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Abstract
Arbitration is one of the methods of resolving disputes supported by legislators; however,
in some cases it is subject to certain conditions in order to protect the exclusive jurisdiction
of national courts in certain matters. Undoubtedly, the most important clause is arbitrability,
which is known as the cornerstone of arbitration; ignoring it may affect the arbitration
process at any stage. One of the disputes arising from the issue of arbitration is the internal
disputes of commercial companies. The complexity of the relationship between the
elements of the company and the existence of multiple stakeholders, in some cases, is such
that the arbitrability of the disputes arises with ambiguity. However, despite the importance
of arbitration of internal disputes of commercial companies, in the Iranian legal system, its
legal status is not very clear; however, in many countries, there are specific rules in this
area. Therefore, the present article comparatively examines the arbitrability of companies’
internal disputes and its findings show that, unlike some countries where the jurisprudence
has identified the arbitrability of companies’ internal disputes and explained its obstacles, in
the Iranian legal system, the legislator only requires referrals to arbitration for co-operatives
and does not have explicit rules for other companies.
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(تاریخ دریافت 1400/09/08 :ـ تاریخ پذیرش)1400/12/11 :

چکیده
داوری به منزلة یکی از روشهای حل اختالف مورد حمایت قانونگذاران است .با ایـ حـا در برخـی مـوارد بـه جهـت محافظـت از
صالحیت انحصاری دادگاههای ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است .بیشک مهمتری شرطْ داوریپـذیری اسـت هـه
سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته میشود؛ طوری هه نادیده گرفت آن ممک است جریان داوری را در هر مرحلـهای متـأثر سـازد .از
اختالفات محل طرح مسئلة داوریپذیری اختالفات داخلی شرهتهای تجاری است .پیچیدگی روابط ارهان شـرهت و وجـود ینفعـان
متعدد در برخی موارد به گونهای است هه داوریپذیری اختالفات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه میهند .با ای حا با وجود اهمیتی هـه
داوریپذیری اختالفات داخلی شرهتهای تجاری دارد در حقوق ایران وضعیت حقوقی آن چندان روش نیست؛ حا آنکه در بسیاری از
هشورها قواعد مشخصی در ای زمینه وجود دارد .در ای نوشتار به روش تطبیقی داوریپذیری اختالفات داخلی شرهتها بررسی شد و
یافتهها نشان داد برخالف برخی هشورها هه رویة قضایی داوریپذیری اختالفات داخلی شرهتها را شناسایی و موانع آن را تبیی هرده
است در حقوق ایران قانونگذار فقط در خصوص شرهتهای تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصـوص سـایر شـرهتهـا
مقررة صریح و مشخصی ندارد.

کلیدواژگان
اشخاص ثالث داوریپذیری دعوای مشتق سهامداران نظم عمومی.

 رایانامة نویسندة مسئولRostami205@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه فعاالن اصلی نظام اقتصادی را باید شرکتهای تجاری دانست که ساختار آنهاا متکا

از

ارکان متعدد با اهداف متفاوت است .اگرچه این ارکان در درون ساختار شرکتهای تجاری عمدتاً
هماهنگ با یکدیگر عم میکنند ،در برخی موارد ،به دلی تعاار

منااف  ،پیادای

اخاتفف در

روابط آنها همواره متصور است .به همین جهت در نظاام قواوقی ککاورها ساازوکارهایی بارای
ق وفص این اختففات تعیین شده است .طی چند دهة اخیار در بیکاتر ککاورها ،در کناار قا
اختففات مرتبط با شرکتهای تجاری از طریق دادگاهها ،به روش داوری نیز توجه فراوانای شاده
است؛ طوری که در برخی ککورها قوانین بار گنجانادن ناوعی شار داوری در اساناد قاکمیات
شرکتی تأکید کردهاند ( .)Kennett 2013: 341این توجه تا قاد زیاادی مرهاون اهمیات داوری در
اختففات درونشرکتی است .در اهمیت این موضاو هماین کاافی اسات کاه گفتاه شاود داوری
اختففات درونشرکتی مزیت محرمانگی و رازداری را برای شرکت باه هماراه دارد .ایان موضاو
میتواند بر اعتبار شرکت تأثیرگذار باشد یا از خطر انحراف فعالیت یک شارکت باه دنباا ادعاای
سهامداران جلوگیری کند .مثفً ادعای تبعیض ناعادالنه (به منزلة یک رفتار غیرمنصفانة شارکت باا
سهامداران) اگر به صورت علنی مطرح شود ،مناف ساایر یینفعاان را نیاز تضاعی

خواهاد کارد

( )Milman 2013: 3یا محرمانگی داوری مان از تأثیر منفای بار قیمات ساهام در بازارهاای ماالی
میشود .زیرا ،به جای افکای عمومی اشتباهات مدیران در دادگاه ،موجب اصفح اشتباهات مدیران
(به مثابة یک روش قاکمیت شرکتی) خواهد شد (.)Lee 2017: 96
با وجود اهمیت این موضو و توجاه موانن باه آن در برخای ککاورها ،قا اختففاات داخلای
شرکتها از طریق نهاد داوری از چند جهت بحثبرانگیز است و چال هایی را به همراه داشته اسات.
نخست آن ه در برخی موارد ماهیت روابط طرفین درگیر در اختففات درونشارکتی (شاام شاخ
قووقی شرکت ،مدیران ،سهامداران) تعیین این را که آیا داوری در مورد هر اختففی ام انپذیر است یا
خیر پیچیده میکند ( .)Kennett 2013: 342دوم آن ه شرکتها تبلوری از همبستگی اجتماعی در عرصة
اقتصادیاند که بر مناف گروههای مختل

تأثیرگذارند .به همین دلی در ق وفص اختففاات داخلای

شرکت ،زمانی که موضو منفعت عمومی (یا مسئولیت کیفری) مطرح است ،ارجا به داوری به منزلاة

395

داوریپذیری اختالفات داخلی شرکتهای تجاری و موانع آن

سازوکار خصوصی ق اختفف ،با چال هایی مواجه اسات .ساوم آن اه اختففاات شارکتی طیفای
گسترده از اختففات قراردادی و سازمانی را در بر میگیرد که عمدتاً شام مسائ مربو به ش

گیری

شرکت ،تک یفت ،فعالیت ،قاکمیت شرکتی ،قووق یینفعاان در برابار یاکدیگار و علیاه شاخ
قووقی شرکت است ( )Carter & Payton 2015: 138که نهتنها شام مناف طرفین قارارداد نمایشاود،
بل ه مناف سهامداران ،مدیران ،کارکنان ،طلب اران ،قسابرسان ،و قتی عموم مردم را تحت تاأثیر قارار
میدهد که میتواند با ماهیت قراردادی داوری ناسازگار باشد ( .)Veziroglu 2019: 771از آنجاا کاه در
بسیاری از ککورها رسیدگی به این اختففات عمدتاً در صفقیت انحصاری دادگاههای دولتی اسات و
قابلیت ارجا آنها به داوری با محدودیتهایی مواجه است ،مصادیق اختففات قاب ارجا باه داوری
در اختففات داخلی شرکتها ابهامآلود است.
با توجه به آن ه از یک سو در زمینة داوری اختففات داخلی شرکتها چال هایی وجاود دارد و
از دیگر سو در نظام قووقی ایران (از جهت پذیرش یا عدم پذیرش داوری اختففاات درونشارکتی)
و موان موجود ابهاماتی وجود دارد ،بررسی این موضو در قالب اثر پژوهکی مستو ضروری است.
به همین دلی  ،نوشتار پی

رو با روی رد تطبیوی و روش توصیفیا تحلیلی به مطالعة این موضو در

دو نظام قووقی ایران و انگلستان خواهد پرداخت .در این زمیناه ابتادا باه مفهاومشناسای اختففاات
داخلی شرکتها پرداخته میشود .پا

از آن ،داوریپاذیری و شار داوری در اختففاات یادشاده

تبیین خواهد شد .و در نهایت ،موان داوری در اختففات داخلی شرکتها بررسی میشود.
مفهومشناسی اختالفات داخلی شرکتها
1

در مورد مفهوم اختففات داخلی شرکتها یا «اختففات درونشرکتی» نظرات مختلفی مطرح شده
است .مم ن است در بدو امر از این اصطفح «اخاتفف ساهامداران» باه یهان متباادر شاود ،اماا
اختففات درون شرکتی با اختففاات ساهامداران کمای متفااوت و گساتردهتار از آن اسات .زیارا
اختففات درونشرکتی عمدتاً به اختففات میان شرکت و یک یا چند سهامدار اطفق مایشاود ،از
قبی زیر سؤا بردن اعتبار قانونی مصوبات مجام عمومی شرکت؛ اما اختففاات ساهامداران تنهاا
اختففاتی است که از روابط میان سهامداران ناشی میشود (.)Yingvoragan 2019: 7
1. intra-corporate disputes
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برخی قووقدانان همة اناوا اختففاات درونشارکتی را باه دو دساته اختففاات قاراردادی و
سازمانی توسیم کردهاند؛ بدین صورت که اختففات قراردادی از قراردادهای مربو به تکا ی یاا
عملیات شرکت به وجود می آید و اختففات سازمانی شام قووق قانونی سهامداران و مادیران و
سایر یینفعان در برابر یکدیگر و علیه شخ

قووقی شرکت است (.)Kennett 2013: 341

اگرچه این توسیمبندی تا قد زیادی جام به نظر میرسد ،در برخی ماوارد دساتهبنادی هماة
موضوعات مرتبط با اختففات درونشرکتی تا قادی دشاوار اسات .زیارا ناهتنهاا ماهیات برخای
اختففات به گونه ای است که قراردادی یا سازمانی بودن آن را مبهم میکند ،بل ه ایان امار در هار
ککوری تا میزان زیادی به قووق موضوعة آن ککور بستگی دارد.
اختففات درونشرکتی به مفهوم یادشده امروزه در بسیاری از نظامهاای قواوقی ماورد توجاه
قرار گرفته است .در قووق انگلستان ،این اختففات عمدتاً محدود به روابط شرکت و ساهامداران
آن دانسته شده است؛ طوری که برخای قووقادانان ایان ککاور در خصاو

طارفین اختففاات

درونشرکتی بر آناند که این اختففات میان سهامداران با شرکت و خود ساهامداران در رابطاه باا
شرکت است .زیرا طارفین قارارداد داوری شارکت و اعضاای آن هساتند .باا ایان تعریا
اشخا

ساایر

 ،از قبی دارندگان اوراق قرضه ،از شمو آن خارج میشوند (.)Lee 2017: 86

با امعان نظر به این باور ،این سؤا مطرح میشود که با توجه باه این اه نظاام قاکمیات شارکتی
انگلستان مبتنی بر جدایی مال یت از کنتر است و مدیران از اشخا

غیرسهامدار انتخاب میشاوند

(تویپور و عابدینی  )416 :1398آیا مدیران نیز اطراف اختففات درونشرکتی محسوب میشوند؟
در پاسخ به سؤا یادشده رویة قضایی سابواً در پروندة بیتی 1بر این باور بود که وقتای مادیران
به عنوان خواندگان دعوای مکتق توسط سهامداران تعویب میشوند نمایتوانناد باه شار داوری
مندرج در اساسنامه استناد کنند .زیرا مدیران دخی در قرارداد شرکت نیستند .با این قا در پروندة
باشگاه فوالم 2دادگاه ،با توجه به تصریح اساسنامه ،مبنی بر ارجا همة اختففات اعضا و مدیران به
داوری ،مدیرعام شرکت را ی ی از اطراف اختففاات درونشارکتی شناساایی کارد .بناابراین ،در

1. Beattie v. E & F Beattie Ltd (1938).
2. Fulham Football Club Ltd v. Richards (2012).
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صورت تصریح به ارجا اختفف شرکت با مادیران باه داوری ،آنهاا نیاز مکامو شار داوری
خواهند بود.
در نظام قووقی ایران ،اگرچه در قوانین و موررات اختففات درونشارکتی باهصاراقت ماورد
توجه مونن قرار نگرفته است ،با استنبا از قواعد قووق تجارت ،در خصاو

مفهاوم اختففاات

درونشرکتی میتوان گفت اختففات درونشرکتی عبارت است از مجموعه اختففاات ساهامداران
با مدیران ،دیگر سهامداران ،یا شخ

قووقی شرکت که مرتبط با ش

گیری ،تک یفت ،فعالیت،

و قاکمیت شرکتی است .با این وص  ،اختففاتی که یک طرف آن کارگران یا مستخدمان شارکت
باشند اختففات درونشرکتی محسوب نمیشود.
با توجه به تعری

یادشده ،این سؤا مطرح میشود که مبنای قواوقی و قاانونی ایان تعریا

چیست و با استناد به کدام قواعد میتوان به این تعری

دست یافت؟

در پاسخ باید گفت قانونگذار ایران در قوانین به طور مستو به اختففات داخلای شارکتهاا
اشاره نمیکند .به همین جهت ،اختففات یادشده را باید با توجاه باه پاذیرش شخصایت قواوقی
شرکت (مادة  588قانون تجارت) و اص یینف بودن در طرح دعوا تبیین کارد .اماروزه ،ی ای از
آثاری که پذیرش جدایی شخصیت قووقی شرکت از سهامداران را همراه دارد ام ان طارح دعاوا
توسط شرکت و لزوم پاسخگویی جدای از سهامداران خود است؛ خواه دعوای مورد اشااره دارای
منکأ خارجی (مادة  23قانون آیین دادرسی مدنی ،مصوب  )1379باشد خاواه ناشای از اختففاات
داخلی شرکتها؛ مانند دعاوی بین شرکت و شرکا (مادة  22قانون آیاین دادرسای مادنی) 1،طارح
دعاوی مکتق توسط سهامداران به نام و از طرف شرکت (مادة  276قانون الیحاة اصافقی قاانون
تجارت) ،پذیرش مسئولیت کیفری برای شخ
همچنین در خصو

قووقی (مادة  143قانون مجازات اسفمی).

«اص یینف بودن» باید گفت به موجب ماادة  2قاانون آیاین دادرسای

مدنی «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند ،مگر این ه شخ

یا اشاخا

یینفا یاا

وکی یا قائمموام یا نمایندة قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشاند» .از
 .1مثفً دعوای هیئتمدیره و سهامداران شارکت علیاه شارکت بابات عادم پرداخات ساود در موعاد موارر (رأی شامارة
 ،9411000047مورخ  ،1394/07/22صادره از هیئت داوری بورس و اوراق بهادار).
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نظر بیکتر قووقدانان ،نف یادشده عفوه بر قووقی ،مکرو  ،ایجادشده ،و باقی بودن باید شخصای
و مستویم باشد (شم

 .)281 :1389در نتیجه افرادی را باید یینف در دعاوی قاص از اختفف

یادشده دانست که مستویم نف متوجه آنان باشد .بر این اساس مایتاوان گفات اگرچاه کاارگران،
مصرفکنندگان ،و مستخدمان شرکت و سایر افراد در معنای گسترده یینف در اختففات موجاود
در شرکتها هستند ،افراد نامبرده برخفف مادیران و ساهامداران 1فاقاد نفا مساتویم در دعااوی
یادشده هستند .زیرا در ساختار قووق شرکتها نه اطراف قرارداد شارکت شاناخته مایشاوند ناه
ارکان شرکت.
قا  ،سؤا دیگر آن است که آیا بازرسان را میتوان جزء اطراف اختففات درونشرکتی دانست؟
در پاسخ باید گفت در خصو

ماهیت رابطة قووقی بازرس با شرکت نظرات متفاوتی مطرح

شده است؛ مانند وکی سهامداران ،وکی شرکت ،رکن شرکت (عیساائی تفرشای  .)322 :1395باا
این قا به نظر میرسد بازرسان را باید مأموران شرکت دانسات .زیارا قاانونگاذار در خصاو
اعضای هیئتمدیره سهامدار بودن آنان را شر الزم برای مدیریت میداند .اما بازرسان میتوانند از
غیرسهامدار نیز انتخاب شوند .بنابراین یک رابطة قراردادی میان شرکت و بازرسان وجود دارد کاه
با نمایندگی مجم عمومی از طرف شرکت انجام میگیرد (قلیزاده  .)243 :1390در نتیجه بازرس
در موام یک نهاد مستو  ،طی قراردادی که با شرکت منعود مایکناد ،وظاایفی را انجاام مایدهاد.
بنابراین ،اگر در اساسنامة شرکت شر داوری قید شده باشد ،فینفسه ،مکمو بازرسان نمیشاود؛
مگر این ه بهصراقت در اساسنامه ارجا اختففات شرکت با وی به داوری پی بینای شاود یاا در
قرارداد بازرسی با شرکت به طور مستو به شر داوری تصریح شود.
داوریپذیری و شرط داوری در اختالفات درونشرکتی
پ

از تبیین مفهوم اختففات درونشرکتی ،باید روشن شود کدام اختففات قاب ارجا باه داوری

 .1سهامداران اگرچه در دعاوی مربو به اختففات داخلی شرکت یینفا شاناخته مایشاوند ،در دعااوی شارکت علیاه
اشخا

ثالث «با وجود آن ه منتف از اقدامات شرکت هستند ،ولی در اقامة دعاوی مربو به شرکتها علیه اشاخا

ثالث یینف قانونی نیستند( ».دادنامة شمارة  ،9209970221201030مورخ  ،1392/09/30صادره از شاعبة  12دادگااه
تجدیدنظر استان تهران).
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هستند .به همین جهت در این قسمت تحت عناوان داوریپاذیری اختففاات درونشارکتی ابتادا
دربارة مفهوم داوریپذیری توضیح داده میشود و پ

از آن روی رد قووق انگلساتان و ایاران در

این زمینه بررسی میشود و در قسمتی دیگر به بررسی شر داوری پرداخته میشود.
مفهوم داوریپذیری

داوریپذیری 1ناظر به این سؤا ساده است که آیا یک دعوا قابلیت ق وفص از طریاق داوری را
دارد یا خیر؟ این معیار موضوعاتی را که میتواند به داوری ارجا شود از موضوعاتی کاه قابلیات
ارجا به داوری ندارد تف یک میکند (بهمئی و شیخعطار .)546 :1397
برای تکخی

داوریپذیری اختففات به طور سنتی از دو معیار شخصی و موضوعی اساتفاده

میشود .بر همین مبنا ،قووقدانان مفهوم داوریپذیری شخصی را از داوریپذیری موضوعی متمایز
میکنند ( .)Mustill & Boyd 2001: 72با وجود ایان ،تعیاین داوریپاذیری بار مبناای هار یاک از
معیارهای یادشده نهتنها همواره آسان نیست ،بل ه در برخی موارد چال هایی را نیز به همراه دارد.
ی ی از چال های مهم در خصو

داوریپذیری موضوعی تأثیر آن بر اعتبار موافوتناماة داوری

است .زیرا غیرقاب داوری بودن موضو میتواند از جهتی قم بر بایاعتبااری قارارداد داوری و
موجبی برای به چال

ککیدن رأی داور به شمار آید (ایرانکاهی .)359 :1391

این موضو در انگلستان بحثهای فراوانی همراه داشته است .موضو محوری در این مباقث
آن بوده است که اگر در اساسنامة شرکت به طور مطلق ق وفص همة اختففاات باه داور ارجاا
شود ،درقالیکه برخی از موضوعات غیرقاب داوری باشند ،آیا این موضاو موجاب بایاعتبااری
شر داوری میشود؟
برخی از قووقدانان (موافق باا دیادگاه غالاب در نظاام رومایا ژرمنای) بار ایان باورناد کاه
داوریپذیری موضوعی به بیاعتباری این قراردادهای داوری ق م مایدهاد (

Brekoulakis 2009:

 .)37در مواب  ،برخی دیگر بر آناند که در قانون داوری انگلستان هیچ موررة صریحی دربارة تاأثیر
داوریپذیری موضوعی بر مورد اختفف ،عدم صافقیت دیاوان داوری ،و بطافن قارارداد داوری
وجود ندارد .از نظر آنان ،این اعتبار قانونی از قانون داوری انگلستان نیز قاب استنبا اسات .زیارا
1. Arbitrability
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میکند و بر مبناای آن بارای این اه یاک توافاق

معتبر وجود داشته باشد الزم نیست باهصاراقت هماة موضاوعاتی کاه ییا توافاق داوری قارار
میگیرند قاب داوری باشند ( .)Carter & Payton 2015: 139بر همین اساس میتوان گفت از منظر
قووق انگلستان عدم داوریپذیری برخی از موضاوعات مارتبط باا اختففاات داخلای شارکت از
مواردی نیست که به صفقیت دیوان داوری خدشه وارد کند.
با وجود اهمیت این موضو  ،روی رد قووق ایران در این زمینه مبهم است؛ طوری کاه قاوانین
موجود از جمله قانون داوری تجاری بینالمللی (مصوب  )1376در خصو

قابلیات قا وفصا

اختفف به مثابة شر صحت موافوتنامة داوری بهصراقت چیزی بیان ن ردهاند .با ایان قاا باه
نظر میرسد برخی مواد قانون یادشده داللت بر عدم تأثیر دارند؛ مانند ماادة  34کاه بیاان مایدارد
چنانچه موضو اصلی اختفف به موجب قوانین ایران قاب ق وفص از طریق داوری نباشد ،رأی
داور اساساً باط و غیرقاب اجراست .همچنین مادة  489قانون آیین دادرسی مادنی ،در خصاو
موارد بطفن و عدم قابلیت اجرایی رأی داوری ،مورر میدارد در صاورتی کاه رأی داور خاارج از
قدود اختیار وی صادر شده باشد ،فوط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطاا
میشود (بند  .)3از این مواد چنین استنبا میشود که در صورتی که ق وفص برخای اختففاات
درونشرکتی غیرقاب داوری باشد تأثیری در اعتبار شر داوری در ارتبا با سایر موارد ندارد.
ی اای دیگاار از مااواردی کااه در داوریپااذیری آن اخااتففنظاار وجااود دارد دعاااوی مکااتق

1

شرکتهای تجاری است .معموالً زمانی که مدیریت شرکتها بر مبنای نظریة اکثریت باشد قواوق
سهامداران اقلیت کمتر مورد توجه قرار میگیرد و این موضو مم ن است به ایجاد تعار

میاان

مناف سهامداران اکثریت و اقلیت منتهی شود .همچنین اعما مطلوب قاعدة اکثریت مستلزم وضا
قواعدی جهت قمایت از قووق اقلیت و ایجااد تعااد میاان منااف متعاار

ساهامداران اسات

(صوری و خودکار  .)132 :1398به همین جهت ،ی ی از سازوکارهایی کاه در جهات قمایات از
سهامداران اقلیت پی بینی شده است ام ان طرح دعوای مکتق از سوی آنان است.
امروزه ،استفاده از نهاد داوری در دعااوی مکاتق ی ای از راه ارهاای رهاایی از چاال هاای
1. Derivative action
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موجود در این دعاوی است .اگرچه مونن ایرانی در مادة  276الیحة اصفقی قانون تجارت دعوای
مکتق را شناسایی کرده است ،تکریفات طرح این دعوا با ایراداتی همراه است .نخست آن ه طارح
دعوای مکتق از منظر قواعد دادرسی در ابهام قرار دارد و قواعد ماهوی و ش لی قااکم بار آن باه
طور مکخ

تبیین نکده اسات (طهماسابی  .)12 :1392دوم آن اه در ایان مواررات طارح دعاوا

محدود به اقامة دعوا علیه مدیران شرکت است؛ قا آن ه باید ام ان اقامة دعاوا علیاه ساهامداران
اکثریت نیز فراهم شود (تویپور و هم اران  .)390 :1397زیرا مدیران که معموالً اکثریت ساهام را
نیز مالک هستند میتوانند با تأیید تخل

از طریق مجم عمومی تأثیر م انیسم فاوق را باا تردیاد

روبهرو کنند .این در قالی است که در نظام قووقی انگلستان بر مبناای تولاب نسابت باه اقلیات
اجرای قاعدة اکثریت در مجم عمومی در چنین وضاعیتی متوقا

1

مایشاود (پاسابان و جهانیاان

 .)104 :1392سوم آن ه ام ان اقامة دعوای مکتق با نصاب قداق یکپانجم ساهامداران از طارف
شرکت علیه مدیران متخل
را بهدرستی تأمین کند و ت لی

به دلی لزوم رعایت نصاب یادشده نمیتواند قووق سهامداران اقلیت
مضاعفی را بر آنان بار میکند (تویپاور و هم ااران .)371 :1397

در نهایت آن ه برخفف بسیاری ککورها ،در ایران ،اقامة دعوای مکتق تنها در شرکتهای ساهامی
ام انپذیر است و شرکای سایر شرکت های تجاری قادر به تعویب تخلفات و توصیرهای مادیریتی
و مطالبة خسارت وارد بر شرکت نیستند (عیسایی تفرشی .)114 :1394
موضو دیگر در خصو

ارجا دعاوی مکتق به داوری نو

دادگاه در این زمیناه اسات .در

قووق انگلستان ،داوری در دعاوی مکتق طبق قانون شرکتهای  2006نیاز به ق م قضاایی مبنای
بر موافوت با ق اختفف یا قرار رد دعوای مکتق از جانب دادگاه ندارد .زیرا دعاوی مکتق شام
مجموعه ای از قواعد آیین دادرسی است که قابلیت کنار گذاشتن به وسیلة روی ردی منعط تر بار
مبنای استوف طرفین را دارند .بنابراین از آنجا که داوری در دعاوی مکتقْ قووق اساسای مااهوی
را ،که به طرفین اعطا شده است ،محدود نمیکند یا تعهد به امانت مدیران را کاه

نمیدهد

( Lee

 )2017: 92برای ارجا به داوری نیاز به مجوز دادگاه ندارد .در قووق ایاران نیاز اساتفاده از نهااد

1. Fraud on Minority
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داوری به دلی ویژگیهای آن نهتنها محدودیتی در مطالبة قووق صاقبان ساهام ایجااد نمایکناد،
بل ه به مجوز دادگاه نیز نیاز ندارد.
داوریپذیری اختالفات درونشرکتی در حقوق ایران و انگلستان

گسترة داوریپذیری اختففات درونشرکتی در نظامهای قواوقی مختلا

مم ان اسات متفااوت

باشد .در قووق انگلستان ،قانون داوری مورر میدارد« :طرفین با رعایت لزومات مناف عماومی در
انتخاب شیوة ق اختفف خود آزاد هستند» (مادة  ،1بند  .)2بر این اسااس یاک فرضایة کلای در
قووق انگلی

وجود دارد که «هر گونه اختفف یا ادعای مرتبط با قواوق قاانونی کاه مایتواناد

موضو یک رأی قاب اجرا باشد قابلیت ق وفص باه وسایلة داوری را دارد» (
 .)2001:149از آنجا که فرضیة یادشده بهخوبی در قووق انگلی

Mustill & Boyd

تثبیت شده اسات ،پرونادههاای

بسیار کمی در رابطه با داوری در اختففاات درونشارکتی وجاود دارد (

Carter & Payton 2015:

 .)140ی ی از این پروندهها پروندة باشگاه فوالم 1است که در انگلستان به عنوان مهمتارین مرجا
راهنما در زمینة داوریپذیری و گسترة آن در اختففات درونشرکتی محساوب مایشاود .در ایان
پرونده ،اقامة دعوا توسط باشگاه فوالم به عنوان ی ی از سهامداران لیگ برتر فوتباا انگلای  ،2باا
ادعای تبعیض ناعادالنه ،یی مادة  994قانون شرکتها و با باور به صفقیت دادگاه شرو شد؛ 3بر
این مبنا که آقای دیوید ریچاردز 4رئی

لیگ برتر فوتبا انگلای

در مواام مادیرعام لیاگ برتار

فوتبا به صورت غیرمجاز در نو و انتوا فوتبالیستها دخالت کرد .آقاای ریچااردز ساعی کارد
دعوای تبعیض ناعادالنه را مطابق مادة  9قانون داوری انگلی

به داوری ارجا کند؛ بر این اسااس

که موارد مورد بحث در محدودة شرو داوری مندرج در اساسنامه و موررات لیاگ برتار فوتباا
انگلی

و قوانین اتحادیة فوتبا قرار میگیرد.
1. Fulham Football Club Ltd v. Richards & Another (2012).
2. Football Association Premier League (FAPL).

 .3قانون شرکتهای انگلی

به سهامداران اجازه میدهد در دادگاه اقامة دعوای تبعیض ناعادالنه کنناد؛ باه ایان دلیا کاه

فعالیتهای انجامشده یا در قا انجام شدن شرکت به شیوهای است که منجر به تبعیض ناعادالنه در ارتبا باا منااف
برخی یا همة سهامداران شرکت میشود (.)Section 994 of the Companies Act 2006
4. Sir David Richards
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در این پرونده ،دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا رأی به نف ریچارد داد و اعفم کرد هایچ مواررة
صریحی در قانون داوری یا قانون شرکتهای انگلی

وجود نادارد کاه داوری را باه عناوان یاک

شیوة بالووه برای ق اختففات از نو مورد بحث [اختففات درونشرکتی] مستثنی کند .همچناین
هیچگونه محدودیت ضمنی یا قاعدة نظم عمومی که باعث عدم داوریپذیری اینگوناه اختففاات
شود وجود ندارد .در همین زمینه قاضی لرد النگمور اظهار کرد« :من مکاهده نمیکنم که در جهت
قفظ مناف عمومی الزم باشد توافوات بر ارجا اختففات مربو به مدیریت داخلای شارکت باه
داوری به طور کلی ممنو باشد و دلیلی نمیبینم که توافوات داوری ممناو شاود؛ تاا قادی کاه
طرفین بهویژه در زمینة ق اختففات از آن استفاده میکنند ،خواه فعالیتهای در قا انجام شادن
(یا انجامشده) یک شرکت به گونهای باشد که منجر به تبعیض ناعادالنه در ارتبا با مناف اعضاای
آن بکود خواه نکود».

1

در مورد گسترة داوری در اختففات درون شرکتی در قووق ایران میتوان گفت قانونگاذار در
قوانین تجاری و داوری وضعیت این موضو را در ارتبا با شرکتهاای تعااونی و شارکتهاای
سهامی پذیرفتهشده در بازار اوراق بهادار مکخ

کرده است .اما دربارة سایر شارکتهاا سا وت

کرده است.
در خصو

شرکتهای تعاونی ،قانون بخ

تعاونی (مصوب  1370با اصافقات بعادی) در

تبصرة  6مادة  57درج شر داوری در اساسنامة این شرکتها را الزامی مایداناد؛ باه نحاوی کاه
تعاونیها موظ اند ظرف سه ماه پ

از الزماالجرا شدن قانون یادشده اساسانامة خاود را باا ایان

قانون تطبیق دهند و تغییرات اساسنامة خود را به عناوان تعااونی باه ثبات برساانند .در غیار ایان
صورت تعاونی شناخته نخواهند شد و نمیتوانند از مزایای شرکتهای تعااونی اساتفاده کنناد .در
مورد گسترة داوری در شرکتهای تعاونی برخی دادگاهها در آرای خود اعفم کردهاناد« :مواررات
مربو به قانون بخ

تعاون خصوصی داوری موضو مادة  57قانون ماذکور نااظر باه اختففاات

میان اعضای تعاونی با شرکت می باشد .ولی در مانحن فیه اساس عضویت مح نازا باوده ،ابطاا
عضویت یا تأیید عضویت مودم بر اختفف موضو مادة  57است و این امار از صافقیت داوران
1. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 99.
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خارج می باشد .بنابراین محاکم دادگستری به عنوان مرج عام تظلمات صفقیت ورود به موضو
را دارند».

1

همچنین ،در خصو

شرکتهای سهامی پذیرفتهشده در باازار باورس اوراق بهاادار ،اگرچاه

مادة  36قانون باازار اوراق بهاادار (مصاوب  )1384موارر مای دارد« :اختففاات باین کاارگزاران،
بازارگردانان ،کارگزار /معامله گاران ،مکااوران سارمایه گاذاری ،ناشاران ،سارمایه گاذاران ،و ساایر
اشخا

ییربط ناشی از فعالیت قرفهای آنها در صورت عدم سازش در کانونها توساط هیئات

داوری رسیدگی میشود» ،این ابهام وجود دارد که آیا درج شر داوری در اساسنامة شارکتهاای
یادشده و خروج از شمو داوری اجباری مندرج در مادة  36مم ن است؟
در پاسخ به این سؤا  ،شاید در نگاه نخست گفته شود ،از آنجا که نهاد داوری مندرج در ماادة
 36قانون فوق مرج اختصاصی غیردادگستری است (عبدیپاور و هم ااران  )419 :1389طارفین
نمیتوانند اختفف خود را از صفقیت این نهاد خارج کنند .زیرا ناهتنهاا ضارورت تأسای

نهااد

یادشده سرعت در رسیدگی و قمایت از سرمایهگذاران است (سلطانی  ،)331 :1396بل اه وجاود
قاضی دادگستری در موام عضو آن بیانگر دغدغة قانونگذار جهت نظارت هر چه بیکتر بر عمل رد
فعاالن بازار سرمایه است .بنابراین ،ام ان درج شر داوری جهت ق اختففات درونشارکتی در
اساسنامة شرکتهای یادشده وجود ندارد.
با این قا  ،مطابق همین ماده ،الزمة رسیدگی به اختففات در هیئت داوری ارجاا باه کمیتاة
سازش کانون مربوطه و عدم قصو سازش است .بنابراین ،در صاورت طای نکادن ایان فرایناد،
ام ان رسیدگی توسط هیئت داوری وجود نخواهد داشت .بر این اساس میتوان با وقدت ماف
از پذیرش سازش در دعاوی بهوجودآمده شر داوری و ق اختفف با تراضی را پذیرفت .هیئت
داوری بورس اوراق بهادار نیز در برخی از آرای خود این موضو را تأیید کرده است و رسایدگی
توسط داور مرضی الطرفین را مودم بر رسیدگی توسط هیئت داوری موضو مادة  36دانسته اسات
(نیکبخت و صادقی  .)237 :1400بناابراین در شارکتهاای ناامبارده نیاز ام اان درج داوری در
اساسنامه و خروج از صفقیت هیئت داوری مادة  36وجود دارد.
 .1دادنامة شمارة  ،9309970221500238مورخ  ،1393/03/10صادره از شعبة  15دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
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در مورد سایر شرکتها باید گفت اگرچه قانونگذار در این زمینه در قاوانین موجاود سا وت
کرده است ،با توجه به این ه من صریح قانونی در این خصو

وجود ندارد ،هر گونه اخاتفف از

این طریق تا جایی که قانونگذار من ن رده باشد قاب ارجا باه داوری اسات (قبیبای و صاوفی
 .)78 :1396این روی رد از سوی برخی قضات نیز پذیرفته شده است .مثفً در ی ی از آرای صادره
چنین بیان شده است« :نظر به این ه رابطة قووقی طرفین ناشی از اساسنامة شرکت مذکور بوده کاه
اصالت و صحت آن مح بحث و اختفف نیست و اساسنامة مذکور با رعایت ماواد  94الای 115
قانون تجارت بین شرکا تنظیم شده و همانگونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که
مخال

صریح قانون نباشد نافذ و معتبر میباشد ،شر ضمن آن نیاز نافاذ و الزماالتباا اسات».

1

همچنین رأی دیگری در این زمینه بیان داشته است« :مداخلة محاکم در موضو محدود باه جاایی
است که بر اساس قواعد آمرة قانونگذار اجازة ورود داده است؛ در غیر این صورت ورود به قریم
ارادة طرفین قرارداد تلوی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد».

2

شرط داوری در اختالفات درونشرکتی

در بیکتر موارد خاستگاه داوری قراردادی است که ناهتنهاا موجودیات و صاحت خاود را از ارادة
طرفین آن میگیرد ،بل ه ادامة قیات آن نیز به توافق طرفین وابسته است .در قووق انگلساتان نیاز
استوف طرفین سنگ بنای داوری در اختففات درون شرکتی است و با اصو قراردادی موجود در
قووق شرکتها نیز توویت میشود .بنابراین ماهیت این قبیا قا اختففاات مبنای بار اساتوف
طرفین در عم به اساسنامة شرکت است که شام شر داوری به منزلة یک توافق الازامآور میاان
سهامداران و شرکت و میان خود سهامداران میشود ( .)Lee 2018: 52اگرچه قاانون شارکتهاای
انگلی

هرگز وضعیت اساسنامة شرکت را به منزلة یک قرارداد تأییاد نمایکناد ،رویاة قضاایی و

نویسندگان قووقی آن را شبهقرارداد می دانند و اساسنامه را سندی به شمار میآورند که طارفین را
قادر میسازد به صورت اختصاصی فعالیاتهایکاان را در شارکت تنظایم کنناد و دارای یاک اثار
الزامآور برای طرفین باشد (.)Lee 2018: 52
 .1دادنامة شمارة  ،9209970269501691مورخ  ،1393/12/28صادره از شعبة  185دادگاه عمومی قووقی استان تهران.
 .2دادنامة شمارة  ،9109970221500686مورخ  ،1391/06/05صادره از شعبة  15دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

406

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

با این قا اگر در مواد اساسنامه مورر شده باشد که هر گونه اختفف میان شارکت و اعضاای
آن از قبی مدیران و سهامداران باید به داوری ارجا شود ،این سؤا مطرح میشود که آیا شارکت
و اعضای آن به این شر ملزماند و نمیتوانند در دادگاه طرح دعوا کنند؟
این موضو مورد توجه برخی از محاکم انگلستان نیز قرار گرفته است .مثفً قاضای جاان میار
استبری 1در پروندة هی من 2بیان داشت« :یک شر در مواد اساسنامه برای استفاده از داوری جهت
ق وفص اختففات یک قرارداد داوری به مفهوم قانون داوری  1889است؛ صارفنظار از این اه
خواهان آن مواد اساسنامه را امضا ن رده بود ».همچنین قاضی لرد پاتن در پروندة باشگاه فوالم بیان
کرد« :اختففات میان اعضای شرکت یا اختففات سهامداران و هیئتمدیره در مورد ادعاای نواض
مواد اساسنامه یا یک توافق سهامداران یاتاً یک اختفف قراردادی است» 3.بنابراین در این صاورت
از آنجا که در مواد اساسنامة شرکت پی

بینی شده است ،قتی اگر طرفین توافونامة داوری را امضا

ن نند ،ملزم به شر داوری هستند.
در قووق ایران نیز شر داوری مندرج در اساسنامه را باید نوعی موافوتنامة داوری دانسات.
مادة  108قانون تجارت راج به شرکت با مسئولیت بیان میدارد« :روابط بین شرکا تاب اساسانامه
است ».به طور کلی ،با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهامداران ،شار داوری
ی ی از بخ های توافق جمعی تلوی میشاود و پای بینای شار در اساسانامه مانناد قیاد آن در
قرارداد مستویم است (خدابخکی  )191 :1393که دلیلی بر عدو از آن وجاود نادارد .باه منظاور
توویت این نظر میتوان از برخی آرای صادره نیز بهره گرفت .مثفً ی ای از محااکم تجدیادنظر در
تأیید الزامآور بودن شر داوری مندرج در اساسنامة شرکت بیان داشته اسات« :شارکا در ماادة 24
اساسنامة موصوف توافق نمودهاند که در صورت هر گونه اختففات قاصله بین شرکا و شرکت از
طریق داوری ق وفص خواهد شد .طبعاً مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طارح دعاوا در
مراج قضایی موردی ندارد».

4

1. John Meir Astbury
2. Hickman v. Kent or Romney Marsh Sheepbreeders’ Association (1915).
3. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 77.

 .4دادنامة شمارة  ،9209970269501691مورخ  ،1392/12/28صادره از شعبة  52دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
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قا سؤالی که مطرح میشود این است که آیا شر داوری مندرج در اساسنامه ساهامدارانی را
که از طریق پذیرهنویسی به عضویت شرکت درمیآیند نیز ملزم میکند؟
در پاسخ به سؤا فوق در بدو امر باید ماهیت عود یا ایوااعی باودن پاذیرهنویسای در مرقلاة
افزای

سرمایة شرکت مکخ

شود .زیرا اگر ایوا بودن پاذیرهنویسای را بپاذیریم ،از آنجاا کاه

داوری مبنایی قراردادی دارد ،با چال هایی در خصو

الزامآوری شار داوری مواجاه خاواهیم

شد .اگرچه برخی از قووقدانان با ایواعی بودن پذیرهنویسی موافقاند (صوری  ،)486 :1393بیکاتر
قووقدانان پذیره نویسی را نوعی قرارداد الحاقی میدانند (عرفانی  .)30 :1386دیگر آن ه به اساتناد
مادة  15الیحة اصفقی قانون تجارت «امضای ورقة تعهد ساهم باه خاودی خاود مساتلزم قباو
اساسنامة شرکت و تصمیمات مجام عمومی صاقبان سهام است» .پذیرهناوی

باا امضاای ورقاة

تعهد سهم اساسنامة شرکت را ،که به منزلة قرارداد شرکت است ،امضا میکناد و بادین وسایله در
زمرة طرف های قرارداد شرکت قرار گرفته میگیارد (اسا ینی  .)33 :1387در نهایات بایاد افازود
مطابق قسمت دوم مادة  7قانون داوری تجاری بینالمللی (مصاوب « )1376ارجاا باه ساندی در
قرارداد کتبی که متضمن شر داوری باشد نیز به منزلة موافوتنامة مستو داوری خواهد بود» .باا
توجه به موارد برشمردهشده میتوان گفت شخ

با امضای ورقة تعهد پذیرهنویسی ملزم باه مفااد

اساسنامه میشود و نمیتواند با ادعای عدم پذیرش شر داوری مندرج در اساسنامه از الزام باه آن
شانه خالی کند.
موانع داوری در اختالفات درونشرکتی
شیوة ق وفص اختففات از طریق داوری در برخای ماوارد باا ماوانعی مواجاه اسات .برخای از
مهمترین موان در این زمینه عبارتاند از :نظم عماومی ،محادودیت در ناو جباران خساارت ،و
تعار

با قووق اشخا

ثالث که در این قسمت به ترتیب در مورد هر یک توضیح داده میشود.

نظم عمومی

در بیکتر نظامهای قووقی ی ی از محدودیتهای اص آزادی قاراردادی اساتثنائات نظام عماومی
است؛ طوری که در واکن

به این وضعیت در بسایاری ماوارد دادگااههاا دیادگاه محدودکنناده و

سختگیرانه در زمینة نظم عمومی دارناد و آن را باه موقعیات یاک شایوة گریاز اساتثنایی محادود
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میسازند ( .)Born 2016: 309در قواوق انگلساتان ،قاانون داوری انگلای
خصو

به چال

در ماادة ) 68(2)(gدر

ککیده شدن رأی داوری مورر میدارد« :رأی با تولب به دست آیاد یاا رأی یاا

شیوة به انجام رساندن رأی مخال

با نظم عماومی باشاد» .همچناین ،ماادة ) 103(3در خصاو

اجتناب از شناسایی یا اجرای رأی مورر میدارد« :از شناسایی و اجرای رأی میتوان خودداری کرد،
در صورتی که رأی در خصو

موردی بوده کاه توساط داوری نمایتاوان قا وفصا کارد یاا

شناسایی یا اجرای آن مغایر با نظم عمومی باشد» .بار هماین اسااس در قواوق انگلساتان معناای
خاصی از نظم عمومی مورد توجه دادگاهها قرار میگیرد که از قانون ناشی میشود .در ایان زمیناه
رویة قضایی در پروندة جانسون 1مورر داشت دادگاهها مجاز نیستند عنوان جدیدی از نظم عماومی
ایجاد کنند و وظیفة اصلی تحدید اص آزادی قاراردادی باه ناام نظام عماومی باه عهادة مجلا
[قانونگذاری] است (میرزانژاد  173 :1397ا .)175
در قووق ایران ،اگرچه قانون داوری تجاری بین المللی مخالفات باا نظام عماومی را ی ای از
دالی ابطا رأی داوری میداند (بند  2ماده  ،)34مفهوم نظام عماومی و دایارة شامو آن را بیاان
نمیکند .برخی از قووقدانان برآناند که قواعد آمره ،به مثابة تجلیگاه اقتدار جامعه ،اساس و مبنای
نظم عمومی را تک ی میدهد .در نتیجه « نظم عماومی متارادف باا قواعاد اماری باوده کاه افاراد
نمیتوانند به وسیلة قراردادهای خصوصی آن قواعد را نوض کنند» (الماسای  .)129 :1379برخای
دادگاههای ایران نیز به طور ضمنی برابر بودن نظم عماومی و قواعاد آماره را پذیرفتاهاناد و بیاان
داشتهاند« :آنچه بدیهی است بعض از مواردی که داور دربارة آنها اتخاای تصامیم مای نمایاد و در
مغایرت آش ار با قواعد نظم عمومی و آمره که خفف آنها نمیشود تراضی نمود ،قتی با تراضای
هم قاب اجرا نخواهد بود».

2

در مواب  ،بیکتر قووقدانان مفهوم نظم عمومی را گستردهتر از قواعد آمره دانستهاند (کاتوزیاان
 .)111 :1381از نظر برخی نویسندگان ،نظم عمومی فراتر از قواعد امری است .زیارا ام اان آن اه
همة آنچه در قلمرو یک ککور مربو به نظم عمومی است در قالب قوانین آمره باه نظام قواوقی
1. Jonson v. Driefontein Consolidated Mines Ltd (1902).

 .2دادنامة شمارة  ،9209970221500788مورخ  ،1392/06/25صادره از شعبة  15دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
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درآید بسیار دشوار و تا قادی ناامم ن اسات (رساتمی  .)232 :1398بناابراین ،نظام عماومی را
نمیتوان محدود به قاعدة آمره دانست.
قا  ،با مکخ

شدن مفهوم و محدودة نظم عمومی ،این سؤا مطرح میشود که نظم عمومی

در قووق شرکتها به چه معناست و چه کارکردی دارد؟
در پاسخ باید گفت ی ی از مکخصههای قووق شرکتها در بیکتر نظامهای قووقی وجود دو
دسته قواعد فرضی و قواعاد آماره اسات ( .)Kraakman 2017: 18-24از نظار بیکاتر نویساندگان،
داوری در اختففااات سااهامداران بایااد زمااانی کااه مربااو بااه جنبااههااای تسااهی کنناادة قوااوق
شرکت هاست مجاز باشد و دخالت دادگاهها باید تنها در مواردی باشد که ادعاها شام جنباههاای
من کنندة قووق شرکتهاست ( .)Chiu 2006: 312مورد اخیر به تعهد به امانات مادیران و افکاای
اطفعات و گزارش مالی شرکت اشاره دارد و مورد نخست شام قووق بازخرید ،شرایط خاروج
از شرکت ،میزان سود سهام ،چگونگی اعما قق رأی ،و مواردی که میتواناد موضاو توافواات
سهامداران باشد ( .)Chiu 2006: 313همچنین این واقعیت وجود دارد که قواعاد اماری باه وسایلة
قراردادهای خصوصی قاب کنار گذاشتن نیستند .اما بدین معنی نیست که اختففات ناشای از ایان
قواعد را نمیتوان به داوری تسلیم کرد (.)Lee 2018: 54
در خصو

کارکرد و ضرورت قواعد امری در قووق شرکتها میتوان گفت پی بینی قواعد

آمره در قووق شرکتها معموالً بر مبنای نوعی تعاد در قرارداد است .باه دلیا این اه برخای از
اطراف قرارداد شرکت مم ن است به طور متفاوت مورد ساوءاساتفاده قارار گیرناد (
 .)2017: 19زیرا به آنها بهخوبی در خصاو
اشخا

Kraakman

قارارداد شارکت اطاف داده نمایشاود یاا منااف

ثالث مم ن است تحت تأثیر قرار گیرد یا آن ه به مک فت دعاوی جمعای بینجاماد کاه

میتواند به طریق دیگر منجر به شرو قراردادی ناکارآمد یا غیرمنصفانه شود.
محدودیت در نوع جبران خسارت

قدرت جبران خسارت یک نهاد داوری در درجة نخست باه وسایلة موافواتناماة داوری تعریا
میشود؛ زیرا ی ی از ارکان استوف و اختیار طارفین موافواتناماة داوری اسات .بناابراین اصاوالً
طرفین جهت ق اختففکان باید در تفویض اختیار به داوران برای دادن هر نو جباران خساارت
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قووقی محاسبهشده آزاد باشاند .بار هماین مبناا در بیکاتر نظاامهاای قواوقی داوران صافقیت
گستردهای در اعطای جبران خسارت1دارند؛ طوری که در برخی موارد اختیار آنان برای تعیین ناو
جبران خسارت فراتر از دادگاههاست ( .)Born 2016: 361با وجود این ،ی ی از چال ها این است
اگر اختففات برخاسته از موررهای باشد که به طور مکخ

هر دو جنبة مدنی و جزایای را داشاته

باشد ،آیا اختفف یادشده قاب ارجا به داوری است؟
در انگلستان ،دادگاه رسیدگیکننده به پروندة باشگاه فوالم میاان داوریپاذیر باودن موضاو و
راههای جبران خسارتی که دیوان داوری میتواند ق م دهد تفاوت قای شد و بیان داشات« :یاک
اختفف تنها به این دلی که اختیارات دیوان داوری برای اعطای ق م به جبران خسارت محدودتر
از اختیارات دادگاه است داوریپذیر شناخته نمیشود 2».در همین زمینه در انگلساتان پرونادههاای
شرکت سرمایهگذاری وسترا  3و شرکت بیمهای ککتی بخاری 4دو مورد از پروندههایی هستند که
نکان می دهند اگر ادعاهایی مبنی بر رفتاار مجرماناه در جریاان دادرسای نیاز مطارح شاده باشاد،
اختفف را غیرقاب داوری نخواهد کرد .مثفً در پروندة شرکت بیمهای ککتی بخاری دادگاه اظهاار
داشت« :الزم است میان تعیین مسئولیت کیفری و اعما مجازاتهای کیفری با تعیاین موضاوعاتی
که میتواند دربرگیرندة مسئولیت کیفری باشد تمایز قای شد .موارد اخیر باه طاور معماو شاام
موضو داوری میشوند؛ مانند مواردی که در پروندههای شام ادعای کفهبرداری وجود دارد».
اگرچه محدودیت در نو جبران خسارت موجب میشاود تعیاین مسائولیت کیفاری قتای در
چارچوب اختفف یک شرکت غیرقاب داوری باشد .با این قا تعیین موضوعاتی که مم ن است
مستلزم مسئولیت کیفری باشد ،مانند ادعاای رشاوه ،غیرقابا داوری تلوای نمایشاود (

& Carter

 .)Payton 2015: 143بر این اساس ،اگر بر پایة مسائ نژادپرستانه ممانعتهاایی از طارف شارکت
برای یک سهامدار ایجاد شود یا از ورود به شرکت من شود ،با وجود آن اه نژادپرساتی مایتواناد
یک جرم کیفری باشد ،هر گونه جبران خسارتی که از چنین رفتاری قاصا مایشاود باه وسایلة

1. In fashioning relief
2. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 33.
3. Westacre Investments Inc. v. Jugoimport-SPDR Holding Co Ltd (2000).
4. London Steam Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd v. Spain, (2013).
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داوری قاب ق وفص است ( .)Valladares 2016: 175در قووق ایران نیز مادة  756قاانون مادنی
مورر می دارد« :قووق خصوصی که از جرم تولید می شود مم ن اسات ماورد صالح واقا شاود».
همچنین مواد  478و  479قانون آیین دادرسی مدنی در خصو

جرایمی که تف یک جهات مدنی

از جزایی آن مم ن باشد ،جز ادعای جع و تزویر ،داوری را مجاز مایدانناد .مگار این اه ضامن
رسیدگی مسائلی کک

شود که مربو به وقو جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشاد و تف یاک

جهات مدنی از جزایی مم ن نباشد که در این صورت رسیدگی داوران تا صادور ق ام نهاایی از
دادگاه صفقیتدار دربارة امر جزایی متوق

میشود.

تعارض با حقوق اشخاص ثالث

برخفف دادرسی دادگاه ،قق ورود ثالث در داوری مکرو به موافوت طرفین است .به همین دلی
برخی از ککورها این نگرانی را مورد شناسایی قرار دادهاند و تأثیر آن را به منزلة ی ای از عاواملی
که موجب عدم داوریپذیری این اختففات میشود در نظر گرفتاهاناد (.)Wilhelmsen 2018: 146
به عبارت دیگر داوران به دالی زیر نمیتوانند با استفاده از قدرت خود رأیی صادر کنند که منااف
اشخا

ثالث را تحت تأثیر قرار دهد .نخست آن ه قق همة سهامداران برای شرکت در رسیدگی

داوری همانند دادرسی در دادگاه باید محفوظ بماند؛ اعام از این اه آنهاا تصامیم باه شارکت در
رسیدگی داوری را داشته باشند یا نداشته باشاند ( .)Brekoulakis 2009: 491دوم آن اه در برخای
موارد آرای داوری به دلی ویژگی تجزیهناپذیر بودن خود به اشخا

ثالثی که طرف موافواتناماة

داوری نیستند نیز سرایت میکند .به همین دلی  ،اگر موضو مورد داوری بر قووق اشخا

ثالث

تأثیر گذارد ،قاب داوری نخواهد بود؛ مانند این ه گروهی از سهامداران طرف قارارداد داوری ناو
خاصی از اختفف نباشند .به دلی این ه صفقیت دیوان داوری از توافق طارفین ناشای مایشاود،
صفقیت یادشده نمیتواند به سازمانها و اشخاصی که طرف موافوتنامة داوری نیستند گساترش
یابد (.)Carter & Payton 2015: 143
قا با مکخ

شدن دالی ممنوعیت تسری داوری به قووق اشخا

میشود که معیار تسری رأی داور به قووق اشخا

ثالث ،این سؤا مطرح

ثالث کدام است؟

در قووق انگلستان ،قاضی لرد پاتن در پروندة باشگاه فوالم در این خصو

معیااری را ارائاه
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داد« :موضوعات مورد اختففی که شام قووق اشخا

ثالث میشود یا نکاندهندة تافش بارای

دادن نمایندگی به داوران دربارة چیزی که مربو باه منااف عماومی اسات و در محادودة قلمارو
قرارداد خصوصی قاب تعیین نیست ،همانند ق م به انحف یا تصافیة شارکت» 1.از ایان رو بایاد
گفت هر گونه روش جبران خسارت که میتواند مناف شخ

ثالث را تحت تاأثیر قارار دهاد در

واق بخکی از موضوعات مورد ارجا به داوری را تک ی نخواهد داد .در همین زمینه در پرونادة
باشگاه فوالم دادگاه اعفم کرد دیوان داوری آزاد است تا رأی دهد که آقای ریچارد از سمت خاود
در موام رئی

لیگ فوتبا استعفا دهد یا مان از فعالیت وی در موام نماینده در آینده شود .با ایان

قا دیوان داوری نمیتواند رأی به انحف لیگ برتار دهاد یاا دساتورهایی در خصاو

تنظایم

فعالیتهای شرکت صادر کند که سهامداران غیار اطاراف داوری را مویاد کناد .قتای اگار چناین
دستوری را از دیوان داوری طلب کنند ،این مسئله بخکی از موضاو جهات ارجاا باه داوری را
تک ی نمیدهد .در نتیجه قاب اجرا نیست 2.در قووق ایران اگرچه قانونگذار در خصو
رأی داور به قووق اشخا

تسری

ثالث س وت کرده است ،با توجه به وقدت ماف بناد  3ماادة 489

قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ها» مادة  33قانون داوری تجاری بینالمللی ،که صادور رأی داور
خارج از قدود اختیار وی را موجب بطفن یا تواضای ابطف رأی میدانند ،مایتاوان گفات ایان
اختیار اعم است از این ه از جانب طرفین باه وی تفاویض شاده باشاد یاا از طارف قاانونگاذار.
همچنین صدور رأی خارج از اختیار اعم از اختیار شخصی یا اختیار موضوعی است که در هار دو
صورت میتواند موجب بطفن یا تواضای ابطف رأی شود.
نتیجه
با وجود اهمیت نهاد داوری در ق وفص اختففات تجااری ،ام اان اساتفاده از ایان نهااد بارای
ق وفص پارهای از اختففات شرکتهای تجاری با ابهامات و چال هایی مواجه است .از جملاه
دالی این موضو آن است که از یک سو قووق شرکتها دربردارندة طیا

وسایعی از اشاخا

یینف است و از دیگر سو صدور رأی قاب اجرا در داوری مستلزم رعایت قووق اشخا

متعدد

1. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 40.
2. Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards, (2012), para. 33.
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است .نوشتار کنونی ،که به موضو داوریپذیری اختففات داخلی شرکتهای تجاری و موانا آن
پرداخته است ،نکان میدهد برخفف قووق ایران ،که قانونگذار و رویة قضایی به صورت پراکنده
و مبهم اشاره هایی به شر داوری در اختففات درونشرکتی کردهاند ،در قووق انگلی  ،عفوه بر
قوانین ،رویة قضایی نیز جایگاه و موان شر داوری در اختففات داخلی شارکتهاا را باهخاوبی
تبیین کرده است .بر اسااس آنچاه در ایان نوشاتار بیاان شاد ،اختففاات درونشارکتی مجموعاه
اختففات سهامداران با مدیران ،دیگر سهامداران ،یا شخ
ش

قووقی شارکت اسات کاه مارتبط باا

گیری ،تک یفت ،فعالیت ،و مباقث قاکمیت شرکتی است.
اگرچه در بسیاری از ککورها قواعد و معیارهای داوریپذیری تبیین شده و در برخی ککورها مانند

انگلستان شر داوری در اختففات درونشرکتی به طور گساترده ماورد پاذیرش قارار گرفتاه اسات،
داوریپذیری اختففات درونشرکتی با محدودیتها و ممنوعیتهایی ،چون نظم عمومی و محدودیت
در جبران خسارت مرتبط با قووق کیفری و تعار

با قووق اشخا

ثالث ،مواجه است.

با توجه به این ه در ایران محاکم قضایی با قجم بااالیی از پرونادههاا مواجاهاناد ،اساتفاده از
داوری در اختففات شرکتهای تجاری نسبت به روش قضایی از کارایی بیکتری برخوردار است.
زیرا در بسیاری موارد به دلی پیچیدگی پروندههای مربو به قووق شرکتها رسایدگی دقیاق باه
آن ها دشوار یا مستلزم صرف وقت زیاد است و مم ن است اخاتفف را پا

از طای شادن یاک

مدت زمان طوالنی پایان دهد و این تأخیر سبب بروز خسارتهاای غیرمساتویم فاراوان شاود .باه
همین جهت ،پیکنهاد می شود در اصفقات آتی قاانون داوری ،آیاین دادرسای مادنی ،یاا قاوانین
تجاری به ضرورت درج شر داوری در اساسنامة شرکت توجه بیکتری شود و با مکخ

کاردن

یک سازوکار الزامآور چگونگی ارجا دعاوی مکتق به داوری تعیین شود یا آن ه رویة قضاایی باا
مکخ

کردن گستره و موان داوری اختففات درونشرکتی ،به طور صاریح و شافاف ،در زمیناة

ترغیب شرکتها به درج این شر در اساسنامة خود گامی مؤثر بردارد.
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عیسائی تفرشی ،محمد ،امیرتیموری ،سعیده ،نصیری ،مرتضی و مرتضی شاهبازی نیاا (« .)1394مفهاوم
دعوای مکتق و ویژگی استثنایی آن (مطالعة تطبیوی در قووق انگلی  ،امری ا ،فرانساه ،و ایاران)»،
پژوه های قووق تطبیوی ،د  ،18ش  ،4ص

 97ا .122

عیسائی تفرشی ،محمد ( .)1395مباقثی تحلیلی از قووق شرکت های تجااری ،چ  ،2تهاران ،دانکاگاه
تربیت مدرس ،مرکز نکر آثار علمی ،ج .2
قلیزاده ،اقد (« .)1390تحلی مسائ قووقی نظام بازرسای شارکتهاای ساهامی ،دولتای ،عماومی»،
پژوهکنامة بازرگانی ،ش  ،58ص

 237ا .272

کاتوزیان ،ناصر ( .)1380فلسفة قووق؛ مناب قووق ،چ  ،2تهران ،شرکت سهامی انتکار ،ج .2
میرزانژاد جویباری ،اکبر (« .)1397بحثی پیرامون منب نظام عماومی در قواوق قراردادهاای ایاران باا

مطالعة تطبیوی در قووق امری ا ،انگلی  ،و فرانسه» ،پاژوه
ص

هاای قواوق تطبیوای ،د  ،22ش ،1

 155ا .183

نیکبخت ،قمیدرضا؛ محمد صادقی (« .)1400ق اختفف قرفه ای فعاالن بازار اوراق بهادار؛ عبور از
الزام به روشهای جایگزین» ،قووق اداری ،س  ،8ش  ،27ص

 235ا .255
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