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 مقدمه

 نحو به زین المللنیب تجارت یحقوق سرنوشت و است استوار المللنیب تجارت یهیپا بر عمدتاً یجهان اقتصاد

 یدارا نیطرف معموالً، المللینیب تجارت در رایز خورد،یم رقم المللنیب تجارت هاییداور در ایندهیفزا

 طرف متبوع دادگاه در آمد، دیپد یاختالف اگر که ندارند ایعالقه کدام چیه اغلب و هستند مختلف هایتیتابع

 ،المللینیب یتجار یقراردادها اغلب در شود واقع یدگیرس مورد دادگاه، آن یمل قانون موجب به و مقابل

 خواهد ارجاع یداور به د،یآ دیپد نیطرف نیب قرارداد، از یناش یاختالف هر که کنندیم شرط ضمناَ نیطرف

 یها سازمان و نهادها و استیحتم طیشرا از یکیالمللینیب یقراردادها در یداور شرط که یطور به. شد

 اشتغال یداور کار به و اندشده سیتاس ایدن یکشورها اغلب در است یداور ها آن یتخصص کار که یاریبس

 مطرح مرجع عنوان به ،یعمل جهت از هم ویعلم جهت از هم امروز جهان در نهادها نیا از یبرخ و دارند

 و شودیم منتشر یداور موضوع در یاریبس یتخصص اتینشر و هاکتاب امروزه آن بر عالوه. هستند

 نظامات و کندیم یدگیرس از وهیش نیا گسترش بر یالمللنیب جامعه لیم بر داللت که دارد وجود هایینشانه

 و مقررات ایو اندرفتهیپذ هم را المللینیب یداور مقررات خود یلم مقررات کنار در تاکنون یاریبس یحقوق

 مرحله به و رسانده بیتصو به خود کشور در قانون عنوان به را المللینیب مراجع توسط شده شنهادیپ ضوابط

 کیصورت به اختالفات، حل مطلوب روش کیعنوان به یداور که کرد ادعا توانیم لذا، اند،گذاشته اجرا

 .است آمده در یجهان رهنگف

 :یاصل قرارداد در یداور به اختالف ارجاع شرط: اول مبحث 

 به دهد،یم لیتشک را نیطرف انیم گسترده قرارداد کیاز ییجز که یداور شرط از یبازرگان هاییداور اکثر

 ارجاع بر یمبن قرارداد نیطرف توافق متضمن و بوده مختصر و ساده معموالً شرط، نیا. ندآییم وجود

 است یداور وانید هر تیصالح منابع نیتر مهم از یکیشک، بدون یداور شرط [1.]است یداور به اختالفشان

 :شود مطرح است ممکن شکل دو به یداور شرط. شودیم لیتشک که

 .شودیم مطرح یاصل قرارداد ضمن در که یداور شرط اول؛

 .شودیم مطرح رد،گییم نام یداور قرارداد کیخود که یها جداگان قرارداد موجب به یداور شرط دوم؛

 به آن هایقسمت از یکیکه کنند،یم میتنظ یکار قرارداد یاصل موضوع خصوص در نیطرف اول صورت در 

 صرف اما. است یداور وانید به مراجعه حق آن شروط از یکی گر،ید انیب به. ابدییم اختصاص یداور بحث

 به وانید تیصالح تا، باشد یداور به ارجاع یتقاضا با همراه دیبا حتماً و ستین یفکا تنها یداور شرط وجود

 یاصل قرارداد و شرط به دیبا حتماً وانید تیصالح یمحدوده نییتع یبرا نیچن هم. گردد محقق کامل طور

 و جرح نیطرف توافق با است ممکن یداور شرط قلمرو دانان حقوق یبرخ اعتقاد به نیچن هم. شود توجه

 [2.]گردد هم لیتعد
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 از قبل. آمد خواهد شیپ ندهیآ در یاصل قرارداد ریتفس ایاجرا از که شودیم مربوط یاختالفات به شرط، نیا

 دیپد ندهیآ در که یاختالفات از یبخش ایتمام که شوندیم متعهد شرط نیا مفاد طبق بر نیطرف اختالف بروز

 صورت به شرط نیا شود، فسخ ایباطل لیدل هر به یاصل قرارداد اگر .کنند حل یداور قیطر از را ند،آییم

 واقع، در. ستین تیتبع قابل نظر نیا ران،یا یداخل حقوق در. ماندیم یباق معتبر و یاصل قرارداد از مستقل

 داور تیصالح به ینوع به یفعل 461 ماده زین و سابق یمدن یدادرس نییآ قانون 636 ماده که است درست

 قرارداد به یداور شرط یوابستگ انیب یپ در مزبور، مواد کنیل شود،یم مربوط خود تیصالح صیتشخ بر یمبن

 قرارداد به ست،ین معتبر یاصل قرارداد که دهد صیتشخ یدگیرس از پس دادگاه، اگر را،یز هستند، زین یاصل

 قرارداد بطالن از یناش آثار به داور تا د،ینما مبادرت داور انتخاب به دینبا جهینت در و کند توجه دینبا زین یداور

 باطل یاصل قرارداد بطالن سبب به یداور قرارداد که است نیا یداور به توجه عدم یمبنا. کند یدگیرس یاصل

 .شود واگذار یداور به دیبا یامعامله نیچن از یناش اختالف به یدگیرس شد، احراز معامله صحت اگر اما است،

 باشد، آمده یاصل قرارداد ضمن که ،یداور به ارجاع شرط»  که ستین رادیا قابل دهیعق نیا اساس، نیا بر

 مورد در اختالف جه،ینت در. باشد معتبر و نافذ عقد که است الزم یصورت در آن تیرعا و یتبع است یشرط

 [3] .«کرد ارجاع یایداور نیچن به توانینم را، عقد یدرست

 یداور شرط استقالل اصل یمبنا: دوم مبحث

 نیچن وارد است شده گنجانده یداور شرط آن در که یقرارداد نیطرف یوقت» :کندیم عنوان شوِبل یقاض

 [.4]«کنندیم منعقد توافق دو واقع در شوند،یم یتوافق

 یداور شرط که کرد استنباط نیچن گفتار نیا از دیبا ایآ: است نیچن شودیم مطرح که یپرسش نینخست

 یپرسش نیچن تیمشروع کند؟یم هیارا را یمستقل ییقضا سند که معنا نیبد است، یزیمتما ینامه موافقت

 و خود خاص یروش به را اصل نیا دیبا ،یداور شرط استقالل شده شناخته کامالً اصل بنابر که است نیا در

 [5.]کرد یابیارز دارد، نسبت آن با که یقرارداد از یجدا

 حساب به یمستقل قرارداد یداور شرط ندارد امکان» رییم رییپ نظر به. ندارد دوجو نظر اتفاق نهیزم نیا در

. نامندیم قرارداد را آن نیطرف مجموع در که یگرید شروط کنار در است یشرط فقط شرط نیا که، چرا د،یآ

 به لتوس. داشت نخواهدیمفهوم قرارداد مفاد تحقق عدم صورت در شرط نیا. است کل از یبخش یداور شرط

 نظر در یمستقل قرارداد بسان توانینم را سند کیدر یالحاق شرط نیچن هم. ستین ممکن ییتنها به ،یداور

 نظر در قرارداد هیبق از مستقل را آن اندخواسته عمد به نیطرف شود ثابت که ییاستثنا یطیشرا در مگر گرفت،

 ییاجرا تیماه بر یکییاجرا عدم تا باشد، گریهمد از متفاوت قرارداد دو زمان مدت دیبا خصوص، به. رندیبگ



 30/یتجار یقراردادها در یداور به ارجاع شرط استقالل و تحلیل یبررس /99زمستان/6ش/معاصر حقوق و فقه یتخصص یعلم فصلنامه

 

 نیچن یداور شرط مورد در. نکند وارد لطمه یگرید اعتبار به لزوماً یکیاعتبارییب و نگذارد ریتاث یگرید

 [6.]«است آمده وجود به قرارداد یمابق توسط شرط، موضوع یحت که چرا ندارد صحت یمطلب

 رییم که طور همان واقع، در. بود قرارداد وحدت به معتقد دیبا ،یداور شرط مورد در هینظر نیا طبق بر

 اندداشته قصد که است لیدل نیبد قاًیدق اند،گرفته متن کیتنها نوشتن به میتصم نیطرف اگر »دگوییم

 را مستقل قرارداد دو شدند،یم جدا گریکدیاز چنانچه شروط نیا کنند؛ یکیهم با را شروط از مجموعه دو

[. 7]«کردندیم منعقد قرارداد دو دهند، انجام را کار نیا خواستند،یم چنانچه نیطرف و دادندیم لیتشک

 شیپ از اند،کرده فصل و حل را قرارداد موضوع درباره شان رابطه که اندازه همان به نیطرف راستا، نیا در

 گونههر از ییرها با واقع در ،یداور به اختالفات حل سپردن با و بوده ممکن اختالفات فصل و حل به لیما

 یقرارداد در گرید شروط مانند است یشرط ،یداور شرط ه،ینظر نیا طبق. اندکرده موافقت ،یدولت قضاوت

 یعنیکند، دنبال را یاصل معامله سرنوشت همان ،ییاستثنا موارد در جز ست،باییم یداور شرط. واحد

 در استثنا. است آن از ینفکیال قسمت شرط و کندیم تیاحم یداور شرط از که ایهیپا قرارداد سرنوشت

 نسبت یمستقل و خاص بخش اثر نظام یداور شرط به اصل نیا. است یداور شرط استقالل اصل مسلماً مساله،

 به وابسته الزاماً آن سرنوشت که است یشرط یداور قرارداد راستا، نیا در. کندیم اعطا ه،یپا تعهدات به

 اثر و اعتبار چرا: داردیم وا پرسش به را ما یریگ موضع نیا. است شده گنجانده آن در که ست،ین یقرارداد

 باشد؟ گرید شروط از متفاوت دیبا آن جینتا و ذات در یداور شرط یبخش

 استقالل مساله ییقضا بعد  دادگاه نظر ،2003 سپتامبر 10 خیتار به سیپار پژوهش دادگاه از صادرهیحکم در

 اعتبار وجود، به مربوط چه آن هر یبرا» :دهدیم حیتوض را شده گنجانده آن در که یقرارداد زا یداور شرط

 با مطابق یداور شرط استقالل اصل که مطلب نیا است، آن یبخش اثر یعنی ،یداور شرطیالزام قدرت و

 یقرارداد بعد با یرتیامغ داور، به ممکن مرافعه و دعوا گونه هر یواگذار به شدن ملزم بر یمبن نیطرف خواست

 [8«].ندارد یداور شرط

 در و( الف) آن موضوع به وابسته است یضرورت یداور شرط استقالل: سازدیم مطرح را مساله دو حکم نیا

 محسوب یداور شرط استقالل اصل یمبنا که( ب) یداور قرارداد نیطرف خواست به وابسته حال نیع

 .شوندیم

 یداور قرارداد موضوع: الف

 ممکن که یاختالفات شرط، نیا دارد عهده بر را یخاص کارکرد قرارداد، بطن در که است یشرط ،یداور رطش

 قرارداد موضوع خاص یژگیو. گذاردیم یداور عهده بر را دیآ وجود به گرید شروط و توافقات مورد در است

 است ممکن یموضوع هر و شده گنجانده یقرارداد در که شرط نیا: کندیم هیتوج را آن استقالل یداور

 قرارداد از یناش اختالفات از یبخش ایتمام و است یحقوق اختالفات به مربوط داًیاک باشد، آن یاصل موضوع

. کندیم زیمتما یاساس شروط گرید از را آن یداور شرط موضوع ن،یبنابرا. سپاردیم یداور عهده به را یاصل
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 هدف و کارکرد که ییجا آن از ز،ین نگارنده نظر به. قرارداد به وطمرب حقوق خود نه و است اختالف آن موضوع

 یاصل  قرارداد از آن دانستن مستقل است، ندهیآ یاحتمال اختالفات حل قراردادها، در یداور شرط گنجاندن از

 .باشدیم عاقالنه یامر

 نیطرف یقرارداد مقصود به دنیبخش تینیع و قرارداد مفاد بهتر تحقق به مربوط قرارداد شروط ریسا که، چرا

 مربوط یداور شرط که، یحال در. ابدییم خاتمه زین ها آن اتیح ابدین ادامه یلیدال به یاصل قرارداد اگر و است

 شروط ریسا از یمستقل و متفاوت تیماه و دیآیم وجود به یقرارداد رابطه اثر در که، است اختالف حل به

 . دارد قرارداد

 قرارداد از مستقل صورت به تواندیم آن یبخش اثر که چرا است، یاصل قرارداد از کیتفک قابل یداور شرط

 شرط واقع، در. باشدیم اختالف حل موضوعش که چرا رد،یگ قرار یابیارز مورد قرارداد یاصل تعهدات اییاصل

 با تنها و شودیم منعقد ن،یمع یقرارداد ایو یحقوق ایرابطه به مربوط اختالفات فصل و حل یبرا یداور

 یداور توافقنامه موضوع یداور شرط استقالل. رسدیم خود هدف به کامالً که است موارد نیا در شدن اجرا

 در مندرج یاصل رابطه از یجدا و متفاوت موضوع نیا. نیطرف نیب مرافعات فصل و حل: کندیم لیتکم را

 دهد،یم لیتشک را آن موضوع که یتعهد ریتاث هب یداور شرط ریتاث اگر واقع، در. است نیطرف نیب قرارداد

 [9.]بود خواهد یواقع الزم قدرت بدون و دهیفا یب یشرط باشد، وابسته

 را یداور نهاد یاثربخش که است یداور در یاساس و مهم یقاعده کییداور شرط استقالل اصل واقع، در 

 وجود به اختالفات فصل و حل همانا، که دخو یاصل هدف به شرط، نیا صورت، نیا ریغ در. دینمایم نیتضم

 .دیرس نخواهد است قرارداد بطن از آمده

 قرارداد نیطرف اراده و قصد: ب

 قدرت دو نیب برخورد محل یداور. کندیم فایا قرارداد روند دریمهم اریبس نقش نیطرف خواست و اراده

 از که یخصوص یعدالت کنیل و است التعد یبرقرار ینوع و است یقرارداد قدرت و ییقضا قدرت رگذار،یتاث

 خواست» دهند،یم حیتوض گو. اُ و آنسل. پ که طور همان نیبنابرا ردیگیم نشأت نیطرف اراده و قرارداد

 که دآیینظرم به یمنطق گمان نیا شرط، موضوع به نظر عکس، بر و ست،ین دهیپوش یاصل قرارداد در نیطرف

 قاًیدق قرارداد نیا هدف که چرا بدانند، هیپا قرارداد از مستقل یعامل را شرط اندداشته قصد قرارداد نیطرف

 اعتبار به مربوط مرافعات جمله آن از رند،یبگ نشأت قرارداد از است ممکن که است یمرافعات تمام فصل و حل

 [10.]«قرارداد

 تمام درباره که یالمللنیب یداور نهیزم در متداول شروط» بسون، نیسباست و پودره فرانسوا ژان نظر به 

 [11.]«کندیم تیتقو را فرض نیا هستند، آن اعتبار و وجود جمله آن از قرارداد، به مربوط اختالفات
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 شده منتج یالملل نیب تجارت مطالبات از اصل، نیا. است شده وضع بودن دیمف لیدل به ،یقاعده نیا اصل، در

 یاقتصاد روابط با وجه نیبهتر به و باشد،یم مرافعات فصل و حل یبرا معمول ایوهیش ،یداور آن، در که

 یبخش اثر نیشتریب یاعطا یبرا قراردادها در شده گنجانده یداور شرط از تیحما سر بر بحث. است سازگار

 از و محقق را امر نیا یخوب به موجود ینظرها اختالف وجود با یداور شرط استقالل اصل که باشد،یم آن به

 .کندیم تیحما یدرست به شود وارد یاصل قرارداد بر است ممکن که ییها خدشهیتمام برابر رد یداور شرط

        یداور شرط استقالل اصل آثار: سوم مبحث

 در یاصل قرارداد فسخ ایبطالن ریتاث عدم به منجر ییسو از ،یاصل قرارداد به نسبت یداور شرط استقالل اصل

 یاصل برقرارداد حاکم قانون با متفاوت یقانون مشمول که آوردیم فراهم را انامک نیا گر،ید یسو از و شده آن

 .شود

 یداور شرط بر یاصل قرارداد ریتاث عدم( الف

 نیا. است یداور قرارداد استقالل اصل جهینت نیتر مهم و نیاول یاصل قرارداد سرنوشت به نسبت تفاوتییب

 را یاصل قرارداد است ممکن که یراداتیا و نواقص از یادیز دادتع برابر در را یداور شرط تیمصون تفاوتییب

 وجود که یصورت در یحت ایآ که ماندیم مطلب نیا دانستن فقط(. 1) سازدیم ممکن دهند، قرار ریتاث تحت

 (.2) دارد؟ وجود اصل نیا است، اختالف مورد قرارداد

 .دهند قرار ریتأث تحت را یاصل اردادقر است ممکن که بطالن شروط برابر در یداور شرط تیمصون. ۱

 از یکیاگر فرض، بر سپس. است دهیرس امضا به قرارداد طرف دو نیب است یداور شرط شامل که یقرارداد

 اثر در و یعیطب یواکنش با است، مرافعه موضوع که ابطال نیا ایآ. دیجو توسل یاصل قرارداد ابطال به نیطرف

 هنگام به یداور شرط اصل، در. باشد یمنف دیبا پاسخ دارد؟ یپ در را یرداو شرط بطالن ،یاجبار ایجهینت

 فسخ ،یاصل قرارداد بودن یرقانونیغ ایقرارداد نیطرف از یکیتیاهل عدم ایقصد فقدان مانند یلیدال به ابطال،

. ماندیم یباق ،یاصل قرارداد در قبول ایجابیا در اشکال علت به انعقاد عدم ارات،یخ از یکیاعمال لیدل به

 [12.]است موضوع نیا یداور شرط استقالل یقاعده یاصل دهیفا

 یاصل قرارداد وجود عدم درباره اختالف هنگام یداور شرط اعتبار. 2

 گذارریتاث دیبا همچنان یداور شرط ایآ رد،یگ قرار اختالف و بحث مورد یاصل قرارداد وجود یحت فرضاً اگر

 دو هر در مسلماً. شد لیقا زیتما آن بودن باطل و یاصل قرارداد وجود عدم انیم دیبا همه، از شیپ باشد؟

 قرارداد که یزمان: شودیم آشکار حالت دو در ،اعتبارییب نیا یول. است مطرح قرارداد، اعتبارییب حالت،

 در یداور رطش اعتبار درباره. است بوده باطل یول شده میتنظ قرارداد کهیزمان و باشد نشده میتنظ گاهچیه

 باشند، نداشته یتالق هم با قبول و جابیا که یمعن نیبد باشد، مطرح قرارداد وجود عدم بحث که یزمان
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 منعقد قرارداد کرد، احراز را قرارداد نیطرف قبول و جابیا نتوان اگر، ندیگویم یبرخ. دارد وجود نظر اختالف

 شروط گرید از شیب یزیچ شده گنجانده اردادقر در که یداور شرط توافق، وجود عدم لیدل به و نشده

 [13.]ستین

 استقالل اصل لهیوس به باشد قرارداد وجود عدم یمدع نیطرف از یکیاگر یحت که کنندیم ادعا گرید یبرخ

 که کرد نشان خاطر دیبا. نمود فصل و حل را اختالف ،ییقضا محاکم به رجوع بدون توانیم یداور قرارداد

 نیچن هینظر اعظم قسمت. رود سوال ریز یداور شرط اعتبار تا شودیم استناد قرارداد ییبتداا ابطال به اغلب،

 [14.]شودینم یداور شرط ابطال به منجر لزوماً قرارداد، ییابتدا آغاز عدم اینینخست ابطال که پنداردیم

 بطالن ایو وجود در فاختال هنگام یداور شرط اعتبار درباره متفاوت یها دگاهید وجود رسدبایم نظر به

 تواندیم که است یحد به یداور شزط استقالل قدرت و داشته تیارجح آن دانستن معتبر ،یاصل قرارداد

 یاعتبار یب ایاعتبار و نموده فصل و حل یداور به ارجاع با ز،ین را نهیزم نیا در آمده وجود به اختالفات

 .دینما مشخص را یاصل قرارداد

 یاصل قرارداد و یداور شرط بر حاکم نیقوان در تفاوت امکان (ب

 یاصل قرارداد بر حاکم قانون همان لزوما یداور شرط بر حاکم قانون ،یداور شرط استقالل اصل به توجه با

 اندکرده نییتع را یداور به ارجاع تیقابل بر حاکم قانون نیطرف گفت توانیم یصورت در تنها لذا،. ستین

 ،یاصل قرارداد بر حاکم قانون نفس گرنه و باشند دهیبرگز را یداور شرط بر حاکم ونقان حایصر و مشخصا که

 [15.]ستین ارجاع تیقابل بر حاکم قانون نییتع یمعن به

 متفاوت یقانون مشمول شرط نیا که شودیم منجر یداور شرط استقالل اصل ،المللینیب یداور ینهیزم در

 به. است شده رفتهیپذ عموماً که است، نامبرده اصل یمنطق جهینت نیا. دباش یاصل قرارداد بر حاکم قانون با

 ماده خصوص نیا در. دارد تیمشروع ،یخصوص المللنیب حقوق مدرن شاتیگرا بنابر یکیتفک نیچن واقع

 حیتصر قراردادها، به مربوط تعهدات ییاجرا قانون یدرباره 1980 ژوئن 19 خیتار به رم نامه تعهد از 3.1

 یگرید قانون دارند قصد نیطرف اگر. است حاکم قرارداد بر نیطرف یسو از شده انتخاب قانون»: که کندیم

 [16.]«ندینما حیتصر  را آن دیبا باشد حاکم یداور شرط بر یاصل قرارداد از ریغ

 در یقانون چه ستباییم ن،یطرف حیصر انتخاب وجود عدم صورت در: شودیم مطرح یسوال مورد، نیا در

 رود؟ کار به یداور قرارداد مورد

 قصد که است نیا بر فرض باره، نیا در نیطرف سکوت صورت در که اندهینظر نیا مدافع یاریبس سندگانینو

 موارد اکثر در واقع، در. است حاکم یاصل قرارداد بر که کنند یقانون همان مشمول را یداور شرط اندداشته

 باشد، نشده نیمع یداور قرارداد بر حاکم قانون اگر. باشندیم کسانییاصل دادقرار و یداور قرارداد هاینشانه
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 را یرا صدور محل قانون حکومت. شد خواهد حاکم یداور قرارداد بر یرا صدور محل قانون صورت نیا در

 :داردیم مقرر ماده نیا. کرد استنتاج ورکیوین 1958 ونیکنوانس 5 ماده از توانیم

 بطالن ایصحت مساله. نمود امتناع یداور یرا یاجرا و ییشناسا از توانیم باشد، باطل یوردا قرارداد اگر»

 میتصم آن طبق بر و کرد جستجو نامه، موافقت اییداور شرط بر حاکم قانون طبق بر یستیبا را یداور قرارداد

 «.باشدیم حاکم یاصل قرارداد بر که است یقانون همان غالباً قانون نیا. گرفت

 نظر حالت، نیا در نباشد، موجود حاکم قانون انتخاب بر دال یها نشان چیه نامه موافقت ایقرارداد در اگر

 یرا صدور محل کشور قانون همان که است،« Lex Locusarbiter»یعنییداور محل قانون تیحاکم غالب،

 [17.]باشدیم یداور

 قانون شدن مشخص عدم صورت در»: است شده داده سوال نیا به یروشن پاسخ ،(کانادا) کبک التیا حقوق در

 به منجر قانون نیا چنانچه ا،یو است، حاکم یداور قرارداد بر یاصل قرارداد ییاجرا قانون ن،یطرف یسو از

 ینیب شیپ ماده نیا. «دارد انیجر آن اساس بر یداور که شودیم یقانون مشمول شود، قرارداد اعتبارییب

 در را یاصل قرارداد قانون یاجرا و کنند انتخاب را یداور بر اجرا قابل قانون وانندتیم نیطرف که کندیم

 به را یرگذاریتاث حد نیشتریب نیچن هم ماده نیا. کندیم لیتسه نیطرف حیصر انتخاب وجود عدم صورت

 .دنماییم اعطا یداور قرارداد

 چنانچه کند، فسخ را شانیداور قرارداد که باشند کرده انتخاب را یقانون نیطرف که یصورت در واقع، در

 در یداور که یصورت در کبک، قانون با مطابق ایو باشد یاصل قرارداد بر حاکم طیشرا با مطابق یداور قرارداد

 گونه، نیبد. کندیم حرکت راستا نیهم در زین یداور اعمال. ماند خواهد یباق معتبر رد،یپذ صورت کبک

 ییاجرا قانون انتخاب خاص، یقانون مواد وجود عدم صورت در که است شده رفتهیپذ عموماً: اندکرده دیتاک

 [18.]کندیم رجوع و رفع زین را یداور شرط تیوضع یضمن طور به یاصل قرارداد در

 نکرده ینیب شیپ یداور شرط بر حاکم قانون درباره را یخاص مقرره رانیا یالملل نیب یتجار یداور قانون

 یقانون موجب به دیبا یداور نامه موافقت که شودیم برداشت گونه نیا قانون نیا 33 ماده ب دبن از اما. است

 حیصر مخالف دینبا حاکم قانون سکوت صورت در و باشد معتبر انددانسته حاکم نامه موافقت آن بر نیطرف که

 شد نیا به لیقا توانیم ،یداور شرط استقالل خصوص در 16 ماده اول بند به توجه با لذا. باشد رانیا قانون

 .است قانون نیا نظر منظور یداور مقر قانون که

 شود،ینم محسوب یقطع یقانون و است فرض تنها ها نیا که دارد ضرورت نکته نیا حیتصر سطح، نیا در

 در. دندار وجود یسان هم یداور قرارداد بر حاکم قانون و یاصل قرارداد بر حاکم قانون نیب الزاماً که آنچنان

 اغلب قانون، نشیگز و انتخاب هرگونه عدم صورت در» شوند،یم ادرآوریبسون و پودره که طور همان واقع،

 معنا نیا یداور شرط استقالل. «هستند یداور بر حاکم نیقوان با ریمغا مرافعات اصل در ییاجرا نیقوان اوقات
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 قرارداد بر حاکم قانون با متفاوت یداور شرط بر حاکم قانون که ستین الزم اما است ممکن که رساندیم را

 ایو باشد یاصل قرارداد قانون ایتواندیم یداور شرط خاص قانون ط،یشرا حسب بر ب،یترت نیبد. باشد یاصل

 .یداور محل قانون

 یپ در را استقالل خود به خود شوند، متفاوت جینتا به منجر قانون دو که بار هر شد ادآوریدیبا همه، نیا با

 قرارداد، وجود عدم تقلب، لیدل به یاصل قرارداد ابطال هنگام به که ستین بیعج مثال یبرا»: داشت خواهد

 تیمشمول شدن تریطوالن به توجه با که یحال در هم آن کرد، اعالم زمان مرور مشمول را قرارداد ت،یرضا عدم

 فسخ شرط همان توسط یداور شرط قرارداد، بر حاکم قانون توسط شده ینیب شیپ زمان مرور

 [19«].خواهدشد

 نیب یتجار یداور قانون و یمدن یدادرس نییآ قانون در یداور شرط استقالل اصل: چهارم مبحث

    رانیا یالملل

 را یداور شرط دانان حقوق گفت، دیبا رانیا یمدن یدادرس نییآ قانون در یداور شرط استقالل اصل مورد در

 ارجاع زین یداور شرط در و شودیم شرط خارج در یامر تحقق جهینت شرط در رایز دانند،یم جهینت شروط از

 تیوضع مورد در دانان حقوق انیم در. گرددیم درج است قرارداد از خارج یامر منزله به که داور به اختالف

 آن که یکسان به نسبت یخصوص یقراردادها)  یمدن قانون 10 ماده بیتصو از شیپ تا قراردادها یآزاد اصل

 یبرخ. داشت وجود نظر اختالف ،(است نافذ نباشد، قانون حیصر مخالف که یصورت در اند،نموده منعقد را

 هر و ستین آور الزام یبدو قصد مشهور نظر بر بنا هیامام حقوق در: دارندیم انیب مورد نیا در دانان حقوق

 عقد ضمن شرط صورت به ایآورد در نهیمع قودع از یکیصورت به را آن دیبا دیبنما یتعهد بخواهد یکس گاه

 [20.]است گرفته قرار مخصوص توجه مورد عقد ضمن شروط هیامام حقوق در که است نیا. دهد قرار

 شناخته عقود به منحصر را حیصح عقود م،یقد یفقها اغلب کنندیم اضافه فوق انیب دییتا ضمن گرید ایعده

 حکم آن بطالن به د،گردییم منعقد بود ناشناخته شرع در که ایهمعامل چنانچه و دانندیم فقه در شده

 عقود قالب از را قراردادها بودن حیصح انحصار که یمدن قانون 10 ماده به توجه با دانان حقوق کردندیم

 یحقوق مشکالت گشایراه که شد مطرح عقد ضمن شرط درباره یفیظر هایبحث لذا. کردند خارج نیمع

 شدند ریمخ نیمتعامل و دیگرد خارج یفاتیتشر صورت از قراردادها یمدن قانون 10 ماده استناد به لکن، باشد،

 آن بر ناظر قرارداد و کنند میتنظ را خود یحقوق روابط باشند، لیما یقالب هر در و کنند اراده گونه هر که

. نباشد قانون حیصر مخالف زین و ردینگ قرار نهیمع عقود از یکیقالب در اگر، یحت. ندینما منعقد را روابط

 تعهدات درج به یازین رسدیم نظر  به حاضر حال در و شد کاسته عقد ضمن شروط نقش از ب،یترت نیبد

 [21] .ستین عقد ضمن شروط قالب در
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 در یمدن حقوق سندگانینو مخالفت و رانیا یمدن قانون در عقد و شرط به راجع مخالف نظر وجود رغم یعل

 شرط استقالل خصوص در یالملل نیب شیگرا به توجه با گذار قانون ران،یا حقوق در یرداو شرط خصوص

 [22] .است نموده یالملل نیب یتجار هاییداور موضوع در رانیا قانون وارد و رفتهیپذ را آن حاًیصر ،یداور

 

 تیصالح عدم و تیصالح درباره تواندیم داور»: داردیم مقرر یالملل نیب یتجار یداور قانون 16 ماده

 ییجز صورت به که یداور شرط. کند میتصم اتخاذ یداور نامه موافقت اعتبار ایوجود درباره نیچن هم و خود

 در داور میتصم. شودیم یتلق مستقل اینامه موافقت عنوان به قانون نیا یاجرا نظر از است، قرارداد کیاز

 نخواهد قرارداد در مندرج یداور شرط اعتبار عدم منزله به هنفس یف قرارداد بودن االثر یملغ ایبطالن خصوص

 :است الزم نکته چند ذکر رانیا یالملل نیب یتجار یداور قانون 16 ماده با ارتباط در. «بود

 قرارداد از مستقل نامه موافقت است، قرارداد کیاز ییجز صورت به که یا یداور شرط یوقت است یهیبد اوالً،

 نیطرف نیب جداگانه مستقل صورت به و اختالف بروز از بعد که هاییتوافق یاول قیطر به شده یتلق یاصل

 ن،یبنابرا شد، خواهد یتلق یاصل قرارداد از مستقل شود،یم میتنظ یداور به ها آن هایاختالف رجوع یبرا

 مدنظر یداور نامه تموافق استقالل که ستین دیترد دارد، اشاره یداور شرط استقالل به ماده که آن وجود با

 .جداگانه قرارداد صورت به ای باشد، شده میتنظ شرط صورت به نامه موافقت نیا خواه است، بوده گذار قانون

 در یاصل قرارداد بودن االثر یملغ و بطالن ریتاث از تنها رانیا یتجار یداور قانون 16 ماده ریاخ قسمت اً،یثان

 االجرا الزم بر یریتاث زین یاصل قرارداد فسخ یاول قیطر به که است یهیبد کنیل کند،یم صحبت یداور شرط

 یکاف. است داور خود با یداور نامه موافقت صحت ایبطالن به یدگیرس حال، هر به. ندارد یداور شرط بودن

 تیحکا یداور به مراجعه به نیطرف تیرضا از که کند مطرح داور نزد را ایتوافقنامه نیطرف از یکیاست

 [23.]باشد شتهدا

 المللینیب یداور و ییقضا یآرا در یداور شرط استقالل اصل: چهارم مبحث

 یطوالن سابقه المللینیب یهایداور در قرارداد، مواد ریسا از یداور شرط یریپذ هیتجز و استقالل یمساله

 طرف کیکه ییادهاقرارد به شودیم مربوط اول درجه در است آورده شیپ را یبحث نیچن که یمشکل. دارد

 شیپ قرارداد در که را یحق احقاق راه و دهد رییتغ را خود قانون تواندیم سهولت به دولت چه باشد، دولت آن

 و( Losinger)نجریلوز  یسیسو شرکت به مربوط یدعوا در یاختالف نیچن. سازد مسدود است شده ینیب

 مساله در یینها یرا کنیل کردند، صلح یینها یرا صدور از شیپ نیطرف اگرچه و آمد، شیپ یوگسالویدولت

 تیصالح به یوگسالویطرف دعوا، نیا در که بود قرار نیا از مساله. بود شده صادر مصالحه از شیپ نظر مورد

 بطالن علت به آمدیم شمار به قرارداد از ییجز که یداور شرط اوالً، که بود یمدع و داشت اعتراض داور

 که بود داشته مقرر 1934 اکتبر 19 خیتار در کشور آن قانون اً،یثان و شودیم یتلق کنیلم کان قرارداد
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 یمدع یوگسالویطرف لذا و شود اقامه یوگسالویدادگاه در دیبا حتماً است، دولت آن طرف کیکه یدعاو

 در داشت، ار [24]داور سر سمت که سیسوئ فدرال دادگاه سییر. ستین یداور به ارجاع قابل دعوا که بود

 مورخ) یمقدمات یرا در اما ساخت، محول یدادگستر یالملل نیب وانید به را میتصم اتخاذ دوم اعتراض برابر

 خوانده [25:]گفت نیچن قرارداد ابطال علت به یداور شرط بودن کنیلم کان یادعا به راجع( 1935 اکتبر

 لذا و باشد،یم قرارداد در مندرج یداور شرط یالغا متضمن قرارداد یالغا و شده یملغ قرارداد د؛گوییم

 باشد، نیچن اگر رایز رسد،ینم نظر به حیصح استدالل نیا کنیل. ستین رپذیامکان یداور در یدعو طرح

 مساله نیا. شد مانع یداور به یدعو ارجاع از جانبه کیمقررات بیتصو با و کرد لغو توانیم را یقرارداد هر

 و است اختالف موضوع خود نه، ایزند باز سر آن یاجرا از تواندیم یوگسالویو بوده ستدر قرارداد لغو ایآ که

 اختالف که است بوده نیچن نیطرف هیاول نظر باشد، چه هر قرارداد لغو یمبنا. دارد ارتباط قرارداد ریتفس با

 یداور به مراجعه قیطر از قرارداد، یالغا نبودن موجه ایبودن موجه یعنیل،یمسا گونه نیا به راجع

 [26.]ابدیصلهیف

 و یاصل قرارداد نیب کیتفک نیدکتر وجود با جهینت در. ردگییم قرار یاصل قرارداد در اغلب ،یداور توافق

 شرط که نیا دادن نشان یبرا یاستدالل عنوان به تواندیم یاصل قرارداد یاعتبار یب ایوجود عدم ،یداور شرط

 یداور وانید که ییجا در موضوع، نیا یپرتو در. ردیگ قرار استفاده مورد است، باراعتیب اینداشته وجود یداور

 مقرر دادگاه است، یداور شرط یمحتو قرارداد وجود عدم یادعا با یا یداور حکم اتیجزئ در ریدرگ

 باز مورد( یداور شرط) گذاردن کنار به مربوط هاییدگیرس مرحله در یداور شرط وجود دینبا که دنماییم

 یعل ،یاصل قرارداد یاعتبار یب که اندنموده دییتا هادادگاه نیدکتر نیا یپرتو در [27.]ردیگ قرار ینیب

 .گذارندینم ریتاث یداور شرط اعتبار بر االصول

 هاینامه موافقت به یمتک یداور که ردگییم قرار استناد مورد ییجا اغلب معتبر یداور توافق فقدان عمل، در

 حل شروط گرید با یتعارض ایبوده الزم تیشفاف ایتیقطع فاقد که هاییتوافق یعنی است، ریپذ بیآس یداور

 تیصالح شناختن تیرسم به یبرا یشرط یمحتو قرارداد یوقت. دارد وجود قرارداد، در اختالفات کننده

 هایحوزه متعارض طشرو که است داده صیتشخ موارد، اغلب در دادگاه است، یداور مرجع کنار در ،یدادگاه

 از که است یموارد به مربوط موارد نیا در یدگیرس مرجع انتخاب شرط ،یکل طور به. دارند یکاربرد متفاوت

 [28.]ندنمایینم استناد یداور شرط به نیطرف که گرددیم اعمال یزمان ایاست خارج یداور شرط شمول

 نیا اثر به حاًیصر( UNCITRAL) متحد ملل مانساز یتجار کنفرانس یداور نمونه قانون 16 ماده کیبند

 آن در یداور شرط که یقرارداد بطالن کشف بند نیا اساس بر. شودیم مربوط یتیصالح موضوعات بر اصل

 قرار ریتأث تحتیهنگام تنها یداور وانید تیصالح. گرددینم یداور شرط بطالن موجب الزاماً شده، درج

 دایپ گسترش یداور شرط به متفاوتش تیماه واسطه به یاصل قرارداد النبط کننده جادیا بیع که ردیگیم

 نشان را یتیصالح لیمسا بر ،یداور شرط و یاصل قرارداد نیب استقالل اصل ریتاث پرونده نیچند [29.]کند
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 به داستنا دنبال به یناموفق شکل به نمودیم مخالفت یداور با که یطرف هاپرونده نیا از یبرخ در. اند داده

 نشده جام آن قرارداد شدن االجرا الزم بر سابق شرط رایز بوده نامعتبر یاصل قرارداد که بود مساله نیا

 به اعتراض تا شده واقع استناد مورد یداور یها وانید توسط کیتفک اصل گرید هایپرونده در[30.]است

 قیطر از دقراردا انعقاد بر یمبتن که یاعتراض سازد، یمنتف یداور مرجع تیصالح

 باطل( بودن یقانون ریغ) بودن نامشروع لیدل به قرارداد که بود موضوع نیا ای[32]یکالهبردار [31]ب،یفر

 مرتکب مربوطه تعهدات و حقوق خصوص در قرارداد، انعقاد زمان در نیطرف که، علت نیا به ای[33]است،

 اعتبار الزاماً قرارداد خاتمه که بودند هینظر نیا شنهادیپ دنبال به مات،یتصم سوم گروه [34.]اند شده اشتباه

 که هاییپرونده در کیتفک اصل نیچن هم[35.]دهدینم قرار ریتاث تحت را قرارداد در مندرج یداور شرط

 یاجرا که یشکل به احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ اینیادیبن نقض فسخ، لیدل به یاصل قرارداد که شده استدالل

 [36.]باشدیم اعمال قابل باشد، شده باطل  شده ممکن ریغ قرارداد

 موضوع نیا هاپرونده نیا از یتعداد در. است یداور ینامه موافقت بر حاکم حقوق گر،ید تیاهم پر یمساله

 قانون تیحاکم است، قرارداد بر حاکم قانون انتخاب شرط یمحتو ،یاصل قرارداد که ییجا. است شده یبررس

 در زین یداور شرط که یموارد در البته. ابدییم توسعه یداور ینامه موافقت به یحثب چیه بدون یانتخاب

 که ردگییم صورت لحاظ نیا از دیتاک نیا دارد، قرار آن در قانون انتخاب شرط که باشد یقرارداد همان

 [37.]دارد وجود زین یاصل قرارداد از مستقل نامه موافقت وجود امکان

 یریگ جهینت

 یبندها از یبند عنوان به را یداور به اختالفات ارجاع شرط قرارداد نیطرف یبازرگان یدعاو اکثر در امروزه،

 خارج ییقضا مراجع تیصالح از را خود یاحتمال یدعوا عمل نیا با ها، آن. کنندیم ذکر آن در قرارداد

 .سپارندیم باشد،یم خودشان منتخب که یداور به را آن و ندنماییم

 با ارتباط در که شودیم مربوط یاختالفات به و است یداور وانید به تیصالح یاعطا یمبنا یداور شرط

 انعقاد تیاهل دیبا گذارندیم را شرط نیا که ینیطرف. آمد خواهد شیپ نده،یآ در یاصل قرارداد یاجرا ایریتفس

 قرار داور عنوان به یثالث شخص هعهد به را قضاوت جام آن به تعهد شرط نیا درج با رایز باشند، داشته را آن

 .دهندیم

 یمعن نیا به و شودیم مطرح یداور به یاحتمال اختالف ارجاع یقراردادها در ،یداور شرط استقالل بحث

 شرط و کندینم تیسرا شرط به شده مقرر آن ضمن در یداور شرط که یاصل یتراض بطالن ایفسخ که است

 اختالفات از یکی را،یز است، نیطرف یضمن اراده محصول یداور شرط استقالل. است مستقل جهت نیا از

 یبرا قضا از و شود آن منکر یگرید و قرارداد اعتبار یمدع نیطرف از یکیکه باشد نیهم است ممکن نیطرف

 ،یاصل قرارداد از یداور شرط استقالل مساله. انددهیبرگز را یداور نیطرف که بوده اختالفات نیا فصل و حل

 نظر، کیطبق. کندیم نیتضم را یداور شرط اعتبار و بودن دیمف و موثر که است یداور مهم اصول جمله از
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 تعهدات که یاصل قرارداد یکی: کنندیم منعقد قرارداد دو واقع در یداور شرط گنجاندن با قرارداد نیطرف

 اصل. است شده گنجانده نآ در یداور شرط که یقرارداد آن موازات به و کندیم انیب را نیطرف یاساس

 .کندیم اعطا یاصل قرارداد به نسبت یمستقل و خاص بخش اثر نظام یداور شرط به ،یداور شرط استقالل
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