالیللی در دعاوی بازریانی ،تاران ،دادیستر.1387 ،
[31] Collings, Michaelbrent, “Using Collateral Estoppel After Arbitration”,
Los Angeles Lawyer Magazine5, 2005.
[32] Colin, Tapper, “Cross on Evidence”, 7th ed. , Butterworths, London,
1990.

 ]33یایار ،امانوئل« ،ناعده استاپل یا منع تنان
صبحخیع ،مجلا حقونی ،ش.1365 ،6

170

یویی با ضرر دیگری» ،ترجیوا ناصور

...همایون مافي و همکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتبار امر مختوم آراي داوري

[34] Brunet, Edward, Richard E. Speidel, Jean R. Sternlight, Stephen J. Ware,
“Arbitration Law in America (A Critical Assessment)”, First Published,
Cambridge University Press, 2006.
[35] Friedman, Beth H. , “The Preclusive Effect of Arbitral Determinations in
Subsequent Federal Securities Litigation”, Fordham Law Review, Vol.
55, 1987.
[36] Boxer Capital Corp. v. JEL Investments Ltd. 2013 Carswell BC 3913,
2013 BCSC 2366, Available at: http://www. heintzmanadr. com/arbitaralaward/what-is-the-effect-of-res-judicata-on-arbitration/
16/9/2014 ).

(Last visited:

[37] Cremades, Bernardo M. , Madalena, Ignacio, “Parallel Proceedings in
International Arbitration”, Arbitration International24, No. 4, 2008.
[38] Hall, Robert M. , “Res Judicata and Collateral Estopple Effect of Prior
Arbitration Orders: What Impact on Subsequent Arbitrations?”, 1993.
[39] Canizares, Alexandr O. ,” When Is Arbitration Award Final for Purposes
of Collateral Estoppel?”,Alternative Dispute Resolution, Vol 16, No2,
2012.
[40] Martinez-Fraga, Pedro J. , “The American Influence on International
Commercial Arbitration (Doctrinal Developments and Discovery
Methods)”, First Publication, Cambridge University Press, 2009.

 شورکت سواامی، تاران، رییا دادرسی مدنی فراملی، حسا، محسنی، مجید،] غیامی41
.1390 ،انتشار
[42] Heinsz, Timothy J. , “Grieve it Again: of Stare Decisis, Res Judicata and
Collateral Estoppel in Labor Arbitration”, 1994.
171

1394  زمستان،4  شماره،19 پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره

[43] International Law Association, International Commercial Arbitration,
Berlin Conference, 2004.

172

