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 لکيده
اراده اســت. در زمان  یتو تابع اصــل حاکم یقرارداد یتیماه یدارا یشــرط داور

شرط   یناگر مفاد ا ی،شرط داور  یاجرا یقوفصل آن از طر بروز اختالف و لزوم حل
س     یاابهام  یلبه دل ستلزم تف شد و د  یرسکوت، م به  یرناگز یماهو یدگیاور قبل از رس با
طبق اصول  یدبا ید،برآ ینو درصدد کشف قصد مشترک طرف یمفاد شرط داور یرتفس

س  س »قراردادها، اقدام به  یرو قواعد تف شرط داور  یرتف ذار در گاما قانون ید؛نما «یمفاد 
نموده و  یل قرارداد تحم ینرا بر اراده طرف یبه مرجع داور  یموارد، ارجاع دعاو   یبرخ
ساً داور   یامحدودشده و   یا یلزا ی،شرط داور  یقرارداد یتماه سا از قلمرو  ارجخ یا

با ابهام مواجه شده و مستلزم    یداور یاجرا یوهموارد اگر ش  یناست. در ا  یناراده طرف
ه مقنن درصدد کشف اراد   ،«ینقوان یراصول و قواعد تفس  »طبق  یدباشد، داور با  یرتفس 
ه، ضمن مقال یناست. در ا یمنتف ین،اراده و قصد مشترک طرف و بحث از کشف یدبرآ
ــخ عیارو م یتماه یینتب ــرط داور یصتشـ  ینودر تک ینو نقش اراده طرف یاجبار یشـ

ناســب با مت یرتفســ یوهقرارگرفته و شــ یموردبررســ یشــرط داور یرآن، کارکرد تفســ
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.قرارداد یرتفس ی،اجبار یداور یاری،اخت یداور ی،شرط داور ی،داور واژگان کليدي:

eisa.amini@yahoo.com )نویسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی استاد یار حقوق خصوصی. 1

 eskini@mofidu.ac.ir.  استاد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم   2

omid.rashidi2@gmail.com     سالمی واحد تهران مرکزی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد ا. 3

mailto:.Eisa.amini@yahoo.com
mailto:eskini@mofidu.ac.ir
mailto:omid.rashidi2@gmail.com


54 
1399 پاييز ودوم،ه سی، شمارنهم دوره، صلنامه پژوهش حقوق خصوصیف  

 مقدمه
ــکوت و یا تعارن در مفاد      ها قرارداد از مباحث مهم در زمان اجرای    یکی ، وجود ابهام، سـ

 گردد.یمو بالتبع لزوم تفسیر قرارداد  نظر بین متعاقدینقرارداد است که موجب بروز اختالف
از  (Arbitration Agreement)« نامه داوری  موافقت »نیز که تحت عنوان    داوری قرارداد
شود و یا اینکه   «قرارداد جداگانه داوری»صورت  شود، اعم از اینکه به برده میآن نام منعقد 

ضمن عقد و تحت عنوان     به شرط  در متن  (Arbitration Clause) «شرط داوری »صورت 
تفسیر » کننده ناگزیر ازکن است مستلزم تفسیر بوده و مرجع رسیدگیقرارداد درج گردد، مم

 باشد. «داوری شرطمفاد 
ــرط داوری ــر و کلی     شـ با عباراتی مختصـ نابراین   آید، به نگارش درمی  معموالً  ن در زما ب

که   های مغایریها و اسـتنباط برداشـت  ط، به دلیل سـکوت در بیان جزئیات و یا شـر این اجرای 
ــت   طرفین از واژه متعاملین ایجاد گردد. اگر    نظری بیناختالفو  ابهامات   ها دارند، ممکن اسـ

 بدواً ،شــودمواجه  این شــرط داور در راســتای اجرای شــرط داوری، با موارد ضــرورت تفســیر
است. تشخیص   (Interpretation of Arbitration Clause) «تفسیر شرط داوری»ناگزیر از 

میزان  و ابزار تفسـیر، مسـتلزم تحلیل ماهیت و نوع داوری   شـیوه تفسـیر شـرط داوری و انتخاب   
 است. تأثیر اراده طرفین در تشکیل و تکوین آن نقش و

ــیم   یک تقسـ به داوری اخت   داوری در  ندی کلی،  و  (Arbitration Voluntary) یاری ب
ــیم (Compulsory Arbitrationاجباری ) داوری ــت. یکی از نتایج مهم این  تقسـ ــده اسـ شـ
ــیم ــترک متعا بندتقس ــد مش ــرط  ادیا تعیین مف در پذیرش عقدینی، تأثیر و نقش اراده و قص ش

قواعد و شــیوه تفســیر شــرط داوری اســت. شــرط داوری،     تعیین  داوری و بالتبع تأثیر آن در
القاعده دارای ماهیتی قراردادی است و اصل بر آن است که متعاقدین با تراضی و بر مبنای      علی

قت  قد    مواف مه داوری، ا به انتخاب   نا هاد داوری »ام  به اختالفات      به « ن یدگی  ــ عنوان مرجع رسـ
 ملکا صــورت اختیاری و بر مبنای تراضــی و آزادیممکن اســت به داوری بعضــاً امااند؛ نموده

رفین  طرفین تحمیل شود و ط  اراده بر ،صورت اجباری و بر اساس نظر مقنن  اراده نباشد، بلکه به 
ــرط داوری   جع داوریقرارداد به ارجاع اختالف به مر    گذار  قانون  گردند. ملزم  ،یا پذیرش شـ
را به تصویب رسانده که پذیرش شرط داوری یا ارجاع   متعددی ایران طی سه دهه اخیر، قوانین

ــرط داوری با       موانع و دعوا به داوری را الزامی نموده و میزان نقش یا تأثیر اراده در پذیرش شـ
ــت محدودیت ــده اس ــی در پذیرش و  ،برخی موارد در. حتی هایی مواجه ش اراده متعاملین نقش
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زایل شده است. در چنین   ،داوریارادی  ارجاع دعوا به نهاد داوری ندارد و ماهیت قراردادی و
ست و بالتبع     ،داوریمرجع مواردی، داوری و لزوم مراجعه به  فاقد وصف و ماهیت قراردادی ا

تواند از شـــیوه و ابزار تفســـیر قراردادها،  و داور نمی شـــیوه تفســـیر آن نیز متفاوت خواهد بود
ستفاده نماید.   شخیص میزان نقش و تأثیر اراده طرفین در مرحله ارجاع   اگر داور در ا تحلیل و ت

دچار   ی،متناسب و مقتض  تفسیر  و ابزار تشخیص شیوه   و  دعوا به داوری یا تکوین شرط داوری 
 د شد.اشتباه گردد، هدف و غایت نهایی از تفسیر محقق نخواه

ضوع،     سئله و بیان اهمیت مو سخ به    تیاالؤس پس از طرح م صدد تبیین و پا   که این مقاله در
ست آن سیر »آیا عبارتند از؛  ها ا صادیق، از  « شرط داوری مفاد و محتوای  تف در تمام موارد و م

ائل قبا توجه به نوع و ماهیت شرط داوری، باید  یا نماید تبعیت می هاتفسیر قرارداد  ابزارشیوه و  
آیا در صــورت وجود ابهام یا ســکوت در شــرط داوری قراردادهایی مانند    ؟به تفکیک شــد
فروش ســاختمان، قرارداد واگذاری ســهام، قرارداد بیمه، معامالت بورس، قرارداد قرارداد پیش

شرایل عمومی پیمان؛ داور باید به  ستفاده         تابع  سیر قراردادها ا شیوه و ابزار تف صورت مطلق از 
و همچنین باید به این پرســش پاســخ داده شــود که در    یا شــیوه و ابزار تفســیر قوانین؟  نماید
ید یا درصــدد برآ« کشــف اراده و نظر مقنن»های اجباری، داور باید منحصــراً درصــدد داوری

 باشد؟« کشف اراده و قصد مشترک طرفین»

( در  12/10/1389مصــوب فروش ســاختمان )های قانون پیشمثال؛ یکی از نوآوریعنوانبه
ــل اختالفات و دعاوی از طریق   ، الزام طرفین به حل  20و همچنین در ماده   2ماده   10بند   وفصـ

ست. تلقی این   نهاد داوری و همچنین الزام آن ها به تعیین هیأت داوران در زمان انعقاد قرارداد ا
تأثیر         تا میزان نقش و  ــا دارد  یا اختیاری، اقتضـ به داوری اجباری  اراده در مرحله    نوع داوری 

پذیرش یا عدم پذیرش ارجاع اختالفات به نهاد داوری، مورد تحلیل و مطالعه             تکوین و امکان 
شرط داوری،      سیر  شرط داوری را اجباری تلقی کنیم، مرجع داوری در مقام تف قرار گیرد. اگر 

ــف و احراز اراده و هدف قانون       ــدد کشـ ــیوه   باید درصـ ــیر قوانین»گذار برآید و از شـ «  تفسـ
(Interpretation of laws )      ــرط داوری، اختیاری تلقی گردد، داور ماید و اگر شـ تبعیت ن

ســیر  تف»قصــد مشــترک متعاملین برآمده و بالتبع از شــیوه و ابزار  درصــدد کشــف و احراز باید
 نماید. استفاده (Interpretation of Contracts) «قراردادها
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ضمن تحلیل      ست تا  سعی بر آن ا ضابطه و معیار      در این مقاله  شرط داوری اجباری،  ماهیت 
ضوعه ایران،        صادیقی در حقوق مو شخیص و تمییز داوری اختیاری از داوری اجباری با ذکر م ت

 .، مشخص گرددداوری و ماهیت و سپس شیوه تفسیر متناسب با نوعشود  بررسی

 
 ماهيت شرط داوري اجباري -1
 جايگاه اراده طرفين در تکوين شرط داوري -1-1

ــیوه از یکی عنوانبه  داوری  ــلحل  جایگزین  های شـ القاعده   علی ،1(ADR) اختالفات  وفصـ

 2.گرددمی محقق تراضــی، اســاس بر و طرفین انشــایی بااراده و اســت قراردادی منشــأ دارای

  4«نامه جداگانهموافقت» صورتبه اعم از اینکه ،3«داوری نامهموافقت» همان یا داوری به تراضی

بوده   6«اصل حاکمیت اراده »صورت تابع   دو هر ، در5«داوری شرط » صورت به یا و شود  منعقد
م مســتلز و گیرداســت و از اراده و قصــد مشــترک طرفین نشــأت می قراردادی ماهیتی دارای و

شکیل و انعقاد  به مربوط عام قواعد رعایت ست. ماهیت قراردادی یا غیر قراردادی   قراردادها ت ا
ــل   داوری ازنظر میزان نق ــتقالل  »ش اراده طرفین در تکوین و انعقاد قرارداد داوری که اصـ اسـ

سیر آن دارد.          7«شرط داوری  شیوه تف ستقیمی با  ست، رابطه م ستوار ا در آثار   8نیز بر این مبنا ا
ــیم  بندی کلی و بر مبنای تأثیر اراده طرفین در پذیرش داوری و      حقوقی، داوری در یک تقسـ

ــل اختالفات ارجاع ارادی حل   «  داوری اجباری »و « داوری اختیاری »به مرجع داوری، به    وفصـ

                                                                                                                       
1. Alternative Dispute Resolution. Various methods of resolving civil disputes otherwise 

than through the normal trial process. Martin, Elizabeth A, Oxford Dictionary Law, 

(Seventh Edition, Oxford University Press, New York. 2012), p 30. 

2 . Moses, Margaret L, The Principles and Practice of International Commercial 

Arbitration, (New York, Cambridge, University Press, 2014), p14. 

3. Arbitration Agreement.Agreement by two parties to submit a dispute to arbitration. 

Collin P.H, Law Dictionary, (Second Edition, India, Universal Book Stall, 2010),  P4. 

4. Submission Agreement. 

5. Arbitration Clause: An Express term of a contract in writing (Usually Of   A 

Commercial Nature). Constituting An Agreement To Refer Disputes Arising Out Of The 

Contract To arbitration. Martin Elizabeth A; Ibid, p40. 

6. Principle of Voluntarism. 

7. Separabillity of the Arbitration Clause. 

8. Kurkela, Matti S, Due Process International Commercial Arbitration (oxford 

University Press, 2018), p52. 
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ــیم ــت. تقسـ ــده اسـ و یا  « مرحله ایجاد و تکوین داوری  »تحلیل اراده و نقش و تأثیر آن در    1شـ
ــیوه تفســیر آن خواهد  «مرحله تراضــی بر مفاد شــرط داوری» ، رابطه الزم و ملزومی با تعیین ش

ت شده و مصوب اس وری، فاقد کیفیتی تعریفمفاد و محتوای شرط دا  داشت. در حقوق ایران، 
باشــد و معموالً از عباراتی مختصــر و کلی اســتفاده  و تابع تراضــی و عرف معامالتی طرفین می

 شود مانند:می

 وفصل خواهد شد.تمامی اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد از طریق داوری حل -

ــرط داوری نامیده تاین عبار  ــود و در متن قراردادها بهمی کلی یا امثال آن، ش ــیوه  ش عنوان ش
تفصیل  البته ممکن است محتوای شرط داوری به گیرد.موردتوافق قرار می اتوفصل اختالفحل

ــالحیت داوران و          ــیدگی و حدود اختیارات و صـ مورد مذاکره قرار گیرد و تمامی فرایند رسـ
ی یکنواخت سازی، ساماندهی و   در راستا موردتوافق و تصریح واقع شود.    کیفیت استماع ادله، 
ــرط  ــده در قراردادهای تجاری بین   های داوری درج رفع ابهام از شـ المللی، برخی نهادها و   شـ

شنهاد داده   المللی، متنی را بهمؤسسات بین    شرط داوری، پی  اند. در پیوست قواعد داوری عنوان 
 Model arbitrationنمونه شرط داوری برای قراردادها ) ) UNCITRAL -2010ترال یآنس 

clause for contracts      :شنهادشده است  یا ادعای اختالفات ،تمامی دعاوی»( به این شکل پی
ــخ یا بطالن قرارداد، از طریق          ــی از این قرارداد و یا در ارتباط با آن یا راجع به نقص، فسـ ناشـ

ــیترال حل     ــد  داوری مطابق با قواعد داوری آنسـ ــل خواهد شـ   یمللالاتاق بازرگانی بین   «. وفصـ
(ICC)2 .3نیز در مقدمه قواعد داوری اتاق، متن پیشنهادی شرط داوری را ارائه داده است 

وفصــل اختالفات از طریق نهاد  شــرط داوری، حاکی از توافق و تراضــی طرفین برای حل 
ــت؛ بنابراین با توجه به ماهیت و آثار موافقت ــرط داوری را نامه داوری، میداوری اسـ توان شـ

شرط  صورتشرط داوری عبارت است از توافق طرفین یک قرارداد به»یف نمود: چنین تعراین
وفصــل اختالفات قرارداد ضــمن عقد مبنی بر پذیرش صــالحیت نهاد داوری و لزوم ارجاع حل

گونه  این شرط اگر ناشی از آزادی اراده و تراضی طرفین باشد و هیچ    «. منعقده به مرجع داوری

                                                                                                                       
1. Zekos Georgios I, International Commercial And Marine Arbitration,) New York, 

USA, Routledge - Cavendish, 2008(, P301. 

2. Inernational Chamber of Commerce (ICC). 

3. all despute arising out of in connection with the present contract shall be finally settled 

under the rules of arbitration of the international chamber of commerce by one or more 

arbitrators appointed in accordance with the said rules. kurkela, Matti S,Ibid, p402. 
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ــوی قان ــود، در وناجبار و الزامی از س ــورت، گذار بر طرفین تحمیل نش ــرط داوری »این ص ش
ــی    1«اختیاری ــد. شـــرط داوری اختیاری ازنظر ایجاد و بقاء، تابع اراده و تراضـ نامید خواهد شـ

ــرط داوری اختیاری را دارا    ــی، اختیار اقاله و عدول از ش ــت. طرفین قرارداد با تراض طرفین اس
ــند و هر زمان که بخواهند میمی نند از ارجاع دعوا به داوری خودداری نموده و دعوا را تواباش

ــایی اقامه نمایند.      ــرط داوری، در مرجع قضـ در قراردادهای داخلی و قراردادهای تجاری      شـ
ــاس اصــل حاکمیت اراده بین ــتم قضــاوت خصــوصــی  »عنوان و به المللی، بر اس ــیس ،  2«یک س

رط داوری و انجام آن توســـل  گیرد و اصـــل بر ارادی و اختیاری بودن شـــموردتوافق قرار می
در تمام مواردی که به نحوی از انحاء، اراده طرفین در پذیرش شــرط  3شــخص حقیقی اســت.

ــت، باید قائل به ارادی و        داوری، تعیین هیأت داوران و تعیین حدود اختیارات آن    ها مؤثر اسـ
شیوه و ابز        شرط نیز از  سیر مفاد این  شیم و بالتبع تف سیر قراردادها   ار تاختیاری بودن داوری با ف

 نماید.تبعیت می
های      موارددر  ند قرارداد مان حاق ی  های  Contracts Adhesion) یال   یجمع(، قرارداد

(Collective contracts  ــای ــرارداده ــ (، ق ــاق ــا Composition contracts) یارف ( و ی
ــهام )  ــوع واگذاری س ــعه( که  21ماده قراردادهای موض ــوم توس ــرط  پذیرش قانون برنامه س ش

 ، این سوال شده تحمیلها یا یکی از آنمتن قرارداد اصلی بر اراده طرفین   ج آن دردرو وری دا
طرح اســت؛ آیا شــرط داوری موصــوف، دارای ماهیتی قراردادی اســت یا اینکه خارج از  قابل

یان می          ؟قلمرو اراده اســــت به م ــی طرفین  ــرط داوری و تراضـ حث از شـ که ب مانی  ید،  ز آ
عنوان یک عمل حقوقی ارادی، در افق ذهن  ین و انعقاد شـــرط داوری بهباید تکو القاعده،علی

ساس تراضی و توافق   ،ارجاع دعوی به داوری متعاملین شکل گیرد و  داوری  و بوده طرفین بر ا
ــادیق، ــد جنبه ارادی و اختیاری دا در تمام مص ــته باش ــل  ارجاع حل در مواردی که؛ اما ش وفص

ــت اراده و اختیار طرفین قلمرو خارج از   ،به مرجع داوری  اختالفات  ــاًگذار  و قانون  اسـ   ر سـ
  انرســـیدگی، با عنو مرجعبا تعریف و تأســـیس یک و  نموده داوری را بر اراده طرفین تحمیل

ــیدگی تلقی نماید      آن را ،«داوری» ــالح به رسـ ــورت، داوری حالت اجباری و     ،صـ در این صـ
ــیدگی قانونی»ن یک عنواگیرد و باید بهبه خود می و خالف قاعده غیرارادی رای ب« مرجع رسـ

                                                                                                                       
1. Voluntary Arbitration Clause. 

2. Arbitration is a private system of adjudication. 

3. Moses, Margaret L, Ibid,p1,18_& Singh, Avtar, Law of Arbitration and Concilation, 

(New Delhi, Eastern Book Company,2017), p35. 
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ه  اجباری، جنب و. داوری غیرارادی که خارج از قلمرو اراده اســت باشــیم یصــالحیت آن قائل به
 اختیاری بودن داوری است. و استثنایی دارد و اصل بر ارادی

چنانچه داوری، ناشی از آزادی اراده و تراضی طرفین در ارجاع موضوع به داوری نباشد و     
ــیدگی، بهمراجعه  ــورت گیرد، این نوعبه داوری یا تعیین داوران و کیفیت رسـ  حکم قانون صـ

ــیم       ــاری»بنــدی کلی، داوری در معنــای اعم و در یــک تقسـ  Compulsory)«داوری اجب

Arbitration  .های اجباری،  ازنظر نقش و جایگاه اراده متعاملین در داوری 1( نامیده شده است
شد. داوری   سیم می باید قائل به تفکیک  ای دو شود و دار اجباری، در معنای اعم، به دو نوع تق

 قلمرو است:
 داوری اجباری قراردادی یا همان شرط داوری اجباری -الف

 داوری اجباری غیر قراردادی -ب 
ــت این دو حوزه و قلمرو، ازنظر میزان نقش و تأثیر اراده قانون     به      الزم اسـ یا متعاملین،  گذار 

 .ر گیرندتفکیک موردبررسی قرا
 
 داوري اجباري قراردادي -2-1
ــع   ایران در برخی موارد و گذار قانون   ــرط داوری یا الحاق به     با وضـ قوانین خاص، پذیرش شـ

ــرط داوری را بر متعاملین اجبار نموده  ــرط یک قرارداد حاوی شـ و از این دیدگاه، این نوع شـ
در این   شود. می شناخته « دادیداوری اجباری قرار»یا « شرط داوری اجباری »عنوان داوری، به

ستوار است  صورت ارادی و بر مبنای تراضی   به مبنایی رابطه حقوقی موارد عدم  امکان داردو  ا
ــرط داوری،  ــرفاً پذیرش ش ــکیل و  به ص ــراف از تش ــلی  انعقاد قراردادانص ز ا منتهی گردد.اص

شاره   شرایل عم  53ماده  داوری موضوع  شرط توان بهق این نوع داوری، مییمصاد  ومی پیمان ا
ها،  کرد. مامی        نمی در این نوع قرارداد خت از ت یا تحلیلی یکنوا حد و  ماهیتی وا حل توان   مرا

فروش  بسا در یک قرارداد مانند قراردادهای پیشچه شرط داوری ارائه داد. تکوین و تعیین مفاد
ساً اراده طرفین در مرحله تکوین و لزوم ارجاع اختالف به مرجع      سا شی  ساختمان، ا  داوری نق

شرط داوری و کیفیت نگارش آن، مؤثر       شد، اما در تعیین هیأت داوران و تعیین مفاد  شته با ندا
م از در کل مراحل داوری، اع -و جایگاه آن نقش و تأثیر ارادهبنابراین؛ بررسی و تحلیل  ؛ باشد 

                                                                                                                       
1. Sammaratano, Rubino Mauro, International Arbitration Law, (New Delhi, Aditya 

Books Private Limited, 2001), p12. 
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به مرجع داوری،    ــرط داوری  تحققارجاع اختالف  پذیرش شـ فا تعیین تعیین داوران و ، و  د م
ارد د در هریک از این مراحل رابطه مستقیمی با تعیین شیوه تفسیر شرط داوری      -شرط داوری 

سب مورد    ست برح صادی میزان تأثیر و نقش اراده طرفین و محل اختالف، و الزم ا ق  ، با ذکر م
 موردمطالعه قرارگرفته و شیوه تفسیر آن نیز تعیین گردد.

مرحله »یا « مرحله تکوین»حاکمیت اراده در  اگر در مواردی، قائل به عدم حکومت اصـــل
شرط داوری  شیم، به کار بردن عبارت  « تعیین مفاد  ای  نیز به عبارت اولی دار« شرط داوری »با
ــت  ــکال و ایراد اس ــرط داوری در قراردادها به؛ اش موجب  اما در مواردی که پذیرش و درج ش

ادی قرارداد و یا مســـئولیت  الزام قانونی اســـت و عدم درج آن صـــرفاً موجب عدم تشـــکیل ار
ــرط را،   گردد، میکیفری می ــرط داوری اجباری »توان با اغمان، این نوع شـ داوری »یا   1«شـ

وصــف اجباری داشــتن این نوع شــرط، حاکی از معنای ســلب اختیار   نامید.« اجباری قراردادی
شــرط  شزیرا اگر متعاملین در پذیرش یا عدم پذیر؛ مطلق و عدم حکومت اراده طرفین نیســت

داوری و یا تعیین مفاد شرط داوری و تعیین هیأت داوران دارای اختیار باشند، در این وضعیت، 
داور در مقام تفسیر شرط داوری باید درصدد کشف اراده و قصد طرفین قرارداد باشد و بالتبع        

به معنی   ارگذعدم پذیرش نظر قانونباید از شیوه تفسیر قراردادها استفاده نماید. در این موارد؛    
ست موجب       سب مورد ممکن ا ست و برح قرارداد یا  عدم انعقادعدم رعایت یک قاعده آمره ا

شود، اما درهرحال وصف ارادی شرط داوری سلب نشده است و با توجه به        مسئولیت کیفری  
ــیم حکومت اراده و دارا بودن ماهیت قراردادی، ــرط داوری به نمودن  تقسـ ــرط داوری »شـ شـ

 Compulsory) «شــرط داوری اجباری»و  (Voluntary Arbitration Clause) «اختیاری

Arbitration Clause     هایی   و باید از داوری   (، خللی در ماهیت واحد آن ایجاد نخواهد کرد
 تفکیک شوند. ،که اراده طرفین در ارجاع اختالف به مرجع داوری، مطلقاً اثری ندارد

معنی نیســـت که در تمام مصـــادیق آن، اراده   تلقی کردن داوری، بدین« اجباری»بنابراین؛ 
ممکن است پذیرش شرط    تفصیل و تفکیک قائل شویم.  طور مطلق فاقد اثر باشد، لذا باید به به

صلی بر طرفین الزام گردد و عدم پذیرش آن منتج به عدم انعقاد    داوری و درج آن در قرارداد ا
ــود، در این مورد، آزادی اراده کماکان    ــلی شـ ــت، آن چنانکه در     قرارداد اصـ عقود  »باقی اسـ

در تفســیر شــرط داوری مندرج در قراردادهای الحاقی باید بر اســاس    2مصــداق دارد.« الحاقی

                                                                                                                       
1. Compulsory Arbitration Clause. 

 .43 ص ،(1376ققنوس، انتشارات: تهران) ،خصوصی حقوق در قراردادها تفسیر مهدی، صاحبی،. 2
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ــیر با توجه به اینکه محتوا و مفاد   ــیر قراردادها اقدام نمود، البته در زمان تفس ــیوه تفس قواعد و ش
 منافع اجتماعی و عرف و انصاف وطرف وابسته است، باید مصالح و قرارداد صرفاً به اراده یک

ماده قانون مدنی ایران در این رابطه ســاکت اســت اما در  .1حســن نیت نیز موردتوجه قرار گیرد

ــر و ماده      151 عبارات مبهم در قراردادهای الحاقی،      2قانون مدنی عراق،   167قانون مدنی مصـ

 3نباید به زیان طرف الحاق شونده تفسیر شود.
پـذیرش یـا عـدم پـذیرش داوری هیچ اختیـاری نـدارنـد و         در در فرن دیگر، طرفین

قانونی قرارداد به شــمار  درهرحال باید اختالف به مرجع داوری ارجاع گردد و جزء الینفک
رده بینی کوفصــل اختالف پیشرا برای حل« مرجع داوری»گذار ر ســاً آید یا اینکه قانونمی

ین مفاد و کیفیت نگارش شرط داوری، دارای است، اما طرفین در انتخاب هیأت داوران و تعی
شرط داوری دارای ماهیتی          شرایل و مندرجات  صیف، تعیین مفاد و  ستند. با این تو اختیار ه

صل تحقق و پذیرش داوری،     ست، اما ا اد و ایج فاقد جنبه اختیاری بوده وارادی و اختیاری ا
شرط  توانمی ،با اغمان ری رااین نوع شرط داو ،از این دیدگاه بقای آن تابع تراضی نیست.

ید   قراردادی داوری اجباری  ند قراردادهای پیش    نام مان مان،   . در فرن اخیر،  فروش ســـاخت
ــاس ارجاع اختالف به مرجع داوری،   ــت  بوده و اجباری  اسـ ، اما  دارای ماهیتی غیرارادی اسـ

ــرط داوری و تعیین داوران و حدود اختیارات آن   » قراردادی دارای ماهیتی  « ها تعیین مفاد شـ
ست  سپس   ؛ ا شیم؛ مرحله ارجاع غیرارادی اختالف به داوری و  یعنی باید قائل به دو مرحله با

داور در این وضعیت و   مرحله تعیین ارادی هیأت داوران و کیفیت ارادی شیوه انجام داوری. 
ساس ارجاع اختالف به نهاد         صوص ا ضمن تحلیل اراده، اگر اختالفی در خ سیر،  در مقام تف

سیر          داوری شیوه تف صالحیت آن ایجاد گردد باید درصدد کشف اراده مقنن برآمده و از  و 
اما اگر اختالفی در مورد داوران و حدود اختیارات و کیفیت رسیدگی  ؛ قوانین استفاده نماید 

ــیر     ــیوه تفس ــترک طرفین برآمده و تابع ش ایجاد گردد، داور باید درصــدد کشــف قصــد مش
ست، یعنی اگر دا  شرط داوری   »ور ناگزیر به قراردادها ا سیر محتوای  شد، به دلیل ا « تف ینکه با

یار بوده         ــرط داوری، دارای اخت یت شـ فاد و کیف خاب داوران و تعیین م عاملین در انت ند  مت ا

                                                                                                                       
 .67 ص ،(1392 میزان، حقوقی بنیاد: تهران) ،المللیبین تجاری قراردادهای تفسیر محمود، حبیبی،. 1

 «المذعن الطرف بمصلحة ضارا االذعان عقود فی الغامضه العبارات تفسیر یکون ان یجوز وال: »یالعراق یالقانون المدن 167 ماده. 2

 .455 و 452 ص ،(2007 العربیه، دارالنهضه بیروت،) العربیه، البالد فی العقد نظریة عبدالمنعم، الصده، فرج .3
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سیر قراردادها   »درنتیجه باید از  ستفاده نماید و هدف از      « شیوه تف شرط داوری، ا سیر  برای تف
 است. مشترک طرفین تفسیر، کشف و احراز قصد

 
 داوري اجباري غير قراردادي -3-1

ــت به  ،داوریارجاع اختالف به مرجع    ــی  قلمرو طور مطلق، خارج از  ممکن اسـ اراده و تراضـ
شیوه      صود از این  شد. مق صل دعاوی به مرجع داوری، مو ی ارجاع حلطرفین با ست  اوف ردی ا

شد       شته با شرط داوری وجود دا ستقل داوری یا  ش و یا الزامی به پذیر که بدون اینکه قرارداد م
و این ارجاع   شــوداختالف به داوری ارجاع وفصــل حل شــرط داوری بر طرفین تحمیل گردد،

که  حوینبه ،گردد و الزام گذار وضع و به طرفین اجبار صورت یک قاعده آمره توسل قانون  به
ــی    دعوا در آن ملزم به مراجعه به مرجع داوری و اقامه        ،ناچار  و به بوده خارج از حدود تراضـ

ــند   ــی مغایر آن نیز امکان مرجع باشـ ــدو حتی تراضـ . در این فرن، مرجع داوری به پذیر نباشـ
ست و علی     تجویز قانون سیدگی ا صالحیت ذاتی برای ر ع القاعده مراجگذار، دارای یک نوع 

سیدگی می        صالحیت ر ضوع فاقد  ضایی، در آن مو شند. این نوع  عام ق شیوه حل با ص از  ل  وف
فات،   باری غیر قراردادی »اختال قانونی » یا  «داوری اج  (Statutory Arbitration) «داوری 

یا همان الزام به پذیرش شرط داوری، متمایز   «شرط داوری اجباری »شده است و باید از   نامیده 
 ، در مرحله تراضی بر تکویناراده و تراضی طرفین عالوه بر مرحله   در این نوع داوری، 1.گردد

شرایل و آ  ت  دارای مقررا ثار قرارداد داوری نیز مؤثر نیست و این نوع مراجع رسیدگی  مفاد و 
شریفات شکلی و قواعد    صرفاً  و آیین رسیدگی خاص بوده یا   ری هستند و داورسیدگی  تابع ت
که اســاســاً فاقد اســتعمال شــده اســت، درصــورتی ،الظاهرها علیصــرفاً عنوان داوری برای آن

 باشند.می های نهاد داوریاوصاف و ویژگی
و  676د تراضــی طرفین، ســابقاً در مواقلمرو صــالحیت رســیدگی مرجع داوری، خارج از 

و در صــورت درخواســت یکی از طرفین    شــده بودهبینیپیش 1318م مصــوب  د. آ. ق. 677
کرد و عدم پذیرش طرف مقابل، تأثیری  دعوای تخلیه، دعوا قابلیت ارجاع به داوری را پیدا می     

ای قانون اصالح پاره 10گذار در ماده اوری از مصادیق داوری اجباری بود. قانوننداشت. این د
ــوب   ــتری مصـ البته    بینی کرده بود.نیز داوری اجباری را پیش  25/3/1356از مقررات دادگسـ

ضایت یکی        شی از ر صرفاً نا برخی از حقوقدانان این نوع داوری خارج از توافق طرفین را که 

                                                                                                                       
 .59 ص ،(1392دادگستر، نشر: تهران) ،داخلی داوری حقوق عباس، کریمی، .1
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در برخی کشـــورها مانند یونان،  1.اندداوری نیمه اجباری تلقی کردهاز اصـــحاب دعوی بوده، 
ــی   پیش ــاسـ ــت زیرا موجب عدم حق      بینی داوری اجباری، برخالف قانون اسـ ــده اسـ تلقی شـ

قانون المرافعات  253و  251عراق )مواد در کشور   2گردد.دسترسی مردم به سیستم قضایی می      
است و ارجاع اختالف به داوری صرفاً با تراضی     المدنی( نیز، داوری از مصادیق عقود رضایی   

ــت. طرفین امکان  ــورهای دیگر مانند ایاالت    3پذیر اسـ داوری اجباری   متحده،اما در برخی کشـ
رفین در موجب آن طشده که به بینیشده است. در آمریکا نوعی از داوری اجباری پیش  پذیرفته

در انتخاب   ارای اختیار هســـتند اماوفصـــل اختالف، دعنوان روش حلانتخاب مرجع داوری به
 4باشند.هیأت داوران، فاقد اختیار می
ــادیق داوری غ قانون حمایت خانواده       28و  27توان به مواد  )اجباری(، می  یرارادیاز مصـ

ــوب  ــوص داوری طالق و مواد  1/12/1391مصـ هادار       37و  36در خصـ بازار اوراق ب قانون 
ــوب  ــاره کرد 1/9/1384مصـ ــاره در قوانین مذکور، نمی داور . البته اشـ تواند واجد   ی مورداشـ

رســد. صــحیح به نظر نمی ،تلقی آن به داوری مصــطلح اوصــاف و ماهیت نهاد داوری باشــد و
خانواده، از واژه       27ماده   گذار در قانون  یت  ما فاده کرده اســــت،    «داوری» قانون ح ــت اسـ

 در رسیدگی و صدور   یکه داوری موصوف فاقد اختیارات قانون آیین دادرسی مدن  درصورتی 
قانون  36 در ماده .شداستفاده می «گریمیانجی» است و بهتر آن بود که از واژه االجرار ی الزم

 ن، بــازار گردانــان، کــارگزاررااختالف بین کــارگزا» بــازار اوراق بهــادار نیز مقرر گردیــده:
 ربل ناشی از شخاص ذی گذاران و سایر ا گذاری، ناشران، سرمایه  گران، مشاوران سرمایه  معامله

ــازش در کانون ای آنفعالیت حرفه ــورت عدم س ــیدگی    ها،ها در ص ــل هیأت داوری رس توس
آید و در داوری اجباری غیر قراردادی به شــمار می وفصــل اختالف،شــیوه حلاین «. شــودمی

ــیر آن، باید این ماهیت موردتوجه قرار گیرد ــیر باشـــد و اختالفی در  تفسـ ــتلزم تفسـ و اگر مسـ
شیوه و ابزار      خ صالحیت یا حدود اختیارات مرجع داوری حادث گردد، باید از  صوص قلمرو 

( استفاده شود و هدف از تفسیر، احراز اراده و نظر    Interpretation Of Laws) ینقوانتفسیر  
 گذار است.قانون

                                                                                                                       
 .101 ص ،(1392انتشار، شرکت: تهران) ،داوری آیین مرتضی، زاده، یوسف. 1

2. Zekos, geogios, Ibid, p301. 

ــتار. 3 ــید، س ــلیمانیه، عراق،) ،المدنیه المرافعات قانون آراس، رش ــم، جافر،. 303 و 301 ص ،(2018 یادگار، مکتبه س  جاس

 .561 ص ،(2018یادگار، مکتبة عراق،) العراق تمییز کمةمح لقضاء الجامع

4. Singh ,Avtar ,Ibid ,p48. 
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 کارکرد تفسير شرط داوري هدف و -2
 شرط داوريو شيوه اجراي  محتواتفسير اختالفات راجع به  -1-2
صوص      در  سائل و ابهامات زیادی در خ شرط داوری، م  ،شرط این اجرای  شیوه  زمان اجرای 

ات  اختالفداوری قرار دارند. زمانی که  که در قلمرو آیین اجرا و تفســیر شــرط گرددمیمطرح 
ــرط داوری،باید  مربوط به قرارداد اصــلی ــوندوفصــل حل از طریق اجرای ش ممکن اســت  ،ش

با   طرف مقابل )خ   نده دعوای داوری(  ــیوه   ابهام در وجود »ادعای  وا ــرط  مفاد و شـ اجرای شـ
ستاویز «داوری شرط داوری ایجاد کند و آن را مانعی       ، د سکی برای اخالل در اجرای  ستم و م

، در این وضــعیت، اهمیت و کارکرد  قرار دهد ات قرارداد اصــلیدر مســیر رســیدگی به اختالف
ــرط داوری نمود پیدا می   ــیر شـ . با توجه به اینکه قرارداد داوری را باید یک قرارداد        کند تفسـ

ــبت یک قرارداد        ــلفرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسـ کاال و   ونقل بیع، حمل ) یاصـ
پذیری شرط داوری از قرارداد اصلی یکی از نتایج این تفکیک و جدایی 1شود،غیره( منعقد می

ــرط داوری، این  ــتقالل ش ــ و اصــل اس باید  ها نیزیر اختالفات مربوط به مفاد آناســت که، تفس
 2تفکیک گردد.

دهد که ناگزیر از  داور را در وضــعیتی قرار میشــرط داوری،  های تفســیروجود ضــرورت
صد طرفین        شرط داوری و کشف و ارزیابی ق سیر  ستدل   بهتف ست.   صورت موجه و م کلیف  تا

لل،     482ماده  داور طبق  مد عده موجد حق تلقی       یک  ق.آ.د.م در صــــدور ر ی موجه و  قا
از موجه و مدلل بودن تفسیر شرط داوری  ، مفهومی اعم«توجیه ر ی»گردد و بر اساس اصل می

ــیر غیر مدلل و ــرط داوری، دارد. لذا تفس ــدور ر ی غیرموجه و غیر  غیرموجه ش که منتج به ص
 3مدلل گردد، از موجبات ابطال ر ی خواهد بود.

ــرط داوری المللی،در قراردادهای تجاری بین تابع قانونی متفاوت از قانون ماهوی حاکم   ش
قانون »ز ا« قانون ماهوی حاکم بر قرارداد اصــلی»تفکیک و تمییز  بر قرارداد اصــلی خواهد بود.

                                                                                                                       
وق تطبیقی  دو فصلنامه حق  ،«تطبیقی حقوق در اصلی  قرارداد از داوری نامهموافقت استقالل  نظری مبانی» ربیعا، اسکینی، . 1

 .5 ص( 1383) 43 شماره دانشگاه مفید، قم،

ــتر مطالعه برای. 2 ــل جایگاه و مفهوم مبانی، ردمو در بیشـ ــتقالل اصـ ــرط اسـ ــود مراجعه ایران، حقوق در داوری شـ   :به شـ

 .260 ص( 1376 پاییز)19 شماره بهشتی، شهید حقوقی تحقیقات مجله ،«داوری شرط استقالل» حمیدرضا، بخت،نیک

سی  امینی،. 3 صوری،  و عی صلنامه  ،«داوری ر ی بودن مدلل و موجه» عباس، من شگاه عالمه     خ حقوق پژوهش ف صوصی دان

 .25 ص( 1397) 22 تهران، شماره ،طباطبائی
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ــرط داوری    هنگام بروز اختالف در مفاد هر یک از این قراردادها و       در« ماهوی حاکم بر شـ
ــتقل آن   ــیر مسـ ــرورت تفسـ نامه داوری قانون ماهوی حاکم بر موافقتگردد. ها، نمایان می   ضـ

ائز نامه داوری حتواند از جهت تشــخیص قابلیت ارجاع موضــوع به داوری یا اعتبار موافقتمی
شرط داوری،          سیر محتوای  صلی یا تف سیر محتوای قرارداد ا شد. داور باید در زمان تف اهمیت با

 1این دو قانون و دو قلمرو را تشخیص و تفکیک نماید.
 

 کشف هدف و قصد واقعی از تراضی بر شرط داوري -2-2
 ، کشــفنیز و هدف تفســیر اســتهای آن مدار اصــلی تفســیر قرارداد، قصــد مشــترک طرف 

خصــوصــیات قرارداد مطابق اراده انشــاء کنندگان آن اســت. تفســیر باید بر مبنای قصــد واقعی   
ــیر قرارداد و  طرف ــود و موضــوع تفس ــت آنچه از ت های قرارداد انجام ش ــیر قرارداد به دس   فس
دارای ابهام باشد، تفسیر     نیز شرط داوری  هرگاه 2آید، ماهیت و خصوصیات قرارداد است.   می

 ،کند. شرط داوری همیشه دارای وضوح و تفصیل نیست و در بیشتر مواردآن ضرورت پیدا می
دیگر  عبارتگردد. کارکرد تفسیر شرط داوری یا بهبا عبارات بسیار کلی انشاء می شرط داوری

امکان  زدایی ووفیفه و هدف تفسیر شرط داوری، رفع همان نیاز به تفسیر شرط داوری و ابهام     
ــرط داوری اســت  ــهیل اجرای ش ــرط  نحویبه ،و تس ــتقالل ش که داور بتواند بر مبنای اصــل اس

ــای مورد   ــتقل را اتخاذ و به اقتض ــب و مس ــیری مناس ــبت به رفع ابهام و ،داوری، روش تفس  نس
شف ق  شرط داوری اقدام نماید.   صد واقعی طرفین و هدف آن ک ضی بر  ال،  مثعنوانبه ها از ترا

ــرط داوری  در موردی  ــورت تنظیم که شـ طرفین باید اختالفات را بدون     » ؛گردیده  به این صـ
ــایی حل    ــل نمایندمراجعه به محاکم قضـ  ،«داوری»آیا با عدم ذکر کلمه  ،در این فرن، «وفصـ

ــد و هدف طرفین ــل حل بر قصـ ــتقر از طریق داوری  اختالفوفصـ ــایر ز بوده یا امسـ طریق سـ
صل دعاوی های حلروش سازش   »مانند  ،وف صالحه و  شی »و یا  «م سخ به  ابر 3؟«کدخدا من ی پا
ــرط داوری و کارکرد آن در    ابهاماتاین  ــیر ش ــرورت تفس ــت که ض ــرط  جهتاس اجرای ش

ــتری می و اهمیت نمود ،داوری ــتا، یابد.بیش ــییگر یکی د در این راس ر  از کارکردهای مهم تفس

                                                                                                                       
1 . Born, Gary,”The law Governing International Arbitration Agreements”, An 

International Perspective,26 Singapore academy of Law Journal, (2014), p820 .&- 

Moses, Margaret L, Ibid,p7 

 .297و  295ص  ،(1379 حقوقدان، نشر: تهران، )2ج  ،تعهدات و قراردادها اصول ی،مهد یدی،. شه2

3. Concilation and Amibal Omposition. 
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و بنایی  شروط ضمنی   » شرط داوری که داور را در اجرای شرط داوری رهنمون است، کشف    
ط در اجرای شر را تواند نقش مهمیمی و بنایی نیز شروط ضمنی   است.  «شرط داوری مربوط به

 .ایفاء نمایدداوری و رفع ابهام یا سکوت متعاملین 
ــیون بیع بیننیز  المللیبیندر حوزه قراردادهای تجاری  ( به 1980) المللی کاالدر کنوانسـ
صریح      سیر قرارداد ت ضوع تف ست.   مو سیون، گفتار و کردار هر   8مطابق ماده  شده ا این کنوان

شود      سیر  صد او تف سیر قرارداد    اراده بهو  طرف قرارداد باید بر محور ق صل و مدار تف عنوان ا
المللی اصــول قراردادهای تجاری بین 1-4بق ماده ط شــده اســت.در این کنوانســیون شــناخته

ــه بین  ــس ــی ) مؤس ــوص ــد 2004المللی یکنواخت کردن حقوق خص (، قرارداد باید مطابق قص
ــدی را احراز کرد، قرارداد باید بر طبق    ــود و اگر نتوان چنین قص ــیر ش ــترک طرفین تفس مش

ضاع         شخصی متعارف از همان نوع طرفین، در او شود که  سیر  شابه، آ ومعنایی تف ن احوالی م
شف   المللیبین قراردادهای تجاریدر  1گرفت.معنا را برای قرارداد در نظر می نیز بحث از ک

 1994) لیالملکنندگان اصول قراردادهای تجاری بیننخستین بار توجه تدوین شروط ضمنی،
را به خود جلب و معطوف نمود تا اینکه درنهایت بخش مســـتقلی تحت  (2004 یاصـــالحو 
که در آن ضــمن تقســیم   المللی تنظیم شــددر این ســند بینیا محتوای قرارداد، نوان مفاد ع

ــمنی  ــریح و ض ــمنی  ، تعهدات به ص ــروط و تعهدات ض ــف و احراز ش بیان  نیز ابزارهای کش
نویسندگان اصول اروپایی نیز با الهام از مقررات اصول مؤسسه،        2.(5-2و  5-1)ماده گردید 

وان کارکرد مهم تفســیر قرارداد توجه و عنایت خاص مبذول عنبه کشــف شــروط ضــمنی به
ــند اروپایی با عنوان مفاد و آثار عقد  ــم این س ــش ــیوه ،نمودند همچنان که در بخش ش  هایش

ــت   ــمنی تبیین گردید اس ــروط ض ــف ش ــرط داوری   .کش ــیر ش این قواعد کلی در مورد تفس
 گردد.المللی نیز اعمال میقراردادهای تجاری بین

 
 ين صالحيت مرجع داوريتعي -3-2
 باید آید،به میان می اســتقالل شــرط داوری یا وابســتگی آن به عقد اصــلی از بحث هرگاه 

. مفهوم اصل استقالل   موردتوجه قرار گیردنیز  3«داور استقالل در اعالم صالحیت  » موضوع 

                                                                                                                       
 .147(، ص 1385: انتشارات شهر دانش،تهران) ،المللیینب یتجار یقراردادها اصول ،بهروز ی،. اخالق1

2. chapter 5-section 1:Content, (Express and implied obligation). 

3. Competence of tribunal to rule on its own jurisdiction. 
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که هرچند  .نمود متمایز، از مفهوم اســتقالل داور در اعالم صــالحیتباید شــرط داوری را 
حیت بایستی نسبت به صالیکی از نتایج اصل استقالل شرط داوری این است که داورها می

به معنی قبول اصــل اســتقالل  1،«قاعده خود صــالحیتی»قبول  خود ر ســاً تصــمیم بگیرند و
شد. شرط داوری نیز می  شرط داوری، بحث تعیین حدود    دیگریکی از کارکردها  با سیر  تف

یین صالحیت است. تع   برای تعیینوری و تشخیص مرجع صالح   قلمرو صالحیت مرجع دا  و
شرط داوری امکان     «صالحیت داور »حدود  صحیح  سیر  ست. ، از طریق تف ز ا منظور پذیر ا

ماندن شرط داوری از تبعات قرارداد اصلی است تا اسباب انحالل     ن مصو  استقالل داوری، 

شد    شته با ضافاً  2.در آن اثر ندا صالحیت خود نظر دهد    برای اینکه داور بتواند م سبت به   ،ن
ای از او حمایت کند و مبنایی برای تصــمیم داشــته باشــد و این مبنا همان قاعده باید قاعده

صالحیت می       ستقالل در اعالم  صالحیت یا قاعده ا شد صالحیت در  ست داور   3.با ممکن ا
یا سکوت در مفاد شرط    ابهام و در خصوص صالحیت یا عدم صالحیت خودش با شک و    

شود اداوری مو ضعیت،  جه  صالحیت  ، در این و شرط     ریداومرجع تعیین  سیر  از طریق تف
 .پذیر استداوری امکان
تواند در  مرجع داوری میکه  مقرر گردیده 2006قانون نمونه داوری آنســیترال  16در ماده 

خاذ  تنامه داوری امورد صــالحیت خود و ازجمله درباره ایراد نســبت به وجود یا اعتبار موافقت
صمیم نماید  صالحی   23در ماده . ت سیترال نیز، مقرر گردیده که مرجع   2010قواعد داوری ا آن
ــمیم   داوری می ــیدگی و تص ــالحیت خود رس ــبت به ص گیری نماید؛ بنابراین داور در تواند نس

تواند اقدام به تفسیر شرط   صورت ابهام در شرط داوری و ابهام در صالحیت مرجع داوری، می   
شـــده در ســـطح المللی تثبیترویه بین حراز قصـــد مشـــترک طرفین قرارداد نماید.داوری و ا
المللی نیز مؤید پذیرش صالحیت داوران در تفسیر شرط داوری و رسیدگی به      های بینداوری

 4.صالحیت خود است
 

                                                                                                                       
1. Self-Jurisdiction. 

2 . David, Rene, Arbitration in international Trade, (Kluwer Law and Taxation 

Publishers, 1985), p285. 

 .299(. ص 1393 ی،: انتشارات شرکت سهامتهران) ،داوری حقوق ،عبداهلل ی،. خدابخش3

4 .  Skenyle, Aiste, International Arbitration: The Doctrine of Separability and 

Competence, (New York, The Arhuse School of Business, 2003), p44. 
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 بر اساس نق  اراده طرفين شرط داوري اجباري تعيين شيوه تفسير -3
شرط داوری ارجاع اجبازمانی که بحث از   ه ب ری دعاوی به مرجع داوری و یا پذیرش اجباری 

باید نقش و میزان تأثیر  ، شــرط داوری در صــورت وجود موارد ضــرورت تفســیر آید،میان می
اراده طرفین و موضع آن در قراردادهای مختلف، بررسی شود و شیوه تفسیر قراردادها از شیوه        

 تفسیر قوانین نیز تفکیک گردد.
 
 از شيوه تفسير قوانين شيوه تفسير قراردادها تمييز -1-3

سیر در یک تعریف کلی    ست  واژه تف شخیص معنی یک   » از؛عبارت ا  هنر یا فرایند کشف و ت
صیت  قانون، شف و نمایش معن عبارتقرارداد یا هر مدرک کتبی دیگری و به نامه،و ی  دیگر ک

در ادبیات حقوقی؛ تفسیر    1«.دهایی باش صحیح هر نکته و هر عالمتی که حاصل مضامین و ایده   

ــکوت و          2قرارداد ــخیص مفاد قرارداد در مواردی که به دلیل ابهام یا سـ  ای به معنی تعیین و تشـ
بایست اراده و قصد واقعی    معنی و مفهوم متن قرارداد روشن نیست و قاضی یا داور می    تناقض،

ــیر قانون ــد  ،طرفین را احراز نماید؛ اما تفس ــن ش مفهوم حقیقی متن قانون  مدلول و نبرای روش
ست اما در مدلول و انطباق آن ب          شن ا ست و یا اینکه رو شن نی ست در جائیکه مفهوم آن رو  اا

با در نظر گرفتن هدف و غایت نهایی از بنابراین موضــوع خاص و معین شــک حاصــل گردد؛ 
های فعبارت اســت از تشــخیص ماهیت و مفاد و طر« تفســیر قرارداد» :تفســیر قرارداد یا قانون

شن  رو آن،هدف اساسی  ومقررات قانونی  قرارداد بر اساس اراده مشترک انشاء کنندگان آن و
 ت.اس  نآهای های تاریک و مبهم قرارداد از حیث ارتباط بااراده مشترک طرف گوشه  نساخت 

 3.ونیقان عبارات مقرر از گذاراستنباط اراده قانوناز عبارت است « تفسیر قانون»همچنان که 
ــیر تف ــد. قرارداد س ــرط مندرج در قرارداد باش  ممکن اســت در جهت تشــخیص محتوای ش

تفســیر »مرجع داوری در صــورت ضــرورت تفســیر شــرط داوری، ابتدا باید مفهوم و هدف    
سیر قوانین »هدف مفهوم و  را از« قرارداد سیر چهرتفکیک نماید. « تف به  ند که در هر دو نوع تف

صد  ستیم،  گذارنونمتعاملین یا اراده قا دنبال ق صالح اجتماعی و عدالت در   ه لکن درجه تأثیر م
سیر قرارداد به  ست   مراتب کمتف سیر قانون ا سیر قراردادها به . همچنین تر از تف مراتب بیش  در تف

                                                                                                                       
1. Henry,Gabriel, Contracts for the Sale of Goods, (New york, Oceana Publications, 

2004), p420. 

2. Interpretation of Contract. 
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ــاع  ــیر قانون از اوض ــود.واحوال و قرائن کمک گرفته میاز تفس ــیر  1ش عالوه بر این، ابزار تفس
سیر قوا  ست که باید موردتوجه مرجع داوری  قراردادها با ابزار تف نین، در برخی موارد متفاوت ا

 2قرار گیرد.

ــیر، قواعد  ،3قانون مدنی برخی کشــورها مانند مصــر و عراق در بحث از تدوین قواعد تفس

اما قانون مدنی ایران در خصــوص شــیوه  4اند.خاصــی را در باب تفســیر قراردادها وضــع کرده
سیر قراردادها، فاقد قواعدی   سیدگی       تف ست. مرجع ر سجم ا سیر صریح و من را از  باید روش تف

ستنباط ن    صول کلی حقوقی ا سیر قراردادها به قوانین و ا صیل   ماید که در مباحث مربوط به تف تف
 5موردبررسی قرارگرفته است.

 
 قراردادهاي واگذاري سهام هيأت داوري -2-3
سوم توسعه مصو     21ماده  موجببه  گذار اقدام به تأسیس و  قانون)17/1/1379(بقانون برنامه 

ــیدگی    نمود تا دعاوی مربوط به واگذاری     « یهیأت داور » تحت عنوان  ،ایجاد یک مرجع رسـ
گذار ترکیب اعضای این هیأت   قانون ،این قانون 22در ماده  سهام را مورد رسیدگی قرار دهد.  

 است. هقرار دادآیین رسیدگی را تابع مقرراتی خاص  ر ساً تعیین نموده ونیز را 
در زمان تنظیم و انعقاد قراردادهای واگذاری  و «شرط داوری»در قالب  ،این شیوه رسیدگی

ــهام باید رعایت گردد   ــداق قراردادهای الحاقی   این قرارداد دارای ماهیتی قراردادی و .سـ مصـ
شرط داوری    ست و نپذیرفتن  شرط     منتج به ا شد. هرچند که  عدم انعقاد قرارداد منجر خواهد 

ست و واگذار داوری  به  ناچار در زمان انعقاد قرارداد، شونده  مذکور دارای ماهیتی قراردادی ا
ست اما هم    شرط داوری ا ست و قبالً     پذیرش  شرط داوری خارج از اراده او زمان، تعیین مفاد 

تکلیف شده   تعیین 22 هنامه موضوع ماد قانون برنامه سوم توسعه و آیین   24و  23 ،22طی مواد 

                                                                                                                       
 .75(، ص 1370 تهران، دانشگاه انتشارات: تهران) ی،ترجمه ابوالفضل قاض ،حقوق یشناسجامعه ی،برول، هانر ی. لو1

 نشــر: تهران) ،جزا قوقح در قانون تفســیر جلیل، امیدی،: به شــود مراجعه قوانین تفســیر ابزار مورد در بیشــتر مطالعه برای. 2

 .173 ص ،(1394مخاطب، 

 مصر. مدنی قانون 152 تا 150 مواد و عراق مدنی قانون 167 تا 155 مواد. 3

 .456 ص پیشین، عبدالمنعم، الصده، فرج. 4

 ار،انتشــ شــرکت انتشــارات: تهران) ،3 ج ،قراردادها عمومی قواعد ناصــر، کاتوزیان،: به شــود مراجعه بیشــتر مطالعه برای. 5

 .46 تا 7 ص ،(1376
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  عمالً نامیده شده و مراجعه به داوری را « داوری اجباری قراردادی»رجع رسیدگی،  این م است. 
ــداق  ــته« نهاد داوری»اجباری تلقی کرده و آن را مصـ اراده  نقش جایگاه و با تحلیل 1اند.دانسـ

ــرط داوری،  متعاملین در  ــتفاده     تعیین مفاد شـ ــده برای این مرجع هرچند که در عنوان اسـ شـ
های نهاد داوری اســت؛  کاررفته، اما فاقد شــرایل و ویژگی به« ریداو»اصــطالح   رســیدگی، 

 بنابراین در زمان تفسیر شرط داوری موصوف، باید از شیوه و ابزار تفسیر قوانین استفاده نمود.       
تواند شــرط داوری مصــطلح شــرط داوری مذکور و این شــیوه رســیدگی، نمی عنوان داوری و

شمار نمی  تلقی گردد و این مرجع رسیدگی نیز، م  آید. داوری اجباری را صداق نهاد داوری به 
ــداق  ــیر  مقررات و قواعد داوری  تابع و« قراردادیداوری »باید در مواردی مصـ ــیوه تفسـ و شـ

اصـــل پذیرش شـــرط  ارجاع اختالف به مرجع داوری یا دانســـت که هرچند اصـــلقراردادها 
تراضــی  لمرو حکومت اراده وشــرط داوری در ق و آثار تعیین مفاد اما اجباری اســت، ،داوری
کوین  ت قرار گیرد، زیرا تفسیر قرارداد در معنای اخص و حقیقی، مربوط به مرحله بعد ازطرفین 

ست.    و انعقاد قرارداد، یعنی مرحله شرط داوری ا ساً      اجرای مفاد و محتوا و آثار  سا زمانی که ا
تفسیر   متعاملین نباشد، بحث ازها و آیین رسیدگی، تابع نظر تعیین داوران و حدود اختیارات آن

 مفاد و آثار شرط داوری و کشف قصد مشترک طرفین نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

 
 هيأت داوري بازار اوراق بهادار -3-3
( اقدام به ایجاد 1384/ 1/9قانون بازار اوراق بهادار )مصوب  43و  37، 36 مواد گذار طیقانون 
ــیدگی    و ــی رس ــاص ــیس مرجع اختص أت  هی»تحت عنوان  ،بورس به اختالفات حوزه بازار تأس

  اختالفات» :نمودهصالحیتی را برای این مرجع تعریف و مقرر  36. طی ماده است نمود« داوری
ــرمایه    گران، معامله   کارگزار/  بازار گردانان،   بین کارگزاران،  ــاوران سـ ــران  گذاری، مشـ   ،ناشـ

در صورت عدم سازش    ،هاای آنلت حرفهربل ناشی از فعا سایر اشخاص ذی   گذاران وسرمایه 
قانون توســعه   15و  5د موا همچنین در «.شــودتوســل هیأت داوری رســیدگی می ها،در کانون

ــوب  ابزارها و نهادهای مالی     ــرمایه      (1388)مصـ ــی از سـ گذاری در  نیز هرگونه اختالف ناشـ
ــندوق ــوع ماده ص ــندوقنیز اختالف بین ا ها وآن قانون و فعالیت آن 2های موض در  ،رکان ص

 شود.هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می

                                                                                                                       
 .57ص  پیشین، ،عباس یمی،. کر1
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دقیق ضــوابل حقوقی   از ســوی مقنن موجب ابهام در شــناخت« هیأت داوری»اتخاذ عنوان 
ساساً    امرجع رسیدگی،  با قواعد داوری شده است. این   و رابطه و نسبت آن  حاکم بر این مرجع 

ــوب نمیداوری م ــیس  ماهیتی قراردادی دارد و داوری، یراز ،گرددحس ــتعمال تأس هیأت  و اس
یا داوری اجباری تحت لوای      هاد  داوری  ــنعی اســـت و  داوری،ن بر این اســـاس، مرجع  تصـ

این مرجع  1تلقی نمود. «هیأت رســیدگی به اختالفات»وفصــل اختالفات در بورس را باید حل
سیدگی  ضمن عق    به، ر شرط داوری  ستقل در قلمرو اراده    د و یا بهصورت  صورت قراردادی م

 .پذیرش یا عدم پذیرش شرط داوری منتفی است گیرد وصریح یا حتی ضمنی طرفین قرار نمی
  «اوریهیأت د»قالً اقدام به ایجاد این مرجع رسیدگی اختصاصی نموده و عنوان    تگذار مس قانون
گی  توان یک مرجع رســیدنمی ،دن این عنوانکار بره صــرف بکاررفته، دارای ایراد بوده و بهبه

ــداق و منطبق با نهاد داوری تلقی نمود؛ بنابراین ــیدگی به، را مص عنوان  حتی اگر این مرجع رس
شود  «داوری اجباری غیر قراردادی» سیر،       ، در نظر گرفته  ضرورت تف صورت وجود موارد  در 

ــیدگی باید از  ــیر قوانین»مرجع رسـ ــیوه و ابزار تفسـ ــتفاده «شـ دف ه نماید تا اراده و نظر و اسـ
 گذار را احراز نماید.قانون

 
 فروش ساختمانشرط داوري قراردادهاي پي  -4-3
الزام طرفین قرارداد  ،(12/10/1389ساختمان )مصوب   فروش پیش قانون هاییکی از نوآوری 
ساختمان در قراردادهای پیش« تعیین هیأت داوران»به  ست  فروش  ، 3و  2ه ددر ماگذار قانون. ا

فاً   طرفین قرارداد را  ــر به  صـ یأت داوران »ملزم  های تنظیمی نموده  « تعیین ه  ودر متن قرارداد
ماده   به    20همچنین در  قدام  ــاً ا ــیوه حل  ر سـ وفصـــل اختالفات مربوط قراردادهای     تعیین شـ

ملزم به  طرفین را« باید» یدگذار با آوردن ق؛ بنابراین قانونکرده اســـت فروش ســـاختمان،پیش
این قانون،   3و  2د در موا« باید  »عالوه برآوردن قید   وداوری نموده ارجاع اختالفات به مرجع    

ــت.  اقدام به جرم انگاری تخلف از اجرای این قانون 23در ماده  ــمانت نموده اس هرچند که ض
ــمی» اجرای کیفری مذکور متوجه فعل ــند رس طور عام، عدم رعایت  اســت و به «عدم تنظیم س

فروش را مشمول وصف و ضمانت اجرای کیفری تلقی نکرده    و شرایل قانون پیش تمام موارد 
ــت ــت:      آیین 2اما در ماده    ،اسـ ــوف آمده اسـ فروش و قرارداد پیش» نامه اجرایی قانون موصـ

ــنده واگذاری حقوق و تعهدات طرفین )پیش خریدار و ــمیباید به( پیش فروش از  صــورت رس
                                                                                                                       

 .9(. ص 1396 انتشارات بورس، :تهران) بهادار، اوراق و بورس داوری هیأت رویه ،جعفر ی،. جمال1
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ــمی با رعایت تمام   ــناد رس ــرایل مقرر در مواد )طریق دفتر اس ( قانون تنظیم و 3و ) (2قیود و ش
صــوصــاً  و خ رعایت تشــریفات و شــرایل شــکلی تنظیم این نوع قرارداد ،؛ بنابراین«منعقد شــود
 .الزامی است ،تعیین داوران

ــمی       ــند رسـ فروش  قانون پیش 3و  2رعایت مواد    با  طبق نمونه و  ،با توجه به اینکه تنظیم سـ
سمی تنظیم    دربحث از عدم  عمالً گیرد وصورت می  سند ر شرط داوری در قرارداد و  شده   ج 

سد، به نظر می منتفی شرط داوری در      ر ضی و عدم پذیرش و درج  اما برفرن عدم حصول ترا
شد     نمی فروش،قرارداد پیش صور  ضمانت اجرای قراردادی اعم از بطالن را برای آن مت  ،توان 
شرط داوری را موجب     یبینگذار عدم رعایت موارد پیشزیرا قانون شده در قانون و عدم درج 

ــمانت اجرای کیفری  ،فروشبطالن قرارداد پیش ــت؛ بنابراین تعیین ضـ دال بر  ،تلقی نکرده اسـ
ــت؛ اما با عنایت به آمره بود       نون و تواند اجرای قا  هر یک از طرفین می  قانون،  نبطالن بیع نیسـ

به  االز ــت نم    تعیین داورانم  باید از        را از دادگاه درخواسـ اید و درنهایت اختالفات قراردادی 
وفصــل گردد و پذیرش یا عدم پذیرش شــرط داوری توســل طرفین قرارداد، طریق داوری حل

ست و درهرحال  فروش از طریق مرجع داوری باید اختالفات قراردادهای پیش ،مؤثر در مقام نی
د توانمی فروش،پیش دهایدر قراردا داوری. با این تحلیل، وفصــل شــوندحل 20مقرر در ماده 

ــت و  ــی طرفین اسـ علیرغم اینکه   یک نوع داوری اجباری تلقی گردد و خارج از حدود تراضـ
صـــدر و ذیل این ماده دارای ایراد نگارشـــی و نوعی تعارن اســـت، از لحن آمرانه این قانون 

آیین   وریو تابع قواعد دا از مصادیق داوری اجباری شود که این نوع داوری،چنین استنباط می
 است. دادرسی مدنی

ــیر    حث از تفسـ ما در ب فاد  ا ندرج در قراردادهای پیش     م ــرط داوری اجباری م فروش،  شـ
ند که  هرچ تصـریح نمود شـرط داوری ضـرورت داشـته باشـد، باید      مفاد تفسـیر  کهدرصـورتی 
ــاً  تعیین  »ارجاع دعاوی به این مرجع، خارج از حدود اراده اســت، اما  تراضــی طرفین دراســاس

گذار تعیین  قانون مذکور دارای وصف و ماهیت قراردادی است و   «شرط داوری  اوران و مفادد
داوران را در مرحله اول تابع اراده و تراضی دانسته و بالتبع تعیین مفاد و شرایل مندرج در شرط 
ضی وجود دارد؛ بنابراین با توجه به       ست و قابلیت مذاکره و ترا ضی طرفین ا داوری نیز تابع ترا

ساً متوجه مفاد         سا شرط داوری ا سیر  شکیل و تحقق آن و آثار اینکه تف  توافقنامه داوری و نه ت
ست  شرط داوری،   ا سیر  شد و داور در مقام       ، بدین ترتیب تف سیر قراردادها با شیوه تف باید تابع 

 تبعیت نماید.« شیوه و قواعد تفسیر قراردادها»تفسیر شرط داوری باید از 
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نامه اجرایی آن، اساساً ارجاع دعاوی و   فروش ساختمان و آیین پیش بامالحظه منطوق قانون
ساختمان به مرجع داوری، خارج از حدود اراده و  اختالفات مربوط به قراردادهای پیش فروش 

صف آمریت می      ست و دارای و ضی متعاقدین ا شد. قانون ترا گذار با تعیین مرجع داوری در با
ه فروش ســاختمان را بفات ناشــی از قراردادهای پیشاین قانون، صــالحیت رســیدگی به اختال

ست. با این تحلیل،    صرفاً طرفین را ملزم به تعیین داوران نموده ا  رد هیأت داوران ارجاع داده و 
ــع قاعده مبنی بر الزام طرفین به         یک فرن، قانون   رش و پذی »گذار در این قانون اقدام به وضـ
شرط داوری  ضمانت اجرای عدم رعایت آن   در قرارداد نموده و این« درج  قاعده آمره بوده و 

صــرفاً وصــف کیفری داشــتن و اعمال مجازات اســت. لذا عدم درج شــرط   24و  23طی مواد 
ــتنباط،    ــت. با این اس داوری و عدم تعیین هیأت داوران را موجب بطالن قرارداد تلقی نکرده اس

ج شرط داوری و تعیین هیأت   توانند در صورت در فروش ساختمان می طرفین قراردادهای پیش
ــایی  داوران در قرارداد پیش فروش، با تراضـــی متعاقب از داوری عدول نمایند و به مراجع قضـ

فروش ســاختمان و عدم تعیین   یا در صــورت عدم رعایت مقررات قانون پیش  ؛ ومراجعه کنند
اید در مراجع  ها ب  هیأت داوران، تکلیفی در ارجاع دعاوی به مرجع داوری ندارند و دعاوی آن       
  کهفرن دیگر این 1قضـــایی طرح و اســـتماع گردد، یعنی، امکان عدول از داوری و جود دارد.

ای آمره را وضع نموده و درج شرط داوری و   فروش ساختمان، قاعده گذار در قانون پیشقانون
تعیین داوران، از مقررات شکلی و شرایل صحت به شمار آمده و ضمانت اجرای عدم رعایت        

این قانون نشانگر این    3فروش ساختمان خواهد شد و متن ماده   موجب بطالن قرارداد پیش آن،
ــت که قانون     فروش، آن را در زمره منظور حفر حقوق طرفین قرارداد پیشگذار به  مطلب اسـ

نتیجه   2عقود تشریفاتی قرار داده و تنظیم سند رسمی را شرط صحت این قرارداد دانسته است.        
ع این  گذار از وض فاهر عبارات و منطوق قانون این است که هدف قانون توجه به این استنباط با 

شریفاتی تلقی کردن عقد و     شرط داوری و تعیین هیأت داوران، ت قاعده و اجبار طرفین به درج 
لزوم رعایت مقررات مربوط به شـــکل قرارداد بوده و آن را از ارکان و شـــرایل صـــحت عقد 

ست    سته ا سد، قانون یاما به نظر م؛ دان صحت و    ر ضمانت اجرای  گذار در مقام تعیین و تعریف 

                                                                                                                       
شگاه . 1 ضائیه،  قوه پژوه سیب  و تحلیل ق سی   آ شارات  :تهران) ،ساختمان  فروشپیش قانون شنا ضاییه،   قوه انت  ص ،(1396ق

 .42 ص ،(1390) 70 ش قضاوت، مجله ،«ساختمان فروشپیش قانون در داوری جایگاه بررسی» حمدباقر،م سروی، ؛155

،  6-5ش  الن،یراه وکالت کانون گ یفصلنامه حقوق ،«ساختمان فروشیشقرارداد پ تشکیل» ،محمود یجاری،خشک ی. کهن2

 .124(، ص 1390)
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بطالن قرارداد نبوده و چنین ضــمانت اجرایی را علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، مورد تصــریح  
ــت ــحت قراردادهای پیش ؛ قرار نداده اس ــل بر ص ــت که طبق   بنابراین اص ــاختمان اس فروش س

ــا مقررات قانون پیش ــاختمان مصــوب س ــدهتنظیم 1389ل فروش س اند و این قراردادها تابع نش
 توان اعمال نمود.قواعد عام قانون مدنی بوده و صرفاً ضمانت اجرای کیفری را می

ــی که طرفین قرارداد پیش  فروش، از تعیین هیأت داوران امتناع نمایند و در مراجع در فرضـ
ضایی اقدام به اقامه دعوا نمایند، گفته  سبت به تعیین داور و    شده که دادگاه باید ق ساً ن ارجاع   ر 

ش،  فرواما در این فرن، با تلقی اینکه داوری موصوف در قانون پیش 1امر به داوری اقدام کند.
ــت و قابلیت عدول و تراضــی مغایر آن   حاکی از الزام طرفین به اقامه دعوا در مرجع داوری اس

ــت، درهرحال باید دعا  ــداق داوری اجباری اس وی مربوطه در مرجع داوری وجود ندارد و مص
ــرط داوری           ــیدگی قرار گیرند و با توجه به اینکه طرفین در تعیین داوران و مفاد شـ مورد رسـ
ستماع نموده و بالتبع      صدور قرار عدم ا ستند، بنابراین دادگاه باید اقدام به  دارای آزادی اراده ه

قدام نماید و دادگاه به دلیل خواهان باید وفق قواعد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ا
 نسبت به تعیین داور تصمیمی اتخاذ نماید. مستقالًتواند ر ساً و فقدان مجوز قانونی، نمی

 
 تفسير شرط داوري در شرايط عمومی پيمان -3-5

نشــریه  رد،گیطور کالســیک مورداســتفاده قرار مییکی از قراردادهای پیمانکاری دولتی که به
ــماره  ــازمان  1143ش ــت که به  مدیریت و برنامهس ــوری اس ــرایل عمومی پیمان»ریزی کش  «ش

ــت  ــهور اسـ ــرایل عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران،      2.مشـ قانون   23ماده   مبنای قانونی شـ
سازمان   4/3/1353دفترچه شرایل عمومی پیمان مصوب   . باشد می 1351وبودجه مصوب  برنامه
نامه و شرایل عمومی پیمان با عنوان موافقت 3/3/1378وبودجه پس از بازنگری در تاریخ برنامه
یده و ط الزم ماره       باالجرا گرد ــ مه شـ نا ــ یه      3/3/78مورخ  1088/102-842/54ق بخشـ به کل

ریزی کشور ابالغ گردید. رعایت شرایل های اجرایی از سوی سازمان مدیریت و برنامهدستگاه
ــال قانون برنامه 23عمومی پیمان طبق ماده  ر کلیه قراردادهای پیمانکاری الزم د ،53وبودجه س

                                                                                                                       
، مجله  «ســاختمان فروشیشدر قانون پ یداور یتو صــالح یهایژگیو ماهیت،» ،جواد زاده، حســین و یمان ی،. ســکوت1

 .291(، ص 1396) ،2دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ش  یحقوق خصوص

 .174ص  ،(1393انتشارات ابتکار دانش،  :قم) ،کنونی حقوقی نظم در داوری آیین ،. مجدد، ابوالفضل2
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وفصل اختالفات ناشی از   شرایل عمومی پیمان سه روش برای حل   53باشد. در ماده  الرعایه می
 شده است:بینیپیمان پیش

ــازمان مدیریت و برنامه        اولین روش برای حل اختالف،  -الف ــتعالم نظر سـ ریزی درباره   اسـ
 است.هوت دو طرف از متون بخشنامهابرداشت متف

اعالم نظر کارشــناســی درباره موضــوع مورد اختالف توســل کارشــناس یا  ،دومین روش -ب
سازمان مدیریت و برنامه     سان  شنا ست. هیأت کار این روش عمدتاً افراد متخصص و   در ریزی ا

ند.  فنی افهارنظر می  مای ــمیم          ذینفع می ن به تصـ بل  قا عدم تمکین طرف مت ــورت  ند در صـ توا
 الزام ممتنع را از مرجع قضایی درخواست کند.، ناسانکارشناس یا هیأت کارش

 داوری شورای عالی فنی است.از طریق  وفصل اختالفحل ، توسل به داوری وسومین روش -ج
ــیوه نگارش ماده     ــی ناقص از روش حل    53شـ ــل اختالفات در قراردادهای     ، اقتباسـ وفصـ

ساخت پیمانکاری و پروژه سل     های  ست که تو ساز ا سیون بین  و شاور    فدرا سین م المللی مهند
ست. در روش  تنظیم و تدوین 1(FIDICفیدیک ) شنهادی فیدیک مراحلی اعم از شده ا  های پی

ست که آور، کمیته حل اختالف( و داوری را پیشحل موقت الزامراه) یداورشبه     بینی کرده ا
ــیون در ســـال    در ایران مورد ترجمه و اقتباس قرارگرفته اســـت.     ش  با تال  1913این فدراسـ

ــکیل گردید. در نمونه قراردادهای فیدیک    ــوئیس در ژنو تش ــه، بلژیک و س ــورهای فرانس کش
تاب  به رنگین نقره نارنجی،  زرد، های قرمز، )ک کاربردی         ای معروف  که  یک(  ید مان ف ک

وفصـــل اختالفات توســـل  المللی و داخلی نیز دارند، مکانیزم و روش خاصـــی را برای حلبین
شاور فراهم آور   ست. مهندسین م حل در نظر عنوان آخرین راهدر این قراردادها، داوری به 2ده ا

صل اختالف پیش ای برای حلشده و یک نوع مکانیزم چندمرحله گرفته ست. در  شد بینیوف ه ا
( هرگونه اختالف  1977نمونه قرارداد عملیات مهندسی شهری فیدیک، ویرایش سوم ) 67ماده 

در  3گیری به مهندســی مشــاور ارجاع شــود.منظور تصــمیمبه میان کارفرما و پیمانکار باید ابتدا
 گرددویراش چهارم نمونه قراردادهای فیدیک، حل اختالف ابتدا به مهندس مشــاور ارجاع می

شد قبل از ارجاع به داوری، موضوع را به     سپس طرفین متعهد خواهند  سالمت   و  یز آمصورت م

                                                                                                                       
1. Federation International Des Ingenieurs Concils (FIDIC). 

2. Wade, Christopher, The Fidic Contract Forms And The New Mdb Contract ,)Law 

Review,2005(, p12,15. 

3.Seppala, Christopher.R” Enforcemment by an arbitral award of a binding under the 

FIDIC” Intrrnational Construction Law Review, (January -2009), p414. 
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صورت   حل صل کنند و در  ص عدم موفقیت در حل وف ل اختالف، از طریق مراجعه به دیوان وف

 1داوری، به تصمیم مهندس مشاور اعتران کنند.

منطبق با مفهوم اصطالحی نهاد داوری  به معنی واقعی کلمه، 53موارد ذکرشده در ماده 
ست.  ضوابل خاص ازجمله        بلکه معنایی عرفی نی شرایل و  شتن  ست که با دربردا و خاص ا

وبودجه در تبصــره یک ماده وافقت رئیس ســازمان برنامهمشــروط نمودن انجام داوری به م
 2.تلقی نمود« داوری»شرط را  ، اینتوان با مسامحهمذکور است که صرفاً در مورد اخیر می

صورتی  صول و     در شرط داوری و تابع ا شیم که عبارت مذکور حاکی از   که قائل به این با
از ماهیت شرط داوری مذکور و  عام نهاد داوری و آیین دادرسی مدنی است، بحث    قواعد

ست. محل اختالف اختیاری یا اجباری بودن آن، سازمان    نظر ا شدن رئیس  با از پیش تعیین 
ــی بر، هاعنوان داور تمام پیمانوبودجه بهبرنامه  تعیین داور و واگذاری حق ایتحقق تراضـ

ــخص ثالث یا دادگاه در         ، وانگهی .ر داردای از ابهام قرا هاله   انتخاب داور یا داوران به شـ
عال و واژه       53ماده   با آوردن اف مان  ــرایل عمومی پی ند می» های شـ ند می»و « توا «  توان

وفصـــل اختالف از طریق نهاد صـــراحت بر اختیاری بودن مراجعه به مرجع داوری و حلبه
ماده     داوری داللت دارند.   ــره یک  آمده اســـت که قبول داوری در     53همچنین در تبصـ
ــورای عالی فنی  ــازمان برنامهش ــت که مؤیمنوط به موافقت رئیس س اری اختی دوبودجه اس

فید م اســـت و« تخییر»بیانگر « توانندمی»بودن شـــرط داوری اســـت؛ بنابراین آوردن واژه 
به اجرای داوری    نای الزام طرفین  باری بودن آن  مع ــت. و اج ماد  نیســ  2ه همچنین طبق 

یب   ــو یأت وزیران مورخ      تصـ مه ه یک  ،12/3/82نا مان می   از طرف هر  ند  های پی توان
درخواسـت ارجاع موضـوع یا موضـوعات مورد اختالف به داوری را به شـورای عالی فنی     

ــازمان مدیریت و برنامه ــور ارائه نمایند.سـ ــتا، ریزی کشـ ــازمان مدیریت و  در این راسـ سـ
ــور به برنامه   ــراحت اعالم کرده که مراجعه به      به  17/8/82موجب نامه مورخ    ریزی کشـ صـ
ــو ــاییه طی نظریه  ش ــت. اداره حقوقی قوه قض رای عالی فنی برای حل اختالف اجباری نیس

شماره    شورتی  معتقد بوده که چنانچه طرفین در قرارداد منعقده  30/2/93مورخ  56/93/7م

                                                                                                                       
1. Bow cock, john ،FIDIC,Contracts and Arbitration, )New York,Law Review, 1997(, 

p10,15. 

ــرایل در داوری بودن اجباری یا اختیاری» یم،رح یاقوتی،. 2 ــلنامه حقوق ،«پیمان عمومی ش ان، وکالت کانون کرم یدو فص

 .100و  94(، ص 1396) ،1ش 
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 53ده ما( ج)طبق بند  توافق کرده باشـــند که بر اســـاس شـــرایل عمومی پیمان عمل کنند،
صادر       ف ملزمشرایل عمومی مذکور به حل اختال  ستماع  ستند و دادگاه باید قرار عدم ا ه

شرا    نماید. ضی و پذیرش  شد، عمومی پیمان ب لیاگر نظریه مذکور حاکی از توافق بر ترا  ا
ماده   ــرا 53متن  ماده درج       یشـ ندارد و چنین قیدی در این  ل عمومی پیمان داللت بر الزام 

و  شده است  ه متن ماده مذکور اعالمرسد نظریه اداره حقوقی بدون توجه ب نظر میه ب ،نشده 
رویه قضــایی در این خصــوص دارای تشــتت و  شــود.اســتنباط نمی 53الزامی از مفاد ماده 

طی یشــرا 53شــرط داوری مصــرح در ماده  کم قضــایی،انظراســت و برخی از محاختالف
ری در ط داوشر الذکر،استدالل فوق بنا بر تحلیل و کنند.عمومی پیمان را اجباری تلقی می

بلکه مراجعه به مرجع  بودهاز مصــادیق شــرط داوری اختیاری  تنهانه شــرایل عمومی پیمان
داوری، دارای وصف اختیاری است و ماهیت این شرط حاکی از جواز و اختیار در رجوع    

ست    ضایی ا صورتی  به مرجع داوری یا مرجع ق شته        و در ضرورت دا شرط  سیر این  که تف
 نماید. و استفاده تبعیت «تفسیر قراردادهاو شیوه  قواعد» داور باید از باشد،

 

 گيرينتيجه
ــیم  ــاس نقش و تأثیر اراده در انعقاد قرارداد داوری و     داوری در یک تقسـ بندی کلی و بر اسـ

ــیم ــرط   ارجاع دعاوی به نهاد داوری، به داوری اختیاری و داوری اجباری تقس ــت. ش ــده اس ش
ــی از ت داوری اگر به ــورت اختیاری و ناش ــی و آزادی اراده منعقد گردد، دارای ماهیتی  ص راض

صورتی    ست و در شیوه           قراردادی ا شد، داور باید از طریق  سیر با ستلزم تف شرط م که مفاد این 
شترک طرفین و رفع ابهام برآید         صد م شف ق صدد ک سیر قراردادها، در اردی اما اگر در مو؛ تف

با        ــیم، داور  ــف و احراز اراده   قائل به غیرارادی و اجباری بودن داوری باشـ ــدد کشـ ید درصـ
گذار برآید و بحث از کشف قصد مشترک طرفین منتفی است و باید شیوه تفسیر قوانین         قانون

 مورداستفاده قرار گیرد.
به     تأثیر اراده،  ــرط    »داوری اجباری، ازنظر نقش و میزان  یا شـ داوری اجباری قراردادی 

ــیوه    لقاب« داوری اجباری غیر قراردادی»و « داوری اجباری ــخیص ش ــت. برای تش ــیم اس تقس
شرط       شرط داوری یا در تعیین داوران و مفاد  سیر، اگر اراده متعاملین در پذیرش و انعقاد  تف
داوری، آزاد و مؤثر بوده اســت، درنتیجه داور باید در موارد ضــرورت تفســیر، طبق شــیوه و 

ــرط داوری نماید   ــیر ش ــیر قراردادها اقدام به تفس راده طرفین قرارداد در اما اگر ا؛ قواعد تفس
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تعیین مفاد شـرط داوری مؤثر نبوده و پذیرش شـرط داوری و ارجاع دعوا به مرجع داوری و   
، در این گذار بوده است همچنین تعیین صالحیت، شیوه و آیین رسیدگی نیز تابع اراده قانون   
ــتفاده نماید. زمانی می  ــیر قوانین اس ــیوه تفس داق را مصــتوان داوری وضــعیت داور باید از ش

وین مرحله تک»تلقی کرد که علیرغم الزام قانونی، طرفین قرارداد در « شــرط داوری اجباری»
ــرط داوری ــرط داوری»، یا در «و پذیرش ش ــی « مرحله تعیین مفاد ش قادر به مذاکره و تراض

شده باشد، در این وضعیت    بوده باشند و یکی از این دو مرحله در قلمرو اراده و تراضی واقع  
 اراده طرفین در ارجاع اگراما ؛ یر شــرط داوری تابع شــیوه تفســیر قراردادها خواهد بود تفســ

اختالف به داوری و یا تعیین مفاد شــرط داوری، فاقد اثر باشــد، برحســب مورد و موضــع، از 
 شیوه تفسیر قوانین استفاده خواهد شد.
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