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چکیده 
. نامـه اسـت  شـود، داوري هاي تجاري تنظیم مـی یکی از اسنادي که دربعضی موارد در داوري

اي شـکلی در  داوري ماهیتی قراردادي دارد یا صرفاً مرحلـه نامهد موافقتنامه همانناینکه آیا داوري
نامـه سـندي مسـتقل و    امـا  بنـابر فـرض اول هـم داوري    .جریان داوري است محـل اخـتالف اسـت   

نامـه از ابتکـارات قواعـد    بینـی تنظـیم داوري  پیش. ي داوري تلقی شده استنامهمتفاوت از موافقت
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المللـی الزامـی   نامه در قواعد داوري اتـاق بازرگـانی بـین   تنظیم داوري. گرددداوري نیز مشاهده می

. بوده اما در برخی مقررات داوري مانند قانون داوري انجمن داوري ژاپن، تنظیم آن اختیاري است
نامـه سـندي اسـت کـه در مراحـل آغـازین       المللی، داوريري اتاق بازرگانی بینبراساس قواعد داو

شود و چهارچوب موضوعات مورد اختالف و همچنین حـدود صـالحیت داوران   داوري تنظیم می
نامه داوري است، که نامه سندي جدا از موافقتهمانطور که گفته شد، داوري. سازدرا مشخص می

نامه، در این نوشتار مفاد داوري. گرددختالف تنظیم  شده و امضا میتوسط هیئت داوري و طرفین ا
.المللی بررسی خواهد شدهاي بازرگانی بینجایگاه و آثار آن در داوري

المللـی، هیئـت   نامه داوري، اتاق بازرگانی بـین نامه، موافقتداوري: واژگان کلیدي
نامهداوري، مفاد داوري

holomiyazdi@yahoo.com)نویسنده مسئول(یار حقوق تجارت بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائیاستاد*

دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه عالمه طباطبائی**
yasaman_azd@yahoo.com



122
1394تابستان، یازدهم، شماره مصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

مقدمه
یک اقدام شکلی است و پـیش شـرط ورود بـه مرحلـه رسـیدگی مـاهوي       » نامهداوري«تنظیم 

نامـه ایـن اسـت کـه طـرفین را از تغییـر مـدام موضـوعات مـورد          ترین کـارکرد داوري مهم. است
اگرچــه لــزوم تنظــیم . ســازددارد و حــدود صــالحیت داوران را مشــخص مــیاخــتالف بــاز مــی

خورد، اما پیش بینی تنظـیم چنـین سـندي    نامه در برخی از مقررات داوري نیز به چشم میداوري
المللی اسـت و  در ایـن مقالـه نیـز بـر اسـاس قواعـد        از ابتکارات قواعد داوري اتاق بازرگانی بین

داوري پرداخته و همچنین مفـاد  نامهنامه و تفکیک آن از موافقتداوري اتاق، به شناسایی داوري 
ر گفتار نخست به  بیـان تعریـف، تاریخچـه و    در این راستا د. گرددو کارکردهاي آن بررسی می

نامه  و در گفتار سـوم کارکردهـاي   نامه  پرداخته و در گفتار دوم مفاد داوريمرجع تنظیم داوري
.آن بررسی خواهد شد

نامهتعریف، تاریخچه و مرجع تنظیم داوري: اولگفتار 
شـد و در ادامـه نیـز تاریخچـه     نامه گفته  خواهد در این گفتار ابتدا تعاریف مختلفی از داوري

تردید، بیان تاریخچـه تـاثیر مهمـی در فهـم و درك هـر مفهـوم       شود، بیمختصري از آن بیان می
المللـی،  همچنین در پایان این گفتار نیز با توجه به قواعد داوري اتاق بازرگانی بین. داشتخواهد

.کننده و شرایط تنظیم داوري نامه بررسی خواهد شدمرجع تنظیم

نامهتعریف داوري: بحث اول
اسـت،  بـه   "terms of references"نامه یا سند ماموریت که برگردان عبارت انگلیسـی  داوري

کننـده اهـداف و سـاختار یـک پروژه،کمیتـه، هیئـت       کلی در لغت به معناي سندي کـه بیـان  طور
سـندي اسـت کـه    تـوان گفـت   شـود و مـی  این سند در شروع  کار تنظیم می. کننده استمذاکره

کاري و وظایف یک پروژه، کمیتـه یـا هیئـت    کردن حوزهکارکرد اصلی آن محدود و مشخص
رسـد و تـا پایـان کـار     اعضا میاین سند در آغاز کار تنظیم  و به امضاي همه. کننده استمذاکره

1.نیز باید مورد پیروي قرار گیرد

نامـه اسـت کـه بـراي     نیز، به معناي داوريالمللیاین واژه در قواعد داوري اتاق بازرگانی بین
:برخی از آن عبارتند از. آن تعاریف مختلفی ارائه شده است

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_of_reference
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نامه سندي است که به موجب آن، حدود اختیـارات و شـرح وظـایف داوران تعیـین     داوري"
، 1380محبـی،  ("شود که به کدام دعوي با چه مشخصات و چه شرایطی باید رسـیدگی شـود  می

).103ص 
نامـه یـا سـند    داوري": نامـه ارائـه شـده بـدین شـرح اسـت      ریف دیگـري کـه بـراي داوري   تع

شـود و وقـایع، ادعاهـا و دفاعیـات     ماموریت، سندي است که در مراحل اولیـه داوري تنظـیم مـی   
گیـري شـوند، تبیـین    مقدماتی طـرفین را خالصـه و امـوري را کـه در رونـد داوري بایـد تصـمیم       

چهـارچوب یـا   ( با توافـق یکـدیگر  ) ها(ند طرفین داوري به همراه داوربه موجب این س. نمایدمی
ــذ مــی   ) حــدود ــوان داوري را مشــخص و تنفی ــه دی ــارات واگــذار شــده ب ــداختی ــین . نماین همچن

گیري شوند به طـور شـفاهی معـین و دسـتورات آیینـی در      موضوعاتی که باید در داوري تصمیم
).173، ص 1390نیکبخت، ( "گرددمیمرحله ابتدائی داوري در قالب این سند تنظیم

نامه سـندي اسـت کـه در مراحـل آغـازین داوري تنظـیم       داوري: توان گفت کلی  میبه طور
شود و به موجب آن موضوعاتی که باید توسط  داوران مورد بررسی قـرار بگیـرد و همچنـین    می

یـه داوري، طـرفین   نامـه در مراحـل اول  بـا تنظـیم داوري  . گـردد روند داوري تبیین و مشخص مـی 
نماینـد و هیئـت داوري   موضوعات مورد اختالف وحدود صالحیت هیئت داوري را مشخص می

.مکلف است در چهارچوب اختیارات واگذار شده به حل اختالفات میان طرفین بپردازد
فـرد قواعـد داوري اتـاق بازرگـانی     بـه هـاي منحصـر  نامـه، از ویژگـی  بینی تنظـیم داوري پیش

طبـق قواعـد داوري اتـاق، پـس از دریافـت پرونـده از دبیرخانـه، هیئـت داوري         . اسـت المللیبین
تکلیف مهمی دارد، که در واقع پیش شرط ورود به مرحله ي دوم از رسیدگی است و آن تنظـیم  

).63، ص 1378محبی، ( باشدنامه میداوري
:داردقواعد داوري اتاق  چنین مقرر می23ماده 

نده از دبیرخانه، هیئت داوري براساس مدارك یا در حضـور طـرفین   به محض دریافت پرو"
ترین لوایح ارائه شده از سـوي آنهـا سـندي را تنظـیم و شـرح وظـایف آن را تعیـین        یا طبق جدید

".کندمی

نامه یا سندي شـبیه بـه آن   البته در مقررات داوري برخی از نهادهاي داوري نیز، تنظیم داوري
نامه اجبـاري و در برخـی دیگـر اختیـاري     در برخی از آنها تنظیم داوريبینی شده است، کهپیش
نامـه  يگـري بلژیـک، داور  قانون داوري مرکز داوري و میانجی22به عنوان مثال، در ماده . است

:در این ماده چنین مقرر شده است. پیش بینی شده و تنظیم آن اجباري است
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براساس اسناد و مدارك و یا در حضـور طـرفین   پیش از بررسی پرونده، مرجع داوري باید "
1."نامه، تنظیم کندو بر اساس آخرین اظهارات آنها، سندي را تحت عنوان داوري

ــاده   ــد دوم م ــین در بن ــوان    40همچن ــت عن ــندي تح ــن، س ــن داوري ژاپ ــانون داوري انجم ق
ایـن اختیـار را   خورد که البته تنظیم آن اجباري نیسـت و بـه مرجـع داوري    نامه به چشم میداوري

:در این ماده نیز  چنین مقرر شده است. داده که در صورت صالحدید این سند را تنظیم کند
اگر مرجع داوري در راستاي ارتقا کیفیت روند داوري مناسب بداند، پس از دادن فرصـت  "

بـا هیئـت   نامه را تنظیم کند که در آن مسائل مرتبطتواند داوريبه طرفین براي ارائه نظرات،  می
2."داوري و فهرستی از موضوعات اساسی درج می شود

ي در قانون داوري تجاري بین المللی ایران، تنظیم داوري نامه پیش بینی نشـده امـا  در مـاده   
،  قواعد و آیین داوري مرکز داوري اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایـران داوري نامـه را       39

:این ماده چنین مقرر می دارد. دانسته استپیش بینی و تنظیم آن را اجباري 
گرفتن پرونده از دبیرخانـه، ظـرف پـانزده روز  بـر اسـاس      داور مکلف است پس از تحویل"

. نامـه را تنظـیم نمایـد   آخرین  لوایح و اظهارات طـرفین و عنـد االقتضـا بـا حضـور ایشـان داوري      
".وجه باشد، تمدید کندتواند این مدت را به درخواست داور که باید مدبیرخانه می

نامهتاریخچه داوري: بحث دوم
میالدي وضـع  1923داوري را در سال المللی نخستین قواعد خود در زمینهاتاق بازرگانی بین

نامـه از همـان سـال در    گردد کـه  تـدوین داوري  با بررسی اسناد موجود مشخص می. کرده است
بـه کـار   3"سـند ماموریـت  "بتـه در آن زمـان واژه    ال. بینی گردیده استقواعد داوري اتاق  پیش

. سـی بـود  .سـی .دادگاه آيتدوین این سند ماموریت نیز بر عهدهو همچنین وظیفهبرده شده بود
اسـتفاده  و از همـان زمـان نیـز وظیفـه     1955نخستین بار در بـازنگریی  سـال   4"نامهداوري"واژه

تـا کنـون چنـدین بـار بـازنگري در      1955از سـال  . ددیوان داوري گذاشته شـ عهدهتدوین آن بر
نامه صورت گرفته که آخرین مورد آن مربوط به بازنگري انجام شده در مورد  محتویات داوري

1. "Prior to examination of file, the arbitral tribunal, shall on the basis of the documents
received or in the presence of the parties and on the basis of their latest statement,
draw_up a document defining its terms of references".
2. " if arbitral tribunal considers it appropriate for promoting efficient arbitral
proceeding, the arbitral tribunal, after giving the parties an opportunity to comment, .ay
prepare terms of reference setting forth the matters referred to the arbitral tribunal and a
list of major issues."
3. Forms of submission
4. Terms of references



125 المللینامه و جایگاه آن در داوري تجاري بینداوري

).(Mills,2005,p.3است2012سال 
، در 13المللی، در مـاده  اتاق بازرگانی بین1975و1988به عنوان مثال در قواعد داوري سال 

ي آنـان را خواسـته بـود و    اي از ادعانامه، تنها از طرفین ذکر خالصهمفاد داوريهنگام برشمردن
نامـه  از طـرفین تقاضـا شـده کـه قـانون مـاهوي حـاکم بـر داوري را  در داوري        3یا اینکه در بند 

مشخص نمایند و در صورت عدم تعیین قانون ماهوي، هیئت داوري باید با توجه بـه قواعـد حـل    
.دهد، قانون  ماهوي را تعیین نمایدسب تشخیص میتعارضی که  منا

نامه، از طرفین خواسته شده عـالوه بـر   بعد از بازبینی ، در قسمت  مفاد داوري1988در سال  
تـوان گفـت بـه نـوعی از طـرفین      کننـد و مـی  ذکر خواسـته و ادعـاي خـود،  مبلـغ آن را نیـز قیـد      

نامه درج کنند و همچنین در بند چهارم ایـن  تري را در داوريدرخواست شده که اطالعات دقیق
بینی شد که نشـان دهنـده نهایـت تـالش در جهـت      ماده تهیه یک برنامه زمانی رسیدگی نیز پیش

3کـرد ایـن اسـت کـه بنـد      توان به آن اشـاره دیگري که مینکته. افزایش سرعت رسیدگی است
وسط طرفین، هیئت داوران باید بـا  ماده پیشین که مقرر داشته بود در صورت عدم انتخاب قانون ت

بلکـه تنهـا  از   . کند، حـذف گردیـد  توجه به قواعد حل تعارض مناسب، قانون ماهوي را  انتخاب
طرفین خواسته شده که آیـین رسـیدگی حـاکم بـر داوري را تعیـین و اگـر هیئـت داوران اختیـار         

.ند، آن را ذکر کنندگیري نمایدارند به صورت کدخدا منشی یا براساس عدل و انصاف تصمیم
2012المللی، مربـوط بـه سـال    آخرین بازبینی انجام شده در قواعد داوري اتاق بازرگانی بین

نامه درج شود، به عنـوان  تري در داوريدر این بازبینی نیز سعی شده که اطالعات دقیق. می باشد
نـام و مشخصـات خـود،    نامه از طرفین خواسته شده عالوه بر ذکـر  مثال در برشمردن مفاد داوري

ماده پیشین که در ارتبـاط بـا   4همچنین بند .   نام و نشانی نماینده یا نمایندگانشان را نیزدرج کنند
دیگـري بیـان   تنظـیم آن بـه  تفضـیل در مـاده    بنـدي بـود، حـذف و نحـوه    تهیه یک جدول زمـان 

نجـام شـده در   هـاي ا تـوان گفـت کـه هـدف از بـازنگري     گردیده است  و به طور کلی چنین می
جویی در نامه و مفاد آن این است که در کنار صرفهمقاطع زمانی متفاوت در نحوه  تنظیم داوري

.نامه درج گرددتر و کارآمدتري در داوريوقت و افزایش سرعت در رسیدگی اطالعات دقیق
قواعـد  نامـه در  بینـی تنظـیم داوري   رسـد پـیش  نامه، بـه نظـر مـی   در رابطه با تاریخچه داوري

و بـه ویـژه حقـوق    1"حقوق نوشته"هاي المللی ریشه در برخی از نظامداوري اتاق بازرگانی بین
مطابق با قوانین سابق فرانسه ارجاع اختالف به داوري، مـادام کـه اخـتالف عمـالً بـه      . فرانسه دارد

اخـتالف  نامه داوري یا درج شـرط ارجـاع   در نتیجه صرف موافقت. وجود نیامده، غیر ممکن بود
1. Civil law
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به داوري در قرارداد در مورد اختالفات و دعاوي احتمالی بـراي التـزام بـه داوري کـافی نبـود و      
بینـی تنظـیم   پیش. کردندنامه پیشین را تایید و تنفیذ  میپس بروز اختالف نیز باید طرفین موافقت

ن تاییـد و تنفیـذ   المللـی در واقـع بـه معنـاي همـا     نامه در قواعد داوري  اتاق بازرگـانی بـین  داوري
البتــه شــایان ذکــر اســت امــروزه بســیاري از کشــورهاي ) 105، ص1380محبــی، . (مجــدد اســت

از جمله فرانسه ارجاع اختالف به داوري قبل از بـروز اخـتالف را پذیرفتـه و آن    "حقوق نوشته"
).Mills,op.cit.p.3( دانند آور میرا الزام

نامهمرجع تنظیم داوري: بحث سوم
قواعد داوري اتاق، به محض تشکیل  دیوان داوري و تحویل  پرونـده  از  23جب ماده به مو

نامـه را بـر اسـاس مـدارك یـا بـا       ماه داوري2دبیرخانه، دیوان داوري موظف است، ظرف مدت 
انـد، تهیـه و تنظـیم    حضور طرفین و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا ایـن مقطـع ارائـه کـرده    

عهـده دیـوان داوري اسـت کـه البتـه از طـرفین نیـز        نویس داوري نامه بـر یه پیشبنابراین ته. 1کند
.نویس همکاري کنندرود که در تهیه این پیشانتظار می

نامه از اهمیت بـاالیی برخـوردار   نویس و تنظیم داوريمشارکت طرفین اختالف در تهیه پیش
لی بـا یکـدیگر و همچنـین    شود طـرفین  و وکـالي آنهـا بـه طـور اجمـا      است، چرا که موجب می

ادعاها و دفاعیات طرف مقابل آشنا شـوند و ایـن امـر خـود گـامی در جهـت حـل اخـتالف و از         
در ایـن مقطـع، از داور یـا هیئـت     ) 105محبـی، همـان، ص   . (باشـد نامـه مـی  اهداف تنظیم داوري

ي طـرفین در  رود با توجه به موضوع مورد اختالف بهترین شیوه را براي همکارداوران انتظار می
به عنوان مثال اگر موضوع مورد اختالف از پیچیدگی برخوردار اسـت  . نامه برگزینندتهیه داوري

و طرفین دعوي نیز از نظر جغرافیایی به یکـدیگر نزدیـک هسـتند، جلسـات حضـوري را ترتیـب       
و هـایی چـون ویـدئ   دهند و یا اینکه  اگر  طرفین از نظـر مکـانی از یکـدیگر دور هسـتند از روش    

(Ibid,p.6)استفاده کنند..... کنفرانس ، پست الکترونیکی و

نامه، این امکان نیز وجود دارد که مشـکالتی بـه   ضمن همکاري طرفین در تهیه و تنظیم داوري
نویس همکاري نکنـد و یـا اینکـه بـه دالیلـی      وجود بیاید از جمله اینکه یکی از طرفین در تهیه پیش

کشی یا به دالیل دیگر از امضـا  ي و یا به عنوان تاکتیکی براي وقتمانند عدم صالحیت دیوان داور
در چنین شرایطی که یکی از طـرفین و یـا   ) 177، ص 1390نیکبخت، .( نامه خوددادري کندداوري

المللیقواعد داوري اتاق بازرگانی بین23ماده .1
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نامـه را امضـا کـرده و    کنـد، دیـوان داوري، داوري  نامه خـودداري مـی  هر دو آنها از امضاي داوري
تـوان چنـین بیـان داشـت کـه عـدم       بنـابراین مـی  . 1فرسـتد سـی مـی  .یس.براي تصویب به دادگاه آي

شد و بـا تصـویب   نامه، مانع از آغاز روند داوري نخواهدهمکاري طرفین در تنظیم و امضاي داوري
.شودسی روند داوري آغاز می.سی.نامه توسط دادگاه آيداوري

ي مورديهانامه در داوريامکان تنظیم داوري1-3-1
نامه یـا  توانند، تنظیم داوريهاي موردي نیز طرفین میتوان گفت، در داوريکلی میبه طور

بینی کنند، مشروط بر اینکه قانون حـاکم بـر داوري آنـان تنظـیم چنـین      سندي شبیه به آن را پیش
بـه عنـوان مثـال هنگـامی کـه  طـرفین، قـانون داوري        . (Ibid,p.13)سندي را ممنوع نکـرده باشـد   

تواننـد در  انـد، مـی  المللی ایـران را بـه عنـوان قـانون حـاکم بـر داوري انتخـاب کـرده        تجاري بین
.بینی کنندنامه را پیشنامه داوري، تنظیم داوريموافقت

نامـه  سوال مورد مطرح  این است که در چنین مواردي، اگر یکی از طرفین از تنظـیم داوري 
صویب کند؟نامه را تتواند داوريخودداري کند، چه مرجعی می

هــاي مــوردي زمــانی کــه تعیــین داوران توســط طــرفین غیــرممکن بـه طــور کلــی، در داوري 
تواننــد بــه توافــق الزم دســت یابنــد یــا یکــی از طــرفین نقــش شــود،  بــه ایــن دلیــل کــه نمــیمــی

در . کننـد هاي ناصب نقش مهمی ایفا  میکند، مقاماي در آیین تعیین داوران بازي میکارشکنانه
توانند در مـورد مسـائل مختلـف بـه توافـق دسـت پیـدا کننـد،          قع، هنگامی که طرفین نمیاین موا

دهـد کـه بـه رغـم عـدم      وجود سازوکاري جایگزین، جنبه حیاتی دارد و به طـرفین اطمینـان مـی   
به طور کلی در ).  254، ص 1391حبیبی، ( تواند تشکیل  شود  همکاري یک طرف، داوري می

مـافی،  (مقام ناصب و یا  دادگاه ها در امر داوري نقش  حمایتی دارد هاي موردي دخالتداوري
).126، ص 1390پارسافر، 

رسد در صورت عدم همکاري یکـی از طـرفین در   نامه نیز به نظر میدر رابطه با تنظیم داوري
تواند از مقـام ناصـب و یـا دادگـاه  مقـر، تقاضـاي تصـویب        نامه،  هیئت داوري، میتنظیم داوري

المللـی ایـران را بـه عنـوان     به عنوان مثال اگر طرفین قانون داوري تجاري بین. نامه را بکندريداو
نامه با عدم توافق طرفین و یا کرده باشند  و در هنگام تنظیم داوريقانون حاکم بر داوري انتخاب

عمـومی و  تواند از دادگاهاین قانون هیئت داوري  می10کارشکنی آنان مواجه شوند، طبق ماده 
المللیقواعد داوري اتاق بازرگانی بین23ماده 3بند .1
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هاي خـارج  رسد در داوريبنابراین به نظر می. نامه را بکندیا مقام ناصب تقاضاي تصویب داوري
توانـد بـه   المللی، مقام ناصب و یا دادگاه ملی مقر داوري، مـی از قواعد داوري اتاق بازرگانی بین
.سی باشد.سی.عنوان جایگزینی براي دادگاه آي

نامهآثار داوري2-3-1
سـی رسـید، هـیچ یـک از     .سـی .نامه تنظیم شد و بـه تصـویب دادگـاه آي   اینکه داوريپس از

بـه بیـان دیگـر    . نامـه قیـد شـده، مطـرح نمایـد     توانند ادعایی فراتـر از آنچـه در داوري  طرفین نمی
نامه مانع از آن نیست که طرفین در آینـده و در جریـان دعـوي، اسـناد و مـدارکی غیـر از       داوري

اند مطرح نمایند بلکه ابزاري براي محـدود کـردن ادعـاي طـرفین     مه ذکر کردهناآنچه در داوري
نامــه در در خصــوص داوري"یــاروین"در ایــن زمینــه ) 177، ص 1390نیــک بخــت، . ( اســت

نامه قادر ساختن طرفین و دیوان منظور از داوري: گفته است5320سی به شماره .سی.پرونده آي
و نباید آن را مانعی براي ارائه اسناد و مدارك و مباحثـات  در تمرکز بر موضوعات داوري است

1.بیشتر از آنچه در آن صریحا ذکر شده به حساب آورد

سـی صـورت گرفتـه اسـت،     .سـی .همچنین، در مطالعه  جامعی که از سوي گـروه کـاري آي  
هدف اصلی از داوري نامه را، محدودکردن حوزه  اختالف و عدم طـرح ادعـاي جدیـد در طـی     

توانـد  نامـه مـی  بر همین مبنا نیز دلیـل مخالفـت یـک طـرف از امضـاي داوري     . داندگی میرسید
گزیدن از آثار آن باشد تا بدین وسیله بتواند هرگونه ادعا یا دعواي متقـابلی را بـدون هـیچ    دوري

تر نیـز گفتـه شـد، پـس از     همانگونه که پیش. (Sammartano,2001,p.423)محدودیتی مطرح کند
سی رسید براي طرفین، ولو آنکه آن را امضا نکـرده  .سی.نامه به تصویب دادگاه آيياینکه داور

.آور خواهدبودباشند و همچنین براي  داوران الزام
شایان ذکر است که عدم طرح ادعا فراتر از آنچه کـه در داوري نامـه قیـد شـده، مطلـق      

. ا بـه طـرفین داده اسـت   ، طی شرایطی اجازه طرح ادعاي جدید ر23ماده 4نیست  و در بند 
براساس این بند چنین مقرر  شده  که طرح ادعـاي جدیـد بایـد توسـط دیـوان داوري مجـاز       

دیوان داوري نیز براي مجاز شناختن طرح دعواي جدیـد، بایـد ادعـاي جدیـد     . شناخته شود
جریان رسیدگی و سـایر شـرایط مربوطـه مـورد     مطرح شده را با توجه به طبیعت آن، مرحله

هـاي انجـام گرفتـه مـانعی     در صورتی که دیوان داوري با توجه به بررسـی . ی قرار دهدبررس
1. Jarvin, Observation, Dersins-Jarvin, chronique des sentences arbitrales, Clunet 1986,
at 1128, on the terms of reference, and Clunet 1986, at 1113-1117;Derains chronique
des sentences  arbitrales, Clunet 1978,at 988
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البتـه ایـن نکتـه    . توانند ادعاي خود را مطرح کننـد براي طرح دعواي جدید نیابد، طرفین می
باید مورد توجه قرار گیرد که منظور از ارائه ادعاي جدید صرف کاهش یا افزایش خواسته 

خود را در هر زمانی پـیش از پایـان دادرسـی    توانند میزان خواستهمیدر واقع طرفین. نیست
البتـه  . شـود افزایش یا کاهش دهند و این تغییر در میزان خواسته، تغییـر ادعـا محسـوب نمـی    

دهند، دیـوان داوري بـالتبع   بدون شک هنگامی که طرفین میزان خواسته خود را افزایش می
دهـد و در صـورت کـاهش میـزان خواسـته، هزینـه       مـی میزان هزینه دادرسی را نیـز افـزایش  
.(Schafer,Verbist,Imhoos,2005,p.96 )دادرسی نیز کاهش پیدا خواهدکرد 

شـده در  موضـوعات مشـخص  شایان ذکر است که اگر ادعاي جدید مطرح شده در محدوده
امـا در جـایی   گـردد نامه درج مینامه باشد که به طور اتوماتیک پذیرفته شده و در داوريداوري

موضــوعات تعیــین شــده در کننــد کــه در محــدودهکــه طــرفین ادعــاي جدیــدي را مطــرح مــی 
نامه نیست، در این موارد در صورت پذیرش هیئت داوري، ادعاي جدیـد در قالـب  یـک    داوري

نکته قابل توجـه ایـن اسـت،     . شود که طرفین باید آن را امضا کنندنامه منضم میالحاقیه به داوري
نامـه  نامه، که عدم امضـاي یکـی از طـرفین مـانعی بـراي  تصـویب داوري      خالف تنظیم داوريبر

شـد در اینجـا اگـر طـرف مقابـل  از      سـی رونـد داوري آغـاز مـی    .سی.نبوده و با تایید دادگاه آي
امضاي این الحاقیه به هر دلیلی خودداري کند، ادعاي جدید قابل پذیرش نخواهد بـود و دادگـاه   

بنابراین پذیرفتـه  (Derains,A.schwwartz, 2005, p.267)یز دخالتی نخواهد داشتسی ن.سی.آي
شدن ادعاي جدید عالوه بر پذیرش هیئت داوري به رضایت طرف مقابل نیز نیاز دارد و بـه طـور   

هـاي اتـاق بازرگـانی    توان بیان داشت که پذیرش ادعاي جدیـد نـه تنهـا در داوري   کلی چنین می
ها، امـري اسـتثنائی اسـت کـه در صـورت وجـود شـرایط مقـرر         ي داوريدر همهالمللی بلکه بین

. کندنامه مانعی از این بابت ایجاد نمیامکان پذیر خواهد بود و داوري

نامه بررسی ماهیت داوري3-3-1
ها بـا آثـار حقـوقی مترتـب بـر      نامه، اعالم توافق آنبه طورکلی، اثر امضاي طرفین در داوري

پرسشـی کـه عمومـا در ایـن رابطـه مطـرح       ). 179نیـک بخـت، همـان، ص    (باشـد  مه میناداوري
نامـه جدیـدي اسـت و    نامه موافقتنامه چیست؟ آیا داوريگردد، این است که ماهیت داوريمی

نامـه داوري نیسـت   نامه جـایگزین موافقـت  شود و یا اینکه داورينامه پیشین میجایگزین موافقت
در رابطـه بـا ایـن پرسـش     . شودنامه داوري تنظیم میه مؤخر بر موافقتبلکه سند دیگري است ک

:دو دیدگاه وجود دارد
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در ایـن خصـوص   . دانـد نامه داوري جدید بین طرفین مـی نامه را یک موافقتنخست، داوري
شـود امـا همـان زمـان     نامـه داوري طـرفین نوشـته مـی    نامه بر اساس توافقگفته شده گرچه داوري

بنابراین بر اسـاس  1.داردنامه داوري را مقرر میاست که اصالح و تکمیل موافقتتوافق جدیدي 
.نامه داوري استاین نظریه داوري نامه، موافقت

پـردازد کـه   نامه یک سند ماموریت است و تنها به تبیین موضـوعاتی مـی  دیدگاه دوم، داوري
نامـه  داوري نیست، بلکـه موافقـت  نامهنامه موافقتگیري شوند، لذا داوريدر داوري باید تصمیم

نامـه  اي اسـت کـه پـیش از داوري   داوري همان شرط داوري ذکر شده در قرارداد یا موافقت نامه
. نامـه داوري شـود  تواند جایگزین موافقـت نامه نمیبنابراین داوري. بین طرفین وجود داشته است

گـردد و  ابتـداي داوري منعقـد مـی   نامـه در  شود بـا توجـه بـه اینکـه داوري    در این نظریه گفته می
گــردد کــه بــه ایــن اعتــراض چنانچــه صــالحیت داوري مــورد اعتــراض باشــد، در آن مقــرر مــی

2.نامه داوري دانستاي را موافقتنامهتوان چنین داوريرسیدگی شود، بنابراین نمی

نامــه داوري بــه نــوعی، صــالحیت شــود موافقــتهمچنــین در دفــاع از ایــن نظریــه گفتــه مــی
نامــه را جــایگزین حــال اگــر داوري. کنــدســیدگی بــه اخــتالف را بــه  دیــوان داوري اعطــا مــیر

نامه، هیئـت داوري تشـکیل شـود در    نامه داوري بدانیم، بنابراین باید پس از تنظیم داوريموافقت
نامه پس از تشکیل هیئت داوري تنظیم خواهـد شـد و همچنـین اگـر در     دانیم داوريحالی که می

نامـه  داوري، داور جدیدي جایگزین شود، وي به این دلیل که در زمـان تنظـیم داوري  طول روند
پــس ایــن دیــدگاه کــه . (Ibid,p.12)حضــور نداشــته، صــالحیت رســیدگی بــه دعــوي را نــدارد 

.رسدنامه داوري است، دیدگاه منطقی و صحیحی به نظر نمینامه جایگزین موافقتداوري
باشد که هـدف  سی می.سی.هاي آينامه از مشخصهداوري"در جاي دیگري نیز، گفته شده 
این سند منبع و منشـأ  . هاي دعواي ارجاع شده به داوران استاز آن تعریف روشنی از محدودیت

)  نامـه داوري موافقـت ( هـا نیسـت، اختیـار داوران از شـرط داوري منـدرج در قـرارداد       اختیار آن
چنــین صــالحیتی در خصــوص دعــواي مربوطــه نامــه بیــان حــدودنقــش داوري. شــودناشــی مــی

3.باشدمی

نامـه، تـوافقی اسـت میـان طـرفین      توان به طورکلی، چنین بیان داشت کـه داوري در نتیجه می
4304سی شماره .سی.پرونده آي.1

2. See cour d'appel paris, 19 march 1987, kis france v. ABS,rev arb 498 (1987); cour
d'appeal paris, 12 january 1988, replor SA v.ploemeloise de financement, de
participation,d'investissement SARL,Rev Arb 691(1988)
3. Derains, Comments to the award rendered in 1983 in ICC proceeding no.3742, Cluent
1984, at 913.
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نامه داوري تنظیم شده، اختالف مورد نظر را روشـن  اختالف و هیئت داوري که متعاقب موافقت
ــین محــدوده  ــت داوري را مشــخ ســاخته  و همچن ــس از امضــاي . کنــدص مــیصــالحیت هیئ پ

نامه خواهدبود و طرفین و داوران ملـزم بـه رعایـت    نامه مالك  عمل هیئت داوري، داوريداوري
نامه توافقی میـان طـرفین و هیئـت داوري اسـت کـه مـؤخر بـر تنظـیم         در واقع داوري . آن هستند

بنـابراین بـه عنـوان    . باشـد کننده خواست و اراده نهایی طرفین مـی نامه داوري است و بیانموافقت
نامه حدود صالحیت داوران را نسبت به رسـیدگی موضـوعات مـورد اختالفـی     مثال، اگر داوري

باشد، دیـوان داوري دیگـر صـالحیت    نامه داوري مشخص شده بود محدود کرده که در موافقت
.رسیدگی به آن موضوعات را نخواهد داشت

نامه مفاد داوري: گفتار دوم
نامـه پرداختـه و سـپس در ادامـه بـه تحلیـل       ابتدا به بررسی اجمالی مفـاد داوري در این گفتار

مفـاد اختیـاري و قابـل بحـث  خـواهیم      ) 2مفـاد اصـلی  و  ) 1محتـواي ایـن مفـاد طـی دو قسـمت      
.پرداخت

نامهمرور اجمالی مفاد داوري: بحث اول
فـق کننـد، چـه    شک طرفین حـق دارنـد کـه توا   نهاد داوري  حاصل توافق دو طرف است، بی

موضوعاتی مورد حل و فصل قـرار بگیـرد و هنگـامی کـه طـرفین بـه چنـین تـوافقی دسـت پیـدا           
توانـد در مـورد مسـائل     ایـن توافـق مـی   . باشـد کردند، دیوان داوري نیز ملـزم بـه رعایـت آن مـی    

ی ارائه ادله و مدارك، معرفـ مختلفی مانند زبان داوري، مکان داوري، قانون ماهوي حاکم، نحوه
تبادل لوایح  باشد، باالترین درجـه از توافـق طـرفین در    شهود یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه

اگرچه شاید دسـتیابی بـه چنـین تـوافقی امـروزه متـداول نباشـد امـا         . کندنامه نمود پیدا میداوري
باشد و طرفین را به سمت  شـیوه مناسـب حـل اخـتالف سـوق      بسیار هماهنگ با روح داوري می

دهد، چراکه وقتی طرفین در رابطه بـا موضـوعات مـورد اخـتالف و سـایر مسـائل موجـود در        می
و رسند، گامی بزرگ را در جهـت حـل  کنند و به توافق میروند رسیدگی با یکدیگر گفتگو می

. نامــه بــه توافــق طــرفین بســتگی داردبــه طــور کلــی مفــاد داوري. انــدفصــل اختالفــات برداشــته
می اظهارات و ادعاهاي طرفین در خصوص مسائل موضوعی و حکمی دعـوا در  االمکان تماحتی

قواعد داوري اتـاق بازرگـانی   ).  174، ص 1390نیکبخت، ( گردد نامه خالصه و درج میداوري
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موارد نام . گردد را نامبرده استنامه درج میمواردي که عموماً در داوري 23المللی در ماده بین
:ه به شرح زیر می باشدبرده شده در این ماد

درج نام و نام خانوادگی طرفین به طور کامل، توضیحات، نشانی و دیگر جزئیات تمـاس  )1
.که نماینده هر یک از طرفین در داوري هستند) اشخاصی(هر یک از طرفین یا هر شخص 

.ها و مراسالت در طول جریان داوري به آن ارسال شودهایی که ابالغیهنشانی)2
هر یـک از آنهـا بـه همـراه هزینـه     دفاعیهاز ادعاهاي مربوط به طرفین و الیحهاي خالصه)3

.یک از دعاويدادرسی و تا حد ممکن تخمین ارزش مالی هر
-گیري واقع شـود مگـر اینکـه دیـوان آن را غیـر     فهرستی از مواردي که باید مورد تصمیم)4

.ضروري بداند
.یک از داورانگر جزئیات تماس هرنام و نام خانوادگی به طور کامل، نشانی و دی)5
.محل داوري)6
توانـد بـه صـورت    مشخصات قواعد رسیدگی حاکم وتعیین اینکـه آیـا هیئـت داوري مـی    )7

.......  .کدخدا منشی یا براساس عدل و انصاف عمل کند و
بـه  . اي هسـتند این موارد که در باال به نحو اجمالی نام برده شدند، هریک داراي اهمیت ویژه

دیگر طرفین باید در هنگام درج هریک از این موارد دقـت الزم را بـه کـار ببندنـد، چراکـه      بیان
بـه  . شک تأثیر به سزایی در رونـد داوري خواهـد داشـت   نامه  بیدرج هر شرط یا نکته در داوري

.نامه خواهیم پرداختهمین منظور در ادامه به تحلیل موارد مندرج در داوري

نامهداوريتحلیل مفاد : بحث دوم
مـوارد منـدرج در داوري   . در این بند به تحلیل مفاد مندرج در داوري نامه خواهیم پرداخـت 

مقصـود از مفـاد اصـلی، مـواردي     .  نامه  به دو دسته ي مفاد اصلی و مفاد فرعی تقسیم می شـوند 
بیـان دیگـر   قواعد  داوري اتاق بازرگانی بین المللی نام برده شده انـد و بـه   23هستند که در ماده 

مقصود از مفاد فرعی نیز مواردي است کـه  . موادري هستند که  باید در داوري نامه درج  گردند
به طور عموم در در داوري نامه ها درج نمی گردد و یا مواردي  هستند که بـر امکـان درج آنهـا    

.در داوري نامه اختالف نظر وجود دارد
بررسی تحلیلی مفاد اصلی2,2,1

.....:شانی کامل طرفین و داوران براي ارسال ابالغ ها ونام و ن)1
واضح و مشخص است که در داوري نامه باید نام، مشخصـات  و آدرس کامـل طـرفین درج    
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همچنین اگر طرفین داراي نماینده یا نمایندگانی نیز هستند باید نامبرده شده  و مشخصات . گردد
.کامل آنها درج گردد

نتخاب شده نیز به همراه مشخصـات و آدرس آنهـا در داوري نامـه درج    نام داور و یا داوران ا
همچنین تمامی نشانی هایی که باید ابـالغ و مراسـالت جریـان داوري بـه آن ارسـال      . خواهد شد

.گردد در داوري نامه مشخص می شود
:  مکان داوري)2

قریبـا در تمـام   ت. گردد، مکان داوري اسـت نامه درج مییکی دیگر از مواردي که در داوري
، 1392امیرمعـزي،  .( ي طـرفین اسـت  المللی، انتخاب مکان داوري بر عهدههاي بینقوانین داوري

المللی نیز طرفین با توافـق یکـدیگر مکـان داوري را     در قواعد داوري اتاق بازرگانی بین) 94ص 
اوري را انتخاب خواهند نمود و در صورت عدم انتخـاب توسـط طـرفین، دیـوان داوري مکـان د     

1.مشخص خواهدکرد

انتخاب مکان داوري از اهمیت باالیی برخوردار است  و در واقع یکی از مسـائل کلیـدي در   
گـردد از چنـد جهـت    محلـی کـه داوري در آن برگـزار مـی    . ها تعیین مکان داوري اسـت داوري

.بــودنخســت آنکــه بــر قــانون حــاکم بــر داوري تــاثیر گــذار خواهــد . باشــدداراي اهمیــت مــی
(Lew,Mistelis,2003,p. 172)ــه در داوري ــانی     البت ــاق بازرگ ــد داوري  ات ــازمانی، مانن ــاي س ه

المللی، قانون شکلی حـاکم بـر داوري،  قـانون سـازمان برگزارکننـده داوري خواهـدبود، نـه        بین
.اما تعیین این مکان بر قانون ماهوي حاکم بر داوري، تاثیر خواهدگذاشت. قانون محل داوري

ي دیگري که در هنگام تعیین مکـان داوري بایـد بـه آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه،         انکته
کشور انتخاب شـده، مکـان صـدور راي داوري خواهـدبود، کـه در میـزان قـدرت اجرایـی راي         

باشـند کشـوري را برگزیننـد کـه بـه      بنابراین طرفین باید سعی داشته) (Ibid.گذار استنهایی تاثیر
(Bassler, Davidson,2008,p.2).در آمده باشدعضویت کنوانسیون نیویورك

هایی که ممکن است بـا توافـق   و سایر مکان2البته باید توجه داشت که که میان مکان داوري
ــهود و    ــهادت ش ــتماع، ش ــات اس ــرفین جلس ــزار... ط ــود   در آن برگ ــی وج ــاوت اساس ــود، تف ش

از مشورت با طرفین، جلسـه  تواند پسهیئت داوري می(Latham and Watkins,2014,p.17).دارد
3. دهـد، برگـزار نمایـد   ها را در هر مکانی که مناسب تشـخیص مـی  استماع اظهارنظرها و مالقات

المللیقواعد داوري اتاق بازرگانی بین18ماده .1
2. Seat of arbitration

المللی اق بازرگانی بینقواعد داوري ات18ماده .3
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نامـه  کـه در موافقـت  هایی تأثیرگذار بـر داوري نیسـتند و تنهـا مکـان داوري    چنین مکان یا مکان
عنوان مکـان داوري شـناخته   نامه توسط طرفین یا هیئت داوري تعیین شده، به داوري و در داوري

.شده و تأثیرگذار بر روند داوري خواهد بود
تواند به صـورت کدخـدا   مشخصات قواعد رسیدگی حاکم  و اینکه  آیا مرجع داوري می) 3

:منشی یا بر اساس عدل و انصاف عمل کنند
بـر  سـازند، قـانون حـاکم    نامه آن را مشخص مییکی از مواردي که عموماً طرفین در داوري

خواهنـد داوري دعـواي   المللی به ویژه در جایی کـه طـرفین مـی   هاي بیندر داوري. داوري است
المللـی برگـزار شـود  و یـا     آنان طبق قواعد داوري یک سازمان داوري مانند اتاق بازرگـانی بـین  

محل داوري  را انتخاب نکرده باشند و بعداً این محل توسط دیـوان داوري انتخـاب شـده باشـد،     
المللـی  خواستند قـانون داوري محـل داوري، در داوري آنـان اعمـال شـود و بـین      ز آنها نمیهرگ

نیکبخـت،  (اعمـال  نشـود  کند که ضرورتاً قانون داوري محـل داوري  بودن داوري نیز ایجاب می
هـا هسـتند قطعـاً قواعـد داوري     به ویژه در مواري که طرفین اخـتالف، دولـت  ).  140، ص 1388

هنـد کـه طـرفین داوري تـا     دها نیز به طور معمول اجازه مـی قانون کشور. د شدمحل، اجرا نخواه
جایی که با قواعد آمره قوانین آنان مغایرتی نداشته باشـد، قواعـد داوري اختصاصـی یـا سـازمان      

هاي داوري نیـز  هاي سازمانی، سازماندر  داوري)  142همان، ص .( منتخب خود را داشته باشند
کنند تـا بـا قواعـد آمـره محـل داوري تعـارض نداشـته        اي تنظیم میرا به گونهعموماً قواعد خود

قـانون  . بنابراین طرفین  به طور معمول  اختیار دارند قانون حاکم بر داوري را تعیین نماینـد .  باشد
.شودحاکم بر داوري به قانون شکلی و ماهوي تقسیم می

ون شـکلی حـاکم، قواعـدداوري اتـاق خواهـد      المللی، قاندر قواعد داوري اتاق بازرگانی بین
توانند با توافق یکدیگر قـانون حـاکم را انتخـاب نماینـد و در     بود و در مواقع سکوت، طرفین می

1.صورت فقدان چنین توافقی، دیوان داوري  قانون حاکم  را انتخاب خواهد نمود

در بسـیاري از  2رفین در مورد قانون ماهوي حاکم، امروزه اصـل اسـتقالل یـا آزادي اراده طـ    
بر اسـاس  ایـن اصـل، طـرفین داوري آزاد هسـتند کـه       . قوانین و قواعد داوري پذیرفته شده است

وفصـل شـود، معـین نماینـد و     قانون یا قواعد حاکم بر ماهیت دعـوي را کـه بایـد در داوري حـل    
، ص 1390نیکبخـت،  (باشـد  دیوان داوري ملزم به رعایت یا اعمال قانون یـا قواعـد منتخـب مـی    

342.(

قواعد داوري اتاق بازرگانی بین المللی19ماده .1
2. Party autonomy
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بنابراین در مورد قانون ماهوي حاکم بر دعوي، طبق اصل آزادي اراده، اولویت با انتخاب و 
توانند قانون داخلـی هـر کشـور را کـه مناسـب بداننـد، بـه عنـوان         توافق خود طرفین است که می

عوي مطـابق  قانون ماهوي حاکم برگزینند، یا به جاي قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که د
شد و یا مقرر نمایند ترکیبی از این دو منبـع حقـوقی در   و فصل خواهدبا اصول کلی حقوقی حل 

).100، ص 1378محبی، ( ماهیت دعوي اعمال و اجرا شود  
توانند با یکدیگر توافق نمایند که هیئت داوري براساس قواعـد انصـاف و   همچنین طرفین می

شـک دادن چنـین اختیـاري بـه هیئـت داوري       بـی . صـل نمایـد  و فیا کدخدا منشی دعوي را حـل 
ایـن اسـت کـه داورهـا     االصول ارجاع اختالف به داوري به منزلـه اهمیت بسیاري دارد چون علی

وفصـل نماینـد و راي هیئـت داوري بایـد مسـتند و      ملزمند طبق قواعـد حقـوقی، اخـتالف را حـل    
شـود،  ري از سـوي طـرفین بـه آنـان داده مـی     هنگامی چنین اختیا. مستدل به موازین حقوقی باشد

بدین معناست که دیگر ملزم نیستند براساس قواعـد حقـوقی و بـه صـورت مسـتند راي را صـادر       
. نمایند

شایان ذکر است، عدم انتخاب قانون ماهوي توسط طرفین به منزله مجاز دانستن داور به حـل 
گیري بـر اسـاس عـدل و انصـاف بایـد      و فصل اختالف با توسل به قواعد انصاف نیست و تصمیم

.(Mills, 2005,p.9)نامه توسط طرفین درج گرددصریحاً در داوري
گیري براي دادن چنین اختیاري به هیئـت داوري دقـت   طرفین اختالف نیز باید هنگام تصمیم

بایسـت  بـر اسـاس    الزم را به کار ببندند و درصورت اعطا چنین اختیاري باید مسـائلی را کـه مـی   
همچنـین طـرفین   . گیري شوند، را دقیقاً مشـخص نماینـد  واعد انصاف و یا کدخدا منشی تصمیمق

باید تعیین نمایند که آیـا  در صـورت بـه وجودآمـدن مسـائل مختلفـی در طـی رسـیدگی هیئـت          
بـه  . و فصـل نمایـد و یـا خیـر    تواند  آن مسـائل را نیـز،  براسـاس قواعـد انصـاف حـل      داوري می

گیـري و صـدور راي   پـذیري در تصـمیم  رهایی که موجب انعطـاف چنین ابزاطورکلی داوران از 
کنند اما  در این زمینه نباید هیچگونـه اجبـاري از سـوي داوران بـراي طـرفین      شود استقبال میمی

اخــتالف وجــود داشــته باشــد و طــرفین اخــتالف نیــز بایــد توجــه و دقــت الزم را در درج چنــین 
(Ibid).بندندنامه به کار بمواردي در داوري

هـر یـک از آنهـا بـه همـراه هزینـه      دفاعیـه اي از ادعاهاي مربوط به طرفین و الیحهخالصه)4
دادرسی و تا حد ممکن، تخمین ارزش مالی هر یک از دعاوي 

گیـري واقـع شـود مگـر اینکـه دیـوان آن را       فهرستی از مـواردي کـه بایـد  مـورد تصـمیم     )5
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:ضروري بداندغیر
ــد از ــرین قســمت  داوريایــن دو بن ــان . نامــه هســتندهــاي داورينامــه، از مناقشــه برانگیزت بی

اي از ادعاها توسط طرفین و همچنین  تعیین موضوعات مورد رسیدگی از اهمیـت بسـیار   خالصه
(Ibid).باالیی برخوردار است

هـاي تجـاري   هایی که در این قسمت وجـود دارد ایـن اسـت کـه در داوري    یکی از دشواري
ي اسـتدالل،   باشند، نحـوه هاي حقوقی متفاوت میمللی که عموماً طرفین آن متعلق به سیستمالبین

.بیان و همچنین نگارش آنها در لوایح متفاوت خواهد بود
باشـند، دیـوان داوري   1نوشـته  به بیان دیگر، اگر طرفین یا مشاوران آنها متعلق به نظام حقوق 

چراکـه  . روشنی موضوعات مورد اختالف را مشـخص کنـد  اساس لوایح آنها، به نحوتواند برمی
بیان خواسته و ادعا به نحـو کتبـی، بـه    تعلق طرفین به این سیستم حقوقی،  آشنایی آنان را با نحوه

اما اگر یکی از طرفین اختالف متعلق به نظام حقـوق عرفـی باشـد شـاید بـه      . داشتهمراه خواهد
انـد، بـه تعیـین موضـوعات مـورد      هیئـت داوري ارائـه کـرده   اي که آنان بـه راحتی نتوان از الیحه

نامه  بایـد بـه مسـائلی از ایـن     از همین روي، دیوان داوري هنگام تنظیم داوري. اختالف پرداخت
شـاید یکـی   . قبیل، توجه الزم را مبذول داشته باشد، تا از بروز  چنین مشکالتی جلـوگیري نمایـد  

نامه، در چنین مواقعی، ایـن  وعات مورد اختالف در داوريها براي تعیین موضترین روشاز ساده
اي از موضوعات مورد اختالف و خواسته خـود  باشد که دیوان داوري از طرفین بخواهد خالصه

را تحویل دیوان بدهند تا دیوان پس از بررسی آنها بتوانـد بـه تعیـین موضـوعاتی کـه بایـد مـورد        
.(Ibid).وفصل قرار بگیرند، بپردازدحل
نامـه از اهمیـت بـه سـزایی     در داوري) اعم از اصلی یا تقابل( ها شک مشخص ساختن ادعایب

شدن ادعـاي هـر یـک از    اهمیت این مسئله از آن روي است که پس از مشخص. برخوردار است
، 1378محبـی،  (نامه، طرح ادعاي جدید از سوي طرفین مسـموع نخواهـد بـود     طرفین در داوري

خود را بـه نحـو   ین باید توجه و دقت الزم را به کار ببندند تا ادعا و خواستهبنابراین طرف). 94ص 
. دقیق، روشن وآشکار بیان کنند

به طورکلی، هیئت داوري در ارتباط با این بنـد از داوري نامـه، عمومـاً بـا دو مشـکل اساسـی        
:رو استروبه

ه در مـواقعی کـه خواسـته   مواردي که بایـد مـورد بررسـی بگیـرد، بـه ویـژ      تعیین دقیق همه)1

1. Civil law
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نامه در نظـر  دیوان همواره باید این نکته را در تدوین داوري. دعوي از پیچیدگی برخوردار است
داشته باشد که موضوعات مورد اختالفی را که مورد نظر طرفین بـراي رسـیدگی اسـت بـه طـور      

دگی بـه وجـود   نامه بگنجاند و همچنین اگر ممکن است موضوعاتی در طی رسیکامل در داوري
چراکـه ممکـن اسـت در خـالل      . نامـه مـورد توجـه قـرار دهـد     بیاید این مسئله را حتمـاً در داوري 

رسیدگی مشخص شود  همه  موضوعات مورد نظر طـرفین مـورد حـل و فصـل قـرار نگرفتـه  یـا        
بینـی  نامـه رسـیدگی بـه آن پـیش    اینکه موضوعاتی در خالل رسیدگی، پیش آمده، که در داوري

.ستنشده ا
کنـد شـامل تمـام موضـوعات     همچنین ممکن است رایی که در نهایت، دیـوان صـادر مـی   )2

آنـان نباشـد و یـا اینکـه هیئـت داوري بـه موضـوعاتی رسـیدگی         مورد اختالف طرفین و خواسته
شـک چنـین   بـی . (Ibid,p.11)کرده و راي صادر نموده باشد کـه جـزو موضـوعات داوري نباشـد    

د اعتراض به راي و یا حتی ابطال آن نزد دادگاهی کـه بـه مسـئله اجـراي     تواند از موارمسائلی می
).محبی، همان(کند، باشد حکم رسیدگی می

قواعـد داوري اتـاق، متقاعـد    23براي دوري گزیدن از چنـین مشـکالتی، بـا توجـه بـه مـاده       
رح سـایر موضـوعات در خـالل رسـیدگی مطـ     "نامه، با این بیـان کـه  تر است که در داوريکننده

تنها موضوعات اساسی و خالی از جدال مورد تصریح قرار بگیرد و یا اینکه بـه ویـژه   "خواهدشد
در مواردي که موضوع مورد اختالف از پیچیدگی برخوردار است، دیوان هیچ موضـوع خاصـی   

دیوان در رابطـه بـا هـر موضـوعی     "نامه ذکر نکند بلکه تنها قید شود را براي رسیدگی در داوري
رونــد حــل اخــتالف پــیش خواهــد آمــد و بــه پیشــنهاد طــرفین مطــرح شــود، رســیدگی  کــه  در 

".خواهدکرد

نامـه خـالی از   نیز استفاده از چنین گویشی در داوري23ماده cرسد  با توجه به بند به نظر می
چنـین مقـرر شـده    cنامـه در بنـد  ، در بیـان مفـاد داوري  23با توجه به اینکه در مـاده  . اشکال باشد

:است
گیــري واقــع شــود مگــر اینکــه دیــوان آن را  فهرســتی از مــواردي کــه بایــد مــورد تصــمیم "

. "ضروري بداندغیر
بنابراین کاربرد چنین عباراتی در بیان موضوعات مورد اختالف خالی از اشکال خواهد بـود،  

واعـد  هـاي پیشـین  ق  ،  در نسـخه 23به ویژه با توجه به این نکته که این انعطـاف پـذیري در مـاده    
هاي قـدیمی قواعـد   این مطلب است که در نسخهدهندهداوري اتاق وجود نداشته و این امر نشان
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رو بـوده و ایـن انعطـاف    سی با  مشکالتی از این قبیل همـواره روبـه  .سی.داوري اتاق، دادگاه آي
ی و ارائـه  رابطه در قبل از بازبینپذیري در ماده براي جلوگیري از بروز اختالفاتی است که در این

(Ibid).آمده استنسخه هاي جدید به وجود می

مفاد فرعی و قابل بحث-2-2-2
نامـه مـوارد مختلفـی را درج    تواننـد در داوري تر نیز گفته شـد، طـرفین مـی   همانطور که پیش

اي را که ممکن اسـت  توانند هر مسئله، طرفین می23عالوه بر موارد برشمرده شده در ماده . کنند
.  روند داوري با آن مواجه شوند، مطرح و بر سر آن توافق نماینددر طول 

مـوارد مختلفـی ماننـد تقاضـاي     . نامه بـه توافـق طـرفین بسـتگی دارد    به طور کلی مفاد داوري
طرفین در خصوص صدور دستورهاي خاص کـه بـه طـور معمـول در لـوایح آنهـا تصـریح شـده         

ارائـه ادلـه و مـدارك،    مـال بـر دعـوي، نحـوه    است، همراه با نکات اساسی قواعد شکلی قابل اع
در اخـذ تصـمیمات شـکلی بـه تنهـایی، معرفـی       ) رئیس دیـوان داوري ( مختار نمودن داور رئیس

شهود یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح، قـرار صـدور راي ضـمن دعـوا و بـه ویـژه       
ــوثر هســتند در داوري   ــد درج گــردد امــه مــینمســائلی کــه در قابلیــت اجــراي راي داوي م توان

).174، ص 1390نیکبخت، (
بنـدي  نامه دارند، تنظـیم جـدول زمـان   یکی از مواردي که برخی تمایل به درج آن در داوري

بــه طــورکلی، درج ایــن چنــین جــدولی بــراي . باشــدمــی.... بــراي برگــزاري جلســات اســتماع و
یک توافق قـراردادي میـان طـرفین و    نامهگردد، زیرا داورينامه توصیه نمیبندي در داوريزمان

. رسـد باشد و سندي است که پس از تنظیم در پایـان بـه امضـاي طـرفین و داوران مـی     داوران می
نامه و امضـاي مجـدد   بنابراین هرگونه تغییر احتمالی در مفاد چنین جدولی نیازمند اصالح داوري

نیازمنـدي مجـدد بـه امضـاي     اعمـال تغییـر و اصـالحات و   . باشـد آن توسط داوران و طرفین مـی 
کشی و به تاخیر انـداختن رونـد   تواند فرصت مناسبی را براي طرفی که سعی در وقتطرفین، می

شود کـه چنـین برنامـه زمـان     در رویه عملی نیز به ندرت مشاهده می. رسیدگی دارد، فراهم آورد
(Ibid).دبندي در آغاز تهیه شود و در ادامه نیاز به تغییر و اصالح نداشته باش

نامه، تهیه مقررات داوري اتاق، همزمان یا بالفاصله پس از تنظیم داوري24در مقابل در ماده 
. بینی کرده استبندي رسیدگی را توسط دیوان داوري، پیشیک برنامه زمان

اي، موجب افزایش سـرعت در رسـیدگی   شدهبینی تنظیم چنین برنامه زمانبنديدر واقع پیش
در ایـن راسـتا   . باشـد المللـی مـی  از اهداف اصـلی داوري در اتـاق بازرگـانی بـین    است، که یکی
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نامه و یـا انـدك زمـانی پـس از آن، برنامـه      تکلیف دیوان داوري است که همزمان با تهیه داوري
1.هاي بعدي، تهیه و به طرفین و دیوان داوري تسلیم کندزمانی خود را براي رسیدگی

نامـه،  ان داوري موظف است ظرف مدت شش ماه از امضـاي داوري ، دیو30با توجه به ماده 
بنابراین فایده مهم تنظیم برنامـه زمـانی رسـیدگی آن    . رسیدگی را پایان برد و راي را صادر نماید

هـاي آتـی،   ریـزي بـراي رسـیدگی   کند که هنگام برنامـه است که اوالً مرجع داوري را ماخوذ می
. تر عمل کند و ظرف شش مـاه داوري را بـه انجـام رسـاند    نانهتوجه کافی مبذول دارد که واقع بی

کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند، زیرا هرگونـه تغییـر در برنامـه    ثانیاً او را ملزم می
مطمئنـی را بـراي   بدینسـان دیـوان وسـیله   . زمانی موکول به اطالع طرفین و تصویب دیوان اسـت 

)محبی، همان.(اهد داشتکنترل عملکرد داوران در دست خو

نامهکارکرد داوري: گفتار سوم
نامـه از  ابتکـارات قواعـد داوري اتـاق بازرگـانی      تر نیـز گفتـه شـد، داوري   همانطور که پیش

گـردد کـه بـراي شـروع     سابقه تنظیم این سند به رویه سنتی حقوق فرانسه بر می. المللی است بین
).93، ص 1378محبی، ( دانسته است ي را الزم مینامه داورداوري، تائید و تنفیذ موافقت

دانـان صـورت گرفتـه   هـاي متفـاوتی بـین حقـوق    نامه، نظرات و بحثضرورت داوريدرباره
انـد و  از آن انتقـاد کـرده  2دانان متعلق به حقوق عرفـی دانان، به ویژه حقوقبرخی از حقوق. است
ه ایـن سـند الزم نیسـت و موجـب اتـالف وقـت       نامه اولیـه داوري، تهیـ  اند با وجود موافقت گفته

نامه، این سـند داراي  اما با وجود چنین انتقادهایی نسبت به تنظیم داوري).  محبی، همان(شود  می
:این مواردعبارتند از. کارکردهاي متفاوتی است که به بیان آنها خواهیم پرداخت

یمورد اختالف و روند رسیدگواضح و مشخص ساختن موضوعات )1
نامــه، واضــح ســاختن موضــوعات مــورد یکــی از کارکردهــاي اصــلی و قابــل توجــه داوري

ایـن موضـوع از   . اختالف براي رسیدگی و همچنین ارائه تصویر روشنی از روند رسیدگی اسـت 
ي رسـیدگی مـاهوي اسـت و مـانع از آشـفتگی و      این  حیث که موجب ساماندهی و تنظیم نحـوه 

نامـه سـند   داوري)  محبی، همان.(شود، اهمیت داردان داوري میپراکندگی یا بالتکلیفی در جری
وفصـل قـرار بگیـرد واضـح  و مشـخص      مهمی است، چراکه موضوعاتی را کـه بایـد مـورد حـل    

المللیقواعد داوري اتاق بازرگانی بین24ماده .1
2. Common law
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کنـد،  نامه به همراه جـدولی کـه زمـان بنـدي داوري را تنظـیم مـی      سازد و به بیان دیگر داوريمی
نـد کـاملی از رسـیدگی را در اختیـار آنـان قـرار       باشد زیرا روسندي مفید براي طرفین دعوي می

(Borba,2009,p.86). .دهدمی

.(Ibid):گویدمیBroan (2008)در دفاع از این نظریه، 
المللـی  بـه وسـیله الـزام طـرفین بـه تنظـیم جزئیـاتی کـه          قواعد داوري اتـاق بازرگـانی بـین   "

خواسـت پـیش از دادرسـی اسـت و     ایـن سـند شـبیه بـه در    . شـود نامه نام دارد، متمـایز مـی  داوري
اگرچـه  . کنـد و فصـل قـرار بگیـرد را خالصـه مـی     طرفین و مسائلی که بایـد مـورد حـل    خواسته
تواند به طـرفین کمـک کنـد تـا موضـوعات مـورد اخـتالف را        اي مینامه به نحو گستردهداوري

توانـد  راي آن مـی کند اما در مقابل نیز اجـ مشخص نمایند و نیز حل سریع اختالفات را تسهیل می
".تر شدن زمان  و افزایش هزینه داوري بشودموجب طوالنی

نامه به دنبال سود و منـافع شخصـی   شود، اگرچه طرفین هنگام تنظیم داوريهمچنین گفته می
خویش هستند اما طرفین و داوران به نحو آشکاري از موضـوعاتی کـه بایـد مـورد بررسـی قـرار       

.یابندبگیرد اطالع می
شـاید اصـلی  . نامه با انتقاداتی نیز همراه استتر گفته شد، تنظیم داوريه همانطور که پیشالبت

نامـه رونـد داوري را طـوالنی    شود ایـن اسـت کـه داوري   نامه وارد میترین انتقادي که بر داوري
نامـه اعـالم   در انتقـاد نسـبت بـه تنظـیم داوري    ) Taloe)1999و Gwenبـه عنـوان مثـال    . سـازد می
.(Ibid): دارندمی

نامه موجب تأخیر چشـمگیري، فراتـر از مـدت دو مـاه کـه بـه       سازي داوريدر عمل، آماده"
شـود و طـرفین نیـز در تنظـیم آن بـه نحـو       موجب قواعد داوري اتاق بازرگانی مشخص شده، می

".ناگزیري در پی سود و منفعت خویش هستند

تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید، اگرچـه       رکلی مینامه، به طوبا توجه به نظرات باال در باب داوري
تـر  دهـد و رونـد داوري را کمـی طـوالنی    نامه مدت زمانی را به خود اختصاص مـی تنظیم داوري

تـرین  قابـل توجـه  . سـازد اما کارکردهـاي مختلفـی دارد کـه تنظـیم آن را ضـروري مـی      کند، می
مـورد رسـیدگی و حـل   نامه روشن ساختن موضوعاتی اسـت کـه بایـد   ویژگی و کارکرد داوري

سـی و هـم دادگـاه اجـرا کننـده راي را قـادر       .سی.وفصل قرار بگیرند، این مسئله، هم دادگاه آي
مـورد  موضوعات ارجاع شده به داوري صـحیحاً رسـیدگی و  آیا همهسازد که کنترل نماید،می

همین بررسـی و  . نهاند یااینکه داوران از اختیارات خود تجاوز کردهحکم قرارگرفته یا خیر و یا
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بـرد و نهایتـاً داوري اتـاق بازرگـانی     مـی هاست کـه ضـریب اطمینـان اجـراي راي را بـاال      کنترل
بخشـد  وفصل اختالفات تجاري ارتقـا مـی  اي موثر و مطمئن براي حلالمللی را به عنوان شیوهبین

).107، ص 1380محبی، (
چیـدگی برخـوردار اسـت تـا حـدي کـه       مواقع موضوعات مورد اخـتالف طـرفین از پی  البته،گاهی

در . شـود نامـه غیـرممکن مـی   تعیین دقیق موضوعات مورد اخـتالف  و جزئیـات و ابعـاد آن در داوري   
قواعد داوري اتاق بـه طـرفین اختیـار داده اسـت     23تر گفته شد، ماده چنین مواردي  همانطور که پیش

ان کنند و یا  اینکه  هیچ موضـوع خاصـی   نامه بیکه موضوعات مورد اختالف را به طورکلی در داوري
دیوان در رابطـه بـا هـر موضـوعی کـه  در      "نامه ذکر نکنند و تنها قید شود را براي رسیدگی در داوري

بنـابراین  ".روند حل اختالف پیش خواهد آمد و به پیشنهاد طرفین مطرح شود، رسـیدگی خواهـدکرد  
نامه اسـت امـا  در   ز کارکردهاي اصلی داوريشک، اگرچه تعیین دقیق موضوعات مورد اختالف ابی

بینـی موضـوعات مـورد اخـتالف غیـرممکن بـوده، قواعـد داوري اتـاق عـدم ذکـر           مواردي که  پیش
.موضوعات مورد اختالف و یا بر شمردن آن بطورکلی را  مجاز دانسته است

ـ داوري)2 نامـه اولیـه   تنامه فرصتی براي آشنایی طرفین با یکدیگر و رفع ابهامات از موافق
داوري

نامه دارد ایـن اسـت کـه  ایـن سـند در آسـتانه داوري و تشـکیل        کارکرد دیگري که داوري
آورد کـه طـرفین و وکـالي آنهـا بـا یکـدیگر آشـنا        شود و فرصتی را فراهم مـی پرونده انجام می

مـات و  شـود  ابها همچنـین باعـث مـی   .  ببرنـد اي از نظرات و روحیات یکدیگر پیشوند و به پاره
رسـیدگی حقـوقی شـوند    خواهنـد وارد مرحلـه  مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می

تري نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع تصویر نسبتا روشن
مبنـا را  شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یـا الاقـل ادعاهـاي بـی    واستدالالت موجب می

این فرصت نیز براي رفـع ابهامـات احتمـالی    . تري به قضیه بنگرندبینانهار بگذارند و با دید واقعکن
هاي جدید در رابطه با موضوعاتی که مغفول مانده، بسیار مطلـوب  نامه داوري یا توافقاز موافقت

ــت  ــان، ص  (اس ــی، هم ــارکرد از داوري   ). 106محب ــن ک ــا ای ــه ب ــی در رابط ــه،  م ــه   نام ــوان ب ت
اولـین  . کـرد هاي تنظیم شده در  چندین  پرونده مطرح شده در اتاق بازرگانی  اشـاره  نامهوريدا

درایـن پرونـده کـه    . 1المللی استمطرح شده در اتاق بازرگانی بین8324پرونده، پرونده شماره 
ه بودنـد،   اولیه داوري، قانون حاکم بر قرارداد را قانون فرانسه انتخاب کردطرفین در موافقت نامه

1. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.html
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بدون تعیین این موضوع که آیا قصد طرفین از قانون فرانسه  ارجاع به قانون داخلـی فرانسـه بـوده    
نامه به طرفین کمک کرد در رابطه با این موضوع بـه نحـو   المللی آن، تنظیم داوريو یا قانون بین
:گیري نمایند و چنین مقرر دارنددقیق تصمیم

بین طرفین چنین مقـرر داشـته کـه قـانون حـاکم بـر قـرارداد،        نامه شرط موجود در موافقت"
لمللـی حـاکم   اشود و چون قانون فرانسه باید بـر بیـع بـین   این انتخاب تأیید می. قانون فرانسه است

".وین بر این قرارداد حاکم خواهد بود1980المللی باشد، بنابراین کنوانسیون بیع بین

شـماره  تـوان  بـه آن اشـاره داشـت، پرونـده     زمینه مـی همچنین به پرونده دیگري که  در این
36/D/91/261ي آن، در رابطـه بـا قـانون    نامـه ، مطرح شده در اتاق بازرگانی است که در داوري

: حاکم برقرارداد اینگونه مقرر گشته است
طبق توافق طرفین، قانون ایران حاکم بر قراردادهاي اسـتناد شـده توسـط خواهـان و قـانون      "

و همچنـین در  ".باشـد بایجان حاکم بر قراردادهاي اسـتناد شـده توسـط خوانـده دعـوي مـی      آذر
اند، از جمله اینکـه، داور اختیـار رفتـار    نامه اختیاراتی را طرفین به هیئت داوري اعطا کردهداوري

تواند به صالحدید خـود یـا تقاضـاي    را دارد و همچنین داور میAmiable compositorبه عنوان 
.ک از طرفین زمان رسیدگی را تمدید نمایدهری

این پرونـده کـه   نامهدر داوري. است97812نامه بررسی شده دیگر در پرونده شماره داوري
گردد، چنین مقرر شـده  به اختالف  میان یک فروشنده ایتالیایی و یک خریدار آلمانی مربوط می

المللـی اسـت و در مواقـع    ق بازرگانی بـین بود که قانون شکلی حاکم بر داوري، قواعد داوري اتا
همچنـین در  . الملـل خصوصـی کشـور سـوئیس اعمـال خواهـد شـد       قانون بـین 12سکوت فصل 

نامه، این اختیار به هیئت داوري داده شد که در ارتباط با قانون مـاهوي حـاکم بـر دعـوي     داوري
عات مـورد اخـتالف   هیئت داوري نیز  با توجـه بـه شـرایط و همچنـین موضـو     . گیري کندتصمیم

را به عنوان قانون ماهوي حـاکم بـر اخـتالف آنـان     19803المللی کاال طرفین، کنوانسیون بیع بین
.تعیین کرد

تـوان بـه نقـش کـاربردي     شـده در بـاال، بـه خـوبی مـی     بنابراین با توجه به پرونده هاي مطـرح 
از جملـه  تعیـین   نامه در مشخص ساختن مسائل و موضوعات مهـم در طـول رونـد داوري   داوري

.بردقانون حاکم بر دعوا پی

المللیبیني حضوري به اتاق بازرگانی مرجعه: منبع.1
2. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html
3. United nation sales convention 1980
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نامهامکان صدور قرارهاي تأمینی و موقتی پیش از تنظیم داوري) 3
نامـه،  گـردد ایـن اسـت کـه داوري    نامه وارد مـی یکی از انتقاداتی که همواره بر تنظیم داوري

آن  اي کــه بــه تنظــیمگــردد و مــدت زمــان دو ماهــهشــدن رونــد رســیدگی مــیموجــب طــوالنی
شود، روند رسیدگی را کند سـاخته و موجـب ایـراد ضـرر و زیـان بـه طـرفین        اختصاص داده می

نامـه، اگـر   گردد این است که آیا پیش از تنظـیم داوري یکی از سواالتی که مطرح می. گرددمی
توانـد قـرار تـأمینی صـادر کنـد و یـا اینکـه        ضرري متوجه یکی از طرفین باشد، هیئت داوري می

شـماره   توان به پرونـده هایی است؟ در پاسخ به این سوال میامه مانع از صدور چنین قرارداوري ن
نامـه،  در این پرونده خواهان پـیش از تنظـیم داوري  . المللی اشاره کرد، اتاق بازرگانی بین10973

تـوان  تقاضاي صدور دستور موقت را کرده بود و هیئت داوري در رابطه با این پرسش که آیا می
پیش از تنظیم داوري نامه، تقاضاي صدور اقدامات تأمینی را نمـود و یـا خیـر، چنـین اظهـار نظـر       

:کرده است
هاي تـأمینی  نامه باید پیش از صدور قرارگونه الزامی مبنی بر اینکه، داوريدر مقررات هیچ"

رونـده تحویـل   همین که پ: داردنیز چنین مقرر می18ماده . و موقت تنظیم شده باشد وجود ندارد
در ایـن  . هیئت داوري شد،  یکی از طرفین می تواندتقاضاي صدور قرار تأمینی و موقت را بکنـد 

سی بایـد پرونـده را بـه محـض تشـکیل هیئـت       .سی.دارد، دبیرخانه آينیز مقرر می13راستا ماده 
بنـابراین  . شـد داوري در اختیار آنان بگذارد، مشروط بر اینکه خواهان از قبل هزینـه را پرداختـه با  

در نتیجـه اکنـون پـس از    . کنـد از تاریخ دریافت پرونده، هیئـت داوري رسـماً آغـاز بـه کـار مـی      
میالدي، واضح و مبـرهن اسـت کـه براسـاس قواعـد داوري      1988اصالحات انجام شده در سال 

تـأمینی و  نامه، قرارتواند پیش از تنظیم یا  امضا داوريالمللی، هیئت داوري میاتاق بازرگانی بین
این موضوع مشخص نبود کـه  1988و 1975در قواعد داوري اتاق در سال . موقت را صادر کند
تواند چنین عمل نماید یا خیر، در صورتی که این حـق قابـل اعمـال خواهـد     آیا هیئت داوري می

ارد در نتیجه اینکه هیئت داوري باید آماده باشد تا بـراي اجـراي چنـین تقاضـاهایی سـریعا و     . بود
".عمل شود

گردد که داوري نامه مانع از صدور بنابراین با توجه به این راي صادر شده چنین مشخص می
قرارهاي موقت و تأمینی نیست و اگر در آغاز رسـیدگی یکـی از طـرفین پـیش از تنظـیم داوري      

نـد  تقاضاي صدور قرار تأمینی  را بنماید، هیئت داوري اگر صدور چنین قـراري را ضـرورري بدا  
.باید آن را صادرنماید
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المللیهاي خارج از اتاق بازرگانی بیننامه در داوريداوري)4
نامـه از ابتکـارات قواعـد داوري اتـاق بازرگـانی      تـر نیـز گفتـه شـد، داوري    همانطور که پیش

زمانی که دو طرف با توافق یکدیگر اختالف خـود را طبـق قواعـد داوري اتـاق     . المللی استبین
اما هیچ مـانعی وجـود   .  نامه هستندنمایند، ملزم به تنظیم داوريوفصل میالمللی حلبینبازرگانی

نامـه یـا سـندي شـبیه بـه آن را تنظـیم       هاي خارج از اتاق نیـز، طـرفین داوري  ندارد  که در داوري
. کنند، مشروط بر اینکه قانون حاکم بر داوري آنان تنظـیم چنـین سـندي را ممنـوع نکـرده باشـد      

سـی  .سـی .نامه مرسـوم آي در مقابل داوري"1نامه مورديداوري"توان اي را مینامهداوريچنین
.نامید

شک هنگام تنظیم داوري نامه در خـارج از قواعـد داوري اتـاق، دیگـر نیـازي بـه رعایـت        بی
توانـد  کامل ضوابط و مقررات حاکم بر آن، طبق قواعد داوري اتاق  نیسـت و هیئـت داوري مـی   

.خواهــد در آن بگنجاننــد و یــا هــر مطلبــی را در آن درج نماینــد     ا کــه مــی هــر شــرطی ر 
(Mills,2005,p.13)

المللـی، هیئـت   هاي خـارج از اتـاق بازرگـانی بـین    گردد، آیا در داورياین پرسش مطرح می
نامـه داوري  رغم فقدان الزام قانونی در مقررات شـکلی و سـکوت موافقـت   تواند  علیداوري می

نامه را بر جریان رسیدگی تحمیل کند؟ نامه، تنظیم داوريم داوريدر خصوص تنظی
توان گفت، به طورکلی این مطلب پذیرش جهانی و عام دارد کـه  در پاسخ به این پرسش می

انجـام  طـرفین نقـش مهمـی در تعیـین نحـوه     قانون حاکم بر داوري هرچـه باشـد، آزادي و اراده  
در "دارد کنوانسیون نیویورك است که مقـرر مـی  ) د) (1(5شاهد این امر ماده .  رسیدگی دارد

صورتی که آیین رسیدگی مطابق توافق طرفین نباشد، یا در صورت فقدان چنین تـوافقی، مطـابق   
، 1391حبیبـی،  ( توان از شناسایی راي خودداري کردمی"قانون کشور محل انجام داوري نباشد

).529ص
تیجـه گرفـت کـه بـدون توافـق طـرفین، هیئـت داوري        تـوان ن بنابراین به طـورکلی چنـین مـی   

مطلـق نیسـت و بـه نظـر     گیـري  امـا ایـن نتیجـه   . نامه کندتواند طرفین را ملزم به تنظیم داورينمی
:توان استثنائی را بر آن وارد ساخترسد در دو مورد میمی

نخست در جایی است که طرفین در مـورد آیـین رسـیدگی حـاکم بـر داوري توافـق نکـرده       
در چنین مواردي و مطابق با اکثر قواعد سازمانی، هیئت داوري در مـورد آیـین رسـیدگی   . باشند

ایـن آیـین، در حـالی کـه ممکـن اسـت خصوصـیات        . گیرد تصمیم خواهـد گرفـت  که باید پیش
1. Ad hoc Terms of referance
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شود و براي هر داوري چهره متمایز بـه  مشترك عمومی داشته باشد، با جزئیات پرونده منطبق می
اي طرفین آیین رسیدگی را تعیین بنابراین اگر در پرونده). 530حبیبی، همان، ص(گیرد خود می

رسـد،  نکرده باشند، هیئت داوري در صورتی که مناسب و مقتضـی تشـخیص دهـد، بـه نظـر مـی      
.بینی و طرفین را ملزم به تدوین آن کندنامه را پیشتواند  تنظیم داوريمی

توانـد آنـان را ملـزم بـه     اوري بدون توافق طرفین مـی رسد هیئت دمورد دیگري که به نظر می
نامـه داوري چنـین اختیـاري را    نامه کند در جایی است که طرفین در ضمن موافقتتنظیم داوري

نامه داوري  موارد مختلفـی همچـون   دانیم در موافقتهمانطور که می. به هیات داوري داده باشد
تشکیل هیئت داوري،  محل داوري، زبـان داوري  هاختالفی که باید به داوري ارجاع گردد، نحو

همــانطور کــه ضــرورتی نــدارد تمــام نکــاتی کــه عمومــاً بــراي  . گــرددو دیگــر مــوارد درج مــی
گـردد، ایـن امکـان هـم     نامـه داوري درج شود، در هـر موافقـت  هاي داوري ذکر مینامهموافقت

امیرمعـزي،  (مـه گنجانـده شـود     نااي در موافقـت وجود دارد که در پرونده خاص، شـرایط ویـژه  
نامه داوري بـه  بنابراین اگر متناسب با شرایط یک پرونده، طرفین ضمن موافقت).  93، ص 1392

دانـد  هیئت داوري این اختیار را داده باشند کـه در رابطـه برخـی مسـائل شـکلی کـه مناسـب مـی        
اقعی کـه  مناسـب و   توانـد در مـو  گیري کند، هیئت داوري به موجب چنین اختیـاري  مـی  تصمیم

دهـد، ماننــد زمــانی کـه موضــوع مــورد اخـتالف از پیچیــدگی بــاالیی    ضـرورري  تشــخیص مــی 
.نامه کندبرخوردار است،  بدون توافق قبلی طرفین، آنان را ملزم به تنظیم داوري

گیرينتیجه
. لی اسـت الملفرد قواعد داوري اتاق بازرگانی بینهاي منحصر به نامه از ویژگیتنظیم داوري

شـود طـرفین در مراحـل آغـازین داوري بـا توافـق یکـدیگر و هیئـت         تنظیم این سند موجب مـی 
داوري، موضوعات مورد اختالفی را که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد به همـراه سـایر مـواردي    

بـه طـورکلی، در   . که ممکن است در طول رونـد داوري بـا آن مواجـه گردنـد، مشـخص نماینـد      
نامـه  نامـه موافقـت  نخسـت آنکـه، داوري  . توان  اشـاره داشـت  نامه به چند نکته میريرابطه با داو

نامه داوري که در مراحـل آغـازین داوري تنظـیم    داوري نیست بلکه سندي است جدا از موافقت
نامه تـوافقی اسـت میـان طـرفین     رسد، در واقع داوريشده و به امضاي طرفین و هیئت داوري می

نامه داوري تنظیم شده، اختالف مورد نظر را روشـن  ري که متعاقب موافقتاختالف و هیئت داو
دوم آنکــه، طــرفین . کنــدســاخته و همچنــین محــدوده صــالحیت هیئــت داوري را مشــخص مــی
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نامـه  توانند هر موردي را که در ارتباط بـا موضـوعات مـورد اخـتالف آنـان  اسـت در داوري      می
از این موارد دقت الزم را به کار ببندنـد، چراکـه درج   درج کنند، اما باید در هنگام درج هریک

سزایی را در رونـد داوري خواهـد داشـت و پـس     شک تأثیر بهنامه  بیهر شرط یا نکته در داوري
رغـم  از تنظیم و امضا توسط طرفین و داوران دیگر قابـل تغییـر نخواهـد بـود و سـوم آنکـه، علـی       

نامـه را   انـد از جملـه اینکـه داوري   نامـه وارد کـرده  ريانتقاداتی که برخـی منتقـدان بـر تنظـیم داو    
نامـه سـندي اسـت کـه داراي     داننـد، بایـد گفـت داوري   موجب کنـد شـدن رونـد رسـیدگی مـی     

کارکردهاي قابل تـوجهی اسـت از جملـه اینکـه موجـب آشـنایی طـرفین در آغـاز رسـیدگی بـا           
، خالهـاي قـرارداد   سـازد شود، موضوعات مورد رسیدگی را واضـح و مشـخص مـی   یکدیگر می

کند، تنظـیم آن مـانع از صـدور دسـتورات تـأمینی و مـوقتی نیسـت در        اولیه میان طرفین را پر می
شود و در آخـر اینکـه بـه دلیـل کارکردهـاي قابـل       نتیجه موجب ایراد ضرر و زیان به طرفین نمی

توانند، تنظـیم آن را  المللی مینامه، افراد در داوري هاي خارج از اتاق بازرگانی بینتوجه داوري
. بینی کنندپیش



147 المللینامه و جایگاه آن در داوري تجاري بینداوري

منابع
فارسی) الف

، چاپ اول،تهران، دادگستر، داوري بازرگانی بین المللی، 1392امیرمعزي، احمد،-
داوري تجـاري بـین   ، 1391دي ام لیو ،جولیان ، اي میستلیس، لوکاس ، ام کرول، اسـتفان،  -

قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ترجمه ي محمد حبیبی مجنده، المللی تطبیقی
ســاختار و ( ســی.ســی.، ســاز و کــار دیــوان بــین المللــی داوري آي 1386کربــاي، جنیفــر،-

، ترجمه ي دکتر محسن محبی، تهران،  نشـریه اتـاق بازرگـانی صـنایع و     بخش اول) صالحیت ها
معادن ایران، شماره دوم

در رسـیدگی هـاي داوري در   دخالـت دادگـاه هـا    "، 1391مافی، همایون، پارسافر، جواد، -
، فصلنامه ي دیدگاه هاي حقوق قضایی، دوره هفده، شماره پنجـاه و هفـت، صـص    "حقوق ایرن

105-130
، چـاپ اول، تهـران، اتـاق    نظام داوري اتـاق بازرگـانی بـین المللـی    ، 1380محبی، محسن، -

بازرگانی بین المللی، کمیته ایرانی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران،
، نشـریه دفتـر خـدمات    "نظـام داوري اتـاق بازرگـانی بـین المللـی     "، 1378محبی، محسن،-

-29حقوقی بین المللی جمهوري اسالمی ایران، مجله ي حقوقی،  شماره بیسـت و چهارم،صـص  
104

چـاپ دوم،  ،"آیـین داوري "داوري تجـاري بـین المللـی    ، 1390نیک بخت، حمید رضـا،  -
ژوهش هاي بازرگانی تهران، موسسه مطالعات و پ

التین) ب

- Arbitration rule of the Belgian center for arbitration and mediation,
available at: http://www.cepani.be/nl

- Arbitration rules of the japan commercial arbitration association, available
at:http://www.jcaa.or.jp/e/

- Calvo Goller,Karin,2012, "The 2012 ICC Rules of Arbitration –An
Accelerated Procedure and Substantial Changes", Journal of International
Arbitration 29,no.3, p. 323-344

- D.M.Lew, Julian, A.Mistelis, Loukas, M. Kroll,Stefan,2003,Comparative
International Commercial Arbitration,Kluwer law international

- Derain, Yves, Schwartz,Eric A.,1998,A guide to the new Icc Rules of
Arbitration, Kluwer law international



148
1394تابستان، یازدهم، شماره مصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

- G.Bassler,judge William, B. Davidson,Robert,2008, "How To Select The
Best Seat For Your International Arbitration- The Case For United States",
Meley's International Arbitration Report

- ICC rules of arbitration 1998 available at: www.iccwbo.org
- ICC rules of arbitration 2012 available at :www.iccwbo.org
- Latham and Watkins,Guide to International Arbitrartion, 2014, available at:

www.lw.com/.../guide-to-international-arbitration
- M.Borba,Igor,2009, "A comparative study between AAA and ICC" ,

Marquet university
- Mills,Karen,2005,"Terms of reference",karimsyah law firm,Jakarata
- Sammartano,Mauro Rubino,2001,International Arbitration law and

Practice,Kluwer Law International
- Schafer, Erik, Verbist, Herman,Imhoos, Christoph,2005, ICC Arbitration in

Practice, Kluwer law International


