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  یقضاوت یداور
  
  

  :مقدمھ
 ،یرابطھ حقوق ایاختالف  نیالقاعده بر اساس آن طرف یاست و عل یبر اساس اصول حقوق یقرارداد یقضاوت یداور
اشخاص  ایمطرح کنند بھ شخص  یدر دادگاه دولت نکھیا یکنند کھ قضاوت در مورد اختالف خود را بھ جا یم یتراض

 یقاض یکنند و داور بھ جا یتوافق نموده اند محول م ھاآن نییدر مورد نحوه تع ایکھ خودشان قبول دارند و  یدولت ریغ
 مختصر نیدر ا. کند یم نیآن را مانند احکام دادگاھھا ، تضم یراند  وقانونگذار اجرا یدر مورد اختالف آنان حکم م

از آن بھ طرح بحث  یسابقھ ا انیآن و ب یو اصطالح  یلغو یاعم از معن یدر خصوص داور یاتیبعد از ذکر کل
  .مینمایم نییتب یرا بھ عنوان موضوع اصل یاز قراداد اصل یوموضوع استقالل شرط داور اختھپرد

  
  در لغت و اصطالح یداور  :اتیکل
آمده کلمھ داور در  یقاض یآن قضاوت است و داور بھ معن یاز معان یکیدارد و  یچند معن یلغت، داور و داور در

  .باشدیعادل م یصاحب دادبھ معن یاصل دادور بوده بھ معن
مربوط بھ حقوق و منافع  یکھ افراد در دعاو ستین یمانع.خود دور نمانده است یلغو یکلمھ از معن نیحقوق ھم ا در

بشوند کھ از نظر  یاشخاص یحکومت خصوص میصرفنظر کرده و تسل یخودشان از مداخلھ مراجع رسم یخصوص
 نیا. و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنھا ھستند یاز نظر شھرت آنھا بھ درستکار ایو  یمعلومات و اطالعات فن

  .خوانند) تیحکم( یرا داور یحکومت خصوص
 یم میتحک یقاض ایمعروف است و داور را حکم  میتحک ای تیشود و بھ حکم یقضاوت محسوب م یدر فقھ نوع یداور

  :عنوان بھ کار رفتھ است نیھم زین ١٣٧٣و انقالب مصوب  یعموم یدادگاھھا لیقانون تشک ۶نامند در ماده 
  ».ندیمراجعھ نما میتحک یاحقاق حق و فصل خصومت، بھ قاض یتوانند برا یدر صورت توافق، م ،یدعو نیطرف«

 کی لھیچند شخص است بھ وس ایدو  نیمسئلھ مربوط بھ روابط ب کیدف آن حل و فصل است کھ ھ یفن یداور خالصھ
و بر اساس آن  رندیگ یم یقرارداد خصوص کیخود را از  اراتیداوران کھ اخت ایبھ نام داور  گریچند شخص د ای

  .کرده باشد ولرا بھ آنان مح یا فھیوظ نیآنکھ دولت چن یدھند ب یم یقرارداد رأ
  :شده است فیتعر نیچن یداور ک،یدر بند الف ماده  رانیا یالملل نیب یتجار یقانون داور در
حقوق  ای یقیاشخاص حق ایشخص  لھیدر خارج از دادگاه بھ وس نییمتداع نیعبارت است از رفع اختالف ب یداور«

  » یانتصاب ایو  نیالطرف یمرض
را ھم شامل  یداخل یھایکامل است و داور یفیآمده، تعر یالملل نیب یتجار یحال کھ در قانون داور نیدر ع ف،یتعر نیا
تحت  یشود و داور یتوسط دادگاه بھ داور ارجاع م یاز دعاو یاریبس یداخل یھایھرچند در داور رایشود ز یم

ما ھر . ردیگ یدر خارج از دادگاه صورت م اختالفو حل  یبھ ھرحال دادرس یول ردیگ ینظارت دادگاه انجام م
 یدارد و از ارکان آن محسوب م تیاھم یآنچھ بھ عنوان قاعده ، در داور م،یقبول داشتھ باش یداور یکھ برا یفیتعر

و ارجاع اختالف بھ قضاوت  یاز مراجعھ بھ دادگاه دولت نیاست؛ انصراف طرف فیشود و وجھ مشترک تمام تعار
 نیطرف طیشرا ،یدعاو طیاز شرا یشود، ناش یمشاھده م فیکھ در تعار یاست و اختالفات یتراض اب یشخص خصوص

است کھ بھ  یروش یداور« :  مییبگو میتوان یم یداور فیدر تعر نیبنا بر ا. اوست اراتیداور و حدود اخت طیو شرا
و قضاوت  یدگیمورد رس یاشخاص خصوص ایآنان، توسط شخص  یاشخاص با تراض نیب یموجب آن اختالف مدن

  ».ردیگ یقرار م
  

  یداور یخیتار سابقھ
قضات  ایگردد و  لیتشک یدادگاھ ایوضع شود  یقانون یدر جوامع بشر نکھیو قبل از ا دیدولت بھ وجود آ نکھیاز ا قبل

در  یداور. انسانھا وجود داشتھ است نیرفع اختالفات ب یبرا یکنند رسم داور یزیر ھیو پا یرا طراح یاصول حقوق
از اقوام بوده است کما  یاریبس انیدر م جیرا یاست کھ رسم یرفتنیاست و بھ حکم منطق پذ نھیرید ینھاد یجوامع بشر

نام برده شده  یدادرس وهیش نیتر رفتھیو پذ نیبھ عنوان گسترده تر یاز داور زین یاعراب دوران جاھل انیدر م نکھیا
 خیکھ تار نستیقدر مسلم ا گر،ید یھر تمدن باستان ایباستان باشد  ونانی نکھیاعم از ا یبھ ھر حال خاستگاه داور. است

آمده اند و  دیقبل از دولت پد یبھ وجود آمده و جوامع مدن یجوامع مدن نیرسم در ب نیا رایرسد ز یآن بھ قبل از دولت م
 یانتقام خصوص نیتمدن ب خیاز تار یھمزمان است و مرحلھ ا یانسان یآمدن جوامع مدن دیبا پد یتوان گفت کھ داور یم

کھ بتوانند بھ آنھا  ییکردند کھ دادگاھھا یرجوع م یآن دوره ھا از آن رو بھ داور نسانھادربوده و ا یدولت یو دادگستر
 یداور گاهیتوان گفت کھ ؛ پا یپس بھ جرأت م. رجوع کرده و حل اختالفات خود را از آنھا بخواھند ، وجود نداشت
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 زیبھ عنوان روش مسالمت آم یداور تیمتعارف خود بھ مز شھیعارف با عقل و اندمت یانسانھا رایعقال است ز رهیس

  .برده وانرا ابداع کردند یحل اختالف خود پ
  

  :بحث طرح
وجود  تواندیم نکھییا ایکند  یرویدپیکھ بدان تعلق دارد با یاز قرار داد یشرط داور ایآن است کھ آ قیتحق نیا موضوع

بھ  نیطرف یعنیحده باشد  یبھ صورت قرارداد عل ای تواندیم یقرار است کھ داور نیموضوع ازا.داشتھ باشد یمستقل
 نیطرف نکھیا ایحل شود  یداور قیاز طر یخصوص معاملھ ا درمستقل متعھد شوند کھ اختالف آنھا  یموجب قرارداد

  .انجام شود یداور قیمعاملھ در ضمن معاملھ شرط کنند کھ حل اختالف در خصوص آن  معاملھ از طر
بھ موجب قراراداد  نیرا با توافق طرف یبھ صراحت ارجاع بھ داور ۴۵۵ما بھ موجب حکم ماده  یدادرس نییا قانون
  .است رفتھیرا پذ یبھ صورت شرط ضمن عقد اصل ایحده  یعل
 طیعقد مستقل با داشتن شرا کیچون بھ عنوان  ستین یبحث شودیبھ صورت مستقل منعقد م یداور خصوص قرارداد در

کھ در قرار داد  یشرط داور ایاست کھ آ نیبحث ا.معتبر خواھد بود یعقد یمعاملھ وبھ موجب ماده ده قانون مدن یاساس
  .شودیمحسوب م یو فرع یتعھد تبع کیشروط ضمن عقد  ریمثل سا ایمستقل از آن دارد  یوجود شودیگنجانده م یاصل
نخواھد بود  یمستقل از عقد باشد از لحاظ وجود و اعتبارو نفوذ تابع عقد اصل یاست کھ اگر شرط داور نیبحث ا دهیفا

 یمستقل بھ داور اعطا یاست وبھ عنوان تعھد یبھ قوت خود باق یعدم نفوذ شرط داور ایبطالن قرارداد  یلذا با ادعا
ضمن عقد  طیکھ اگر از شرا یدر حال.آنرا خواھد کرد نفوذوجود و یحت ایدر اعتبار قرارداد  یدگیرس تیصالح

از لحاظ قصد انشاء تابع عقد  یتعھد تبع نیدرج شده وھمچن یبوده کھ ضمن عقد اصل یو تبع یفرع یمحسوب گرددتعھد
  .کندیکسب م یز عقد اصلوجود ونفوذ  و اعتبار خود را ا جھیخواھد بود و در نت یاصل

  
  :یاستقالل شرط داور آثار

وجود، نفوذ  ایاست کھ اوًال از جھت تحقق  نیا ینسبت بھ قرارداد اصل یدانستن شرط داور یتبع جیاز نتا میگفت چنانکھ
 زین یاز جھات باطل باشد، شرط داور یبھ جھت یاست؛ چنانچھ قرارداد اصل یتابع عقد اصل یو اعتبار، شرط داور

شود،  ذیتنف یاگر قرارداد اصل نیھمچن. عقد را داشتھ باشد تصح طیشرا یخود تمام یباطل خواھد بود، اگرچھ بھ خود
 یعنیاست،  یتابع عقد اصل زین یبقا و انحالل شرط داور ًایثان. گرداند یو شرط را نافذ م تیسرا زینفوذ بھ شرط ن نیا

 یمنحل م ودخ یبخود زیضمن آن ن یشود، شرط داور یمدت آن منقض ایاقالھ گردد  ایفسخ  یبھ سبب یچنانچھ عقد اصل
کھ  یاول در موارد: تصور کرد توانیدو فرض را م ،یاستقالل شرط داور یدر مورد آثار عمل٢۴۶م.ماده  ق. گردد
 لیتشک یکھ قرارداد اصل لیدل نیاست، خوانده ممکن است بھ ا یمعاملھ اصل ایبر شرط ضمن قرارداد  یمبتن یداور
قرارداد باطل  ای، )اراتیاز خ یکیبھ علت (فسخ شده  ای، )قبول ای جابیبھ علت اشکال در ا(است  افتھیتحقق ن اینشده 
قرارداد  ای) یبودن و مخالفت قرارداد با نظم عموم یرقانونیغ ای نیاز طرف یکی تیاھل ایمثل فقدان قصد  یبھ علل(است 
فقد  ایمورد نظر،  راردادبھ ق لیدر ملتزم نمودن اص ندهینما اریفقدان اخت ایبودن  یمانند فضول یبھ علل( ستینافذ ن
است  یتابع قرارداد اصل یاگر گفتھ شود شرط داور. کند رادیا یمرجع داور تی، بھ صالح)شرکت ریمد اراتیاخت
مرجع  جھیکند و در نت یکند و آن را از اعتبار ساقط م یم تیھم سرا یبر شرط داور یقرارداد اصل یاعتبار یب یادعا
 یبا ادعا نیاز طرف یکیممکن است  نکھیفرض دوم ا. دینما یدگیادعاھا رس نیبھ ا ندتا بتوا ستین لیقابل تشک یداور

ه خوانده القاعد یعل نصورتیدر ا. خود را بدوًا در دادگاه اقامھ کند یمندرج در قرارداد، دعوا یشرط داور یاعتبار یب
و  دیصادر نما تیقرار عدم صالح هدر قرارداد، دادگا یکند کھ با توجھ بھ وجود شرط داور یاز دادگاه درخواست م

 ینسبت بھ شرط داور ،یبطالن قرارداد اصل ای یاعتبار یب یادعا ایآ گریبھ عبارت د. ارجاع کند یرا بھ داور یدعو
 یب یادعا رغمیعل نکھیا ایکند،  یدگیبھ موضوع رس تواندیدادگاه م ایو آ ر؟یخ ای دینما یاثر م یدارد و آن را ب یتسر

از  نیبھ اختالفات طرف دیبا یخواھد ماند، و خود مرجع داور یبھ قوت خود باق یشرط داور ،یاصل دادقرار یاعتبار
  کند؟ یدگیعدم نفوذ آن رس ای یاعتبار یب ایقرارداد  لیجملھ درباره عدم تشک

  
  یعدم استقالل شرط داور ای  استقالل

 ریھم مانند سا یو شرط داور ستیمعتبر ن ییگفتھ اند شرط ابتدا سندگانیاز نو یعده ا ،یمورد استقالل شرط داور در
 یاز قرارداد اصل یندارد کھ شرط داور یلیاست و مستقًال وجود ندارد و دل یشروط ضمن عقد، تابع قرارداد اصل

از اصل خود ) یموضوع فرع(کنند کھ فرع  یاستناد م عدهقا نیبھ ا یمدافعان عدم استقالل شرط داور. نکند یرویپ
 یبطالن قرارداد خود بخود شرط داور یو معتقدند کھ ادعا) accessorium sequitur principal(کند یم یرویپ

بطالن قرارداد معلوم نشده و شرط  ایاعتبار  فیلمادام کھ تک شانیا دهیبھ عق. ردیگ یمندرج در قرارداد را ھم در برم
 یدگیدر دادگاه رس دیموضوع با نیقرار گرفتھ، سرنوشت آن نامعلوم است و ا یاعتبار یب یدر معرض ادعا یاورد
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افزون بر . است، ندارد یخود را کھ اساس آن شرط داور تیبھ صالح یدگیرس تیصالح یمرجع داور جھیدر نت. شود
  .شود یم یاصل جار د،یترد تاست و در صور یمحاکم دادگستر تیبر اصل صالح یاستثنا یداور ن،یا

 یب ریمستقل است و تحت تأث یشرط از قرارداد اصل نیمعتقدند کھ ا یاستقالل شرط داور انینظر، حام نیبرابر ا در
قرارداد مستقل است  کیموضوعًا و حکمًا  یشرط داور گر،یبھ عبارت د. ردیگ یآن قرار نم یبطالن احتمال ای یاعتبار

شرط ضمن عقد  یدرج شده، بھ معنا یدر قرارداد اصل نکھیاست و صرف ا نیموضوع قصد قرارداد جداگانھ طرف رایز
مانند (دارد  تیبھ عالوه، شروط ضمن عقد معموًال ناظر بھ خود موضوع قرارداد است و با موضوع معاملھ سنخ. ستین

 ملھبا معا یتیسنخ یشرط داور کھیدر صورت) نحوه پرداخت و امثال آنھا ای مینحوه تسل ای عیصاف مبشروط مربوط بھ او
 نیآن است کھ اختالفات طرف یفلسفھ و ھدف از شرط داور. آن را با شروط ضمن معاملھ اشتباه کرد دیندارد و نبا یاصل

 یاعتبار یب ایاختالف درباره اعتبار  نیاختالفات، ھم نیاز ا یکیارجاع شود و  یبھ داور یدر مورد قرارداد اصل
  .میعمل کرده ا نیبر خالف قصد طرف م،یکن ااستثن یاست و اگر آن را از داور یقرارداد اصل

موافقتنامھ جداگانھ، قرارداد  ایباشد  یبھ صورت شرط ضمن معاملھ اصل نکھیاعم از ا یتوافق بھ داور رانیحقوق ا در
 ۴۵۴ماده . است یبھ بعد قانون مدن ٢١٩مواد  زیو ن ١٩٠و  ١٠قرارداد تابع ماده  کیھ عنوان شود و ب یمحسوب م

ارجاع  یبھ داور یاختالف خود را بھ تراض ایتوانند منازعھ  یم نیدارد کھ طرف یمقرر م زین یمدن یدادرس نییقانون آ
بھ صورت قرارداد  ایباشد  یتواند ضمن معاملھ اصل یم یتراض نیا یمدن یدادرس نییقانون آ ۴۵۵مطابق ماده . ندینما
 قیطرآنھا، رفع آن از  نیبھ موجب آن ملتزم شوند کھ درصورت بروز اختالف ب نیگردد و طرف میتنظ یا حدهیعل

 یالملل نیب یتجار یقانون داور) ج( ١در ماده  یھم حکم مشابھ یالملل نیب یتجار یدر مورد داور. دیبھ عمل آ یداور
بھ  ایدر قرارداد  یممکن است بھ صورت شرط داور ی، آمده است و بھ موجب آن مقرر شده کھ موافقتنامھ داور١٣٧۶

  .صورت قرارداد جداگانھ باشد
مشمول مقررات قانون  رانیدر حقوق ا یالملل نیب یداور ران،یدر ا یالملل نیب یتجار یقانون داور بیقبل از تصو تا
 بیو تصو ھیتھ) ١٩٨۵( ترالیآنس یقانون مذکور کھ با اقتباس از قانون نمونھ داور بیتصو با یبود ول یدادرس نییآ

  .جدا شده است گریکدیشده، احکام آن دو از 
آمده  ۵٠١تا  ۴۵۴مواد  ی، ط)١٣٧٩( رانیا یمدن یدادرس نییدر باب ھفتم از قانون آ یداخل یمربوط بھ داور مقررات

 نیدر ا حًایصر یخود و مسألھ استقالل شرط داور تیبھ صالح یدگیدر رس یمرجع داور تیاست اما مسألھ صالح
کرده اند حکم  یقانون مذکور سع ۴۶١با اشاره بھ ماده  ناز حقوقدانا یگفت عده ا میمواد ذکر نشده است و چنانچھ خواھ

  .دانند یرا مستقل نم یو شرط داور ندیاستخراج نما یکل
مواد از قانون  نیبا دقت در ا. است دهیگرد انیب یقانون مدن ٢۴۶تا  ٢٣٣مربوط بھ شرط ضمن عقد در مواد  قواعد
تابع قواعد خاص خود  یاوًال، شرط داور رایز ستیاز نوع شرط ضمن عقد ن یشود کھ شرط داور یمعلوم م یمدن

است کھ ناظر بھ خود  یعقد معموًال شروط ضمن طمنظور از شر ًا،یباشد ثان یم.) م.د.آ.قانون ۵٠١تا  ۴۵۴مواد (
 ایاوصاف کاال  ای میمربوط بھ تسل طیدھد، مانند شرا یم لیاز ارکان موضوع معاملھ را تشک یکیمعاملھ است و 

شرط ضمن عقد  یدر قانون مدن. دھنده دارند حیتوض ایکننده  لیقرارداد جنبھ تکم یپرداخت کھ نسبت بھ موضوع اصل
ھر سھ،  یمورد بحث قرار گرفتھ است و موضوع و مجرا جھینت ایبھ صورت شرط صفت، فعل  ھ،یاز فقھ امام تیبھ تبع

شود، اما واقع  یتلق جھینت ایبھ عنوان شرط فعل  یگرچھ ممکن است شرط داور. ھمانا موضوع قرارداد و معاملھ است
بھ  چگاهیکند و چھ بسا ھ ینم دایپ تیموضوع یاورنشود، شرط د جادیا نیطرف نیب یاست کھ مادام کھ اختالف نیمطلب ا
  .مراجعھ نشود یداور

در قرارداد ) جھینت ایفعل (از اشتراط شرط  یو عقل یعرف یشرط در معاملھ و برخالف مقتضا تیبرخالف قطع ن،یا
از نوع  ده،یگرد زیتجو. م.د.قانون آ ۴۵۵بھ صورت شرط ضمن معاملھ کھ در ماده  یثالثًا، ارجاع امر بھ داور. است

مانند موافقتنامھ  یدر واقع شرط داور. جداگانھ است یشابلکھ موضوعا جدا است و تابع قصد ان ست،ین یشرط معامالت
باشد کھ بھ  یمخصوص بھ خود م یقصد و رضا زیموضوع مستقل و ن یقرارداد مستقل است و دارا کی ،یداور

  .الزم االتباع است یقانون مدن ٢١٩معتبر و بھ موجب ماده  یقانون مدن ١٠موجب ماده 
کامل آن از  تیتبع یدر حکم شرط ضمن عقد است، باز ھم بھ معنا یکھ گفتھ شود شرط داور یدر صورت یحت

 ستین نطوریانحالل عقد بھ شرط ضمن عقد و خود عقد در حقوق ما سابقھ دارد و ا رایز ستین یسرنوشت قرارداد اصل
تخلف از  یبھ عالوه ضمانت اجرا) م.ق ٢٣٢ ادهم. ک.ر. (کھ شرط ضمن عقد ھمواره و بدون استثنا تابع خود عقد باشد

 وستھیبھ ھم پ شھیکھ سرنوشت شرط و عقد ھم ستین نطوریمشروط لھ است و ا یشرط، اغلب استقرار حق فسخ برا
  .است ریشرط از خود عقد امکان پذ یریپذ ھیباشد و تجز

 یاعتبار یب ای لیعدم تشک یکھ درصورت ادعا ستیشک ن ران،یا یحقوق ستمیدر س یض استقالل شرط داورفر با
بھ مراجعھ بھ دادگاه  یازیرا دارند و ن ییادعا نیدر خصوص چن یریگ میتصم اریداوران اخت ایداور  ،یقرارداد اصل

  .تر است کینزد یداوربر مراجعھ بھ  یمبن نیطرف یواقع تینظر با قصد و ن نیا. ستین
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 یاعتبار یب یدر صورت ادعا ،یداخل یھا یگفتھ اند در داور یمدن یدادرس نییقانون آ ۴۶١با اشاره بھ ماده  یا عده
در خصوص اصل معاملھ  نیبھ اختالف طرف دیدادگاه با رایشود ز یخارج م یموضوع از حوزه داور ،یمعاملھ اصل

شود و  یم لیتشک یو پس از احراز صحت و اعتبار معاملھ، مرجع داور دیکرده و تحقق معاملھ را احراز نما یدگیرس
قرارداد راجع  ایھرگاه نسبت بھ اصل معاملھ  دیگو یم. م.د.آ ۴۶١ماده . ستیمستقل از قرارداد ن یشرط داور نیبنابرا

بھ دو  فماده در واقع معطو نیا. دینما یو اظھارنظر م یدگیباشد، دادگاه ابتدا بھ آن رس یاختالف نیطرف نیب یبھ داور
ماده تحت شماره  نیھم) ١٣٢٨(سابق  یمدن یدادرس نییدر قانون آ نکھیدرباره نحوه انتخاب داور است کما ا یماده قبل
  :شد یعبارت شروع م نیوجود داشت و با ا ۶٣۶

اما طرفداران . بود ۶٣۵ناظر بھ ماده  ۶٣۶گذاشت کھ حکم ماده  ینم یباق یدیترد» و... مورد ماده قبل ھرگاه  در«
ما،  دهیبھ عق. کند، دانستھ اند یم انیرا ب یماده مستقل کھ حکم مستقل کیآن را بھ عنوان  یعدم استقالل شرط داور

 فیتکل نییحکم و تع انیدو ماده قانونگذار در مقام ب نیکھ در ا ددھ ینشان م یبھ خوب ۴۶٠و  ۴۵٩در مواد  انیب اقیس
سپس در . توانند در انتخاب داور بھ توافق برسند ینم ایورزند  یداور امتناع م یاز معرف نیاست کھ طرف یدر موارد

 نیقرارداد ب ایموارد، در اساس معاملھ  لیقب نیاگر در ا دیگو یکرده، م انیب زیرا ن یموضوع فرع کیحکم  ۴۶١ماده 
 ایقرارداد  فیدادگاه تکل دیرسد و لذا ابتدا با ینم یمرجع داور لیداور و تشک نییاختالف باشد، اساسًا نوبت بھ تع نیطرف

در پرتو دو  دیبلکھ با ستین یحکم کل کی ۴۶١حکم ماده . داور بپردازد نییرا معلوم کند و سپس بھ تع یمعاملھ اصل
 انتخاب شده یگرید قیداور بھ طر ایکرده  یداور خود را قبًال معرف نیکھ طرف یدر صورت رایز. شود ریتفس ،یماده قبل

بھ مداخلھ  یازین گریشده و آماده کار شده است و د لیتشک یبھ درست ی، مرجع داور)مثًال توسط مقام ناصب(باشد 
  .ستیحل اختالف راجع بھ اصل معاملھ ن یدادگاه برا

قواعد مؤسسات و سازمان .  است یمستقل از قرارداد اصل یاز آن است کھ شرط داور یحاک یالملل نیب یداور روند
 یھمان قاعده ا نیا. است یاز قرارداد اصل یاستقالل شرط داور دیمو دیکسیا یمانند قواعد داور یالملل نیب یداور یھا

 ١۶ماده  میچنان کھ گفت. شود یم ادی تیدر احراز صالح تیصالح ای تیبھ صالح تیاست کھ از آن بھ عنوان صالح
. کرده است رانیو وارد نظام حقوق ا رفتھیپذ حًایقاعده را صر نیا ١٣٧۶مصوب  رانیا یالملل نیب یتجار یقانون داور

ت از یخصوص یقانونگذار است و با الغا تیاست اما نشان دھنده ن یالملل نیب یھا یگرچھ قانون مذکور ناظر بر داور
 گر،یھ عبارت دب. استفاده کرد رانیا یو توسعھ حقوق داور ریتفس یاز آن برا دیتوان و با یحکم مقرر در ماده مذکور م

 نیرا مخصوص ا یندارد کھ استقالل شرط داور یمنحصر بھ فرد یژگیو ای تیخصوص چیھ یالملل نیب یتجار یداور
  .  میکن یتلق یراعتبا یب یداخل یھا یو در داور میبدان ینوع داور

 یداشت، در داور ییاشکال مبنا یاز نظر حقوق ایمواجھ بود  یبا مانع اساس رانیدر حقوق ا یاستقالل شرط داور اگر
با توجھ . کرد یم یآن خوددار رفتنیشد و قانونگذار از پذ یاشکال مواجھ م ایبا مانع  ستیبا یھم م یالملل نیب یتجار

با توجھ بھ  زیو ن میبھ دست داد یمدن یدادرس نییقانون آ ۴۶١کھ از ماده  یریتفس زیو ن میکھ اشاره کرد ینظر یبھ مبان
 یداخل یھا یدر داور رانیکھ در حقوق ا ھینظر نیتوان از ا یم ران،یا یالملل نیب یتجار یقانون داور ١۶مفاد ماده 

 یدگیرس زین عاملھمربوط بھ اصل م یتواند بھ ادعا یم یمستقل است و مرجع داور یاز معاملھ اصل یشرط داور زین
 یتجار یدر دعاو ژهیاست کھ با استقبال عموم بھ و یو گسترش نھاد داور تیتقو ینظر در راستا نیا. کند، دفاع نمود

  .است دهیمواجھ گرد
داده است کھ با توج بھ استداللت مطرح شده بھ نظر قابل  ھیارا ینظر مشورت کی ھییقوه قضا یاداره حقوق نھیزم نیا در

  :مطرح شده کھ نگونھیکھ ا یادارھد در جواب سوال نیا.باشد یدفاع نم
  

از جانب  یمستند ارجاع امر بھ داور تواند یاقالھ شده است، م ایکھ اصل آن فسخ  یدر قرارداد یشرط داور ایـ آ سؤال
  دادگاه باشد؟

  
  ١٠/٢/١٣٨۴ـ  ٧٢١/٧شماره ھینظر
  ھیقوه قضائ یاداره کل امور حقوق ھینظر

  
بھ  یا اگر در معاملھ ھذای، عل باشدیم یبھ داور نیطرف یموکول بھ احراز وجود اختالف و تراض یامر بھ داور ارجاع

 ینیب شیپ یاست کھ شرط داور یھیبد. برود نیقرارداد از ب ایاصل معاملھ و  جھیاقالھ منحل گردو در نت ایسبب فسخ 
 نیاز ب یعنیموضوع  نیدر مورد ھم نیطرف نکھیاست مگر ا رفتھ نیتعھدات و شروط از ب ھیمانند بق زیشده در آن ن

و  یعموم یدادگاھھا یدادرس نییقانون آ ۴۶١وفق ماده  ستیبا یمعاملھ اختالف داشتھ باشندکھ م این اصل قرارداد رفت
ن رفتھ یاقالھ شده و از ب ایکھ اصل آن فسخ  یدر قرارداد یرفتار گردد صرف درج شرط داور یانقالب در امر مدن

  .باشد ینم یدادگاه جھت ارجاع امر بھ داور یبرا یفیاست تکل
  :گفت کھ  دیبا ھینظر نینقد ا در
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عضو  یدر حقوق کشورھا یحت یدر صورت ابطال قرار داد اصل یاز قرارداد اصل یاستقالل شرط د اور بحث
استدالل بھ  نیبودن ا دیتوسط مجلس و مف ونھایکنوانس نیا بیبا توجھ بھ تصو. شده است رفتھیپذ یداور یونھایکنوانس
  .میتبربدانمع یرا در صورت انحالل عقد اصل یبھتر باشد شرط داور رسدینظر م

  
  :  یقیتطب حقوق
 دهیاز فا یخال یالملل نیب یکشورھا و سازمانھا ریسا نیرا از قوان یذکر شواھد رانیروشن شدن مسئلھ در حقوق ا بعد
  .میپردازیموضوع م نیا یقیتطب یقسمت بھ بررس نیدر ا.ستین
  
  

  :آلمان حقوق
لذا . دارد نیطرف تیشود اما اثر آن بستھ بھ قصد و ن یشرط ضمن عقد محسوب م یآلمان شرط داور یحقوق ستمیس در
 میو اتخاذ تصم یبررس اریوچنانچھ مشخص گردد کھ داور اخت ردیگیقرار  م ریقرارداد مورد تفس یحقوق ستمیس نیدر ا

شود  یفرض م د،یقصد آن ھا عامل خواھد شد و در صورت ترد نیرا دارد، طبق ا یدر خصوص صحت قرارداد اصل
  دارد یاریاخت نیکھ داور چن

  
  :کیبلژ حقوق

 نیا. شده است رفتھیبھ صراحت پذ یاصل استقالل شرط داور کیبلژ ییکد قضا ١۶٩٧ یبھ موجب ماد ھ کیبلژ در
مندرج در آن  یاثر بودن توافق داور یاعتبار است، قانونًا   ب یکھ قرارداد ب نیبر ا یمبن یمیتصم« :داردیماده مقرر  م

  »نخواھد داشت یرا در پ
  

  :فرانسھ حقوق
القاعده  یشده بود، در مورد اول عل کیتفک یالملل نیب یھایاز داور یداخل یھایدر فرانسھ داور ١٩٨١از سال  قبل

فرانسھ  ییقضا ھیرو ،یالملل نیب یھاینبود، اما در مورد داور یاز قرارداد اصل کیو تفک ھیقابل تجز یشرط داور
از سال . مندرج در آن نداشت یبر شرط داور یریقرارداد تأث یاعتبار یب یبود و ادعا رفتھیرا پذ یاستقالل شرط داور

 حًایرا صر یورخاتمھ داده و استقالل شرط دا دھایترد ھیفرانسھ اصالح شده، بھ کل یمدن یدادرس نیکھ قانون آئ ١٩٨١
  .نموده است دییتأ
  
  :حقوق انگلستان 

. شود یمشاھده نم یدرخصوص استقالل شرط داور یحکم) ١٩٧٩و  ١٩۵٠ یقانون داور(انگلستان  یداور نیقوان در
 یریپذ ییتحت عنوان اصل جدا یآن کشور، مسألھ استقالل شرط داور ییقضا ةیو رو یاّما در حقوق عرف

)separability (تعدد و تفاوت  ای)severability (مورد بحث قرار گرفتھ است ،یو قرارداد اصل یشرط داور.  
شده کھ  رفتھیمثًال پذ. شده است رفتھیاز لحاظ قانون حاکم پذ یانگلستان بھ وضوح استقالل شرط داور ییقضا ةیدر رو▪ 

مندرج در آن قرارداد قانون اسکاتلند  یقانون انگلستان و قانون حاکم بر شرط داور یقانون حاکم بر قرارداد اصل
آن  یشد کھ شرط داور رفتھیقانون فرانسھ بود، پذ یکھ قانون حاکم بر قرارداد اصل یدر پرونده ا نیھمچن] ۶.[باشد

انگلستان و  یحقوق ستمیاست کھ بھ موجب آن در س یبر اصل کل یمبتن ھیرو نیا] ٧.[قانون انگلستان باشد تیتحت حاکم
براساس عھدنامة مربوط بھ قانون حاکم بر تعھدات  ،ییاروپا یغالب کشورھا یحقوق ستمیدر س رًایاخ
آن بھ چند تعھد و قراردادن ھر  میو تقس) depassage(قرارداد  ھیتجز ھیو مطابق نظر) ُرم ١٩٨٠عھدنامة (یردادقرا

 تواندیبر شروط مختلف قرارداد م بلکھ قانون حاکم ،یقانون خاص، نھ تنھا قانون حاکم بر شرط داور تیتعھد تحت حاکم
  .جدا از قانون حاکم بر خود قرارداد باشد

  
  سیو انگل رانیشرکت نفت ا ھیقض •
شرکت  ھیطرح و مسالھ استقالل شرط داور در آن مطرح شد قض یدادگستر یالملل نیب وانیکھ نزد د ییایاز قضا یکی

با شرکت مربوطھ را لغو  ازیاعالم وقراردادامت یصنعت نفت را مل ١٩۵٠در سال  رانیا. است  سیو انگل رانینفت ا
قرارداد  ریبھ خصوص در ارتباط با تفس یبھ ھر موضوع جعاختالفات را ھیشرط ارجاع کل نیماب یدر قرارداد ف. نمود 
نمود  یالف را بھ داورارجاع اخت یاساس شرکت تقاضا نیبر ا. وجود داشت  یبھ داور نیحقوق وتعھدات طرف ازیامت
 یمللال نیب وانیدر مقابل د سیدولت انگل.  ستین یقابل ارجاع بھ داور رانیشدن نفت در ا یادعا نمود کھ مل رانیاما ا

 یبھ اعتبار خود باق ھیمذکور در قرارداد اول یطرح دعوا نمود و ادعا کرد کھ تعھد بھ داور رانیا تیبھ طرف یدادگستر
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است و از  کنیکان لم  ازیاعالم داشت قراردادامت رانیا. محسوب شود  یجانبھ قرارداد قانون کیاگر ابطال  یاست ، حت
  .کرد یحل وفصل اختالفات خوددار یمذکور در قرارداد برا نییآ رشیپذ نیداور و ھمچن نییتع
 ھیدر نظ ر وریکارن یاما قاض. موضوع نشد  نیبھ ا یدگی، وارد رس تیبھ علت عدم صالح یدادگستر یالملل نیب وانید

 فیاختالفات مربوط بھ حقوق و وظا ھیبرارجاع کل یموافقتنامھ مبن ٢٢با توجھ بھ شرط  رانیخود اظھار داشت کھ ا
 یمل کھیرا قبول ندارد در حال یو ارجاع اختالف بھ داور دنمو یداورخوددار نییقرارداد از تع ریتفس یو حت نیطرف

اظھار داشت  نیاو ھمچن. مذکور در قرارداد باشد  یداور وانید تیتواند مانع اعمال صالح ینم رانیر اکردن نفت د
پرداخت  نییو تع رانیشدن نفت درا یدر خصوص قانون مل یدگیرس تیصالح یداور وانیتوان ادعا نمود کھ د یم

بھ علت  وانیبھ ھرحال د ر؟یخ ایباشد  یم یپرداخت غرامت قانون ایکھ آ ردیبگ میتواند تصم یم یرا دارد و حت متغرا
در ارتباط با شرط  قًایدق وانینشد تا نظر د یدگیننمود و وارد رس میخصوص اتخاذتصم نیدر ا تیعدم احراز صالح

 وانید یاعضا تیحداقل بھ عنوان نظر اکثر اندتو یم وریکارن یقاض حیمشخص شود،اما اظھار نظر صر یداور
 ستمیدر س یعیکھ اصل مورد بحث در حد وس دھد ینشان م یاز قرارداد اصل یاصل استقالل شرط داور یقیمطالعة تطب

 توسط داوران بھ نام، در پرونده ،یالملل نیب یھا یدر داور ن،یشده و عالوه بر ا رفتھیکشورھا پذ یداخل یحقوق یھا
فکر، اصل  نیھم یدر راستا ران،یا یالملل نیب یتجار یقانون داور ١۶ماده .قرار گرفتھ است دیمھم مورد تأک یھا

کھ بعد از قانون  با وجود آن) ۴۶١ماده ( ١٣٧٩مصوب  یمدن یدادرس نییدر قانون آ یول, مزبور را قبول کرده است
  .گرفتھ شده است دهیاصل ناد نیا ده،یرس بیبھ تصو یالملل نیب یتجار یداور

  
  الملل  نیب یحقوق یدر نظامھا یاصل استقالل شرط داور •
  
  )  ICC( یالملل نیب یاتاق بازرگان یقواعد داور. ١

در صورت بطالن  یخود حت تیدرباره صالح یریگ میتصم یبرا یمرجع داور تیو صالح یاستقالل شرط داور اصل
 یجز در موارد«: ماده نیبھ موجب ا. شده است رفتھیپذ یس.  یس.  یآ یقواعد داور ۶مادة  ۴در بند  ،یقرارداد اصل

اساسًا  ایاعتبار بوده،  یب ایباطل  یادعا کھ قرارداد اصل نیتوافق کرده باشند، صرف ا گرید یبھ گونھ ا نیکھ طرف
را  یاعتبار موافقتنامھ داور یمرجع داور نکھیشود، مشروط بھ ا ینم یمرجع داور تیوجود ندارد، باعث توقف صالح

آنھا،  راداتیبھ ادعاھا و ا یدگیرس زیو ن نیدرباره حقوق طرف یریگ میتصم یبرا یمرجع داور تیصالح. دیاحراز نما
  ».باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواھد بود ایوجود نداشتھ  انًایاح یقرارداد اصل کھیدر صورت یحت
  
    ترالیآنس یقواعد داور. ٢
 اریاخت یداور وانید«: دارد یکرده، مقرر م ینیب شیرا پ یاستقالل شرط داور ترالیآنس یقواعد داور ٢١مادة  ٢ بند

از . ردیبگ میدھد، تصم یم لیاز آن را تشک یبخش یکھ شرط داور یاعتبار قرارداد ایخواھد داشت نسبت بھ وجود 
) ترالیآنس(قواعد  نیبراساس ا یدھد و متضمن داور یم لیاز قرارداد را تشک یکھ بخش ی، شرط داور٢١لحاظ مادة 

 نکھیبر ا یمبن یداور وانید میتصم. قرارداد محسوب خواھد شد طیشرا ریتوافق مستقل از سا کیاست، بھ عنوان 
  ».نخواھد داشت یرا در پ یشرط داور یاعتبار یاثر است، ب یقرارداد باطل و ب

ون قان ١۶و مادة ) دیکسیا(واشنگتن  ١٩۶۵عھدنامة  ۴١ژنو، ماده  ١٩۶١عھدنامة  ٧فوق، مادة  یبر قواعد داور عالوه
  .نموده است ینیب شیرا پ یبھ وضوح استقالل شرط داور زین) ١٩٨۵( ترالیآنس ینمونة داور

  
  Federal Arbitration ACT) FAA(یقواعد داور. ٣

وجود  ایکند کھ درصورت ادعا  یرا ملزم م نیو طرف ردیپذ یرا م یاستقالل شرط داور زیفدرال ن یداور قواعد
گونھ  نینظام ا نیاما ا. منتخب مراجعھ کنند اداورانیحل آن بھ داور  یبرا ،یھرگونھ اشکال و اختالف در قرارداد اصل

 توانندیانکار کنند  م لیرا بھ ھر دل) ینھ قرارداداصل(یداورھر دوطرف نھاد  ای نیاز طرف یکیدارد کھ اگر  یمقرر م
  .ندیحل اختالف بھ دادگاه مراجعھ نما یبرا
 یقانون نمونھ  ١۶یواشنگتن و ماده  ١٩۶۵ یعھدنامھ  ۴١ژنو، ماده  ١٩۶١ یعھدنامھ  ٧صورت ماده  نیھم بھ

  .ندینما یرا مقرر م یسازمان ملل محد بھ وضوح استقالل شرط دارو ١٩٨۵
  
  :جھینت

رد  تواند یم یکھ جھات مختلف دھد یحقوق نشان م یعلما یھا دگاهیمختلف و د یکشورھا ییقضا یھا ھیرو یبررس
بھ استقالل در قرارداد، و  نیدر واقع ارادة مفروض طرف. کند ھیرا توج یبھ قرارداد اصل یشرط داور ینظر وابستگ

بھ نظر  یول. استقالل باشد ھیقبول نظر یمنطق ھیتوج تواند یم کیاصل، ھر نیا رشیبر پذ یالملل نیب یوجود قاعدة ماد
  .در جھان شده است  آن رشیاصل استقالل است کھ موجب پذ یعمل دهیفا, زیاز ھر چ شیما ب
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 یعدم استقالل شرط داور ایبھ استقالل  یآن ندارند، توجھ یدر اجرا یقرارداد مشکل کی نیکھ طرف یواقع، تا زمان در

بھ محض  کن،یل. است یاز قرارداد اصل یجزئ یباشد کھ شرط داور نیشان ا یممکن است تصور واقع یندارند و حت
 یگریتحت فشار قراردادن د یبرا تواند یم یا بھ ھر بھانھ اھ از آن یکیکردند،  دایاختالف پ گریکدیبا  نیکھ طرف آن

باشد تا طرف مقابل در قواعد دست و  یطرح بحث بطالن شرط داور تواند یم لھیوس نیا. استفاده کند یا لھیاز ھر وس
  .داد  نیچن نیا یاجازه اقدام دینبا یاشخاص نیبھ چن. گرفتار شود یدولت یدادرس ریپاگ
مشکل است، بھ خطرناک بودن راه  زین یداخل یاز داور یالملل نیب یداور کیتفک یکھ در موارد میتوجھ داشتھ باش اگر

. میبر یم یپ یبھ خوب یداخل یو رد آن در داور یالملل نیب یاصل استقالل در داور رشیدر پذ رانیگذار ا حل قانون
چھ _ باشد  کیکامًال قابل تفک یداخل یکھ از داور آن رضبرف_  یالملل نیب یکھ داور ستیمعلوم ن کھ نیضمن ا

 یاست و در داور رشیقابل پذ یاز قرارداد اصل یدارد کھ در خصوص آن اصل استقالل شرط داور یا صھیخص
  رشیپذ رقابلیغ یداخل
 یدر کنار قواعد حاکم بر داور_  یالملل نیب یداور یقواعد خاص برا نیدر تدو رانیگذار در ا اقدام قانون نیا البتھ
وجود  یھیتوج چیھ ،یاز قرارداد اصل یدر ارتباط با اصل استقالل شرط داور کن،یاست مطلوب، ل یامر_  یداخل

  .را کھ اتخاذ کرده است کنار بگذارد یا موضع دوگانھ ل،اص نیا رشیدر جھت پذ دیبا رانیندارد و قانونگذار در ا
  
  

  :منابع  فھرست
  
  .رانیاتاق ا یمرکز داور تی، چاپ شده توسط سا یآذر مھر ، مھسا ، استقالل شرط داور. ١
 دیمجلھ نامھ مف ،یقیدر حقوق تطب یاز قرار داد اصل یاصل استقالل موافقتنامھ داور ینظر ی، مبان عای، رب ینیاسک. . ٢

  . ١٣٨۴ وری،شھر ۴٣، شماره 
  .  www.kargozaran.comمنتشر کننده تیحقوق ،سا یالملل نی، ماھنامھ ب ی، محسن ، استقالل شرط داور یتوکل.  ٣
  . ١٣٧۶الملل ،چاپ اول ،نشر دادگستر ، نیب یتجار یھا ی، قانون حاکم بر داور ای،لع یدیجن.  ۴
دانشگاه تھران  یاسیالملل ، مجلھ دانشکده حقوق وعلوم س نیو تجارت ب یداور در حقوق داخل ی، حسن ، را یخزائ.  ۵

  . ١٣٨۶، ٣شماره  ٣٧،دوره 
  .الملل ،جلد ھفتم ،چاپ اول ،نشر قانون  نی،حقوق تجارت ب----------- .  ۶
  www.blogfa.com تیکدخدامنشانھ ، برگرفتھ از سا یبر انصاف و داور یمبتن ی، داور ری، ام یزاھد.  ٧
  ١٣٧۵، زانیالملل ،چاپ اول ،نشر م نیب یھا یالملل و داور نی، حقوق ب نی، حس ییصفا . ٨
  ١٣٨٩، ٣١،شماره ١٢ است،سالی، فصلنامھ پژوھش حقوق و س ی،استقالل شرط داور ی،محمد عل یصلح چ.  ٩

 نیب یحقوق در جھان ، چاپ اول ،دفتر خدمات یداور یحقوق ینظامھا نیمھمتر ی،بررس ی،مرتض انیکالنتر.  ١٠
  ١٣٧۴، رانیا یالملل
و ھمکاران ،چاپ اول ،انتشارات سمت  یالملل ،ترجمھ بھروزاخالق نی، حقوق تجارت ب توفی، ام اشم وفیکال.  ١١
،١٣٧٨  

  رانیاتاق ا یمرکز داور تی، چاپ شده توسط سا ی، حسن ، استقالل شرط داور یمحب.  ١٢
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