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Article Info Abstract 

Original Article In some cases, to discover the facts, foreign arbitral tribunals need to obtain evidence from 

third parties located outside the arbitral tribunal's seat and in another country's territory. 

Sometimes due to the lack of general jurisdiction and authority, they have to use the judicial 

assistance of the national courts of foreign countries. In many advanced legal systems, 

including the American legal system, this authority is provided for the courts to assist the 

international arbitral tribunals in providing evidence to foreign arbitral tribunals to obtain 

evidence, including testimony and submission of documents, judicial assistance and 

acceptance of representation. The present study aims to answer these questions with a 

descriptive-analytical method, judicial assistance of national courts in acquiring evidence 

for foreign arbitration courts and accepting judicial representation based on which legal 

rules are possible. Moreover, based on international commercial arbitration law, do the 

national courts of Iran have the possibility of providing judicial assistance and accepting 

judicial representation in acquiring evidence from arbitration courts whose headquarters are 

outside the country's territorial territory? Since in most countries, the discourse of arbitration 

involves two distinct systems consisting of domestic and international arbitration, in this 

study, only the International Commercial Arbitration Law was approved in 1376, and the 

international arbitration rules of some countries have been discussed. The provisions of 

domestic arbitration, except for a cursory glance, are ignored in the second part so that the 

field of research stays in the international arbitration system. 
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 ادله   ل ی در تحص   یخارج  ی داور   ی ها وان ی از د   ی مل   ی هادادگاه   تی حما
 *3، نیما نصراللهی شهری 2مجتبی اصغریان  ، 1اله جان محمدی رحمت 

 رانیدانشگاه علم و فرهنگ؛ تهران، ا یحقوق خصوص   ی دکتر یدانشجو  1
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم   یاسیحقوق و علوم س  ۀدانشکد اری استاد 2

 ران یدانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ا  یعلوم انسان ۀ گروه حقوق دانشکد اری استاد 3

 چکیده  اطالعات مقاله 

  ی گر ید  کشور  قلمرو  در  و   ادله  استقرار  محل  کشور  قلمرو  از  خارج   هاآن  یکه مقر داور  ،ی المللنی ب  یداور  یهاوانید پژوهشی مقالۀ  
  که   دارند  یثالث  اشخاص  نزد   ادله   لیتحص  به   ازین  واقع   کشف   یبرا  ،یموارد   در.  شوندی م  دهینام  یخارج  وان ید  است،
 یمل  یهادادگاه   ییقضا  مساعدت  از   دیبا  تیصالح  فقد  علت  به  گاه   و  است  یداور  وانید  مقرکشور    قلمرو  از  خارج 
 ار یاخت  نیا  کا،ی آمر   یحقوق   نظام  جملهاز  شرفته،یپ  یحقوق   یهانظام   از  یاریبس  در.  کنند  استفاده   ادله  وجود  محل  کشور

 میشهادت و تسل  یاعم از ادا  ،ادله  لیتحص  یبرا  یخارج  یداور  یهاوانید  به  که  است  شده  ینی بشیپ  هادادگاه   یبرا
مدارک  و  قضا  ،اسناد  روش  روشی پ  پژوهش.  کنند  یهمکار  ابتین  قبول   با   و  ییمساعدت  با  تا  است  صدد    ی در 

 یهاوان ید  به   منحصرا    ادله   لیتحص  امر  در  یمل  یهادادگاه   ییقضا: مساعدت  دهد  پاسخ   سؤاالت  نی ا  به  یل یتحل یفیتوص 
  ی مل  یهادادگاه   ایآ  ن،یهمچن  است؟   ریپذامکان  یحقوق   قواعد  کدام  یمبنا  بر  ییقضا  ابتین  رشیو پذ  یخارج  یداور

 ی هاوان ید  به  لیدل   لیتحص  در  ابتیقبول ن  و   ییقضا  مساعدت  امکان  ،یالملل نیب  یتجار  یداور  قانون   استناد  به  ران،یا
  یداور  گفتمان  کشورها  شتریب  در  ازآنجاکه  دارند؟   است  رانیا  کشور  ینیسرزم  قلمروخارج از    هاآن   مقر  کهرا    یخارج

 یتجار  یداور  قانون  به  صرفا    پژوهش  نیا  در  است،  یالملل نیب  یداور  و  یداخل  یداور  از  متشکل  زیمتما   نظم  دو  متضمن
 یاستثنا  به  یداخل  یداور  مقررات  از  و  پرداخته  کشورها  یبرخ   یالمللنیب  یداور  قواعد  و  1376  مصوب   یالملل نیب

 .نشود خارج  یالمللنیب یداور نظامپژوهش از  ۀ حوز تااست  شده  یپوش چشم دوم بخش درگذرا  ینگاه
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 مقدمه 

 اثبات   یبرا   یداور   طرف   که   دارد   یبستگ  یاادله  ۀارائ  به   عمدتا    اختالفات  فصل  که  است  شده  رفتهیپذ   گسترده  طوربه  اصل  نی ا  ،یداور  ۀحوز  در
هنگام صدور    ، ی المللنیب  یداور  ی هاوانی مطروحه در د  یهاکه در اغلب پرونده  است   نیا  بر   فرض .  د ینمای م   میتسل  یداور  وانید  به   خود   یادعاها

  سه یمقا  در  یداور   وانی د.  شودی م   صادر  قیحقا  احراز  یمبنا  برداوران    یآرا   ،ی حقوق   اصول   ای  قانون  به   استناد  یجابه  ،یی قضا  محاکم  برخالف  ،یرأ 
 یرو  برخود،    یازهایمطابق با ن  توانند،ی م  نیطرف   و  استبرخوردار    یاگسترده   اراتیاز اخت  ،یدارجانب  عدم  اصل  تیرعا  با  دادگاه،  ی دادرس  با

  در   ع ی تسر  معمول   روند انعطاف و    مانند   است،  یمتعدد  یایمزا   یدارا   عدالت  ی خصوص   نظام  نیا.  کنند   میتنظ  را   ی دگ یرس   ۀ ویشتوافق و    ی مل  نیقوان
  ان ی جر  در  و  حیلوا   تبادل  قی طر  از  مدارک  آن  در  که  ، ی مدن  ی دادرس  برخالف.  یداور  یرأ   بودنی قطع  نیهمچن  و   ی دادرس  بودنمحرمانه  ،ی دگ یرس 

در    یدگ یاز طرف مقابل قبل از هرگونه رس   مستندات  مجموع   آوردن دستبه  یبرا   یمقدمات  ۀمرحل  همان در    یداوردر    شود،ی م   لیتحص  یدادرس 
  باشد،   داشته  ی المللنیب  ۀجنب  تواندی م   که  یداورو برخالف    کنند ی نم  دخالت   یداور  روند   در   ی دولت   یهادادگاه  ،ی طرف   از  1.شودی م  تالش   وانی د

  ی المللنیب  یبه اختالفات تجار  یدگ یرس   یبرا   ی الملل نیب  دادگاه  چیه   و  است  ریپذ امکان  یدادرس   چارچوب   در  فقط  هادادگاه  قی طر  از  ی دگ یرس 
  بتوانند  آن  موجببه  که   دارد   وجود  یند یفرا   و   کند   شهادت  یادا   به  ملزم   را   شهود  تواندی نم  ی داور  وانی (. د42ص    ،1398  ،یرو یش)  ندارد   وجود
در    نزد را    مدارک  و  اسناد ثالث  ثالث    آوردندستبهکنند.    افتی در   یداور  روند اشخاص  اشخاص  از    یداور  در  فرد به منحصر  ی مشکلشواهد 

  الزم   اریاخت  فاقد  یداور  یهاوانی د  که  است   یمعن  ن یا  به   یداور  ی خصوص   و   ی توافق  تیماه  ، یی قضا  یهای دگ یرس   برخالف  را،ی ز   است،  ی المللنیب
  است اشخاص ثالث    د ی  در ادله    عموما  (.  Bradshaw, 2019, p. 1)   هستند   ییقضا  مراجع   مانند   ادله  میتسل  به   ثالث  شخص  وادارساختن   یبرا 

حضور در جلسه امتناع   ایمدارک    ۀارائ  بر  ی مبن  یداور  مرجع   درخواست  از  ثالث  شخص  ای  دعوا   طرف   اگر  رو،نیازا .  ستینبه آن آسان    ی که دسترس 
ای استنباط شد  های مطروحه در انگلستان، چنین نتیجهو همچنین، در یکی از پروندهاست    ار یدستور خود فاقد اخت  یاجرا   یکند، آن مرجع برا

 243ص،  1395  ،)دادرس، همکارانای به ارائۀ اسناد ندارد  موجب قانون خارجی قانونی باشد، شخص ثالث وظیفهکه حتی اگر تحصیل دلیل به

 شهود   اظهارات استماع  نیهمچن  و  مدارک  و  اسناد  ۀارائ  بر  ناظر  که  رودمار می شبه  ی المللنیب  یداور  هر  در  ی اساس  مسائل  از  2ل یدل   لیتحص(.  
. بکوشد   قتیحق  کشف  در  یداور  ند یفرا   در  لیدل   لی تحص  با  دارد   فیتکل  «یدارجانب  بدون»  ی متعارف   حد   تا  داور   که  است  نیا  بر  دهیعق  و  است

.  (Nappert, 2019, p. 388)  دارد  زین  یتیحاکم  کارکرد را به همراه دارد، بلکه    یگذارو قانون   ی ابیقتیحق  یکارکردها   تنها نه  ی المللنیب  یداور  را ی ز
 موضوع صرفا     یداور  مقر  نیجهت توافق طرف   در  را ی ز.  دارد   را   یداور  مقر  کشورخارج از    یی قضا  محاکم  به  ابتین  یاعطا  تیقابل  وانی دجهت    نیا  از

توسط دادگاه    قیکامل کشف حقا  ند یفرا برای    ی الزامرا    لیدل   لیتحص  توانی م .  است  آناعمال قانون  و    یداور  یبلکه محل برگزار  ست،ین  یی ایجغراف
  ی اهیرو  نیبر قوان  ی مبتن  ابیقتی حق  ند یفرا   کمنزلۀ یبه  قا  یدق  که  است  شده  ساخته  ی ظاهر  قتیحق  با  مخالف  موضع   کیمفهوم    نیا.  کرد   فیتوص 

  ی نیسرزم  تی صالح   از  خارج   در  ثالث  شخص  اگراست    ی هی بد (.  (Winterova & Markova, 2018, p. 80  .گرددی احراز م  شودی که دنبال م 
  امر   در  یی قضا  مساعدت  درخواست  ضرورت   صی تشخ  (. (Krsul, 2002, p.183  شودی ترمده یچیپ  مشکل  باشد،  داشته  اقامت  یداور  مقر

  وان ی بدون موافقت د  ،بتوانند   یداور  ن یاز طرف   کی که هر  یاست، مگر در قواعد خاص  ی المللنیب  ی داور  یها وانی د  تیدر صالح   لیدل   لیتحص
 . O’malley, 2019, p. 46))  کنند یی مساعدت قضا یتقاضا دار،تیاز دادگاه صالح   واسطهی و ب یداور

  یهادادگاه  یهمکار  ۀ نحو   متبوع،  کشور  ی اسیس  مواضع  از   گذشته  که  ،است  کشور  از   خارج   ثالث  اشخاص  نزد   ادله  که  یموارد   در  خصوص هب
  یی قضا  یهااز حوزه   ی برخ  یهادادگاهرو،  ازاین.  دی نمای م  فایا  لیدل   لی تحص  با  یداور  روند  شرفتیپ  در  ی مهم   اری بس   نقش   ی خارج   کشور  آن  ی مل

 (.Bradshaw, 2019, pp. 653–57)  دهندی گسترش م  ی خارج   یهایادله به داور  لیخود را در تحص  یی کمک قضا  زیکشورها ن

 
1. Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007). 
2. Taking of Evidence 
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  ن یا  در  خاص  طوربه  یداور  به  ارجاع  یۀاول   قرارداد  در  نیطرف   کهنیا  مگر  دارند،  را   یداور  یهاوانی د  به  یی قضا  مساعدت  ی آمادگ   هادادگاه
 ی، المللنیب  یتجار   یداور  ی دگ یرس  روند   شدنواقع   مؤثر  هدف  با  و  یداور  روند   در(.  Holtzmann, 1978, p. 253)  باشند کرده    توافق  نهیزم

  ادله  لیتحص  یبرا   یی قضا  کمک  البته  (.366  ص  ، 1400  ،ی )محب  کند   عمل   کارا   و  ثرؤم   تواندی نم  ی،داخل  محاکم  یهمکار  و  مساعدت  بدون
  ن یاز ا  هدف   (.Born, 2021, p.196)  شود ی م  درخواست  ندرت   به  و  باشد  شده   ی نیبشیپ  یمل  قانون  توسط  که  است  دسترس   در  ی زمان  فقط

  یخارج   یداور  یهاوانی کشورها در کمک به د  ی مل  ی هامورداستناد دادگاه  یقواعد داور  ی در مبان   ی ها است: چه تفاوتپرسش  نی پژوهش پاسخ به ا
  اشخاص  نزد   ادله  لیتحص  در  ی خارج  یهاوانی د  از  تیحما  در  کشورها  دادگاه  یی قضا  یۀرو   دارد؟  وجوداست    ی گری قلمرو کشور د  درآن    مقر  که

  ی داور  یهاوانی د  به   رانیا  دادگاه  یی قضا  مساعدتخصوص  در  ،نوشتار  نیا  در   است؟  ابتین  قابل   امر  نیا  ا ی آ  و  ندینمای م  فایا  ی نقش  چه  ثالث
، 501  تا  454  مواد  ،ی مدن   ی دادرس   نییآ  قانون  در  یداور  هفتم  باب  بلکه  ران،یا  ی المللنیب  یتجار  یداور  قانون  تنهانه  ل،یدل   لی تحص  در  ی خارج 

مطالعه   متفاوت  یحقوق  یهانظام با  کشور، چند یی قضا یۀ رو و  ی المللنیب ی داور قواعد  پژوهش، یمکان قلمرو در . است بررسی شده اختصاربه
خارج از    ها آن  ی داور  مقر  که  یداور  یهاوانی د  به  محدود  ،کشورها  نی ا  ۀمحل استقرار ادل   یمل  یهادادگاه  یی قضا  مساعدت  ۀ نحو  و   شده است

 . است گرفته قرار یابی ارز مورد  لی دل  لیتحص امر در ،است مذکورکشور  ی نیقلمرو سرزم

   ادله   ل ی تحص  ی کل   ی ها ت ی محدود .  1

  ن یطرف   اسرار  حفظ  در   یداور  تیئه  ی ضمن  تعهد  ی نوع   را  یداور  در  بودنمحرمانه  اصل  کشورها  عموما    ی،داور   تیماه  بودنی خصوص   یمبنا  بر
  از یامت  مانند   ی ازاتیامت  از  هاآن  یهادادگاه  که  کنند ی م  اعالم   کشورها  بیشتر.  است  ادله  لیتحص  یهاتدی محدو  از  ی کی  کنند و اینمی   ی تلق  یداور

 کنند ی م  محافظت  شود  د ی تهد   ی درخواست  لیدل   ل یتحص  توسط  است  ممکن  که  ی حقوق   ریسا  و  بودن،محرمانه  از  حفاظتموکل،   ـ لیوک 

.(Dahlberg, 2015, p. 37)   محقق  را   هدف  نیا  ی،داور  ند یفرا   بودنمحرمانه  یژگ یوسبب  به  ی،داور   ند یفرا   در  اصل  ن یا  تیرعاداران  طرف  
 ص،  1392  ،ی)مرتضو  شوند ی م  مطلع   آن  ایمحتو  و  اختالف  مضمون  از  داوران  و  وکال  دعوا،  اصحاب  فقط  یداور  به  ارجاع  با  را ی ز.  اند دانسته

 نشده   حی تصر  روشنی به  ادله   ی محرمانگ  از   ی ناش  حقوق   و  ندارد   ی قانون   یمبنا  المللی بین  تجاری  داوری  قواعد   در   ی محرمانگ  اصل   تیرعا(.  28
 . است

کید  کهنی ا  بر  عالوه   1ی، دادگستر  ی وکال  ی المللنیب  یۀاتحاد  نیقوان  ت یرعا   دارد،  آن   اخذ  ۀ نحو   و  شده نییتع  زمان  در   ادله ۀ  ارائ  بر  یادی ز  تأ
 کشورها  ی برخ   2.دارد ی م  معمول   را   یداور  روند   در  ادله  بودنمحرمانه  و  حفاظت  یبرا   اجرا«قابل  حد   در»  اعمالقابل  سطح  در  یاهی  رو  الزامات
  ای  ند ااصل   نیا  تیرعا  به  قائل  ی محدود  موارد   در  ،یداور  وانی د  در  شهود  شهادت  یادا   ا ی  ثالث  اشخاص  نزد   اسناد  لیتحص  در  ،کای آمر  همچون

  یۀ فور  18  در  ،سی پار  نافیاست  دادگاه   یرأ   ، حالبااین.  شودنمی   تیرعا   ثالث   اشخاص  نزد  اسناد   لیتحص  مورد  در  قاعده  ن یا  انگلستان   کشور  در
 .( Loquin, 2006, pp. 327 et 328)  است نموده حی تصر یداور در بودنمحرمانه ی کل اصل وجود به ،1986

 ی خارج   ی داور   ی ها نظام .  2

ن کشور   یی خارج از قلمرو قضا  هاآن  مقر  که  یداور  یهاوانی د  به  لیدل   لیتحص  امر  در  هادادگاه  یی قضا  مساعدت  یهاوه یش  از  ی کی  ابتیقبول 
  یی قضا  مساعدت  درخواستخود    یدر مقر داور  ی از دادگاه دولت   ی خارج   یداور  وانی در آن د  که  شودی اعمال م   یاست و در موارد   مورددرخواست

 محل که    گری دکشور    یی قضا  ۀمستقر در حوز  ی درخواست را به دادگاه دولت  یحاو  ۀنام  وانی د  ی. سپس دادگاه مقر داورکند ی م   ادله  لیتحص  در
  4  د بن  شود.ی م  نییدادگاه مقصد مهلت تع  یبرا   یداور   ابتین  امر  یاجرا   در  ی حت  ,p. 281)  (Knöfel ,2009کند  ی م   ارسال  است  ادله  استقرار

 
1. International Bar Association, I.B.A. Rules of Evidence  

ازنگری  2. ـب ــدقوانین  ه در   .I.B.A ۀشـ ــال    17ـک ــامبر سـ ــال  2020دسـ د مصــوب سـ د و جـایگزین قواـع ب رســـی ه تصــوـی ای  ـب ــد  2010و    1999ـه آدرس الکترونیکیشـ  ، در 

https://www.ibanet.org/resourcesیت استؤ، قابل ر. 
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  مقرر   ی خارج   دارتیصالح   دادگاه  توسط  یی قضا  مساعدت  درخواست  ی بررس   مهلت  در   اروپا یداور  ی المللنیب  یتجار  ونیکنوانس  17  ۀماد
  عضو   کشور  دارتیصالح   مقام ای  ی عال  مرجع   دار،تیصالح   دادگاه  به  یی قضا  مساعدت  درخواست  می تقد   از  پس  روز  سی   مهلت »ظرف :  دارد ی م
  یخارج   ۀشرفتیپ  یکشورها  ی مل  یهادادگاه  نی ترمهم   مقاله، بخش    نیا  ۀ ادام  در.  « کند و اجرا    ی بررس   را   یی قضا  مساعدت  درخواست  د یبا  ابتین

  ران یا  یسپس به نظام داورو    شده  یو بررس   لیتحل  کنند ی م   اعطا   یی قضا  مساعدت  ادله   لیدر تحص  یخارج  ی هاوانی به د  یداور  ی هاتحت نظام  که
 پرداخته شده است.

   انگلستان   ی داور   نظام .  1- 2

  ی داخل  یداور  یبرا   را   ی مفصل  ی قانون   چارچوب   که  است  شده  نیتدو  1996  سال  یداور  قانون  بیتصو  با  1«،ی سیانگل  یداور  مقر  »قانون  اساسا  
 ، انگلستان  یداور   قواعد .  دارد   ی سیانگل  « یداور  مقر  »قانون شتریب  اثبات  و  ریتفس  در   ی اتیح  نقش  یی قضا  یۀرو  رو،ازاین.  سازد ی م  فراهم  ی المللنیب  و

  از   کامل  طوربه  انگلستان  یداور  نظام   . است  واحد   نیقوان  ی دارا   ،شوند ی م  میتقس  ی المللنیب  ی داور  و   ی داخل  ی داور  به   که  کشورها  یبرخ   برخالف
 ، 1399  ،افضلو    ی قنوات)  اند کرده  نکوهش  ی المللنی ب  یهای داور درخصوص   ژه یوبه  را   یار یمع  ن یچن  نامخالف  . کند ی نم  تیتبع  یداور  ۀ دوگان  نظام
 (.  130 ص

 موقت   دستور  صدور  یبرا   مربوطه  ی دولت  یهادادگاه  به  یاگسترده   تیصالح   انگلستان  1996  مصوب   یداور  قانون  44  ۀماد  2  و  1  بند 
 یگری د  نحو  به  یداور  نیطرف   کهن یا  »مگر:  قسمتی از آن ذکر شده استکرده و در    اعطا  ی المللنیب  یداور  یهاوانی د  یبرا   ادله  لیتحصمنظور  به
  ی برا   که  است  برخوردار   ی قانون   یتیصالح   همان   از  ی داور  ندیفرا   با  مرتبط  ۀ ادل   لیتحص  جهت  در   دادگاه   باشند،  کرده  ی تراض  یداور  ۀنامموافقت  در

  از  مدارک  و  اسناد  اخذ  نماید«، یکی از جهات صدور این دستور  صادر  دستور  تواند برخوردار بوده و می   ی حقوق   یدعاو  با  رابطه  در  ادله  لیتحص
  ی حت  ادله  لی تحص  به  کمک  جهت  در   یداور  نهاد  از  تیحما  منظوربه  انگلستان  یهادادگاه  یی قضا  یهاکمک  ۀگستر   ،نیبنابرا    2است.  شهود
  یشمال   رلند ی ا  و  ولز  انگلستان،  در   واقع   یهایداور  در  تنهانه  دادگاه  اراتیاخت  ن،یبرا عالوه .  دشوی م  اعمال  زین  ی خارج   یداور  یهاوانی د  بهنسبت
 الف   بند (.  209  ص،  1398  ،موزز)  شود  گرفته  کارهب  زین  دارد   قرار  ی خارج   کشور  کی  در آن  مقر  که  یی هایداور   در تواند ی م  بلکه  ،شودی م  اعمال

  ندیفرا بر حضور شاهد در    ی مبن  ،ی المللنیب  یداور  ی هاوانی د  به  یی قضا  مساعدت  امر  در  انگلستان  1996  مصوب   یداور  قانون  43  ۀماد  3  شق
  یی قضا  یۀبه کمک رو  ی ول   ،در تعارض است  44  ۀبند، با مفاد ماد  نیا  3«.باشد   انگلستان  کشور  در  د ی با  شاهد : »دارد ی ادله، مقرر م  میو تسل  یداور

  aاعمال بند    بارۀدادگاه انگلستان در  تیدر موضوع صالح   یاگسترده   یهابحث  البته  که  است  شده   مرتفع   یخارج  یداور  یهاوانی مانع به د  نیا
  را  آن  دنظری تجد   دادگاه  ،میتصم  نی آخر که در  طرح شد   ی خارج   یداور   وانی شهادت در د  یادا   یدادگاه برا   یی کمک قضابارۀ  در  44  ۀماد  3شق  
  ت یحما  یبرا   را  ادله   لیتحص  در  دادگاه  یی قضا  مساعدت  انگلستان،  1996  مصوب   یداور  قانون  ب یتصو  با  ی،سیانگل  قانونگذار  درواقع  4.کرد   انشا

  ۀنیمعا  قرار  صدور   یاجرا   در   یی قضا  مساعدت   درخصوص   انگلستان  ی هادادگاه  5.است  دانسته   یعیطب  یضرورت   یخارج   یهایداور  ی هاوانی د  از
  انگلستان  در  هیفمتنازع   ملک  »چون:  است  کرده  استدالل  گونهنیا  است،  وانی د  ای  دادگاه  نزد  واقع   کشف  جهت  در  یی قضا  امارات  از  که  ،محل

  در  ،نیهمچن  6.است«   فرستاده  ونان ی  ی المللنیب  یداور   وانی د  یبرا   را   یشناسرکا  یۀنظر  اجرا،  از  پس  و  پذیرفته  را   محل  ۀنیمعا  قرار  است،  مستقر
  دادگاه   ،کنند   عمل  مؤثر  طوربه  ادله   ل یتحص  در  نتوانند   س یسوئ   یهادادگاه  و   ی المللنیب  ی داور  وان ی د  هرگاه  که  است   شده   استدالل  یدادگاه  أیر

 
1. Lex Arbitri 

2. Unless otherwise agreed by the parties, the court has for the purposes of and in relation to arbitral proceedings the same power of making 

orders about the matters listed below as it has for the purposes of and in relation to legal proceedings. (2) Those matters are: (a) the taking of 

the evidence of witnesses. 

3.The witness is in the United Kingdom. 

4. DTEK Trading S.A. v Morozov & Anor [2017] EWHC 94 (Comm). 

5  . EAA Report (1996), n. 25; ShepparD, S. 2 EAA 1996 n. 4. 
6. S. 2 (3) EAA 1996 i.c.w. Ss. 44(2) (a) and (5) EAA 1996; harriS, S. 2 EAA 1996 n. 2E  
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 واقع  انگلستان  در  که  خاص  ی ملک   محل  ۀنیمعا  یبرا   ،دارد   استقرار  سیسوئ   در  که  ی،المللنیب  یداور  وانی د  کی  درخواستبه    تواند ی م  ی سیانگل
  خارج  ی خارج  یداور وانی د از ابتین قبول  انگلستان دادگاه یی قضا یۀرو ن،یبنابرا  1.کند  ییقضا کمک دارد  تعلق یداور طرف  ک ی به و است شده

  4بند    با  و برابر  43  ۀ ماد  2حسب بند   یداور  نیطرف   ، نیهمچن.  نباشد   آمره   قواعد   با  ریمغا  کهنیمنوط بر ا  رد،یپذ ی م  را   انگلستان  یی قضا  قلمرو  از
  وان ی د  دأییبا ت  ا ی  کنند   هادل   لیدرخواست تحص  ی از دادگاه خارج   مستقال    توانند ی م   ،چنانچه موافق باشند   ،انگلستان  1996قانون مصوب    44  ۀماد

ادله    لیدر امر تحص  یبه دادگاه خارج   تواندی در کشور انگلستان است م  آن   مقر  که  یداور  وانی د  ،نیبنابرا .  ورزند ادله مبادرت    لیبه تحص  یداور
  ۀ ماد  3  بند  اعمال  جهت   در   بتواند   یخارج   وانی د  یبرا  ادله   لیتحص  امر  در   انگلستان   ی دولت  دادگاه   یقاض  که است   د ی بع  هرچند . کند   ابت ین  یاعطا

 2.کند  صادر حکم جهان از نقطه  هر در می مق ثالث اشخاص هیعل ،باشد  سیانگل قلمرو از خارج  یداور  مقر اگر ی حت  ،ذکرشده قانون 2

   آلمان   ی داور   نظام.  2- 2

  کتاب  بیتصو.  ندارد   موضوع   نیا  در   مستقل  یداور  قواعد  واست    ی المللنیب  ی داور  و   ی داخل   یداور  موضوع   در   ی واحد   قانون  ی دارا   آلمان   کشور
 ی داور  قواعد   از  اقتباس  با  بود،  گرفته  الهام  تجار  عرف   و   سنن  و  آداب  از  عموما    که  ،1998  سال   در  3ی، مدن  یدادرس   نییآ  قانون  ی عنی  آلمان،   دهم

  یهایداور  بلکه  ،یتجار  یهایداور  در  تنها»نه  آلمان   در  واقع   یها ی داور  یۀکل  یبرا   را   نمونه  قانون  مفاد  و  افتی  تحول   ترالیآنس  ۀنمون   قانون
  مورد  در  فقط  آلمان  یدادرس  نییآ  قانون از  دهم  کتاب. مقررات  (WoLff, 2015, p. 244)  استکرده    ی تلق   اعمال   قابل  «ی داخل   و   ی المللنیب

  ، 1025  ۀماد  2  بند   برابر.  است  شده  قائل  را   ی استثنائات  قانونگذاراین،    وجود  با.  شودی م   اعمال  است  آلمان  در  آن  مقر  که  یداور   یهای دگ یرس 
  اشخاص نزد  ل یدل  لیتحص امر در دادگاه یی قضا کمک در آلمان کشور یداور قواعد  شمول  تحت ی طیشرا  با  آلمان کشور از خارج  یداور مراجع 
  آلمان   کشور  از  خارج  در   یداور  مقر  که   است  اعمال   قابل  ی موارد   در  1050  و1033  ،1032  مواد  یفحوا .  رند یگی م  قرار   آلمان  کشور  در  مستقر

 4، آلمان  نیقوان(.  20  ص ،  1400  ، ی تی)هدا   شودی مشخص م   یبا توافق بر مقر داور  یاعمال داور. قانون قابلباشد   نشده   نییتع  ی داور  مقر   ای  باشد
  بتواند   ی دادگاه  که  ستین  ینحو  به  هاآن  اتیادب   اما  ،اند نکرده  اشاره   یی قضا   تیصالح   ۀحوز  از  خارج   در  لیدل   لیتحص  به  مشخص  طور  به  اگرچه

  است   ممکن   امر   ن یا.  کند   کمک  دارند  دادگاه   آن   یی قضا  ۀحوز  از   خارج   در   که  شهود   ا ی  ادله  ۀ نیزم  در   طرف  کی  ا ی  ی داور  وانی د  یهادرخواست  به
  آلمان  یدادرس   ن ییآ  قانون   دهم  کتاب  ۀگستر(.  209،  208  ص،  1398  ،  موزز)  باشد  5یی قضا  معاضدت  یتقاضا   ۀنام  ارسال  قی طر  از  مثال   یبرا 
  و   ی مل  نیقوان  رسد ی م  نظربه  6.است   بوده  نادر  امروز  به  تا  ی مقررات  نیچن   ی المللنیب  یداور  قواعد   در   و  است  ی المللنیب  یداور  ت یتقو  جهت  در
هرچند    .است  نشده  قائل  ی المللنیب  و   ی داخل  یداور  ن یب  ی تفاوت   یی قضا  مساعدت  یاعطا  امر  در   آلمان   یها دادگاه  در  یداور  قواعد   یاجرا   ۀ ویش

 دانان ارائه شده است.در این رابطه توسط حقوق آلمان  یداور قانون  1025 ۀماد 2 بند  ازهای مختلفی که برداشت
  مطابق سند  ۀ ارائ  ا ی  کاال  ۀن یمعا  مورد  در   متقابال    بتوانند  قرارداد   نیطرف   اگر  ی،المللنی ب  ی داور  کی  در   ،آلمان دانانحقوق  از  ی تیاقل  یۀنظر  بنابر

  گونهچیه  بدون   را  ی خارج  ۀادل  لیتحص  شکل  ن یا  دیبا  آلمان  یهادادگاه  ،(Lachmann, 2007, p. 1636)کنند    توافق  ی سازمان   نیقوان  با
  ها آن  ی،کل  طوربه  .کند ی م  تی تبع  نیطرف   ۀنامتوافق   از  یداور  روند   باشد،  نداشته   وجود  7یاآمره   ۀ قاعد   چیه  که ی مادام.  ند ینما  اعمال  یامسامحه
  در  خاص  نحو  به  و  یداور  یها ی دگ یرس   در  نیطرف   نیب  یداور  ۀنامموافقت   یاجرا   به  ی، طیشرا   چیه  در  ،آلمان   یهادادگاه  کنند کهی م  استدالل

 اما   است،  یداور  نیطرف   نفع   به  ی خارج   کشور  گری د  در  مستقر  ۀادل   لیتحص  موارد   از  ی برخ   در.  نیستند   ملزم   ی خارج   یهاوانی د یبرا   ادله  لیتحص
  طبق   را   آن  بداند   استماعقابل  را   درخواست  دادگاه  که  ی صورت   »در  کهن یا  بر  ی مبن  مزبور،  قانون  1050  ۀماد  دوم   شق  بیتصو  از  یی نها  هدف  د یشا

 
1. S. 2 (3) EAA 1996 i.c.w. Ss. 44(2) (a) and (5) EAA 1996; harriS, S. 2 EAA 1996 n. 2E 
2. Cruz City 1 Mauritius Holding v. Unitech Ltd. & Ors [2014] EWHC 3704 (Comm.), n. 49. 

3. Ivilprozessordnung, ZPO  

4. German Code of Civil Procedure. & 1050 
5. Letter Rotatory 

6. See e.g. Similiar provisions in S. 2 (3) i.c.w. S. 43 and 44 EAA 1996. 

7. Zwingende Rogelungen 
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  روش   به   ادله  کشف  ۀگسترد   فاتی تشر  از   که  باشد  این   دهد«، ی م  قرار  یدگ ی رس   مورد   یی قضا  اقدامات  گری د  و   مدارک  و   اسناد   و   ادله   لیتحص  قواعد 
 .شود  اجتناب متحده االت یا یهادادگاه بر حاکم  ی عمل یۀرو

 نی بهتر  نیا  که   کنند  مراجعه  شودی م   افتی  یی قضا  ۀحوز  آن   در   ادله  که   آلمان  یدولت  دادگاه   به   ما  یمستق  توانندی م   یداور  نیطرف   ،گری د  یسو  از
 یالمللنیب یداور 1052 ۀماد 2 بند  نیقوان تیرعا با و شیخو تیصالح  قالب در را  درخواست نیا تواند ی م دادگاه. است ادله لی تحص در نهی گز

 مساعدت  دستور   و  ی کند بررس   ،لیدل   استماع  بهراجع   ترالیآنس  ۀنمون   قانون  27  ۀماد  دوم   شق  با  منطبق  آلمان،  یمدن  ی دادرس   نییآ   قانون  355  ۀماد  و
.  کند ی م   ی بررس   را   ادله   امر  در   یی قضا  مساعدت  درخواست  کشور،  ۀموضوع   حقوق  نیقوان  با   مطابق  ،دارتی صالح   دادگاه  که  است  یهی بد .  دهد 

  است   ممکن  دادگاه  ،ی توجهقابل  طور به.  کند می   رد   دهد  صیتشخ  ی قانون   ن ی مواز  برخالف  را   آن  چنانچه   و ورزد  می   مبادرت   کمک  رش یپذ   به   سپس
  تحمل   است  الزم  شواهد   ۀاقام  یبرا   که   را   ی خاص  اقدامات  دهد   دستور  نیطرف   ریغ  به  تواند ی م  و   کند   کمک  نیطرف   ریغ  از  ایاش  ا ی  اسناد  افتی در  در

  با   است   ممکن  دادگاه   ن،یبرا عالوه   ی. داور  در   استفادهمنظور  به  ی کارشناس  گزارش   یۀته   ی برا   رطرف یغ  ملک   به   کارشناس  ورود   مانند   کنند،
 وانی د  صورت   ن یاست در ا  ی هی بد    p.4..(Münch, 2007موافقت کند )  یخارج   ای  ی آلمان   مقامات  از  ی عموم  سوابق  به  ی دسترس  درخواست

 .استآن کشور   یی قضا قلمروادله در  لیبه دادگاه آلمان در جهت تحص ابت ین یاعطاقادر به  ی خارج یداور

   کا ی آمر   ۀ متحد   االت ی ا .  3- 2

  متحده  االت یا  یداور  مقر  قانون.  اند نموده  اتخاذ  ی المللنیب  یداور  یها نامهموافقت  رش یپذ   به  یمساعد   اریبس  دگاهی د  متحده  االت یا  یهادادگاه
  اجرا فدرال  یداور   قانون  توسط  عمدتا    متحده  االت یا  سطح   در   که   است  یداور  ی حقوق   یساختارها  نی تردهیچیپ  و  نی ترگسترده  از  یکی  یدارا 

مطرح    1کای آمر  ۀمتحد   االت یا  قانون  قواعد و مقررات داوری در بخش نهم از   از   ی بخش  ن،یهمچن.  شد   بیتصو  1925  سال   در   بار نیاول   که   شودی م
  هاآن  مقر  که  ی خارج   یداور  یها وانی د  به  لیدل   لی تحص  در  یی قضا  مساعدت   به  ی لیتما  کای آمر  ۀمتحد   االت یا  فدرال  یداور  قواعد شده است.  

  دگاه ی د  دو  نیا  ادامه   در   .استآورده    فراهم  را   نهیزم  نیا  ، 1782  بخش  به  استناد  با   ،کشور  ی عال   وان ی د  اما   ندارد،  است  کای آمر  متحده  االت یا  از  خارج 
 .است شده ی بررس  جداگانه

 2کا ی آمر   فدرال   ی داور   قانون .  3-1- 2

 شهادت  یادا   یبرا   شهود  »احضار:  دارد ی م  مقرر  ،کشورها  از  یبرخ   یداور  قواعد   برخالف   فدرال،  یداور   قانون   یداور  قواعد   از  هفتم  بخش
  ،فدرال  یداور  قواعد   حسب.  د«شوی م  ریپذ امکان  است  کای آمر  ۀمتحد   االت یا  در  هاآن  یداور  مقر  که  یالمللنیب  یداور  یهاوانی د  در  فقط

  ی هادادگاه  3.دارد   قرار  کای آمر  ی نیسرزم  قلمرو  در   هاآن  ی داور  مقر  که  است  یداور  یهاوانی د  مختص  لیدل   لی تحص  امر  در  دادگاه  یی قضا  مساعدت
.  دکننی م  یی قضا  مساعدت  است  کای آمر  از  خارج   ها آن  یداور  مقر  که  ی المللنیب  یداور  یهاوانی د  به  ندرت به  فدرال  قانون  حسب  متحده  االت یا

  نموده   اقتضا  موضوع   نیا  در  موقت  دستور  صدور  تی فور  که  یی ای در  ی با محوریت اختالفاتهاپروندهدر    غالبا  و    یی استثنا  اریبس  موارد   در   کهچنان
  ل ی تحص  در  ی ن یتأم  اقداماتاست مبادرت به انجام    بوده  کای آمر  ۀمتحد   االت یا  از  خارج ها  آن  یداور  مقر  که  یداور  یهاوانی د  بهها  ، دادگاهاست

 وجود ندارد. لی دل  لیتحص برای ی خارج یداور وانی از د  ابتین رش یپذ  امکان  فدرال، قانون  حسب 4اند.داوری کرده  ند یفرا  در ادله

 
1. United States Code, U.S.C. 

2. F.A.A, U.S.A  ، 1. Federal Arbitration Act 

3. §7 FAA USA only confers enforcement authority on the ‘district court for the district in which such arbitrators, or a majority of them, are 

sitting; see also National Broad- casting Company Inc NBC v. Bear Stearns Co Inc SBC TV, (2d Cir.1999), in: Y.B. Comm. Arb. 1999, 886; 

frieDman/LaVauD, 4; SaLomon/frieDrich, FAA, 352 ET seqq. 

4. Burton v. Bush, 614 F.2d 389 (4th Cir. 1980), n. 
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 یی قضا   یۀ رو .  2- 3- 2

مقنن قواعد و    که  است  هی نظر  نیا  بر  ی مبتن  ی خارج   یهایداور  یبرا   لیدل   لیتحص  امر  در  متحده  االت یا  ۀکنگر  قانون  مفاد  حی صر  نص
  در   ادله  یآورجمع   منظوربه  های داوریمجموعه قوانین ایاالت متحده در موضوع مساعدت به دیوان  1782طور خاص در بخش  مقرراتی را به

  ی آورجمع  یبرا  1782 بخشبینی و وضع نموده است. حوزۀ جغرافیایی این کشور پیش  از خارج  در  ی دادرس  کی در استفاده یبرا  متحده االت یا
 .Elul & Mosquera, 2017, p) است  شده  ری تفس  کشور  از  خارج   در   ی داور  یهاوانی د  یدگ ی رس   در  استفاده  منظور به  متحده  االت یا  در   ادله

  ۀ دامن  تواند ی م   ی حت   ای  دارد  را   لی دل   لیتحص  امر   در  یخارج   یداور  وانید  درخواست   رد  ای  قبول   تیصالح   متحده  االت یا  یهادادگاه  نی. بنابرا (393
  هنوز  یداور  وان ی د  که   است  یموارد   شامل  ی حت  مساعدت  نیا  . کند   محدود  ی المللنیب  یداور   ۀنیزم  در   خاص  مالحظات   اساس  بر  را  ادله  لیتحص
 ۀپروند   در   آنچه  و   شد  بیتصو  کنگره   در   آنچه   برخالف،  گرفت  جهی نت  شود ی م  نی. بنابرا (Holtzmann, 1978, p. 253)  باشد  نشده  لیتشک

  را   هاآن  صراحتا    نه  و  کرده است  خارج   1782  بخش  اعمال  ۀمحدود  از  را   ی المللنیب  یداور   یهاوانی د  صراحتا    نه  قانونگذار  شد،  حکم  درمانایب
  یاستدالل  همان  ذکر  با  و  1782  بخش  برابر  ،تواند ی م  دادگاه  که  اند کرده  استدالل  دانانحقوق  از  ی برخ   1.ه استداد  قرار  1782  بخش   شمول   تحت

  مساعدت   ی خارج   یداور  یهاوانی د  به  ادله  لیتحص  یبرا   قتیحق  کشف  جهت  در  یداور  ند یفرا   در  دخالت  بدون  است،  شده نتلیا  ۀپروند   در  که
 بر  ی مبن  یداور  یهاوانی د  یتقاضا  ی،قانون   ی منبع  عنوانبه  ،1782بخش  به  استناد  با  تواند ی م  یی قضا  مرجع   که   اند رده  استدالل  ن یهمچن  هاآن.  کند 

  سال  در  ورکیوین  ی محل  یهادادگاهاز    ی کی  ،نیند. همچناامر مخالف  ن یدانان هنوز با احقوق  ی (. برخ Born, 2010, p. 205)   رد یبپذ   را   لیتحص
 1782  بخش  یداور  قواعد   استناد  به  را   مرجع   آن  توسط   ادله  لیتحص  بر  ی مبن  یداور  یهاوانی د  از  ی کی  درخواست  ،ماریکل  ۀپروند   در  ،2016

  ییکه مقر آن خارج از قلمرو قضا  ی داور  وان ی ددرخواست    به   ابت ین  ی اجرا   و متحده، امکان قبول    االت یا  1782بخش    حسب  ،جهینت  در   2. رفتیپذ 
 مستقر است وجود دارد.   ی گری و در کشور د کای آمر

   س ی سوئ  ی داور   نظام.  4- 2

 فصل در که گرددی م  باز ی زمان به آن نهیشیپ و گرددی م باز نوزدهم قرن به که است یادی ز قدمت یدارا  سیسوئ  ی حقوق  نظام در ی المللنیب یداور
  مرجع   ژنو  زمان  آن  از(.  Fcdisp, 2018, p 168)  شد   نییتع  یداور  مقر  ژنو  ،کای آمر  ی داخل جنگ  از  ی ناش  ،ایتانی بر  و  متحده  االت یا  نیب  اختالف

مانند آلمان    یی . برخالف کشورهااست   بوده  برخوردار  ی رینظی ب  شهرت   از   همواره  شد و   انتخاب  کشورها  نیب  اختالفات  فصل  یبرا   ی جهان   ی حقوق 
.  (Arroyo, 2018, p.11)است  ی المللنیب  یو داور  یداخل  یقواعد دوگانه در داور  یدارا   سی، کشور سوئ دارند   یواحد داور  نیکه قوان  سیو انگل

  سیسوئ   در   هاآن  مقر   که   شودی م   اعمال   ی المللنی ب  یداور  یهاوانی د  یبرا   ی داور  مقر   قانون  ،ی خصوص   المللنیب  حقوق   دوازدهم  فصل  حسب
  دوازدهم  فصل  مقررات  ،یداور  ۀنامموافقت:»حسب  است  کرده  مقررچنین    سیسوئ  ی خصوص   المللنیب  قانون  176  ۀماد1  بند .  است  شده  واقع 

 3. دارد«  قرار سیسوئ  کشور  در ها آن  مقر که شد  خواهد اعمال یداور  یهاوانی د بر
 کشور   از  خارج   در  ی دگ یرس   ای  باشد   نشده  ی نیبش یپ  سیسوئ   کشور  یهادادگاه  یی قضا  تیصالح   به  راجع   ی مقررات  که  یموارد   در  رو،ازاین

 مستندات  غالب   که  یمحل  در  ،سیسوئ   ییاجرا   مقامات   ای  ییقضا  مقامات   ، کرد   مراجعه  سیسوئ   دادگاه   به  متعارف   نحو  به   نتوان  ای  نباشد  مقدور
 مساعدت لی دل  لیتحص امر در  ی خارج  یداور یهاوانی د به یاضطرار یی قضا تیصالح   اعمال جهت در  توانند ی م است، مربوط  هاآن به پرونده

  ، نیبنابرا .  است  ریپذ امکان  سی سوئ   یی محاکم قضا  توسط   ابتیامر ن  ی،خارج  ی داور  وانی ادله از د  لیدرخواست تحص  رش یصورت پذ   در  4.ند ینما

 
1. National Broadcasting Company Inc NBC v. Bear Stearns Co Inc SBC T V. (2d Cir.1999), in: Y.B. Comm. Arb. 1999, 888; SteinBrück, 

213; MaLament, 1224. 

2. Kleimar N.V., 220 F. Supp. 3d 517 (S.D.N.Y. 2016); See also the related request in the 7th Cir. Which has also been granted: N.V. v. Benxi 

Iron & Steel Am., Ltd., and No. 17 CV 01287(N.D. Ill. 2017). 

3. Sieht dieses Gesetz keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die 

schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist 

4. IPRG 3 II. Notzuständigkeit 
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  لیدل   لیتحص  امر  در   دادگاه  یی قضا  مساعدت  از  تواند ی م  محدود   اریبس  طیشرا   در  فقط  است  سیسوئ   کشور  از   خارج   آن  مقر  که   یداور  وانی د
 .ستین بخشتیرضا چندان  که شود، تیحما

. هستند   ی خارج  یهاوانید  به  یی قضا  مساعدت  یاعطا  به  مکلف  ،ی خاص  طیشرا   احراز   با  ،عدالت  تحقق  جهت   در  س یسوئ   یهادادگاه
  یداور  قانون 1  ۀماد  ی بازنگر  ،جهت   نیا  از.  اند داده  قرار  انتقاد   مورد   را  یخارج   یداور  ی هاوانی د  به   یی قضا  مساعدت  در   طالها  ی حقوق   نی دکتر

 مقرر  ی خصوص   المللنیب  حقوق یداور  قانون  3  ۀماد(.  Zuck, 2018, p. 19)  است  گرفته  قرار  مناقشه  و  بحث  مورد   ی خصوص   المللنیب  حقوق
  نحو   به  نتوان  ای  باشد   رممکنیغ  کشور  از  خارج   در  ی دگ یرس   ای  نکرده  ی ن یبشیپ  را   سیسوئ   کشور یی قضا  تیصالح   قانون  که یموارد  »در:  دارد ی م

 مربوط   ها آن  به  یکاف  ۀ انداز  به  پرونده  قیحقا  که   یمحل  در  س،یسوئ   ییاجرا   مقامات   ای  ییقضا  مقامات  ،کرد   مراجعه  سیسوئ   دادگاه  به   متعارف 
  ی بدو  دادگاه  تیصالح   از  الهام  با  ،ی خصوص   المللنیب  حقوق  یداور  قانون  3  ۀماد  1. ند« ینما  یاضطرار  یی قضا  ت یصالح   اعمال  توانند ی م  است،

 ل یتحص امر در دادگاه یی قضا مساعدت برای  است،شده  ی نیبشیپ فرانسه کشور در یاضطرار اقدامات اساس بر که موقت داور نصب در سی پار
برای   سیسوئ   کشور  دارتیصالح   دادگاه(.  Arfazadeh, 1996, p. 325)   است  ی تسر  قابل  سیسوئ   در  ی المللنیب  یداور  یهاوانی د  به  لیدل 

  دادگاه   کی  از  یالمللنیب  یی قضا  کمک   اخذ  یبرا   اقدام  نیاول   که  است  ی کانتون  دادگاه  ی خارج  ی داور  یهاوانی د  به   یی قضا  مساعدت  درخواست
-Schneider, 2009, pp. 63) است  سیسوئ   کشور  در  «ی »استان  یکانتون   یهادادگاه  از  ی کی  به  یی قضا  مساعدت  درخواست  میتسل  ی خارج 

 قلمرو   به  ی بستگ  کانتون  ی عال  یها دادگاه  ای  یامنطقه  یهادادگاه  توسط  ادله  اخذ   در  ی خارج   یداور  وانی د  به  دادگاه  یی قضا  کمک  معموال  .  (64
ادله مبادرت به    لیدرخصوص تحص  ی مختلف  ی حقوق   یهااز نظام  یداور   نیکه طرف نینظر به ا  2.است  کرده  مساعدت  درخواست  که  دارد   یی قضا

  ل ی تحص  به  ارجاع  از   استفاده   با  ی داور  وان ی د  ا ی  نیها طرف مربوط به ادله  یبه قواعد شکلدارد که راجع   تیاهم  جهیدر نت  کنند،می   یداور  یتقاضا
  شود   اعمال  یالمللنیب  یداور  در  ادله  لیتحص  بهراجع   وکال   ی المللنیب  یۀاتحاد  قواعد   به   ارجاع  با  ای  یداور  سازمان   کی  یداور   قواعد   به   ادله

ی، این پیشنهاد صریح را داده است  خصوص   المللنیحقوق ب  اصالح  سینوشیپ  انی جر  در  ،سیسوئ   قانونگذار  را  یاخ(.  70ص  ،1400  ،جورج )
  ی قواعد مقر داور  ،ی خارج   یداور  وانی اما در صورت درخواست د  ،کنند می خود را اعمال    یقانون داخلهای سوئیس در این رابطه گرچه  که دادگاه

م   وانی د درنظر  هماهنگ  حکایتکه    د ن ریگی را  قوان  ی خاص  ی از  پذ   االت یا  نیبا  در  برا   لیتحص  رش یمتحده    دارد   یخارج   یداور  وانی د  یادله 
((Raess, 2020, p. 242 . 

   فرانسه   ی داور   نظام.  5- 2

  در   سنن  و  عرف   برخالف.  است  گرفته   قرار  فرانسه  حقوق  نظام  یهایداور  ی قانون   یمبنا  که شد   ی بازنگر  2011  سال  در  فرانسه  « یداور  مقر  »قانون
  منافع»  اگر  که  اصل  نیا  یمبنا  بر  و  است  مستقل  و  آزاد کامال     « یداور   مقر  قانون»  کاربرد   مورد   در  یفرانسو  قانوگذار  کرد یرو  ،یداور  یهانظام

  ادله   لیتحص  امر  در   فرانسه  یها دادگاه  یی قضا  مساعدت  ،ی المللنیب  یداور  قواعد   بعد  به  1504  مواد   استناد  به  ، « باشد   خطر   در  یالمللنیب  تجارت 
  یدادرس   نییآ  قانون  1504  ۀ ماد  3. دارد   یخارج   یداور  یهاوانی د  به  کمک  در  ی عیوس  ۀگستر  که  شود ی م  اعمال  ی المللنیب  یداور   یهاوانی د  به

(.  Vidal, 2012, p. 25.)باشد«   المللن یب تجارت   منافع  به  مربوط   که   است   ی المللنیب  یدرصورت   یداور  کی» :دارد ی م  مقرر   فرانسه  یمدن
 در  است  فرانسه  کشور  از  خارج   هاآن  یداور  مقر  که  ی المللنیب  یداور  یهاوانی د  به  ی المللنیب  یتجار  منافع   حفظ  ۀقاعد   تحت  فرانسه  یهادادگاه

  مقر   قانون  ،یداور   ن یطرف   تیتابع  از   نظرصرف   را  یداور   ،یاصدار  یرأ   در   ،سی پار  دنظری تجد  دادگاه.  د کننی م   یی قضا  مساعدت  ل یدل   لیتحص  امر

 
1. Sieht dieses Gesetz keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die 

schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist 

2. DFT 141 III 444, ASA Bull. 3/2017, p. 737 et seq., cons. 2.3. 

3. Art. 1504 CCP FR ; DerainS/kiffer, n. 3 et seq. Balthasar BaLthaSar/ZiaDe, n. 6 ; caDiet/JeuLanD, n. 1063. 
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  در  ی المللنی ب  تجارت   منافع   کهی زمان   1.بگذارد   ریتأث  ی المللنیب  یتجار  منافع  بر  که  است  نموده  ی تلق  ی المللنی ب  ی زمان  اجرا قابل  قانون  ای  یداور
  یخاص  قانون  که نیا  ای  باشد   فرانسه  کشور  در  ی المللنیب  یداور  وانی د  ی داور  مقر  که   ندارد   ی بستگ   نیا  به  هادادگاه  یی قضا  مساعدت  ،باشد   خطر

  یداور  موضوع   تحت   ی المللنی ب  یتجار  منافعکه    شود   احراز  ییقضا  مرجع  در   است   ی کاف.  شود  اعمال   یداور  نیطرف   مورداختالف  موضوع   بر   د یبا
  یداور  باشد،  کاال  یمرزبرون  انتقال  به  مربوط   اگر  ی حت  یداور  نیطرف   »اختالف  مثال،  رایب.  دارد   یی قضا  کمک  به  ازین   و  است  خطر  در
  اصل   نیا  ،ی المللنیب  یداور  حقوق  نظام   در  2. باشند«   یفرانسو  شخص  دو  هر  هیالمرسل  و   کاال  ۀ کنند ارسال  اگرچه  شود،ی م  یتلق  « ی المللنی»ب

.  شودی م  ی تلق  ی المللنیب  یداور  باشند،  داشته  اختالف  یاقتصاد  نظر  از   کشور  کی  از  شی ب  اگر  که  است  قرار گرفته  فرانسه  یی قضا  یۀرو  موردقبول 
  یداور  باشند،  یفرانسو  طرف   دو  هر  اگر  ی حت  باشد،  کاال  یمرزبرون  انتقال  به  مربوط   اختالف  موضوع   اگر  ،فرانسه  ی المللنی ب  یداور  حقوق  در
 مساعدت   یاعطا  تیصالح   فرانسه،  کشور  با  ی حقوق   ارتباط  بدون  و  یداور   مقر  قواعد   از  فراتر  یی،قضا  محاکم  روازاین  3.شودی م  ی تلق  « ی المللنی»ب

. برخالف رد یگی م  قرار  ی خارج   یداور   یهاوانی د  استقبال  مورد   کرد یرو  نیا  که  دارند   را   ی خارج  یداور  یهاوانی د  به  ادله  لیتحص  امر  در  یی قضا
  را  ادله  لیتحص  امر  در   دادگاه   از  کمک   درخواست  تیصالح   فرانسه  ی داور  وانی د  ،یداور  نیطرف   جزهب  ،یقواعد داور  گری قانون نمونه و د  27  ۀماد

دادگاه    بهکه مقر آن در کشور فرانسه است    یداور  وانی د  ابتین  درخواستموضوع    روازاین(.  (Dupeyré & Nougein, 2012, p. 135  ندارد 
 . کنند  مراجعه  ادله لیتحص برای یخارج دارتیصالح  دادگاه به راسا   د ی با یداور نیطرف  از کی هر و  است ی منتف  ی کشور خارج 

 ران ی ا   ی داور   نظام.  3

 هفتم  باب  در  ی داخل  یداور  شامل  لیدل   لیتحص  امر  در  ی خارج   یداور   یهاوانی د  به  هادادگاه  یی قضا  مساعدت  موضوع   در  رانیا  یداور  قواعد 
  شرح   به   که  است  ران یا  ی المللنی ب  یتجار  یداور  قانون   و   انقالب  و  یعموم  ی دادگاها  در   یمدن   یدادرس   ن ییآ  قانون  501تا    454  مواد  ،یداور

 .است شده پرداخته کی هر

 ی داخل   ی داور .  1- 3

. ند ینما  میتسل  داوران   به  را  خود  مدارک  و  اسناد   د یبا   نیطرف : »دارد ی م  مقرر  یداور  نیطرف   ن یب  لیدل   لیتحص  امر  در   رانیا  یداور  قانون  476  ۀماد
.  ند« ینما  انتخاب  کارشناس  باشد،  یضرور  کارشناس نظر  جلب  میتصم   اتخاذ  یبرا   اگر  و   بخواهند   آنان  از  را   الزم  حاتیتوض   توانندی م زین  داوران
  ی کارشناس  به  فقط   واقع   کشف  یبرا   یی قضا  امارات  مجموع   از  و  دارد   ی قانون   نص  یداور  طرف   نزد   ادله  لیتحص  از  فقط  رانیا  ی داخل  یداور  قانون
  ارتباط  در.  است  ساکت   لیدل   لی تحص  امر  در  یداور  یهاوانی د  به  کمک  جهینت  در  و  ثالث  اشخاص  نزد  ادله  لیتحص  بهنسبت  و   است  نموده  توجه

  یکارشناس  قرار  محل،  ۀنیمعا  و   ی محل  قیتحق  مانند   یاعداد  یقرارها  شکل  به   القاعدهی عل  ها دادگاه  که   ی قیتحق  باتیترت   انجام  در   داوران   اریاخت  با
  یگواه  استماع  محل،  ۀنیمعا  ،ی محل   قیتحق  ،نیبنابرا   (.476  ۀمادکرده است )  حی تصر  را   کارشناس  نظر  جلبفقط    قانونگذار  ،کنند ی م  صادر...  و

  قانون   به  د یبا  ی داور  نیطرف   ،یداور  خاص  قانون  سکوت   موارد   در  رسد ی م  نظربه(.  547  ص،  1392)شمس،    است  مانده  مسکوت   ...و  گواهان
 .کنند  رجوع  ادله لی تحص امر در  ی مدن ی دادرس نییآ عام

 مربوط   که   ی گری د  اطالعات  ای  سند  هرگاه : »داردی م  مقرر  ،212  ۀ ماد  حسب   ،ثالث  اشخاص   نزد  اسناد  لیتحص  در   یمدن  یدادرس  ن ییآ  قانون
  را  آن دادگاه  و باشد  موجود شوند ی م اداره  و سیتأس دولت یۀسرما با که ی مؤسسات ای هایشهردار  ای هابانک  ای ی دولت ادارات در است دعوا  مورد  به
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2. Société Pangee v. Société Fancefert, 1995, 625 (2.) 
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examples see caLLé/Dargent, Art. 1504 CCP FR n. 2 ; cLay, Art. 1504 CCP FR, 171 et seqq. 
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  را  الزم  اطالع  ا ی  سند   رونوشت  ارسال  مربوط   سازمان ای  اداره   به  ی کتب  طوره ب ا،دعو  اصحاب  از  ی کی  درخواست  به  دهد،  صیتشخ  موضوع   در  مؤثر
  ۀ ارائ  عدم  تیول ئ مس  که   ی کس  امتناع،  درصورت ...    دهد انجام  را  دادگاه   دستور  ا  فور  است  مکلف  مربوط   سازمان  ا ی  اداره.  دارد ی م  مقرر  موعد  ذکر  با

 خواهد   محکوم   سال  کی  تا  ماه  شش از  ی دولت   خدمات  از  موقت  انفصال  به  تخلف  احراز  و  دادگاه  نیهم  در  ی دگ یرس   از  پس  ،است او  متوجه  سند 
 . شد« 

  در  امر ن یا  ی کل   طوربه  باشد،  یمنطق  مکن است م   ی،داخل  یداور  در   ژه یو به  ،موارد   یبرخ  در ی مل  یمدن ی دادرس  ن ییآ  قواعد   اعمال   که نیابا  
 با  ی تقر  و  منسوخ  ی داخل  ی مدن  ی دادرس  نییآ  نیقوان  خودکار  اعمال  یالمللنیب  یداور  یهای دگ یرس   در  را یز  .شودی نم  هیتوص   ی المللنیب  یداور

 .  است شده  رد  مختلف یی قضا یهاحوزه  توسط که  است هامدت

   ران ی ا   ی الملل ن ی ب   ی تجار   ی داور   قانون .  2- 3

  ی داور  نیطرف   ن یب  واقع   کشف  جهت   در   ل یدل   لی تحص  امر  در   یداور  ت یئه  اقدام   بر  یمبتن  ران یا  ی المللنی ب  یتجار  یداور  قانون   دگاهید  ابتدا 
 .است  بررسی شده  شرح   نی بد   ی خارج   یداور  یهاوانی د  به  لیدل   لیتحص  امر  در   ی داخل  یها دادگاه  مساعدت  موضوع   سپس  و  ی بررس   شدهحی تصر

 ی کارشناس   به  ارجاع .  2-1- 3

  است  داده   ارجاع  کارشناس  به  را   موضوع   ،یداور   نیطرف  ۀادل   ی اب ی ارز  و  ی بررس   امر  در  رانیا  ی المللنیب  یتجار  یداور  قانون  25  ۀماد  حسب
  از  کی هر  ،ن یهمچن.  است  ی قانون   ۀمقرر  فاقد   رود،ی م  کار هب  موقت  دستور   صدور   قالب  در   گاه  که   ،ثالث  اشخاص   نزد  لیدل   لیتحص  امر  در   اما

:  استکرده    مقررچنین    ی المللنیب   یتجار  یداور  قانون  9  ۀ ماد.  کنند   موقت  دستور  صدور  درخواست  یداور  مقر  دادگاه  از  توانند ی م   یداور  نیطرف 
.  د« ی نما  درخواست  را  موقت  دستور ای  و   ن یتأم  قرار  صدور   6  ۀ ماد  موضوع   دادگاه   س یرئ   از  تواند ی م  ی داور  ی دگیرس   ن یح  ای  قبل ن،یطرف   از  کی هر»
  »داور«.  کند می   موقت  دستور  امر  در  یی قضا  مساعدت  باشد   رانیا  در  آن  مقر  که  یداور  تیئه  به  فقط  دادگاه  شود کهی م  استنباط  9  ۀماد  مفاد  از
  مگر   ، کند   صادر  موقت  دستور   نیطرف   از   هرکدام  درخواست  به  است،  یفور  فیتکل  نییتع  به   محتاج  که   اختالف  موضوع   به  مربوط   امور   در  تواند ی م

  طرف   چنانچه  ،صورت   دو  هر  در.  بسپارد   مناسب  ینیمأت  ی متقاض  که  د ینما  مقرر  تواند ی م   »داور«   .باشند   کرده  توافق  ی گری د  نحو  به  نیطرف   کهآن
 در  منحصر  یداور  تیئه  تیصالح «.  کرد   خواهد   اثر  رفع   موقت  دستور  از  داور« »  ،باشد   موقت  دستور  موضوع   با  متناسب  که  د بده  ی نیتأم  گری د

  را  حق  نیا  یداور  ۀنامموافقت  در  نیطرف   که   است  اعمال  قابل  ی صورت   در   تیصالح   نیا  و  است  یداور  گری د  طرف   بهنسبت  موقت  دستور  صدور
  و   اند شده  تفاوت قائل  خواسته  ن یتأم  و  موقت  دستور  نیب  قانون،  نیا   17  و  9  مواد  در  ،دانان حقوق  از   ی برخ .  باشند   نکرده  سلب  یداور  تیئه  از

  یحال   در  شده  ادی  خواسته«   نی»تأم  از  هم  و  موقت«   »دستور  از  هم  9  ۀماد  در  که  است  روشن  مواد  نیا  ۀمالحظ  »با.  شود  داده  حیتوض   د یبا  آن  علت
 خواسته  نیتأم  و  یفور  امور  در  میتصم  اریاخت  نیطرف   اگر.  است  آمده  انیم  به  سخن  موقت«   »دستور  صدور  در  داور  اریاخت  از  تنها  17  ۀماد   در  که
  و   موقت  دستور  چه  را،   کدام   چیه   در  دخالت  حق  باشند،  کرده   منع  صراحت  به   اگر  و   دارد   وجود  موارد   نیا  در   دخالت   حق  ند،ی نما  اعطا   داور   به   را 

  است،  آمده  ماده   ۀ ادام  در  کههمچنان  رود؛ی م  نیب  از  نیطرف   توافق  حی تصر  با   و  است  ی ل یتکم  17  ۀماد  در  مقرر  حکم.  ندارد   خواسته،  نیتأم  چه
 (.  227ص  ،1399 ،ی )خدابخش باشند« کرده توافق ی گری د نحو به  نیطرف  کهآن مگر

 ی الملل ن ی ب   ی تجار   ی داور   قانون   ۀ گستر .  2- 2- 3

  یادا   به   شهودآن    الزام  و   رانی ا  ی نیاز قلمرو سرزم  خارج  ثالث   اشخاص  نزد  ادله   لی تحص  با   رابطه   در   ران یا  ی المللنیب  یتجار   یداور  قانون 
  ت یتابع  از  فارغ   ی،خارج   یداور  ی هاوانی د  به  لیتحص  امر  در   یی قضا  مساعدت  یبرا   یداخل  دادگاه   ابتی ن  رش یپذ   ای  یداور  تیئه  در  شهادت

 امکان   ران،یا  ی المللنیب  یتجار  یداور  قانون  برابر  ی،داخل  یهادادگاه  و  است  نکرده  وضع   ی قانون   ۀمقرر  ،2  ۀماد  1بند    حسب  ی،داور  نیطرف 
  »در  که  است  نمودهقانون مقرر   نیا  36  ۀماد   3بند   اگرچه.  ندارند   را   لی دل  لیتحص  امر  در یخارج   یداور  یها وانی د  به  ییقضا  مساعدت  گونهچیه
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 ن یموضوع ا   یها ی داور  یبرا   ی گری د  طیشرا   و  باتیترت   دول  ریسا  و  رانیا  ی اسالم  یجمهور  دولت  نیمابی ف  یهاتوافق   و  معاهدات  در  که  ی صورت 
  در   ییقضا  مساعدت  منظور به  کشورها  گری د  با   توانند ی م   ران یا  یی قضا  محاکم  ، متبع خواهد بود«   طیو شرا   باتیقانون مقرر شده باشد، همان ترت 

 . کنند  ابتین قبول است به شرط رفتار متقابل  رانیکشور ا ی نیخارج از قلمرو سرزم ها آن یداور مقر که  ی داور یهاوانی د به لیدل  لیتحص امر

 ی ر ی گ جه ی نت 

  نزد  ادله  به  ی دسترس   ثیح  از  یی قضا  محاکم  بهنسبت  که  است  تجار  نیب  اختالفات  فصل  ی خصوص   روش و    ی ردولتیغ  ی دادرس   ی نوع   یداور
 فاقد   ،نیستند   ی المللنیب  یداور  وانی د  با  یهمکار  به  حاضر  یاراد  نحو  به  که  ،یداور  مقر  کشور  از  خارج   در  شهود  شهادت  اخذ   ای  ثالث  اشخاص

  ی هادادگاه  کمک.  دارند   ادله  استقرار  محل  کشور  دارتیصالح   یهادادگاه  تیحما  به  ازین  جهینت  در.  است  یی اجرا   اقدامات  دستور  صدور  تیصالح 
  عامل   یخارج   یهاوانی د  به  کمک  یبرا   ثالث   اشخاص  زد ادله ن  لیدر جهت تحص  یداور  ند یفرا صدور دستور در    ا یدر قالب دستور موقت    ی مل
المللی  اهمیت داوری بین  علتبه  ،های حقوقی پیشرفته بسیاری از نظام  رو،ازاین .است  نه یزم  نیا  در  یداور یی نها  ی اثربخش  و نیتضم  در  ید یکل
 ون ی کنوانس .دانند می ها  آنهای داوری و کمک به  دیوان  از   خود را متعهد به حمایت  ،قضایی های  رسیدگی   سازوکار حل اختالف جایگزین  منزلۀبه

  ت خود درخواس  یدر مقر داور  ی از دادگاه دولت   ی خارج  یداور  وانی د  ،آن  موجببهکه    شودی م  اعمال  یموارد   در  اروپا یداور  ی المللنیب  یتجار
کشور   یی قضا  ۀمستقر در حوز  ی درخواست را به دادگاه دولت  یحاو  ۀنام  وانی د  یوردادگاه مقر دا   ،. سپسد کنی م  ادله  لیتحص  در  یی قضا  مساعدت

  تیحما  یبرا   را   ادله  لیتحص  در  دادگاه  یی قضا  مساعدت  انگلستان  1996  مصوب   یداور  قانون.  د کنی م  سالاراست  که محل استقرار ادله    گری د
  صراحتبه  ،ترال یآنس  ۀ نمون   قانون  از   موسع   ریتفس  با   ،آلمان  یحقوق   نظام.  است  دانسته  فیتکل  و   ی عیطب  ی ضرورت   یخارج  یهایداور  ی هاوانی د  از

  در   ثالث  اشخاص  نزد   ادله  لیتحص  در  ی خارج   یها وانی د  از  ابتین  قبول   به  دهم  کتابحسب مفاد    کرده است کهرا مکلف    ی داخل  یهادادگاه
و   یی به مساعدت قضانسبت   ،1782موسع از بخش    ری با تفس  ،کای آمر  ۀمتحد   االت یمحاکم ا  قضات.  کنند   یی قضا  مساعدت  کشور  نیا  قلمرو

 تیصالح   از  الهام  با  ،سیسوئ   ی خصوص   المللنی ب  حقوق  یداور  قانون  3  ۀماد.  اند نموده  زیتجو  را   ی خارج   یداور  یهاوانی از د  ابتین  رش یپذ 
  امر   در  دادگاه  یی قضا   مساعدت  است،  شده   ی نیبشیپ  فرانسه  کشور  در  یاضطرار   اقدامات  اساس  بر  که  موقت  داور  نصب  در  سی پار  ی بدو  دادگاه
  مساعدت  ،باشد  خطر  در ی المللنی ب تجارت  منافع  که ی زمان فرانسه، حقوق دگاهی د از. است رفتهیپذ  را ی خارج  یداور یهاوانید به لیدل  لیتحص
  ییقضا  مساعدت  امکان  ،طیشرا   ن یا  در.  باشد   فرانسه  کشور  داخل   در  یالمللنیب  یداور وان ی د  ی داور  مقر  که  ندارد  ی بستگ  نیا به   هادادگاه  یی قضا

  دادگاه   ران،یا   ی المللنیب  یتجار  ی داور  قانون  6  ۀماد  حسب.  دشوی م  جادیا  فرانسه  ی مل  یها دادگاه  ی برا   هاآن  از   ابتین  اخذ  و   ی خارج  یهاوانی د  به
دادگاه    سیرئ   از   ی،داور  نیطرف   از   کی هر  درخواست  به   ،قانون  ن یا  9  ۀبرابر ماد   تواند ی م   دارد در آن قرار    یکه مقر داور  ی واقع در مرکز استان  ی عموم

 ل یتحص  درخواست  ی بررس   یبرا  ،6  ۀ ماد  2  بند   در  ی سازمان   یداور  رش یپذ   رغمبه  ،رانی ا  قانونگذار.  بخواهد دستور موقت    ای   نیمأقرار ت  صدور
 از   کی هر  ی ریتأخ   ی احتمالاست تا از اقدامات    نشدهقائل    یداور  تیئه  یبرا   ی تیصالح   گونهچیه  یمقر داور  در  یداور  نیاز طرف   کی هر  لیدل 

  از  خارج یی قضا  محاکم از لیدل  لیتحص برای یداور ن یطرف  فقطشده مطالعه شیپ یکه در کشورها ی امر کند؛ ی ریجلوگ  یروند داور در  نیطرف 
  در   ی خارج   یداور   یهاوانی د  است  الزم ، با توجه به سکوت قانون  ،که  است  آن  نی  مب  این پژوهش  یهاافتهی.  ورزند   مبادرت   توانند ی م  یداور  مقر
 یتجار  یداور  عرف   در  که  کنند   استناد  ی مدن  ی دادرس  نییآ  عام  نی قوان  به  رانی ا  میمق  ثالث  اشخاص  نزد   در  ادله  لیتحص  برای   یداور  ند یفرا 

  ن یبنابرا .  نیستمرسوم ُ  المللنی و در عرف ب  است  منسوخو    یبه امور تجار  یدگ یبرخالف اصل سرعت در رس   ،بربودنزمان  علتبه  ی،المللنیب
 لیامر تحص  در   ی داخل  یهادادگاه  ،ی المللنیبقالب معاهدات    در  رانیا  ی المللنیب  یتجار  یداور  قانون  36  ۀماد  3  بند حسب    شود،می   شنهادیپ

  ۀداحسب م  ،بودن درخواست  رش یبه شرط عمل متقابل و قابل پذ   است،  رانیا  ی نیقلمرو سرزماز  خارج    هاآن  مقر  که  یداور  یهاوانی دبه    لیدل 
 م یمق ی رانیتا تجار ا  کنند  ابتین  قبول  و یی قضا مساعدت ،تیتابع موضوع  در قانون  نیا 1ۀ بند ب ماد  اعمالدرنظرگرفتن  بدون  ی،قانون مدن  975
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در   رگذاریثأاز عوامل ت  ی کیآن    تیکه جذاب  ،ی المللنینزد تجار ب  ی سازمان   یداور  ثربودنؤم  و  یکارآمد و    شوند در خارج از کشور مشمول آن  
 .  د ی آ فراهم 1376مصوب  ی المللنیب یتجار یداور قانون به  یالحاق مواد واصالح  با ،است  ی در کشور خارج  یگذارهیسرما
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