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لکيده
شــرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصــل حاکمیت اراده اســت .در زمان
بروز اختالف و لزوم حلوف صل آن از طریق اجرای شرط داوری ،اگر مفاد این شرط
به دلیل ابهام یا سکوت ،م ستلزم تف سیر با شد و داور قبل از ر سیدگی ماهوی ناگزیر به
تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید ،باید طبق اصول
و قواعد تف سیر قراردادها ،اقدام به «تف سیر مفاد شرط داوری» نماید؛ اما قانونگذار در
برخی موارد ،ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و
ماهیت قراردادی شرط داوری ،زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو
اراده طرفین است .در این موارد اگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم
تفسیر باشد ،داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین» ،درصدد کشف اراده مقنن
برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین ،منتفی است .در این مقاله ،ضمن
تبیین ماهیت و معیار تشـــخیص شـــرط داوری اجباری و نقش اراده طرفین در تکوین
آن ،کارکرد تفس ـیر شــرط داوری موردبررس ـی قرارگرفته و ش ـیوه تفس ـیر متناســب با
ماهیت شرط داوری اجباری ،با ذکر مصادیقی در حقوق ایران ،ارائهشده است.
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مقدمه
یکی از مباحث مهم در زمان اجرای قرارداد ها  ،وجود ابهام ،ســـکوت و یا تعارن در مفاد
قرارداد است که موجب بروز اختالف نظر بین متعاقدین و بالتبع لزوم تفسیر قرارداد میگردد.
قرارداد داوری نیز که تحت عنوان «موافقت نامه داوری» (  )Arbitration Agreementاز
آن نامبرده می شود ،اعم از اینکه به صورت «قرارداد جداگانه داوری» منعقد شود و یا اینکه
به صورت شرط ضمن عقد و تحت عنوان « شرط داوری» ( )Arbitration Clauseدر متن
قرارداد درج گردد ،مم کن است مستلزم تفسیر بوده و مرجع رسیدگیکننده ناگزیر از «تفسیر
مفاد شرط داوری» باشد.
شـــرط داوری معموالً با عباراتی مختصـــر و کلی به نگارش درمیآید ،بنابراین در زمان
اجرای این شـرط ،به دلیل سـکوت در بیان جزئیات و یا برداشـتها و اسـتنباطهای مغایری که
طرفین از واژه ها دارند ،ممکن اســـت ابهامات و اختالفنظری بین متعاملین ایجاد گردد .اگر
داور در راســتای اجرای شــرط داوری ،با موارد ضــرورت تفســیر این شــرط مواجه شــود ،بدو ًا
ناگزیر از «تفسیر شرط داوری» ( )Clause Interpretation of Arbitrationاست .تشخیص
شـیوه تفسـیر شـرط داوری و انتخاب ابزار تفسـیر ،مسـتلزم تحلیل ماهیت و نوع داوری و میزان
نقش و تأثیر اراده طرفین در تشکیل و تکوین آن است.
داوری در یک تقســـیم ب ندی کلی ،به داوری اخت یاری ( )Arbitration Voluntaryو
داوری اجباری ( )Compulsory Arbitrationتقســـیمشـــده اســـت .یکی از نتایج مهم این
تقســیمبندی ،تأثیر و نقش اراده و قصــد مشــترک متعاعقدین در پذیرش یا تعیین مفاد شــرط
داوری و بالتبع تأثیر آن در تعیین قواعد و شــیوه تفســیر شــرط داوری اســت .شــرط داوری،
علیالقاعده دارای ماهیتی قراردادی است و اصل بر آن است که متعاقدین با تراضی و بر مبنای
موافقت نا مه داوری ،اقدام به انتخاب «نهاد داوری» به عنوان مرجع رســـیدگی به اختالفات
نمودهاند؛ اما داوری بعضـاً ممکن اســت بهصــورت اختیاری و بر مبنای تراضــی و آزادی کامل
اراده نباشد ،بلکه به صورت اجباری و بر اساس نظر مقنن ،بر اراده طرفین تحمیل شود و طرفین
قرارداد به ارجاع اختالف به مرجع داوری یا پذیرش شـــرط داوری ،ملزم گردند .قانون گذار
ایران طی سه دهه اخیر ،قوانین متعددی را به تصویب رسانده که پذیرش شرط داوری یا ارجاع
دعوا به داوری را الزامی نموده و میزان نقش یا تأثیر اراده در پذیرش شـــرط داوری با موانع و
محدودیتهایی مواجه شــده اســت .حتی در برخی موارد ،اراده متعاملین نقشــی در پذیرش و
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ارجاع دعوا به نهاد داوری ندارد و ماهیت قراردادی و ارادی داوری ،زایل شده است .در چنین
مواردی ،داوری و لزوم مراجعه به مرجع داوری ،فاقد و صف و ماهیت قراردادی ا ست و بالتبع
شـــیوه تفســـیر آن نیز متفاوت خواهد بود و داور نمیتواند از شـــیوه و ابزار تفســـیر قراردادها،
ا ستفاده نماید .اگر داور در تحلیل و ت شخیص میزان نقش و تأثیر اراده طرفین در مرحله ارجاع
دعوا به داوری یا تکوین شرط داوری و تشخیص شیوه و ابزار تفسیر متناسب و مقتضی ،دچار
اشتباه گردد ،هدف و غایت نهایی از تفسیر محقق نخواهد شد.
پس از طرح م سئله و بیان اهمیت مو ضوع ،سؤاالتی که این مقاله در صدد تبیین و پا سخ به
آنها ا ست عبارتند از؛ آیا «تف سیر مفاد و محتوای شرط داوری» در تمام موارد و م صادیق ،از
شیوه و ابزار تفسیر قراردادها تبعیت مینماید یا با توجه به نوع و ماهیت شرط داوری ،باید قائل
به تفکیک شــد؟ آیا در صــورت وجود ابهام یا ســکوت در شــرط داوری قراردادهایی مانند
قرارداد پیشفروش ســاختمان ،قرارداد واگذاری ســهام ،قرارداد بیمه ،معامالت بورس ،قرارداد
تابع شرایل عمومی پیمان؛ داور باید به صورت مطلق از شیوه و ابزار تف سیر قراردادها ا ستفاده
نماید یا شــیوه و ابزار تفســیر قوانین؟ و همچنین باید به این پرســش پاســخ داده شــود که در
داوریهای اجباری ،داور باید منحصــراً درصــدد «کشــف اراده و نظر مقنن» برآید یا درصــدد
«کشف اراده و قصد مشترک طرفین» باشد؟
بهعنوانمثال؛ یکی از نوآوریهای قانون پیشفروش ســاختمان (مصــوب  )1389/10/12در
بند  10ماده  2و همچنین در ماده  ،20الزام طرفین به حلوفصـــل اختالفات و دعاوی از طریق
نهاد داوری و همچنین الزام آنها به تعیین هیأت داوران در زمان انعقاد قرارداد ا ست .تلقی این
نوع داوری به داوری اجباری یا اختیاری ،اقتضـــا دارد تا میزان نقش و تأثیر اراده در مرحله
تکوین و امکان پذیرش یا عدم پذیرش ارجاع اختالفات به نهاد داوری ،مورد تحلیل و مطالعه
قرار گیرد .اگر شرط داوری را اجباری تلقی کنیم ،مرجع داوری در مقام تف سیر شرط داوری،
باید درصـــدد کشـــف و احراز اراده و هدف قانون گذار برآید و از شـــیوه «تفســـیر قوانین»
( )Interpretation of lawsتبعیت نماید و اگر شـــرط داوری ،اختیاری تلقی گردد ،داور
باید درصــدد کشــف و احراز قصــد مشــترک متعاملین برآمده و بالتبع از شــیوه و ابزار «تفســیر
قراردادها» ( )Interpretation of Contractsاستفاده نماید.
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در این مقاله سعی بر آن ا ست تا ضمن تحلیل ماهیت شرط داوری اجباری ،ضابطه و معیار
ت شخیص و تمییز داوری اختیاری از داوری اجباری با ذکر م صادیقی در حقوق مو ضوعه ایران،
بررسی شود و سپس شیوه تفسیر متناسب با نوع و ماهیت داوری ،مشخص گردد.
 -1ماهيت شرط داوري اجباري
 -1-1جايگاه اراده طرفين در تکوين شرط داوري
1

داوری بهعنوان یکی از شـــیوه های جایگزین حلوفصـــل اختالفات ( ، )ADRعلیالقاعده
دارای منشــأ قراردادی اســت و بااراده انشــایی طرفین و بر اســاس تراضــی ،محقق میگردد.

2

تراضی به داوری یا همان «موافقتنامه داوری» ،3اعم از اینکه بهصورت «موافقتنامه جداگانه»

4

منعقد شود و یا به صورت « شرط داوری» ،5در هر دو صورت تابع «اصل حاکمیت اراده» 6بوده
و دارای ماهیتی قراردادی اســت و از اراده و قصــد مشــترک طرفین نشــأت میگیرد و مســتلزم
رعایت قواعد عام مربوط به ت شکیل و انعقاد قراردادها ا ست .ماهیت قراردادی یا غیر قراردادی
داوری ازنظر میزان نقش اراده طرفین در تکوین و انعقاد قرارداد داوری که اصـــل «اســـتقالل
شرط داوری» 7نیز بر این مبنا ا ستوار ا ست ،رابطه م ستقیمی با شیوه تف سیر آن دارد 8.در آثار
حقوقی ،داوری در یک تقســـیم بندی کلی و بر مبنای تأثیر اراده طرفین در پذیرش داوری و
ارجاع ارادی حلوفصـــل اختالفات به مرجع داوری ،به «داوری اختیاری» و «داوری اجباری»

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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تقســـیمشـــده اســـت 1.تحلیل اراده و نقش و تأثیر آن در «مرحله ایجاد و تکوین داوری» و یا
«مرحله تراضــی بر مفاد شــرط داوری» ،رابطه الزم و ملزومی با تعیین شــیوه تفســیر آن خواهد
داشت .در حقوق ایران ،مفاد و محتوای شرط داوری ،فاقد کیفیتی تعریفشده و مصوب است
و تابع تراضــی و عرف معامالتی طرفین میباشــد و معموالً از عباراتی مختصــر و کلی اســتفاده
میشود مانند:
 تمامی اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد از طریق داوری حلوفصل خواهد شد.این عبارت کلی یا امثال آن ،شــرط داوری نامیده میشــود و در متن قراردادها بهعنوان شــیوه
حلوفصل اختالفات موردتوافق قرار میگیرد .البته ممکن است محتوای شرط داوری بهتفصیل
مورد مذاکره قرار گیرد و تمامی فرایند رســـیدگی و حدود اختیارات و صـــالحیت داوران و
کیفیت استماع ادله ،موردتوافق و تصریح واقع شود .در راستای یکنواخت سازی ،ساماندهی و
رفع ابهام از شـــرط های داوری درجشـــده در قراردادهای تجاری بین المللی ،برخی نهادها و
مؤ س سات بینالمللی ،متنی را بهعنوان شرط داوری ،پی شنهاد دادهاند .در پیو ست قواعد داوری
آنسیترال  (2010- UNCITRALنمونه شرط داوری برای قراردادها ( Model arbitration

 )clause for contractsبه این شکل پیشنهادشده است« :تمامی دعاوی ،اختالفات یا ادعای
ناشـــی از این قرارداد و یا در ارتباط با آن یا راجع به نقص ،فســـخ یا بطالن قرارداد ،از طریق
داوری مطابق با قواعد داوری آنســـیترال حلوفصـــل خواهد شـــد» .اتاق بازرگانی بینالمللی
3

( 2)ICCنیز در مقدمه قواعد داوری اتاق ،متن پیشنهادی شرط داوری را ارائه داده است.
شــرط داوری ،حاکی از توافق و تراضــی طرفین برای حلوفصــل اختالفات از طریق نهاد
داوری اســـت؛ بنابراین با توجه به ماهیت و آثار موافقتنامه داوری ،میتوان شـــرط داوری را
اینچنین تعریف نمود« :شرط داوری عبارت است از توافق طرفین یک قرارداد بهصورت شرط
ضــمن عقد مبنی بر پذیرش صــالحیت نهاد داوری و لزوم ارجاع حلوفصــل اختالفات قرارداد
منعقده به مرجع داوری» .این شرط اگر ناشی از آزادی اراده و تراضی طرفین باشد و هیچگونه
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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اجبار و الزامی از ســوی قانونگذار بر طرفین تحمیل نشــود ،در این صــورت« ،شــرط داوری
اختیاری» 1نامید خواهد شـــد .شـــرط داوری اختیاری ازنظر ایجاد و بقاء ،تابع اراده و تراضـــی
طرفین اســت .طرفین قرارداد با تراضــی ،اختیار اقاله و عدول از شــرط داوری اختیاری را دارا
میباشــند و هر زمان که بخواهند میتوانند از ارجاع دعوا به داوری خودداری نموده و دعوا را
در مرجع قضـــایی اقامه نمایند .شـــرط داوری ،در قراردادهای داخلی و قراردادهای تجاری
بینالمللی ،بر اســاس اصــل حاکمیت اراده و بهعنوان «یک ســیســتم قضــاوت خصــوصــی»،2
موردتوافق قرار میگیرد و اصـــل بر ارادی و اختیاری بودن شـ ـرط داوری و انجام آن توســـل
شــخص حقیقی اســت 3.در تمام مواردی که به نحوی از انحاء ،اراده طرفین در پذیرش شــرط
داوری ،تعیین هیأت داوران و تعیین حدود اختیارات آن ها مؤثر اســـت ،باید قائل به ارادی و
اختیاری بودن داوری با شیم و بالتبع تف سیر مفاد این شرط نیز از شیوه و ابزار تف سیر قراردادها
تبعیت مینماید.
در مواردی مان ند قرارداد های ال حاقی ( ،)Adhesion Contractsقرارداد های جمعی
( ،)Collective contractsقــراردادهــای ارفــاقــی ( )Composition contractsو یــا
قراردادهای موضــوع واگذاری ســهام (ماده  21قانون برنامه ســوم توســعه) که پذیرش شــرط
داوری و درج آن در متن قرارداد اصلی بر اراده طرفین یا یکی از آنها تحمیل شده ،این سوال
قابلطرح اســت؛ آیا شــرط داوری موصــوف ،دارای ماهیتی قراردادی اســت یا اینکه خارج از
قلمرو اراده اســــت؟ ز مانی که ب حث از شـــرط داوری و تراضـــی طرفین به م یان می آ ید،
علیالقاعده ،باید تکوین و انعقاد شـــرط داوری بهعنوان یک عمل حقوقی ارادی ،در افق ذهن
متعاملین شکل گیرد و ارجاع دعوی به داوری ،بر اساس تراضی و توافق طرفین بوده و داوری
در تمام مصــادیق ،جنبه ارادی و اختیاری داشــته باشــد؛ اما در مواردی که ارجاع حلوفصــل
اختالفات به مرجع داوری ،خارج از قلمرو اراده و اختیار طرفین اســـت و قانون گذار ر ســـ ًا
داوری را بر اراده طرفین تحمیل نموده و با تعریف و تأســـیس یک مرجع رســـیدگی ،با عنوان
«داوری» ،آن را صـــالح به رســـیدگی تلقی نماید ،در این صـــورت ،داوری حالت اجباری و
غیرارادی و خالف قاعده به خود میگیرد و باید بهعنوان یک «مرجع رســـیدگی قانونی» برای
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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آن قائل به صــالحیتی باشــیم که خارج از قلمرو اراده اســت .داوری غیرارادی و اجباری ،جنبه
استثنایی دارد و اصل بر ارادی و اختیاری بودن داوری است.
چنانچه داوری ،ناشی از آزادی اراده و تراضی طرفین در ارجاع موضوع به داوری نباشد و
مراجعه به داوری یا تعیین داوران و کیفیت رســـیدگی ،بهحکم قانون صـــورت گیرد ،این نوع
داوری در معنــای اعم و در یــک تقســـیم بنــدی کلی« ،داوری اجبــاری»( Compulsory

 )Arbitrationنامیده شده است 1.ازنظر نقش و جایگاه اراده متعاملین در داوریهای اجباری،
باید قائل به تفکیک شد .داوری اجباری ،در معنای اعم ،به دو نوع تق سیم می شود و دارای دو
قلمرو است:
الف -داوری اجباری قراردادی یا همان شرط داوری اجباری
ب -داوری اجباری غیر قراردادی
الزم اســـت این دو حوزه و قلمرو ،ازنظر میزان نقش و تأثیر اراده قانون گذار یا متعاملین ،به
تفکیک موردبررسی قرار گیرند.
 -1-2داوري اجباري قراردادي

قانونگذار ایران در برخی موارد و با وضـــع قوانین خاص ،پذیرش شـــرط داوری یا الحاق به
یک قرارداد حاوی شـــرط داوری را بر متعاملین اجبار نموده و از این دیدگاه ،این نوع شـــرط
داوری ،بهعنوان « شرط داوری اجباری» یا «داوری اجباری قراردادی» شناخته می شود .در این
موارد رابطه حقوقی مبنایی به صورت ارادی و بر مبنای تراضی استوار است و امکان دارد عدم
پذیرش شــرط داوری ،صــرفاً به انصــراف از تشــکیل و انعقاد قرارداد اصــلی منتهی گردد .از
مصادیق این نوع داوری ،میتوان به شرط داوری مو ضوع ماده  53شرایل عمومی پیمان اشاره
کرد .در این نوع قرارداد ها ،نمی توان ماهیتی وا حد و یا تحلیلی یکنوا خت از ت مامی مرا حل
تکوین و تعیین مفاد شرط داوری ارائه داد .چهبسا در یک قرارداد مانند قراردادهای پیشفروش
ساختمان ،ا سا ساً اراده طرفین در مرحله تکوین و لزوم ارجاع اختالف به مرجع داوری نق شی
ندا شته با شد ،اما در تعیین هیأت داوران و تعیین مفاد شرط داوری و کیفیت نگارش آن ،مؤثر
باشد؛ بنابراین؛ بررسی و تحلیل نقش و تأثیر اراده و جایگاه آن -در کل مراحل داوری ،اعم از
1. Sammaratano, Rubino Mauro, International Arbitration Law, (New Delhi, Aditya
Books Private Limited, 2001), p12.
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ارجاع اختالف به مرجع داوری ،تحقق و پذیرش شـــرط داوری ،تعیین داوران و تعیین مفاد
شرط داوری -رابطه مستقیمی با تعیین شیوه تفسیر شرط داوری در هریک از این مراحل دارد
و الزم ا ست برح سب مورد و محل اختالف ،میزان تأثیر و نقش اراده طرفین ،با ذکر م صادیق
موردمطالعه قرارگرفته و شیوه تفسیر آن نیز تعیین گردد.
اگر در مواردی ،قائل به عدم حکومت اصـــل حاکمیت اراده در «مرحله تکوین» یا «مرحله
تعیین مفاد شرط داوری» با شیم ،به کار بردن عبارت « شرط داوری» نیز به عبارت اولی دارای
اشــکال و ایراد اســت؛ اما در مواردی که پذیرش و درج شــرط داوری در قراردادها بهموجب
الزام قانونی اســـت و عدم درج آن صـــرفاً موجب عدم تشـــکیل ارادی قرارداد و یا مســـئولیت
کیفری میگردد ،میتوان با اغمان ،این نوع شـــرط را« ،شـــرط داوری اجباری» 1یا «داوری
اجباری قراردادی» نامید .وصــف اجباری داشــتن این نوع شــرط ،حاکی از معنای ســلب اختیار
مطلق و عدم حکومت اراده طرفین نیســت؛ زیرا اگر متعاملین در پذیرش یا عدم پذیرش شــرط
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
باید از شیوه تفسیر قراردادها استفاده نماید .در این موارد؛ عدم پذیرش نظر قانونگذار به معنی
عدم رعایت یک قاعده آمره ا ست و برح سب مورد ممکن ا ست موجب عدم انعقاد قرارداد یا
مسئولیت کیفری شود ،اما درهرحال وصف ارادی شرط داوری سلب نشده است و با توجه به
حکومت اراده و دارا بودن ماهیت قراردادی ،تقســـیم نمودن شـــرط داوری به «شـــرط داوری
اختیاری» ( )Voluntary Arbitration Clauseو «شــرط داوری اجباری» ( Compulsory
 ،)Arbitration Clauseخللی در ماهیت واحد آن ایجاد نخواهد کرد و باید از داوری هایی
که اراده طرفین در ارجاع اختالف به مرجع داوری ،مطلقاً اثری ندارد ،تفکیک شوند.
بنابراین؛ «اجباری» تلقی کردن داوری ،بدین معنی نیســـت که در تمام مصـــادیق آن ،اراده
بهطور مطلق فاقد اثر باشد ،لذا باید بهتفصیل و تفکیک قائل شویم .ممکن است پذیرش شرط
داوری و درج آن در قرارداد ا صلی بر طرفین الزام گردد و عدم پذیرش آن منتج به عدم انعقاد
قرارداد اصـــلی شـــود ،در این مورد ،آزادی اراده کماکان باقی اســـت ،آن چنانکه در «عقود
الحاقی» مصــداق دارد 2.در تفســیر شــرط داوری مندرج در قراردادهای الحاقی باید بر اســاس
1. Compulsory Arbitration Clause.
 .2صاحبی ،مهدی ،تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی( ،تهران :انتشارات ققنوس ،)1376،ص .43
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قواعد و شــیوه تفســیر قراردادها اقدام نمود ،البته در زمان تفســیر با توجه به اینکه محتوا و مفاد
قرارداد صرفاً به اراده یکطرف وابسته است ،باید مصالح و منافع اجتماعی و عرف و انصاف و
حســن نیت نیز موردتوجه قرار گیرد .1قانون مدنی ایران در این رابطه ســاکت اســت اما در ماده
 151قانون مدنی مصـــر و ماده  167قانون مدنی عراق 2،عبارات مبهم در قراردادهای الحاقی،
نباید به زیان طرف الحاق شونده تفسیر شود.

3

در فرن دیگر ،طرفین در پـذیرش یـا عـدم پـذیرش داوری هیچ اختیـاری نـدارنـد و
درهرحال باید اختالف به مرجع داوری ارجاع گردد و جزء الینفک قانونی قرارداد به شــمار
می آید یا اینکه قانونگذار ر سـاً «مرجع داوری» را برای حل وفصــل اختالف پیشبینی کرده
است ،اما طرفین در انتخاب هیأت داوران و تعی ین مفاد و کیفیت نگارش شرط داوری ،دارای
اختیار ه ستند .با این تو صیف ،تعیین مفاد و شرایل و مندرجات شرط داوری دارای ماهیتی
ارادی و اختیاری ا ست ،اما ا صل تحقق و پذیرش داوری ،فاقد جنبه اختیاری بوده و ایجاد و
بقای آن تابع تراضی نیست .از این دیدگاه ،این نوع شرط داوری را با اغمان ،میتوان شرط
داوری اجباری قراردادی نامید  .در فرن اخیر ،مانند قراردادهای پیش فروش ســـاخت مان،
اســـاس ارجاع اختالف به مرجع داوری ،اجباری بوده و دارای ماهیتی غیرارادی اســـت ،اما
« تعیین مفاد شـــرط داوری و تعیین داوران و حدود اختیارات آنها» دارای ماهیتی قراردادی
ا ست؛ یعنی باید قائل به دو مرحله با شیم؛ مرحله ارجاع غیرارادی اختالف به داوری و سپس
مرحله تعیین ارادی هیأت داوران و کیفیت ارادی شیوه انجام داوری .داور در این وضعیت و
در مقام تف سیر ،ضمن تحلیل اراده ،اگر اختالفی در خ صوص ا ساس ارجاع اختالف به نهاد
داوری و صالحیت آن ایجاد گردد باید در صدد ک شف اراده مقنن برآمده و از شیوه تف سیر
قوانین استفاده نماید؛ اما اگر اختالفی در مورد داوران و حدود اختیارات و کیفیت رسیدگی
ایجاد گردد ،داور باید درصــدد کشــف قصــد مشــترک طرفین برآمده و تابع شــیوه تفســیر
قراردادها ا ست ،یعنی اگر داور ناگزیر به «تف سیر محتوای شرط داوری» با شد ،به دلیل اینکه
مت عاملین در انت خاب داوران و تعیین م فاد و کیف یت شـــرط داوری ،دارای اخت یار بوده ا ند

 .1حبیبی ،محمود ،تفسیر قراردادهای تجاری بینالمللی( ،تهران :بنیاد حقوقی میزان ،)1392 ،ص .67
 .2ماده  167القانون المدنی العراقی« :وال یجوز ان یکون تفسیر العبارات الغامضه فی عقود االذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن»
 .3فرج الصده ،عبدالمنعم ،نظریة العقد فی البالد العربیه( ،بیروت ،دارالنهضه العربیه ،)2007 ،ص  452و .455
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درنتیجه باید از « شیوه تف سیر قراردادها» برای تف سیر شرط داوری ،ا ستفاده نماید و هدف از
تفسیر ،کشف و احراز قصد مشترک طرفین است.
 -1-3داوري اجباري غير قراردادي

ارجاع اختالف به مرجع داوری ،ممکن اســـت بهطور مطلق ،خارج از قلمرو اراده و تراضـــی
طرفین با شد .مق صود از این شیوهی ارجاع حلوف صل دعاوی به مرجع داوری ،مواردی ا ست
که بدون اینکه قرارداد م ستقل داوری یا شرط داوری وجود دا شته با شد و یا الزامی به پذیرش
شــرط داوری بر طرفین تحمیل گردد ،حلوفصــل اختالف به داوری ارجاع شــود و این ارجاع
به صورت یک قاعده آمره توسل قانونگذار و ضع و به طرفین اجبار و الزام گردد ،بهنحویکه
خارج از حدود تراضـــی بوده و به ناچار ،ملزم به مراجعه به مرجع داوری و اقامه دعوا در آن
مرجع باشـــند و حتی تراضـــی مغایر آن نیز امکانپذیر نباشـــد .در این فرن ،مرجع داوری به
تجویز قانونگذار ،دارای یک نوع صالحیت ذاتی برای ر سیدگی ا ست و علیالقاعده مراجع
عام ق ضایی ،در آن مو ضوع فاقد صالحیت ر سیدگی میبا شند .این نوع از شیوه حلوف صل
اختال فات« ،داوری اج باری غیر قراردادی» یا «داوری قانونی» ()Statutory Arbitration
نامیده شده است و باید از « شرط داوری اجباری» یا همان الزام به پذیرش شرط داوری ،متمایز
گردد 1.در این نوع داوری ،اراده و تراضی طرفین عالوه بر مرحله تکوین ،در مرحله تراضی بر
مفاد و شرایل و آثار قرارداد داوری نیز مؤثر نی ست و این نوع مراجع ر سیدگی دارای مقررات
و آیین رسیدگی خاص بوده یا صرفاً تابع تشریفات شکلی و قواعد رسیدگی داوری هستند و
صــرفاً عنوان داوری برای آنها علیالظاهر ،اســتعمال شــده اســت ،درصــورتیکه اســاس ـاً فاقد
اوصاف و ویژگیهای نهاد داوری میباشند.
صــالحیت رســیدگی مرجع داوری ،خارج از قلمرو تراضــی طرفین ،ســابقاً در مواد  676و
 677ق .آ .د .م مصــوب  1318پیشبینیشــده بوده و در صــورت درخواســت یکی از طرفین
دعوای تخلیه ،دعوا قابلیت ارجاع به داوری را پیدا میکرد و عدم پذیرش طرف مقابل ،تأثیری
نداشت .این داوری از مصادیق داوری اجباری بود .قانونگذار در ماده  10قانون اصالح پارهای
از مقررات دادگســـتری مصـــوب  1356/3/25نیز داوری اجباری را پیشبینی کرده بود .البته
برخی از حقوقدانان این نوع داوری خارج از توافق طرفین را که صرفاً نا شی از ر ضایت یکی
 .1کریمی ،عباس ،حقوق داوری داخلی( ،تهران :نشر دادگستر ،)1392،ص .59
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از اصـــحاب دعوی بوده ،داوری نیمه اجباری تلقی کردهاند 1.در برخی کشـــورها مانند یونان،
پیشبینی داوری اجباری ،برخالف قانون اســـاســـی تلقی شـــده اســـت زیرا موجب عدم حق
دسترسی مردم به سیستم قضایی میگردد 2.در کشور عراق (مواد  251و  253قانون المرافعات
المدنی) نیز ،داوری از مصادیق عقود رضایی است و ارجاع اختالف به داوری صرفاً با تراضی
طرفین امکانپذیر اســـت 3.اما در برخی کشـــورهای دیگر مانند ایاالتمتحده ،داوری اجباری
پذیرفتهشده است .در آمریکا نوعی از داوری اجباری پیشبینیشده که بهموجب آن طرفین در
انتخاب مرجع داوری بهعنوان روش حلوفصـــل اختالف ،دارای اختیار هســـتند اما در انتخاب
هیأت داوران ،فاقد اختیار میباشند.

4

از مصـــادیق داوری غیرارادی (اجباری) ،میتوان به مواد  27و  28قانون حمایت خانواده
مصـــوب  1391/12/1در خصـــوص داوری طالق و مواد  36و  37قانون بازار اوراق ب هادار
مصـــوب  1384/9/1اشـــاره کرد .البته داوری مورداشـــاره در قوانین مذکور ،نمیتواند واجد
اوصــاف و ماهیت نهاد داوری باشــد و تلقی آن به داوری مصــطلح ،صــحیح به نظر نمیرســد.
قانون گذار در ماده  27قانون ح ما یت خانواده ،از واژه «داوری» اســـت فاده کرده اســــت،
درصورتیکه داوری موصوف فاقد اختیارات قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی و صدور
ر ی الزماالجرا است و بهتر آن بود که از واژه «میانجیگری» استفاده میشد .در ماده  36قانون
بــازار اوراق بهــادار نیز مقرر گردیــده« :اختالف بین کــارگزاران ،بــازار گردانــان ،کــارگزار
معاملهگران ،مشاوران سرمایهگذاری ،ناشران ،سرمایهگذاران و سایر ا شخاص ذیربل ناشی از
فعالیت حرفهای آنها در صــورت عدم ســازش در کانونها ،توســل هیأت داوری رســیدگی
میشــود» .این شــیوه حلوفصــل اختالف ،داوری اجباری غیر قراردادی به شــمار میآید و در
تفســـیر آن ،باید این ماهیت موردتوجه قرار گیرد و اگر مســـتلزم تفســـیر باشـــد و اختالفی در
خ صوص قلمرو صالحیت یا حدود اختیارات مرجع داوری حادث گردد ،باید از شیوه و ابزار
تفسیر قوانین ( )Interpretation Of Lawsاستفاده شود و هدف از تفسیر ،احراز اراده و نظر
قانونگذار است.
 .1یوسف زاده ،مرتضی ،آیین داوری( ،تهران :شرکت انتشار ،)1392،ص .101

2. Zekos, geogios, Ibid, p301.
 .3ســتار رشــید ،آراس ،قانون المرافعات المدنیه( ،عراق ،ســلیمانیه ،مکتبه یادگار ،)2018 ،ص  301و  .303جافر ،جاســم،
الجامع لقضاء محکمة تمییز العراق (عراق ،مکتبة یادگار ،)2018،ص .561
4. Singh ,Avtar ,Ibid ,p48.
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 -2هدف و کارکرد تفسير شرط داوري
 -2-1تفسير اختالفات راجع به محتوا و شيوه اجراي شرط داوري

در زمان اجرای شرط داوری ،م سائل و ابهامات زیادی در خ صوص شیوه اجرای این شرط،
مطرح میگردد که در قلمرو آیین اجرا و تفســیر شــرط داوری قرار دارند .زمانی که اختالفات
مربوط به قرارداد اصــلی باید از طریق اجرای شــرط داوری ،حلوفصــل شــوند ،ممکن اســت
طرف مقابل (خوانده دعوای داوری) با ادعای «وجود ابهام در مفاد و شـــیوه اجرای شـــرط
داوری» ،د ستاویز و م ستم سکی برای اخالل در اجرای شرط داوری ایجاد کند و آن را مانعی
در مســیر رســیدگی به اختالفات قرارداد اصــلی قرار دهد ،در این وضــعیت ،اهمیت و کارکرد
تفســـیر شـــرط داوری نمود پیدا میکند  .با توجه به اینکه قرارداد داوری را باید یک قرارداد
فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناســـبت یک قرارداد اصـــلی (بیع ،حملونقل کاال و
غیره) منعقد میشود 1،یکی از نتایج این تفکیک و جداییپذیری شرط داوری از قرارداد اصلی
و اصــل اســتقالل شــرط داوری ،این اســت که ،تفســیر اختالفات مربوط به مفاد آنها نیز باید
تفکیک گردد.

2

وجود ضــرورتهای تفســیر شــرط داوری ،داور را در وضــعیتی قرار میدهد که ناگزیر از
تف سیر شرط داوری و ک شف و ارزیابی ق صد طرفین به صورت موجه و م ستدل ا ست .تکلیف
داور طبق ماده  482ق.آ.د.م در صــــدور ر ی مو جه و مد لل ،یک قا عده مو جد حق تلقی
میگردد و بر اساس اصل «توجیه ر ی» ،مفهومی اعم از موجه و مدلل بودن تفسیر شرط داوری
دارد .لذا تفســیر غیر مدلل و غیرموجه شــرط داوری ،که منتج به صــدور ر ی غیرموجه و غیر
مدلل گردد ،از موجبات ابطال ر ی خواهد بود.

3

در قراردادهای تجاری بینالمللی ،شــرط داوری تابع قانونی متفاوت از قانون ماهوی حاکم
بر قرارداد اصــلی خواهد بود .تفکیک و تمییز «قانون ماهوی حاکم بر قرارداد اصــلی» از «قانون

 .1اسکینی ،ربیعا« ،مبانی نظری استقالل موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی» ،دو فصلنامه حقوق تطبیقی
دانشگاه مفید ،قم ،شماره  )1383( 43ص .5
 .2برای مطالعه بیشـــتر در مورد مبانی ،مفهوم و جایگاه اصـــل اســـتقالل شـــرط داوری در حقوق ایران ،مراجعه شـــود به:
نیکبخت ،حمیدرضا« ،استقالل شرط داوری» ،مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی ،شماره (19پاییز  )1376ص .260
 .3امینی ،عی سی و من صوری ،عباس« ،موجه و مدلل بودن ر ی داوری» ،ف صلنامه پژوهش حقوق خ صو صی دان شگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،شماره  )1397( 22ص .25

تفسير شرط داوري اجباري

65

ماهوی حاکم بر شـــرط داوری» در هنگام بروز اختالف در مفاد هر یک از این قراردادها و
ضـــرورت تفســـیر مســـتقل آنها ،نمایان میگردد .قانون ماهوی حاکم بر موافقتنامه داوری
میتواند از جهت تشــخیص قابلیت ارجاع موضــوع به داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائز
اهمیت با شد .داور باید در زمان تف سیر محتوای قرارداد ا صلی یا تف سیر محتوای شرط داوری،
این دو قانون و دو قلمرو را تشخیص و تفکیک نماید.

1

 -2-2کشف هدف و قصد واقعی از تراضی بر شرط داوري

مدار اصــلی تفســیر قرارداد ،قصــد مشــترک طرفهای آن اســت و هدف تفســیر نیز ،کشــف
خصــوصــیات قرارداد مطابق اراده انشــاء کنندگان آن اســت .تفســیر باید بر مبنای قصــد واقعی
طرفهای قرارداد انجام شــود و موضــوع تفســیر قرارداد و آنچه از تفســیر قرارداد به دســت
میآید ،ماهیت و خصوصیات قرارداد است 2.هرگاه شرط داوری نیز دارای ابهام باشد ،تفسیر
آن ضرورت پیدا میکند .شرط داوری همیشه دارای وضوح و تفصیل نیست و در بیشتر موارد،
شرط داوری با عبارات بسیار کلی انشاء میگردد .کارکرد تفسیر شرط داوری یا بهعبارتدیگر
وفیفه و هدف تفسیر شرط داوری ،رفع همان نیاز به تفسیر شرط داوری و ابهامزدایی و امکان
و تســهیل اجرای شــرط داوری اســت ،بهنحویکه داور بتواند بر مبنای اصــل اســتقالل شــرط
داوری ،روش تفســیری مناســب و مســتقل را اتخاذ و به اقتضــای مورد ،نســبت به رفع ابهام و
ک شف ق صد واقعی طرفین و هدف آنها از ترا ضی بر شرط داوری اقدام نماید .بهعنوانمثال،
در موردی که شـــرط داوری به این صـــورت تنظیم گردیده؛ «طرفین باید اختالفات را بدون
مراجعه به محاکم قضـــایی حلوفصـــل نمایند» ،در این فرن ،آیا با عدم ذکر کلمه «داوری»،
قصـــد و هدف طرفین بر حلوفصـــل اختالف از طریق داوری مســـتقر بوده یا از طریق ســـایر
روشهای حلوف صل دعاوی ،مانند «م صالحه و سازش» و یا «کدخدا من شی»؟ 3برای پا سخ به
این ابهامات اســت که ضــرورت تفســیر شــرط داوری و کارکرد آن در جهت اجرای شــرط
داوری ،نمود و اهمیت بیشــتری مییابد .در این راســتا ،یکی دیگر از کارکردهای مهم تفســیر
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
 .2شهیدی ،مهدی ،اصول قراردادها و تعهدات ،ج ( ،2تهران :نشر حقوقدان ،)1379 ،ص  295و .297
3. Concilation and Amibal Omposition.
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شرط داوری که داور را در اجرای شرط داوری رهنمون است ،کشف « شروط ضمنی و بنایی
مربوط بهشرط داوری» است .شروط ضمنی و بنایی نیز میتواند نقش مهمی را در اجرای شرط
داوری و رفع ابهام یا سکوت متعاملین ایفاء نماید.
در حوزه قراردادهای تجاری بینالمللی نیز در کنوانســـیون بیع بینالمللی کاال ( )1980به
مو ضوع تف سیر قرارداد ت صریح شده ا ست .مطابق ماده  8این کنوان سیون ،گفتار و کردار هر
طرف قرارداد باید بر محور ق صد او تف سیر شود و اراده به عنوان ا صل و مدار تف سیر قرارداد
در این کنوانســیون شــناختهشــده اســت .طبق ماده  1-4اصــول قراردادهای تجاری بینالمللی
مؤســســه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصــوصــی ( ،) 2004قرارداد باید مطابق قصــد
مشــترک طرفین تفســیر شــود و اگر نتوان چنین قصــدی را احراز کرد ،قرارداد باید بر طبق
معنایی تف سیر شود که شخ صی متعارف از همان نوع طرفین ،در او ضاعواحوالی م شابه ،آن
معنا را برای قرارداد در نظر میگرفت 1.در قراردادهای تجاری بینالمللی نیز بحث از ک شف
شروط ضمنی ،نخستین بار توجه تدوین کنندگان اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (1994
و اصـــالحی  )2004را به خود جلب و معطوف نمود تا اینکه درنهایت بخش مســـتقلی تحت
عنوان مفاد یا محتوای قرارداد ،در این ســند بین المللی تنظیم شــد که در آن ضــمن تقســیم
تعهدات به صــریح و ضــمنی ،ابزارهای کشــف و احراز شــروط و تعهدات ضــمنی نیز بیان
گردید (ماده  5-1و  2.)5-2نویسندگان اصول اروپایی نیز با الهام از مقررات اصول مؤسسه،
به کشــف شــروط ضــمنی بهعن وان کارکرد مهم تفســیر قرارداد توجه و عنایت خاص مبذول
نمودند همچنان که در بخش شــشــم این ســند اروپایی با عنوان مفاد و آثار عقد ،شــیوههای
کشــف شــروط ضــمنی تبیین گردید اســت .این قواعد کلی در مورد تفســیر شــرط داوری
قراردادهای تجاری بین المللی نیز اعمال میگردد.
 -2-3تعيين صالحيت مرجع داوري

هرگاه بحث از اســتقالل شــرط داوری یا وابســتگی آن به عقد اصــلی به میان می آید ،باید
موضوع « استقالل در اعالم صالحیت داور» 3نیز موردتوجه قرار گیرد  .مفهوم اصل استقالل

 .1اخالقی ،بهروز ،اصول قراردادهای تجاری بینالمللی( ،تهران :انتشارات شهر دانش ،)1385،ص .147
2. chapter 5-section 1:Content, (Express and implied obligation).
3. Competence of tribunal to rule on its own jurisdiction.
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شــرط داوری را باید از مفهوم اســتقالل داور در اعالم صــالحیت ،متمایز نمود .هرچند که
یکی از نتایج اصل استقالل شرط داوری این است که داورها می بایستی نسبت به صالحیت
خود ر س ـاً تصــمیم بگیرند و قبول « قاعده خود صــالحیتی» 1،به معنی قبول اصــل اســتقالل
شرط داوری نیز می با شد .یکی از کارکردها دیگر تف سیر شرط داوری ،بحث تعیین حدود
و قلمرو صالحیت مرجع دا وری و تشخیص مرجع صالح برای تعیین صالحیت است .تعیین
حدود « صالحیت داور»  ،از طریق تف سیر صحیح شرط داوری امکان پذیر ا ست .منظور از
استقالل داوری ،مصون ماندن شرط داوری از تبعات قرارداد اصلی است تا اسباب انحالل
در آن اثر ندا شته با شد 2.م ضافاً برای اینکه داور بتواند ن سبت به صالحیت خود نظر دهد،
باید قاعده ای از او حمایت کند و مبنایی برای تصــمیم داشــته باشــد و این مبنا همان قاعده
صالحیت در صالحیت یا قاعده ا ستقالل در اعالم صالحیت می با شد 3.ممکن ا ست داور
در خصوص صالحیت یا عدم صالحیت خودش با شک و ابهام و یا سکوت در مفاد شرط
داوری مواجه شود  ،در این و ضعیت ،تعیین صالحیت مرجع داوری از طریق تف سیر شرط
داوری امکان پذیر است.
در ماده  16قانون نمونه داوری آنســیترال  2006مقرر گردیده که مرجع داوری میتواند در
مورد صــالحیت خود و ازجمله درباره ایراد نســبت به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ
ت صمیم نماید .در ماده  23قواعد داوری ا صالحی  2010آن سیترال نیز ،مقرر گردیده که مرجع
داوری میتواند نســبت به صــالحیت خود رســیدگی و تصــمیمگیری نماید؛ بنابراین داور در
صورت ابهام در شرط داوری و ابهام در صالحیت مرجع داوری ،میتواند اقدام به تفسیر شرط
داوری و احراز قصـــد مشـــترک طرفین قرارداد نماید .رویه بینالمللی تثبیتشـــده در ســـطح
داوریهای بینالمللی نیز مؤید پذیرش صالحیت داوران در تفسیر شرط داوری و رسیدگی به
صالحیت خود است.

4

1. Self-Jurisdiction.
2 . David, Rene, Arbitration in international Trade, (Kluwer Law and Taxation
Publishers, 1985), p285.
 .3خدابخشی ،عبداهلل ،حقوق داوری( ،تهران :انتشارات شرکت سهامی .)1393 ،ص .299
4. Skenyle, Aiste, International Arbitration: The Doctrine of Separability and
Competence, (New York, The Arhuse School of Business, 2003), p44.
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 -3تعيين شيوه تفسير شرط داوري اجباري بر اساس نق اراده طرفين
زمانی که بحث از ارجاع اجباری دعاوی به مرجع داوری و یا پذیرش اجباری شرط داوری به
میان میآید ،در صــورت وجود موارد ضــرورت تفســیر شــرط داوری ،باید نقش و میزان تأثیر
اراده طرفین و موضع آن در قراردادهای مختلف ،بررسی شود و شیوه تفسیر قراردادها از شیوه
تفسیر قوانین نیز تفکیک گردد.
 -3-1تمييز شيوه تفسير قراردادها از شيوه تفسير قوانين

واژه تف سیر در یک تعریف کلی عبارت ا ست از؛ «هنر یا فرایند ک شف و ت شخیص معنی یک
قانون ،و صیتنامه ،قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگری و بهعبارتدیگر ک شف و نمایش معنی
صحیح هر نکته و هر عالمتی که حاصل مضامین و ایدههایی باشد» 1.در ادبیات حقوقی؛ تفسیر
قرارداد 2به معنی تعیین و تشـــخیص مفاد قرارداد در مواردی که به دلیل ابهام یا ســـکوت و یا
تناقض ،معنی و مفهوم متن قرارداد روشن نیست و قاضی یا داور میبایست اراده و قصد واقعی
طرفین را احراز نماید؛ اما تفســیر قانون ،برای روشــن شــدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون
ا ست در جائیکه مفهوم آن رو شن نی ست و یا اینکه رو شن ا ست اما در مدلول و انطباق آن با
موضــوع خاص و معین شــک حاصــل گردد؛ بنابراین با در نظر گرفتن هدف و غایت نهایی از
تفســیر قرارداد یا قانون« :تفســیر قرارداد» عبارت اســت از تشــخیص ماهیت و مفاد و طرفهای
قرارداد بر اساس اراده مشترک انشاء کنندگان آن و مقررات قانونی و هدف اساسی آن ،روشن
ساختن گوشههای تاریک و مبهم قرارداد از حیث ارتباط بااراده مشترک طرفهای آن است.
3

همچنان که «تفسیر قانون» عبارت است از استنباط اراده قانونگذار از عبارات مقرر قانونی.
تفســیر قرارداد ممکن اســت در جهت تشــخیص محتوای شــرط مندرج در قرارداد باشــد.
مرجع داوری در صــورت ضــرورت تفســیر شــرط داوری ،ابتدا باید مفهوم و هدف «تفســیر
قرارداد» را از مفهوم و هدف «تف سیر قوانین» تفکیک نماید .هرچند که در هر دو نوع تف سیر به
دنبال ق صد متعاملین یا اراده قانونگذار ه ستیم ،لکن درجه تأثیر م صالح اجتماعی و عدالت در
تف سیر قرارداد بهمراتب کمتر از تف سیر قانون ا ست .همچنین در تف سیر قراردادها بهمراتب بیش
1. Henry,Gabriel, Contracts for the Sale of Goods, (New york, Oceana Publications,
2004), p420.
2. Interpretation of Contract.
 .3شهیدی ،مهدی ،پیشین ،ص .294
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از تفســیر قانون از اوضــاعواحوال و قرائن کمک گرفته میشــود 1.عالوه بر این ،ابزار تفســیر
قراردادها با ابزار تف سیر قوانین ،در برخی موارد متفاوت ا ست که باید موردتوجه مرجع داوری
قرار گیرد.

2

در بحث از تدوین قواعد تفســیر ،قانون مدنی برخی کشــورها مانند مصــر و عراق ،3قواعد
خاصــی را در باب تفســیر قراردادها وضــع کردهاند 4.اما قانون مدنی ایران در خصــوص شــیوه
تف سیر قراردادها ،فاقد قواعدی صریح و من سجم ا ست .مرجع ر سیدگی باید روش تف سیر را از
قوانین و ا صول کلی حقوقی ا ستنباط نماید که در مباحث مربوط به تف سیر قراردادها بهتف صیل
موردبررسی قرارگرفته است.

5

 -3-2هيأت داوري قراردادهاي واگذاري سهام

بهموجب ماده  21قانون برنامه سوم تو سعه مصوب)(1379/1/17قانونگذار اقدام به تأ سیس و
ایجاد یک مرجع رســـیدگی ،تحت عنوان «هیأت داوری» نمود تا دعاوی مربوط به واگذاری
سهام را مورد رسیدگی قرار دهد .در ماده  22این قانون ،قانونگذار ترکیب اعضای این هیأت
را نیز ر ساً تعیین نموده و آیین رسیدگی را تابع مقرراتی خاص قرار داده است.
این شیوه رسیدگی ،در قالب «شرط داوری» و در زمان تنظیم و انعقاد قراردادهای واگذاری
ســـهام باید رعایت گردد .این قرارداد دارای ماهیتی قراردادی و مصـــداق قراردادهای الحاقی
ا ست و نپذیرفتن شرط داوری منتج به عدم انعقاد قرارداد منجر خواهد شد .هرچند که شرط
داوری مذکور دارای ماهیتی قراردادی ا ست و واگذار شونده در زمان انعقاد قرارداد ،ناچار به
پذیرش شرط داوری ا ست اما همزمان ،تعیین مفاد شرط داوری خارج از اراده او ست و قبالً
طی مواد  23 ،22و  24قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه موضوع ماده  22تعیین تکلیف شده
 .1لوی برول ،هانری ،جامعهشناسی حقوق ،ترجمه ابوالفضل قاضی( ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،)1370 ،ص .75
 .2برای مطالعه بیشــتر در مورد ابزار تفســیر قوانین مراجعه شــود به :امیدی ،جلیل ،تفســیر قانون در حقوق جزا( ،تهران :نشــر
مخاطب ،)1394 ،ص .173
 .3مواد  155تا  167قانون مدنی عراق و مواد  150تا  152قانون مدنی مصر.
 .4فرج الصده ،عبدالمنعم ،پیشین ،ص .456
 .5برای مطالعه بیشــتر مراجعه شــود به :کاتوزیان ،ناصــر ،قواعد عمومی قراردادها ،ج ( ،3تهران :انتشــارات شــرکت انتشـار،
 ،)1376ص  7تا .46
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است .این مرجع رسیدگی« ،داوری اجباری قراردادی» نامیده شده و مراجعه به داوری را عمالً
اجباری تلقی کرده و آن را مصـــداق «نهاد داوری» دانســـتهاند 1.با تحلیل جایگاه و نقش اراده
متعاملین در تعیین مفاد شـــرط داوری ،هرچند که در عنوان اســـتفاده شـــده برای این مرجع
رســیدگی ،اصــطالح «داوری» بهکاررفته ،اما فاقد شــرایل و ویژگیهای نهاد داوری اســت؛
بنابراین در زمان تفسیر شرط داوری موصوف ،باید از شیوه و ابزار تفسیر قوانین استفاده نمود.
عنوان داوری و شــرط داوری مذکور و این شــیوه رســیدگی ،نمیتواند شــرط داوری مصــطلح
تلقی گردد و این مرجع رسیدگی نیز ،م صداق نهاد داوری به شمار نمیآید .داوری اجباری را
باید در مواردی مصـــداق «داوری قراردادی» و تابع مقررات و قواعد داوری و شـــیوه تفســـیر
قراردادها دانســـت که هرچند اصـــل ارجاع اختالف به مرجع داوری یا اصـــل پذیرش شـــرط
داوری ،اجباری اســت ،اما تعیین مفاد و آثار شــرط داوری در قلمرو حکومت اراده و تراضــی
طرفین قرار گیرد ،زیرا تفسیر قرارداد در معنای اخص و حقیقی ،مربوط به مرحله بعد از تکوین
و انعقاد قرارداد ،یعنی مرحله اجرای مفاد و محتوا و آثار شرط داوری ا ست .زمانی که ا سا ساً
تعیین داوران و حدود اختیارات آنها و آیین رسیدگی ،تابع نظر متعاملین نباشد ،بحث از تفسیر
مفاد و آثار شرط داوری و کشف قصد مشترک طرفین نیز سالبه به انتفاء موضوع است.
 -3-3هيأت داوري بازار اوراق بهادار

قانونگذار طی مواد  37 ،36و  43قانون بازار اوراق بهادار (مصوب  )1384 /9/1اقدام به ایجاد
و تأســیس مرجع اختصــاصــی رســیدگی به اختالفات حوزه بازار بورس ،تحت عنوان «هیأت
داوری» نمود است .طی ماده  36صالحیتی را برای این مرجع تعریف و مقرر نموده« :اختالفات
بین کارگزاران ،بازار گردانان ،کارگزار /معامله گران ،مشـــاوران ســـرمایهگذاری ،ناشـــران،
سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربل ناشی از فعالت حرفهای آنها ،در صورت عدم سازش
در کانونها ،توســل هیأت داوری رســیدگی میشــود» .همچنین در مواد  5و  15قانون توســعه
ابزارها و نهادهای مالی (مصـــوب  )1388نیز هرگونه اختالف ناشـــی از ســـرمایه گذاری در
صــندوقهای موضــوع ماده  2آن قانون و فعالیت آنها و نیز اختالف بین ارکان صــندوق ،در
هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران رسیدگی میشود.

 .1کریمی ،عباس ،پیشین ،ص .57
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اتخاذ عنوان «هیأت داوری» از ســوی مقنن موجب ابهام در شــناخت دقیق ضــوابل حقوقی
حاکم بر این مرجع و رابطه و نسبت آن با قواعد داوری شده است .این مرجع رسیدگی ،ا ساساً
داوری محســوب نمیگردد ،زیرا داوری ،ماهیتی قراردادی دارد و تأســیس و اســتعمال هیأت
داوری یا داوری اجباری تحت لوای نهاد داوری ،تصـــنعی اســـت و بر این اســـاس ،مرجع
حلوفصــل اختالفات در بورس را باید «هیأت رســیدگی به اختالفات» تلقی نمود 1.این مرجع
ر سیدگی ،به صورت شرط داوری ضمن عقد و یا به صورت قراردادی م ستقل در قلمرو اراده
صریح یا حتی ضمنی طرفین قرار نمیگیرد و پذیرش یا عدم پذیرش شرط داوری منتفی است.
قانونگذار مستقالً اقدام به ایجاد این مرجع رسیدگی اختصاصی نموده و عنوان «هیأت داوری»
بهکاررفته ،دارای ایراد بوده و بهصــرف به کار بردن این عنوان ،نمیتوان یک مرجع رســیدگی
را مصــداق و منطبق با نهاد داوری تلقی نمود؛ بنابراین ،حتی اگر این مرجع رســیدگی بهعنوان
«داوری اجباری غیر قراردادی» در نظر گرفته شود ،در صورت وجود موارد ضرورت تف سیر،
مرجع رســـیدگی باید از «شـــیوه و ابزار تفســـیر قوانین» اســـتفاده نماید تا اراده و نظر و هدف
قانونگذار را احراز نماید.
 -3-4شرط داوري قراردادهاي پي

فروش ساختمان

یکی از نوآوریهای قانون پیشفروش ساختمان (مصوب  ،)1389/10/12الزام طرفین قرارداد
به «تعیین هیأت داوران» در قراردادهای پیشفروش ساختمان ا ست .قانونگذار در ماده  2و ،3
طرفین قرارداد را صـــر فاً ملزم به «تعیین ه یأت داوران» در متن قرارداد های تنظیمی نموده و
همچنین در ماده  20ر ســـاً اقدام به تعیین شـــیوه حل وفصـــل اختالفات مربوط قراردادهای
پیشفروش ســـاختمان ،کرده اســـت؛ بنابراین قانونگذار با آوردن قید «باید» طرفین را ملزم به
ارجاع اختالفات به مرجع داوری نموده و عالوه برآوردن قید « باید» در مواد  2و  3این قانون،
در ماده  23اقدام به جرم انگاری تخلف از اجرای این قانون نموده اســت .هرچند که ضــمانت
اجرای کیفری مذکور متوجه فعل «عدم تنظیم ســند رســمی» اســت و بهطور عام ،عدم رعایت
تمام موارد و شرایل قانون پیشفروش را مشمول وصف و ضمانت اجرای کیفری تلقی نکرده
اســـت ،اما در ماده  2آیین نامه اجرایی قانون موصـــوف آمده اســـت« :قرارداد پیشفروش و
واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش خریدار و پیش فروشــنده) باید بهصــورت رســمی از
 .1جمالی ،جعفر ،رویه هیأت داوری بورس و اوراق بهادار( ،تهران :انتشارات بورس .)1396 ،ص .9
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طریق دفتر اســناد رســمی با رعایت تمام قیود و شــرایل مقرر در مواد ( )2و ( )3قانون تنظیم و
منعقد شــود»؛ بنابراین ،رعایت تشــریفات و شــرایل شــکلی تنظیم این نوع قرارداد و خصــوصـاً
تعیین داوران ،الزامی است.
با توجه به اینکه تنظیم ســـند رســـمی ،طبق نمونه و با رعایت مواد  2و  3قانون پیشفروش
صورت میگیرد و عمالً بحث از عدم درج شرط داوری در قرارداد و سند ر سمی تنظیم شده
منتفی به نظر میر سد ،اما برفرن عدم ح صول ترا ضی و عدم پذیرش و درج شرط داوری در
قرارداد پیشفروش ،نمیتوان ضمانت اجرای قراردادی اعم از بطالن را برای آن مت صور شد،
زیرا قانونگذار عدم رعایت موارد پیشبینی شده در قانون و عدم درج شرط داوری را موجب
بطالن قرارداد پیشفروش ،تلقی نکرده اســـت؛ بنابراین تعیین ضـــمانت اجرای کیفری ،دال بر
بطالن بیع نیســـت؛ اما با عنایت به آمره بودن قانون ،هر یک از طرفین میتواند اجرای قانون و
الزام به تعیین داوران را از دادگاه درخواســـت نم اید و درنهایت اختالفات قراردادی باید از
طریق داوری حلوفصــل گردد و پذیرش یا عدم پذیرش شــرط داوری توســل طرفین قرارداد،
مؤثر در مقام نی ست و درهرحال ،باید اختالفات قراردادهای پیشفروش از طریق مرجع داوری
مقرر در ماده  20حلوفصــل شــوند .با این تحلیل ،داوری در قراردادهای پیشفروش ،میتواند
یک نوع داوری اجباری تلقی گردد و خارج از حدود تراضـــی طرفین اســـت و علیرغم اینکه
صـــدر و ذیل این ماده دارای ایراد نگارشـــی و نوعی تعارن اســـت ،از لحن آمرانه این قانون
چنین استنباط میشود که این نوع داوری ،از مصادیق داوری اجباری و تابع قواعد داوری آیین
دادرسی مدنی است.
ا ما در ب حث از تفســـیر م فاد شـــرط داوری اج باری م ندرج در قرارداد های پیش فروش،
درصـورتیکه تفسـیر مفاد شـرط داوری ضـرورت داشـته باشـد ،باید تصـریح نمود هرچند که
اســاس ـاً تراضــی طرفین در ارجاع دعاوی به این مرجع ،خارج از حدود اراده اســت ،اما «تعیین
داوران و مفاد شرط داوری» مذکور دارای وصف و ماهیت قراردادی است و قانونگذار تعیین
داوران را در مرحله اول تابع اراده و تراضی دانسته و بالتبع تعیین مفاد و شرایل مندرج در شرط
داوری نیز تابع ترا ضی طرفین ا ست و قابلیت مذاکره و ترا ضی وجود دارد؛ بنابراین با توجه به
اینکه تف سیر شرط داوری ا سا س ًا متوجه مفاد و آثار توافقنامه داوری و نه ت شکیل و تحقق آن
ا ست ،بدین ترتیب تف سیر شرط داوری ،باید تابع شیوه تف سیر قراردادها با شد و داور در مقام
تفسیر شرط داوری باید از «شیوه و قواعد تفسیر قراردادها» تبعیت نماید.
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بامالحظه منطوق قانون پیشفروش ساختمان و آییننامه اجرایی آن ،اساساً ارجاع دعاوی و
اختالفات مربوط به قراردادهای پیشفروش ساختمان به مرجع داوری ،خارج از حدود اراده و
ترا ضی متعاقدین ا ست و دارای و صف آمریت میبا شد .قانونگذار با تعیین مرجع داوری در
این قانون ،صــالحیت رســیدگی به اختالفات ناشــی از قراردادهای پیشفروش ســاختمان را به
هیأت داوران ارجاع داده و صرفاً طرفین را ملزم به تعیین داوران نموده ا ست .با این تحلیل ،در
یک فرن ،قانون گذار در این قانون اقدام به وضـــع قاعده مبنی بر الزام طرفین به « پذیرش و
درج شرط داوری» در قرارداد نموده و این قاعده آمره بوده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
طی مواد  23و  24صــرفاً وصــف کیفری داشــتن و اعمال مجازات اســت .لذا عدم درج شــرط
داوری و عدم تعیین هیأت داوران را موجب بطالن قرارداد تلقی نکرده اســت .با این اســتنباط،
طرفین قراردادهای پیشفروش ساختمان میتوانند در صورت درج شرط داوری و تعیین هیأت
داوران در قرارداد پیشفروش ،با تراضـــی متعاقب از داوری عدول نمایند و به مراجع قضـــایی
مراجعه کنند؛ و یا در صــورت عدم رعایت مقررات قانون پیشفروش ســاختمان و عدم تعیین
هیأت داوران ،تکلیفی در ارجاع دعاوی به مرجع داوری ندارند و دعاوی آنها باید در مراجع
قضـــایی طرح و اســـتماع گردد ،یعنی ،امکان عدول از داوری و جود دارد 1.فرن دیگر اینکه
قانونگذار در قانون پیشفروش ساختمان ،قاعدهای آمره را وضع نموده و درج شرط داوری و
تعیین داوران ،از مقررات شکلی و شرایل صحت به شمار آمده و ضمانت اجرای عدم رعایت
آن ،موجب بطالن قرارداد پیشفروش ساختمان خواهد شد و متن ماده  3این قانون نشانگر این
مطلب اســـت که قانون گذار بهمنظور حفر حقوق طرفین قرارداد پیشفروش ،آن را در زمره
عقود تشریفاتی قرار داده و تنظیم سند رسمی را شرط صحت این قرارداد دانسته است 2.نتیجه
این استنباط با توجه بهفاهر عبارات و منطوق قانون این است که هدف قانونگذار از وضع این
قاعده و اجبار طرفین به درج شرط داوری و تعیین هیأت داوران ،ت شریفاتی تلقی کردن عقد و
لزوم رعایت مقررات مربوط به شـــکل قرارداد بوده و آن را از ارکان و شـــرایل صـــحت عقد
دان سته ا ست؛ اما به نظر میر سد ،قانونگذار در مقام تعیین و تعریف ضمانت اجرای صحت و
 .1پژوه شگاه قوه ق ضائیه ،تحلیل و آ سیب شنا سی قانون پیشفروش ساختمان( ،تهران :انت شارات قوه ق ضاییه ،)1396 ،ص
155؛ سروی ،محمدباقر« ،بررسی جایگاه داوری در قانون پیشفروش ساختمان» ،مجله قضاوت ،ش  ،)1390( 70ص .42
 .2کهنی خشکیجاری ،محمود« ،تشکیل قرارداد پیشفروش ساختمان» ،فصلنامه حقوقی راه وکالت کانون گیالن ،ش ،6-5
( ،)1390ص .124
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بطالن قرارداد نبوده و چنین ضــمانت اجرایی را علیرغم اینکه در مقام بیان بوده ،مورد تصــریح
قرار نداده اســت؛ بنابراین اصــل بر صــحت قراردادهای پیشفروش ســاختمان اســت که طبق
مقررات قانون پیشفروش ســاختمان مصــوب ســال  1389تنظیمنشــدهاند و این قراردادها تابع
قواعد عام قانون مدنی بوده و صرفاً ضمانت اجرای کیفری را میتوان اعمال نمود.
در فرضـــی که طرفین قرارداد پیشفروش ،از تعیین هیأت داوران امتناع نمایند و در مراجع
ق ضایی اقدام به اقامه دعوا نمایند ،گفته شده که دادگاه باید ر ساً ن سبت به تعیین داور و ارجاع
امر به داوری اقدام کند 1.اما در این فرن ،با تلقی اینکه داوری موصوف در قانون پیشفروش،
حاکی از الزام طرفین به اقامه دعوا در مرجع داوری اســت و قابلیت عدول و تراضــی مغایر آن
وجود ندارد و مصــداق داوری اجباری اســت ،درهرحال باید دعاوی مربوطه در مرجع داوری
مورد رســـیدگی قرار گیرند و با توجه به اینکه طرفین در تعیین داوران و مفاد شـــرط داوری
دارای آزادی اراده ه ستند ،بنابراین دادگاه باید اقدام به صدور قرار عدم ا ستماع نموده و بالتبع
خواهان باید وفق قواعد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید و دادگاه به دلیل
فقدان مجوز قانونی ،نمیتواند ر ساً و مستقالً نسبت به تعیین داور تصمیمی اتخاذ نماید.
 -5-3تفسير شرط داوري در شرايط عمومی پيمان

یکی از قراردادهای پیمانکاری دولتی که بهطور کالســیک مورداســتفاده قرار میگیرد ،نشــریه
شــماره  1143ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــوری اســت که به «شــرایل عمومی پیمان»
مشـــهور اســـت 2.مبنای قانونی شـــرایل عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران ،ماده  23قانون
برنامهوبودجه مصوب  1351میباشد .دفترچه شرایل عمومی پیمان مصوب  1353/3/4سازمان
برنامهوبودجه پس از بازنگری در تاریخ  1378/3/3با عنوان موافقتنامه و شرایل عمومی پیمان
الزم االجرا گرد یده و طبق بخشـــ نا مه شـــ ماره  102/1088-54/842مورخ  78/3/3به کل یه
دستگاههای اجرایی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابالغ گردید .رعایت شرایل
عمومی پیمان طبق ماده  23قانون برنامهوبودجه ســال  ،53در کلیه قراردادهای پیمانکاری الزم

 .1ســکوتی ،نیما و حســین زاده ،جواد« ،ماهیت ،ویژگیهای و صــالحیت داوری در قانون پیشفروش ســاختمان» ،مجله
حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،ش  ،)1396( ،2ص .291
 .2مجدد ،ابوالفضل ،آیین داوری در نظم حقوقی کنونی( ،قم :انتشارات ابتکار دانش ،)1393 ،ص .174
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الرعایه میباشد .در ماده  53شرایل عمومی پیمان سه روش برای حلوفصل اختالفات ناشی از
پیمان پیشبینیشده است:
الف -اولین روش برای حل اختالف ،اســـتعالم نظر ســـازمان مدیریت و برنامهریزی درباره
برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامههاست.
ب -دومین روش ،اعالم نظر کارشــناســی درباره موضــوع مورد اختالف توســل کارشــناس یا
هیأت کار شنا سان سازمان مدیریت و برنامهریزی ا ست .در این روش عمدتاً افراد متخ صص و
فنی افهارنظر می نمایند .ذینفع می تواند در صـــورت عدم تمکین طرف متقابل به تصـــمیم
کارشناس یا هیأت کارشناسان ،الزام ممتنع را از مرجع قضایی درخواست کند.
ج -سومین روش ،توسل به داوری و حلوفصل اختالف از طریق داوری شورای عالی فنی است.
شـــیوه نگارش ماده  ،53اقتباســـی ناقص از روش حل وفصـــل اختالفات در قراردادهای
پیمانکاری و پروژههای ساختو ساز ا ست که تو سل فدرا سیون بینالمللی مهند سین م شاور
فیدیک ( 1)FIDICتنظیم و تدوین شده ا ست .در روشهای پی شنهادی فیدیک مراحلی اعم از
شبه داوری (راهحل موقت الزامآور ،کمیته حل اختالف) و داوری را پیشبینی کرده ا ست که
در ایران مورد ترجمه و اقتباس قرارگرفته اســـت .این فدراســـیون در ســـال  1913با تالش
کشــورهای فرانســه ،بلژیک و ســوئیس در ژنو تشــکیل گردید .در نمونه قراردادهای فیدیک
(ک تاب های قرمز ،زرد ،نارنجی ،نقره ای معروف به رنگین ک مان ف ید یک) که کاربردی
بینالمللی و داخلی نیز دارند ،مکانیزم و روش خاصـــی را برای حلوفصـــل اختالفات توســـل
مهند سین م شاور فراهم آورده ا ست 2.در این قراردادها ،داوری بهعنوان آخرین راهحل در نظر
گرفته شده و یک نوع مکانیزم چندمرحلهای برای حلوف صل اختالف پیشبینی شده ا ست .در
ماده  67نمونه قرارداد عملیات مهندسی شهری فیدیک ،ویرایش سوم ( )1977هرگونه اختالف
میان کارفرما و پیمانکار باید ابتدا بهمنظور تصــمیمگیری به مهندســی مشــاور ارجاع شــود 3.در
ویراش چهارم نمونه قراردادهای فیدیک ،حل اختالف ابتدا به مهندس مشــاور ارجاع میگردد
و سپس طرفین متعهد خواهند شد قبل از ارجاع به داوری ،مو ضوع را به صورت م سالمتآمیز
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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حلوف صل کنند و در صورت عدم موفقیت در حلوف صل اختالف ،از طریق مراجعه به دیوان
داوری ،به تصمیم مهندس مشاور اعتران کنند.

1

موارد ذکرشده در ماده  53به معنی واقعی کلمه ،منطبق با مفهوم اصطالحی نهاد داوری
نی ست .بلکه معنایی عرفی و خاص ا ست که با دربردا شتن شرایل و ضوابل خاص ازجمله
مشــروط نمودن انجام داوری به م وافقت رئیس ســازمان برنامه وبودجه در تبصــره یک ماده
مذکور است که صرفاً در مورد اخیر می توان با مسامحه ،این شرط را «داوری» تلقی نمود.

2

در صورتی که قائل به این با شیم که عبارت مذکور حاکی از شرط داوری و تابع ا صول و
قواعد عام نهاد داوری و آیین دادرسی مدنی است ،بحث از ماهیت شرط داوری مذکور و
اختیاری یا اجباری بودن آن ،محل اختالف نظر ا ست .با از پیش تعیین شدن رئیس سازمان
برنامه وبودجه به عنوان داور تمام پیمان ها ،تحقق تراضـــی برای تعیین داور و واگذاری حق
انتخاب داور یا داوران به شـــخص ثالث یا دادگاه در هاله ای از ابهام قرار دارد .وانگهی،
ماده  53شـــرایل عمومی پی مان با آوردن اف عال و واژه های «میتوا ند» و «میتوان ند»
به صـــراحت بر اختیاری بودن مراجعه به مرجع داوری و حل وفصـــل اختالف از طریق نهاد
داوری داللت دارند .همچنین در تبصـــره یک ماده  53آمده اســـت که قبول داوری در
شــورای عالی فنی منوط به موافقت رئیس ســازمان برنامه وبودجه اســت که مؤید اختیاری
بودن شـــرط داوری اســـت؛ بنابراین آوردن واژه «می توانند» بیانگر «تخییر» اســـت و مفید
مع نای الزام طرفین به اجرای داوری و اج باری بودن آن نیســــت .همچنین طبق ماده 2
تصـــو یب نا مه ه یأت وزیران مورخ  ،82/3/12هر یک از طرف های پی مان می توان ند
درخواسـت ارجاع موضـوع یا موضـوعات مورد اختالف به داوری را به شـورای عالی فنی
ســـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـــور ارائه نمایند .در این راســـتا ،ســـازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشـــور به موجب نامه مورخ  82/8/17به صـــراحت اعالم کرده که مراجعه به
شــو رای عالی فنی برای حل اختالف اجباری نیســت .اداره حقوقی قوه قضــاییه طی نظریه
م شورتی شماره  7/93/56مورخ  93/2/30معتقد بوده که چنانچه طرفین در قرارداد منعقده

1. Bow cock, john ،FIDIC,Contracts and Arbitration, )New York,Law Review, 1997(,
p10,15.
 .2یاقوتی ،رحیم« ،اختیاری یا اجباری بودن داوری در شــرایل عمومی پیمان» ،دو فصــلنامه حقوقی وکالت کانون کرمان،
ش  ،)1396( ،1ص  94و .100
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توافق کرده باشـــند که بر اســـاس شـــرایل عمومی پیمان عمل کنند ،طبق بند (ج) ماده 53
شرایل عمومی مذکور به حل اختالف ملزم ه ستند و دادگاه باید قرار عدم ا ستماع صادر
نماید .اگر نظریه مذکور حاکی از توافق بر ترا ضی و پذیرش شرایل عمومی پیمان با شد،
متن ماده  53شـــرای ل عمومی پیمان داللت بر الزام ندارد و چنین قیدی در این ماده درج
نشده ،به نظر می رسد نظریه اداره حقوقی بدون توجه ب ه متن ماده مذکور اعالم شده است و
الزامی از مفاد ماده  53اســتنباط نمی شــود .رویه قضــایی در این خصــوص دارای تشــتت و
اختالف نظراســت و برخی از محاکم قضــایی ،شــرط داوری مصــرح در ماده  53شــرایطی
عمومی پیمان را اجباری تلقی می کنند .بنا بر تحلیل و استدالل فوق الذکر ،شرط داوری در
شــرایل عمومی پیمان نه تنها از مصــادیق شــرط داوری اختیاری بوده بلکه مراجعه به مرجع
داوری ،دارای وصف اختیاری است و ماهیت این شرط حاکی از جواز و اختیار در رجوع
به مرجع داوری یا مرجع ق ضایی ا ست و در صورتی که تف سیر این شرط ضرورت دا شته
باشد ،داور باید از «قواعد و شیوه تفسیر قراردادها» تبعیت و استفاده نماید.
نتيجهگيري
داوری در یک تقســـیم بندی کلی و بر اســـاس نقش و تأثیر اراده در انعقاد قرارداد داوری و
ارجاع دعاوی به نهاد داوری ،به داوری اختیاری و داوری اجباری تقســیمشــده اســت .شــرط
داوری اگر بهصــورت اختیاری و ناشــی از تراضــی و آزادی اراده منعقد گردد ،دارای ماهیتی
قراردادی ا ست و در صورتی که مفاد این شرط م ستلزم تف سیر با شد ،داور باید از طریق شیوه
تف سیر قراردادها ،در صدد ک شف ق صد م شترک طرفین و رفع ابهام برآید؛ اما اگر در مواردی
قائل به غیرارادی و اجباری بودن داوری باشـــیم ،داور با ید درصـــدد کشـــف و احراز اراده
قانون گذار برآید و بحث از کشف قصد مشترک طرفین منتفی است و باید شیوه تفسیر قوانین
مورداستفاده قرار گیرد.
داوری اجباری ،ازنظر نقش و میزان تأثیر اراده ،به « داوری اجباری قراردادی یا شـــرط
داوری اجباری» و « داوری اجباری غیر قراردادی» قابل تقســیم اســت .برای تشــخیص شــیوه
تف سیر ،اگر اراده متعاملین در پذیرش و انعقاد شرط داوری یا در تعیین داوران و مفاد شرط
داوری ،آزاد و مؤثر بوده اســت ،درنتیجه داور باید در موارد ضــرورت تفســیر ،طبق شــیوه و
قواعد تفســیر قراردادها اقدام به تفســیر شــرط داوری نماید؛ اما اگر اراده طرفین قرارداد در
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تعیین مفاد شـرط داوری مؤثر نبوده و پذیرش شـرط داوری و ارجاع دعوا به مرجع داوری و
همچنین تعیین صالحیت ،شیوه و آیین رسیدگی نیز تابع اراده قانون گذار بوده است ،در این
وضــعیت داور باید از شــیوه تفســیر قوانین اســتفاده نماید .زمانی میتوان داوری را مصــداق
«شــرط داوری اجباری» تلقی کرد که علیرغم الزام قانونی ،طرفین قرارداد در «مرحله تکوین
و پذیرش شــرط داوری» ،یا در « مرحله تعیین مفاد شــرط داوری» قادر به مذاکره و تراضــی
بوده باشند و یکی از این دو مرحله در قلمرو اراده و تراضی واقع شده باشد ،در این وضعیت
تفس ـ یر شــرط داوری تابع شــیوه تفســیر قراردادها خواهد بود؛ اما اگر اراده طرفین در ارجاع
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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