داوري تجاري و اصول حاكم بر
آن در حقوق انگليس
آرتورتي .گنينگز
ARTHUR T. GINNINGS

ترجمه و تلخيص:
دكتر حسين ميرمحمد صادقي
اشاره
امروزه با توجه به موانعي چوو

زينهوهزاي

گياف ،تشرنفات بسيار و تأخيرات غيرقابل قبوو
كه در راه مراج عه بوه دادگازاوا وجوود دارد،
بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي ترجيح ميدزهو
كه براي حل و فصل اختالفات تجاري خود به داوري
تمسك جونه  .ب ننترتيب ليوم آشهاني حقوق انا
با اصو

داورنااي تجاري و آنين دادرسوي حواك

بر انهگونه داورناا اموري اجتها ناپوينر شو ه
است« .آرتور تي .گهيهگي» كه در فاصله سوالااي
 1971تا  1977ت رنس داوري در دانشگاه «ردنهو »
انگلستا

علموي

را بهعا ه داشوته و از تجوار

مامي نيي در زميهه داورناواي تجواري برخوودار
است ،در كتا

خود تحت عهووا

«رازهمواي عملوي

داوري»  Arbitration: A Practical Guideكه در سا
انگلستا

 1984در

به چاپ رسي ه است ،جهبهزاي گونواگو

داوري تجاري و اصول حاكم...
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داورناوواي تجوواري را بووا تأكيوو

بوور قوووانين

انگليس ،از مراحل مق ماتي تا مرحله نااني ،با
قلمي روا
كتا

شرح ميدز .
«رازهماي عملي داوري» زرچه

برمبهاي

قوانين داوري انگلستا

نگاشته ش ه است اما با

توجه به مازيت كلي آ

و نيي با نگرش به تأثير

حقوق انگليس بر داورناواي تجواري بينالمللوي،
اطالعات مفي ي را در مورد كليه داورنااي تجاري
به خوانه ه ارائه ميدز  .البته بهلحاظ رعانوت
اختصار و نيي با توجه به انهكوه بعيوي ملالوب
كتا

مهحصورا مربوطبوه سيسوت

ميباش  ،مترج

ق ياني انگلويس

ضمن حفظ بخشاا و بحثاواي اصولي

كتا  ،انن قبيل موارد را حتيالمق ور تلخيص نا
حيف كرده است.
«مترج »
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مجلة حقوقي  /شمارة دهم

1
موقعيت داوري در مقايسه با رسيدگي
قضايي در دادگاه
زما گونه كوه اغلوب موردم آگازهو ،
اقامه دعوي وسيلهاي است براي حل و فصول
اختالف از طرنق ارجاع آ

به نك نوا چهو

وراي حول و
قاضي دادگاه .راه دنگري كه بو
واع آ
وود دارد ،ارجو
وتالف وجو
ول اخو
فصو

وه
بو

داوري است.
براي بعيي از افوراد مازيوت و نقو
داوري در حل و فصل اختالفات كامال واضح و
روشوون نيسووت و بهووابرانن ضوورورت دارد
توضيحاتي در زميهوه معهواي انون اصولالح
داده شود .با توجه به اصلي كه داوري بر
آ

استوار است ميتوا

آ

را به نكوي از

صور زنر تعرنف كرد:
الووف

و رسووي گي حقوووقي برمبهوواي

والم و
وخيص ،اعو
وراي تشو
ورفين بو
وت طو
درخواسو
اجراي حقوق و تكاليف آناا.

داوري تجاري و اصول حاكم...
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و رسي گي حقوقي متكوي بور قوانو
موضوعه1

كه با توجوه بوه قلمورو قوانو

مربوطه

صورت ميگيرد.

ج و رسي گي غيرحقوقي براي ت شخيص و
اعالم (نه اجراي) آنچه كه به نظور مرجو
صالح ،محكمه ،داور و نا سرداور ،حقوق و
وظانف زر نك از طرفين را (براي مثا

در

اختالفات تجاري) تشكيل ميدز .
مفاوووووم داوري موووووارد زنوووور را
دربرنميگيرد:
الف و مصالحه.
و توافوق طورفين دانور بور قبوو
ور وكيول ،نوا بوه نتيجوه
التيام بوه نظو
ارزنابي و نا به اصو
ج

ع الت طبيعي.

و رسوووي گي بوووهموجب شوووران

قراردادزاي استان ارد مورد اسوتفاده در
صهان

سواختماني2

(اعو

از قراردادزواي

اصلي نا فرعي).
 .1عالوه بر داورنااي خاص ،گازي داوري داراي قانو است
كه موارد ،نحوه برگياري داوري ،احكام و آثار و ابعواد
آ را مشخص ميكه  .مثال در انرا با زشت قانو آنوين
دادرسي م ني راج به داوري است .مهظور از رسي گي حقوقي
متكي بر قانو موضوعه انن قبيل داورناا است .و «م».
 .2مانه قراردادزاي نمونه كه بوه اسو شوران عموومي
پيما بين پيمانكارا امور راه و ساختما نا كارفرموا
اميا ميشود .و «م».
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دو گوازياا نا تأني نهزاي آرشيتكت،
وا ماهو
وأمور نو
مو

وب
وه موجو
وه بو
واظر كو
نو

قرارداد اجراي كارزواي سواختماني صوادر
ميشود.
و ارجوواع موضوووعات ناشووي از

زووو

رقابتاوواي ورزشووي بووه مقامووات ورزشووي
مربوطه.
زمان و هزينه
كسانيكه ميخوازه
حقوقي شوون

وارد نوك رسوي گي

و دعوواني را شوروع كههو ،

زمواره مانله

قبل از زرگونوه اقو امي،

اطالعوواتي در مووورد ميوويا

زينهووهزاي

احتمووالي بهدسووت آورنوو ا امووا معمووو
آناا نميتوانه

مشاورا

انن زميهه بهدست ب زه
كه مييا

مشاورا

و اظاار ميدارن

زينهه بستگي به شوران

دارد .در عموول ،ميوويا
مستقي

تخمين قاطعي در

بوه مو ت زموا

مختلوف

زينهووه بسووتگي
صورف شو ه توسو

وا خبوره و
حقوقي ،شاود عوادي نو

طرفين دارد .انن نكته بين دعاوي قيواني
كه در دادگازاا ملرح ميشون

و داورناوا

مشترك است .عالوه برانن ،در داوري بانو
دستميد و زينههزاي داور نا داورا
داوري تجاري و اصول حاكم...
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پرداخت شود ،زرچه

ميتوا

وت در عوو
گفو
كمتوري در

انن قبيل زينههزا مو ت زموا

داورناا صرف ميشود كه خوود موجوب كواز
زينههزاي دنگر ميگردد.
زمواره در مورد اننكه آنا داوري نا
وك روش
واه كو ام نو
ووي در دادگو
وه دعو
اقامو
اختالفنظور

باتري براي حل اختالف ميباشو

وجود داشته است .بعيي ادعا ميكههو

كوه

ووه
وورن تر و در نتيجو
ووبه سو
داوري بالهسو
ارزا تر است ،ليكن سانرنن با انون نظور
موافق نيسته  .مبهاي انن نظرنوات زرچوه
باش  ،واقعيت انن است كه داوري بهمعهاي
واقعي كلمه نه سرن

اسوت و نوه ارزا

در نتيجه تموامي دسوتان ركارا
داوري بان

و

در امور

ناانوت سوعي و توالش خوود را

براي تشونق طرفين بوه مصوالحه در اسورع
وقت و با توجه بوه كليوه شوران

موجوود

بهكار برن .
خصوصي بودن و سادگي جريانات داوري
از ميا

مياناي مختلف داوري ميتوا

از خصوصي ،ساده و غيررسمي بوود

جرنوا

داوري نام برد .از نك نظر ،انون مسوهله
ق ري ناخوشانه
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كه نتيجتوا

داورناا چييي شبيه به رونه قياني انجاد
نميكههوو  .نظوور نووك داور نميتوانوو

در

دعواي دنگر موورد اسوتهاد قورار گيورد،
زنرا زر دعوي ملوابق مازيوت خوود و بوا
كمترنن تشرنفات مورد بررسي قرار ميگيرد
و حك

صادره نيي علهوي نميگوردد .عوالوه

برانن ،به استثهاي شران
قانو

سا

مح ودي كوه در

 1979انگليس مقرر شو ه

اسوت3،

وه
وامي كو
وي در احكو
ووارد ،نعهو
وانر مو
در سو
برمبهاي رونه معموو

در آ

كشوور صوادر

ميشووون  ،دليوول تصووميمات متخوويه
نميگردد و انن خود مان

كوور

عملي دنگري است

در راه استهاد به احكام داوري ،حتي اگر
علهي نيي بشون

4.

تخصص داور

 .3ملابق انن قوانو براسوا موافقتهاموه داوري و نوا
بهدستور دادگاه ميتوا داور را مليم به كر د نل حكو
نمود .البته ارائه دليل به معهاي افشاي كامل اسوت لي
كه تصمي داور بر آ استوار ميباش  ،نيست« .م».
 .4در انرا ملابق ماده  658قانو آنوين دادرسوي مو ني
«رأي داور بان موجه و م لل بوده و مخالف بوا قووانين
موج حق نباش » .و «م»

داوري تجاري و اصول حاكم...
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نكي از مياناي دنگري كه براي داوري
كوور ميشووود ،آ
ميتوانوو

اسووت كووه داور غالبووا
داوري بووه دانوو

و

در جرنووا

تجربه خود اتكاي بسويار داشوته باشو

و

نيازي نيست كه در موورد حرفوه بهخصووص،
ولالحات فهوي
عرف تجواري و نوا معهواي اصو
توضيحي براي او داده شوودا در صوورتيكه
زم اسوت چهوين موضووعاتي را بوا

معمو

جيئيات بسيار بوراي قاضوي دادگواه شورح
داد .در كهار انن مسهله بانو
داشت كه نك خصوصيت ماو
در انگلستا
شارستا

بوه نواد

جرنانوات داوري

وه دادگواه
حق رجووع داور بو

براي گرفتن اطالعات حقوقي مورد

5

نياز وي ميباش ( .البته چهين حقي ملابق
سا

قانو

 1979ق ري مح ود شو ه اسوت).

وتن دانو
وا داشو
داور بو

وه
و تجربو

زميهه دعوي ،در حقيقت نق

زم در

«خبورة سووم»

را در كهار طورفين دعووي بوازي ميكهو .
بعيي گفتهان
غيرمللو

كه انن ميتوانو

نوك امور

باش  ،ولي سانرنن ادعا ميكهه

كه نكته اساسي در گماشتن نك نفر متخصوص
بهعهوا

داور در زمين است و انن مسوهله

5 . High Court.
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نكي از جالبترنن خصوصيات جرنانات داوري
را تشكيل ميدز .
مالحظات ديگر
وا
وه در قراردادزو
وت كو
وه ش و ه اسو
گفتو
نبانوو

داوري بووهعهوا

تهاووا راهحوول

اختالفات ناشي از قورارداد شوهاخته شوود
تا ،درصورت بروز اخوتالف ،طورفين امكوا
بررسي انن نكته را كه آنا رجوع مسوتقي
آنا

به دادگاه باتر است نا ارجاع امور

به داوري ،داشته باشه  .زمچهين ميتووا
گفت كه قاضوي بوهعهوا
باتر ميتوان

حقوقو ا

متخصوص

در مواردي كه شاادت شواز

خبره نك طرف با شاز
داشته باش  ،تصمي

طورف دنگور تهواق
زم را اتخا

البته انن نظر را ميتوا

نمان .

بوا توجوه بوه

امتياز تخصص داور رد كرد.
اعترا

دنگر به داوري بورانن مبهوا

است كه مسائل حقوقي نا اختالفات راج بوه
حك

داوري بان

ناانتا بهوسيله دادگواه

واه
ون راه دادگو
وود و در انو
ول شو
ول و فصو
حو
بهن رت بهرسي گي مازوي ميپردازدا زنورا
فر

برانن است كه داور بوادرنظر گورفتن

كليه مو ارك موجوود بوهنظر

صحيحي دسوت

داوري تجاري و اصول حاكم...
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نافته اسوتا در صوورتيكه اگور دعووي از
ابت ا در دادگاه ملرح ميش  ،دادگاه قبل
از اتخا

زرگونه تصوميمي ،كليوه مسوائل

مربوطووه را بررسووي و روشوون ميكوورد و
سرانجام بهص ور حك

مبادرت ميورزن .

وا
واتي ،بعيو
وين نظرنو
وه چهو
وا توجهبو
بو
اظاار ميشوود كوه باتور اسوت از اجبوار
طرفين به ارجواع اخوتالف خوود بوه داوري
خووودداري شوو ه و درعووو
وو
واي اصو
برمبهو

رجوعبووه داوري

وران
ورارداد و شو
قو

تجووارت ،بووه اختيووار و انتخووا

وي
كلو

طوورفين

گياشته شود.

2
داوري چگونه بهوجود ميآيد؟
موافقتنامه داوري
تقرنبا زمه كس را ميتوا

به دادگاه

ووا
وي كس را نميتو
ويكن زو
ورا خوانو  ،لو
فو
برخالف ميل وي وادار به قبو
ب و

انهكه از ازميت تهظي

داوري كرد.
موافقتهاموه

داوري بهصورت كتبي كاسته با شي
ويكهي
مو

تأكيو

ور داوري ميتوانو
وق بو
وه توافو
كو

بهصورت شفازي نيي انجام گيرد .البته در
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انن صورت ممكن است مشكالتي رخ دز  .موثال
ملابق حقوق انگليس ،چهين توافقاواني را
نميتوا

براسا

قوانين داوري حل و فصول

نمود ،بلكه تهاا رازي كه در انون حالوت
وود خوازو
وجو

واه
وه دادگو
وت ،مراجعهبو
داشو

وابق قواعو
ملو

وه
وت ،كو
وامن » اسو
وي «كو
كلو
كار بسيار دشوواري

بهد نل واضح ميتوان
باش .
حووو اقل شوووران

زم بوووراي نوووك

موافقتهامه داوري معتبر و قابول اجورا،
بهطور موجي در بخ

 32قانو

داوري سوا

 1950انگليس 6به انن صورت آم ه است« :نك
توافق كتبي براي ارجاع اختالفات فعلي نا
وخص تعيوين
آتي به داوري ،چه نك داور مشو
ش ه باش

نا خير ».انن مسهله در بخو

7

 .6در حا حاضر مقوررات راج بوه داوري از لحواظ حقووق
انگليس در انن سه قانو نافوت ميشوود .زو ف از قوانو
مصو سا  1950عم تا آ بوود كوه تركيبوي از دو قوانو
داوري مق م بر آ را كه در سالااي  1889و  1934بهتصوونب
رسي ه بودن ارائه دز  .ز ف اصلي قانو مصو سوا 1975
آ بود كه امكا اجراي كهوانسيو  1958نيونورك در مورد
بهرسووميت شووهاختن و اجووراي احكووام داوري خووارجي را در
انگلستا فوراز آورد و بوا خره زو ف از قوانو داوري
مصو سوا  1979انجواد اصوالحاتي در رابلوه بوا داوري و
مسائل مربوط به آ بود .در حا حاضر انن قوانين زر سه
به اعتبار خود باقيان  .بهعبارت دنگور ،قووانين مو خر
تهاا موجب اصالح قوانين مق م ش ه و آناا را بهطور كلوي
نسخ نكردهان « .م».

داوري تجاري و اصول حاكم...

221 

( )1قانو

سا

71975

و بخ

 81979نيي مورد تأكي

سا

 )1( 7قوانو
قرار گرفتوه و

البته تا حو ودي نيوي تيييور داده شو ه
است.
بووا انوون حووا  ،بووراي انهكووه نووك
موافقتهامه داوري ،كوامال مو ثر و عملوي
باش  ،بان

در آ

عالوهبر موضوعات اصولي

 .7در حا حاضر مقوررات راج بوه داوري از لحواظ حقووق
انگليس در انن سه قانو نافوت ميشوود .زو ف از قوانو
مصو سا  1950عم تا آ بوود كوه تركيبوي از دو قوانو
داوري مق م بر آ را كه در سالااي  1889و  1934بهتصوونب
رسي ه بودن ارائه دز  .ز ف اصلي قانو مصو سوا 1975
آ بود كه امكا اجراي كهوانسيو  1958نيونورك در مورد
بهرسووميت شووهاختن و اجووراي احكووام داوري خووارجي را در
انگلستا فوراز آورد و بوا خره زو ف از قوانو داوري
مصو سوا  1979انجواد اصوالحاتي در رابلوه بوا داوري و
مسائل مربوط به آ بود .در حا حاضر انن قوانين زر سه
به اعتبار خود باقيان  .بهعبارت دنگور ،قووانين مو خر
تهاا موجب اصالح قوانين مق م ش ه و آناا را بهطور كلوي
نسخ نكردهان « .م».
 .8در حا حاضر مقوررات راج بوه داوري از لحواظ حقووق
انگليس در انن سه قانو نافوت ميشوود .زو ف از قوانو
مصو سا  1950عم تا آ بوود كوه تركيبوي از دو قوانو
داوري مق م بر آ را كه در سالااي  1889و  1934بهتصوونب
رسي ه بودن ارائه دز  .ز ف اصلي قانو مصو سوا 1975
آ بود كه امكا اجراي كهوانسيو  1958نيونورك در مورد
بهرسووميت شووهاختن و اجووراي احكووام داوري خووارجي را در
انگلستا فوراز آورد و بوا خره زو ف از قوانو داوري
مصو سوا  1979انجواد اصوالحاتي در رابلوه بوا داوري و
مسائل مربوط به آ بود .در حا حاضر انن قوانين زر سه
به اعتبار خود باقيان  .بهعبارت دنگور ،قووانين مو خر
تهاا موجب اصالح قوانين مق م ش ه و آناا را بهطور كلوي
نسخ نكردهان « .م».
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كه بوه داوري ارجواع ميشوود ،بوه سوانر
وورد آنوين
ور طورفين در مو
مسائل مورد نظو
دادرسي داوري و مسائلي كه طرفين بهموجب
حقي كه ملابق قانو

سا

وت قصو
داده شو ه اسو
دارن

 1950بوه آنوا
آ

ورد
ون كو
روشو

را

نيي اشاره شود.

قانو

سوا

اختيار ميدز
از جرنووا

 1950انگلويس بوه طورفين
كه در مورد موضوعات خاصوي

داوري بووا نكوو نگر توافووق

نمانه  .انن نكته از عبارت «مگر انهكوه
وي در
وود( »...نعهو
ورنح شو
وري تصو
ور دنگو
نظو
موافقتهامه داوري بوهطور دنگوري تصورنح
شود) استهتاج ميگردد .بو نن ترتيوب ،در
تهظووي

زوور موافقتهامووه داوري ،طوورفين

مجازن

مسوائلي را كوه بوهموجب قووانين

براي آنا

زما جرا نيست ،تييير داده و

موادي را راج به زرنك از موارد زنور در
موافقتهامه خود بگهجانه

9:

الف و تج نو نظر در اختيوارات داور
(بخ

.)1
و تركيب دنوا

داوري (بخ

.)6

 .9نونسه ه انن موارد را براسا قوانين انگلويس مشوخص
كرده است .اشاره به بخ در داخل پرانتيزا نيوي ارجواع
به قانو  1950انگليس در مورد داوري است« .م».
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ج

داور سوووم در

و چگووونگي انتخووا

ميكه

مواردي كه زر طرف نك داور انتخا
(.)8 )1

(بخ

د و تعيين وظانف داور سوم در صوورت
ع م توافق دو داور (فصل (.)9 )2
زو و بازجوني از طرفين به قي
نا به صرف تص نق انشا

10

قسو
انندو

نا ب و

(.)12 )1

(بخ
و

وه داورا
وه م و ارك بو
و ارائو

وا
نو

وتور دنگور
سرداور و اطاعت از زرگونه دسو
آناا (بخ

(.)12 )1

زو بازجوني از شاود به قي
به صرف تص نق (بخ

قس

نوا

(.)12 )3

حو ص ور احكام موقت (بخ

.)14

ط و ص ور دسوتور اجوراي عوين تعاو
.)15

(بخ

ي و نااني بود

حك

داور نا سرداور

.)16

(بخ

ك و تصحيح اشتبازات حك

(بخ

.)17

 : affirmation .10به موجب «قوانو سووگه » مصوو سوا 1888
انگليس زركس اظاار كه ميزبي ن ارد و نا انهكوه مويزب
وي سوگه را جاني نميشمارد ،ميتوان به جاي سوگه ناد
كرد  ،برانن موضوع تأكي نمانو كوه حقيقوت را خوازو
گفت .اثر چهين تأكي ي زمانه اثر سوگه اسوت  .اعيواي
مجلس عوام و مجلس اعيا نيي ميتوانه بوه جواي سووگه
خورد از انن روش استفاده كهه « .م».
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و حق اظاارنظر داور در رابله بوا
تساي

پرداخوت زينهوهزاي طورفين و نيوي

برآورد چهين زينههزاني (بخ

(.)18 )1

عالوه برانن ،طرفين بهموجب حق كلياي
كه براي زرگونه توافوق قوانوني دارنو ،
ميتوانه

شروطي را راج به موضوعات زنور

در موافقتهامة داوري بگهجانه :
و ح اكثر تع اد شاود خبره كه زرنوك
اقامه كه ،

از طرفين ميتوان

و توافق به اننكه مسائل مورد اختالف
تهاا برمبهاي م ارك كتبي و م ارك مرتب
با آناا به داوري ارجواع شوون
حك

و موورد

قرار گيرن ،
و تارنخ و محل جلسه داوري،
و موضوعات قابل ارجاع به داوري،
و زمانيكه چهين موضووعاتي ميتوانو

(نا نميتوان ) ارجاع شود،
ووو افوورادي كووه ميتوانهوو
نميتوانه ) بهعهوا

داور انتخا

در بسوووياري از روابووو

(نووا
شون .

تجووواري،

«موافقتهاموووه داوري» نكوووي از موووواد
قرارداد اصلي حاك
تشكيل ميدزو .

بر روابو

طورفين را

زم نيسوت چهوين تووافقي

بهصورت خاص تصرنح گردد و براي مثا

انن

داوري تجاري و اصول حاكم...
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توافق ميتوان

در نامهزاي رد و ب

بين طورفين ،گهجانيو ه شوود

ش ه

و و بو نن

ترتيب بهشرط آنكه به مسائل ضروري اشاره
ش ه باش  ،شران

اصولي نوك موافقتهاموه

داوري حاصل ش ه است .گازي نيي ممكن است
طرفين ترجيح دزه

كه نك موافقتهامه خاص

داوري كه بهوسيله مشاورا
تهظي

ش ه باش  ،مهعق

ح قوقي آنوا

نمانه .

توجه به انن مسهله حائي ازميت اسوت
كه بان

بين موافقتهامهاي كه بهموجب آ

واع گوردد و
اختالفات آتوي بوه داوري ارجو
موافقتهامهاي كه مستليم ارجاع اختالفوات
فعلي و موجود به داور خاص ميباشو

فورق

گياشت .بهزرحا  ،قبل از آنكه طرفين بوه
داوري تمسك جونهو  ،بانو

ابتو ائا نوك

دعوي نا اخوتالف مشوخص بوين آناوا وجوود
داشته باش  .با وصف انن ،در عمول ممكون
اسووت طوورفين حتووي بووراي تعيووين مازيووت
اختالفات خود نيي احتياج به كموك داشوته
باشه  ،مانه

مورديكه واقعيات مربوطبوه

دعوي انباشته و فراوا

است ،نا ادعازوا

ووه
وا وجو
واي متقابول متعو د و نو
و ادعازو
دنگري از نك موقعيت پيچي ه وجود دارد.
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3
داور
چه كسي ميتواند داور باشد؟
داور زر شخصي است كه نا به تهاواني
و نا بهعهوا

عيوي از نك زيأت نا دنوا

 ،صالحيت رسوي گي و تصومي گيري در موورد
دعواني را كه به داوري ارجاع ش ه اسوت،
دارد .بهابرانن زوركس كوه بوهدليل عو م
تواناني دماغي و نا موان

قانوني دنگر،

ازليووت خووود را از دسووت نوو اده باشوو ،
بووهعهوا

ميتوانوو

نمان  .طرفين بان

داور انجووام وظيفووه
بيشترنن تحقيقوات را

در مورد مهاسوب بوود
بود

افرادي

و نيوي در دسوتر

كه بوهعهوا

داور انتخوا

ميشون  ،بهعمل آورن ا زنرا شكانات بع ي
آناووا در مووورد انهكووه انتخووا

انشووا

نامهاسب بوده است بيفان ه خوازو
البته افراديكه توس

بوود.

مقوام مهصوو كهه ه

بهعهوا

داور انتخا

بهعهوا

افرادي كه نه تهاا شانسته بلكه

در دسووتر

ميشوون  ،پيشواپي

نيووي خوازهوو

بووود شووهاخته

ميشون .

داوري تجاري و اصول حاكم...
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ب نن ترتيب ،در جوا

انن سو ا

چگونه فرد خا صي بوهعهوا
ميشود ،بان
انتخا

كوه

داور انتخوا

گفت در اكثر موارد براسوا

طرفين و ناو در صورت ع م توافوق

آناا و بهموجب انتخا

ثالثي كوه طورفين

چهووين حقووي را بووه وي دادهانوو  ،شووخص
عا هدار سمت داوري ميگردد .د نول كوافي
وجود دارد كه نشا
خود در انتخا

ميدز

طرفين ميبانو
و انون

داور توافق كههو

كووار را بهعاوو ه شووخص ثالووگ واگوويار
نهمانه  .از ميا

انن د نول ميتووا

از

صرفهجوني در وقت و زينهه نام بورد .بوا
انن حا  ،چو
قبو

معمو

زرك ام از طرفين از

كان ن اي مهفردي كه از جانوب طورف

دنگر معرفي ميشوود ابوا دارد ،باتور آ
است كه سه نا چاار كان ن ا معرفي شوون
تا طرف دنگر بتوان

از ميوا

ورجيح ميدزو
وه تو
ور را كو
نفو
اعتراضي به وي ن ارد ،انتخا
مقام منصوبكننده

11

آناوا نوك

وا
و نو

ول
اقو

كه .

يا نامزدكننده

12

11 . Appointing authority.
12 . Nominating authority.
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وي اسوت توضويحاتي در
در انهجا مقتيو
مورد نق

شخص ثالثي كه داور را انتخوا

وائل قابول
ميكه  ،داده شود .نكوي از مسو
بررسي آ
ميكهوو

است كه آنا وي داور را مهصوو
نووا صوورفا داور هبووالقوهاي] را

ناميد مينمان ؟ انن نظر كوه او داور را
ناميد ميكه

درستتر بهنظر ميرسو ا چورا

كه داور ناميد ش ه ميبان

قبل از اق ام

و شروع بوه كوار ،انتخوا

خوود را (بوا

زرگونه شرانلي كوه خوود ميخوازو  ،موثال
راج به حقاليحمه) قبو
دو مرحلووه ماوو

نمان  .بهابرانن

در انتخووا

داور وجووود

دارد :ناميدي و قبو  .بهعبارت دنگر ،از
تقار
انتخا

و توالي ناميدي و قبوو

اسوت كوه

وينرد و وي
نااني داور صوورت ميپو

سمت خود را مينابو
تهاا با حكو
سمت خود عي

و از انون بوه بعو

دادگواه ميتووا

او را از

نمود13.

مقووووام مهصووووو كهه ه غالبووووا در
ووا در آ
ووهزاي داوري (مخصوصو
موافقتهامو
دسته از موافقتهامهزاي داوري كه مادهاي
از قرارداد بين طرفين را تشكيل ميدزه )
 .13در انرا  ،ملابق ماده  648قانو آنين دادرسي مو ني
طرفين به تراضي نك نگر حق عي داور را دارن « .م»
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مشخص ميگردد .ممكون اسوت بوهدليل قصوور
ووا
ووو كهه ه ،در انتخو
ووام مهصو
مقو
تأخيراتي حاصل شود .در حا
( 6)4از قانو

بخ

تأخيري ميتوان

سا

داور

حاضر ملوابق

 1979انگليس چهين

موجب اخلار زر كو ام از

طرفين گوردد و اگور عو م موفقيوت مقوام
مهصو كهه ه بي
ميتوا

وو
از زفت روز طو

بكشو ،

از دادگاه تقاضواي انتخوا

داور

را نمود.
وثيقه براي حقالزحمه و هزينههاي داور
نكي از مسائلي كه معموو
را در قبو

زون داور

نا رد پيشهااد داوري به خود
است كه آنوا وي قوادر

مشيو

ميدارد ،آ

خواز

بود در موقو

مقتيوي حقاليحموه و

سانر زينههزاي خود را ب و

مشكل چه اني

درنافت دارد نا خيور؟ در صوورت تمانول،
داور ناميده ش ه ميتوان
از شران

خود براي قبو

درخواست نمان

بوهعهوا

مسهوليت داوري،

كه مبلغ معيهي توسو

طرف و نا طرفين بهعهوا

نكوي
نوك

وثيقه حقاليحمه

و سانر زينههزاي داور به ودنعه گويارده
شود .انن مبلغ را ميتوا

نيد اميهي بوه

ودنعه گيارد ،با انن شرطكه در زما
230



مجلة حقوقي  /شمارة دهم

قي

داور (و نا در صوورت فووت او،

ش ه توس

دادگاه) آزاد و پرداخت شود.

بهموجب حك

وين ميبوور
شرط كرد كه امو

زمچهين ميتوا

زر مق ار باره متعلقه به انون مبلوغ را
دستميد خود بردارد.

بهعهوا

مصونيت داوران
س ا

ماو

ملرح ميباش
آنا

وري كوه بوراي داورا
دنگو
وا ميتووا
انن اسوت كوه آنو

را بهعهوا

ازما

داوري

در جرنوا

مورد تعقيب قرار داد نا خير؟ فرضوي كوه
سالاا مورد قبو
نيي مانه

بود آ

قيات از چهين مسهوليتي مبورا

زسته ا لويكن انون فور
لردكيلبرندان

كار
اعيا

است كوه داورا

14

برا سا

قيواوت

در دعوواي «ارنسون عليوه
(15)1975

بكمن و شركا»

كه در مجلوس

مورد رسي گي قرار گرفت ،مورد شوك

و تردن

قرار گرفته است .لرد كيلبران

تمانل به انن عقي ه داشت كه داورا

نيي

مثل ارزناباوا (كارشهاسوا ) ،در مقابول
طرفين مسهوليت دارن
آنا

و در نتيجه مانهو

در صورت زرگونه ازموالي مسوهوله .
14 . Kibrendon.
15 . Arenson-V-Carron Beckman & Co. (1975).
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وي ادامه ميدز
قبو

كه اگر انن نظرنه موورد

عموم ميبود ،رس

كلي بورانن قورار

ميگرفووت كووه در موافقتهامووهزاي داوري،
طرفين تعا ي دانر بور عو م تعقيوب داور
براي زرگونه مسوهوليتي در قبوا

جرنوا

داوري بهعا ه گيرن  .با انن حوا  ،انون
اظاارنظر لرد كيلبراندن به مسوهله اصولي
دعوي ارتباطي نو ارد و بهوابرانن ممكون
است اثر قانوني اليامآوري ن اشته باش .
عالوهبرانن ،داورا
لرررد دنينرر

ادواردز»

16

ميتوانهو

از نظرنوه

در دعووواي «كمپبوول عليووه

(17)1976

در دادگوواه اسووتيهاف

ورد
ويكور لو
وواي مو
وتفاده كههو  .در دعو
اسو
ضمن بررسوي نظور مجلوس اعيوا

دنيه

در

دعواي «ارنسن» اظاار داشت:
«موقعيت نك ارزنا

كامال با موقعيوت

نووك داور متفوواوت اسووت .اگوور نووك نفوور
كارشها
ازما

و ارزنا

در ارزنابي كه مرتكوب

گردد ،ميتوان

توسو

فروشه هاي كه از ارزنابي غل

خرنو ار نوا
وي متيورر

 Lord Denning .16از قيات جهجالي انگلسوتا و رئويس سوابق
محكمه استيهاف كه در حا حاضر دورا بازنشستگي را پشت
سر ميگيارد .وي بهعهوا نك قاضي عالقمه به انجاد اصالح
و تييير در مسائل قياني شهاخته ش ه است« .م».
17 . Campbell-V-Edwards (1976).
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ش ه است ،مورد تعقيب قورار گيورد .اموا
موقعيت داور فرق ميكه  .بهنظر مون حتوي
اگر داور سوالانگاري كورده باشو  ،طورف
دعوي نميتوان

او را مورد تعقيوب قورار

دز  .تهاا راه موجود براي طرف دعووي آ
است كه چهانچه نكي از زميههزاي فسخ حك
موجود باش  ،اقو ام بوه فسوخ حكو
نمان  .اگر داوري حكو
ميتوا

حك

داور

خوالف داده باشو

وي را فسخ كرد .اگر داور در

مورد نوك مسوهله حقووقي مرت كب اشوتباه
آشكاري ش ه باش  ،دادگاه ميتوانو
وي را تصحيح نمان
نميتوا

ا18

حكو

ليكن شخص داور را

تعقيب كرد.»...

ون
وه در انو
ولي نافتو
وه اصو
وازرا نكتو
ظو
اظاارات آ
مصونيت

وت كوه بوراي اسوتفاده از
اسو

كر ش ه توسو

تهاا موقعيت داور بان

لررد دنينر  ،نوه
بهگونوهاي باشو

كه در ظازر گفتوه شوود كوه وي بوهعهوا
داور عمل مينمان  ،بلكوه در واقو
نيي عملكرد او بان
شخصي كه صرفا بهعهوا

امور

از زمين قرار باش .
ارزنا

و نا شوبه

داور عمل ميكه  ،زر عهوواني كوه داشوته
 .18در مورد ابلا نا تصحيح رأي داور توس دادگواه در
حقوق انرا  ،نگاه كهي بوه موواد 664وو 666قوانو آنوين
دادرسي م ني« .م».

داوري تجاري و اصول حاكم...
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باش  ،از چهين مصونيتي برخودار نيسوت و
وا
وار ازمو
ول آثو
وابرانن در مقابو
بهو
خواز

مسهو

وود
خو

بود.

صالحيت داور
براي زر داور حصو
انن امر كه نق

اطميها

نسبت به

و موقعيت رسمي وي كوامال

واضح و خ شهناپينر است بان
باش  .قبل از حصو

اطميها

بسيار ماو
نسبتبه چهين

واري
وي گي كو
واز رسو
وراي آغو
والش بو
وري ،تو
امو
بياوده استا چرا كه در انون صوورت نقو
داور مانه
خواز

نوك تماشواگر بوازي فوتبوا

بود كه با به صو ا درآورد
كس توجاي به آ

كه زي
كهتر

داوري ،داور بان

را متقاع

سازد كوه امكوا

وظيفه را و ز
والحيت
ور صو
نظو
وظيفه بهعهوا
سوا
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نو ارد ،سوعي در

بازي داشته باش  .بهوابرانن قبول

از قبو

آنچها

سووتي

بتوانو

خوود

انجوام انون

از نظر حرفوهاي و زو

از

وام
و دارد .چشو ان از انجو
نك «قاضوي» نبانو

وي را

وازد كوه از پرسوي
خيره سو

انون

از خود غفلت نمان « :آنا انن كاري
مجلة حقوقي  /شمارة دهم

است كه من حتما بان

انجام دزو ؟» .بوا

تمركي بيشتر بر روي انن س ا
به انن نتيجه برس

چه بسا وي

كوه باتور اسوت اصوال

وارد در موضوع نشود و نا به د نلي خوود
را مهاسب نا صالح براي انجام انن وظيفه
نياب  .مثال ممكن است داور داراي روابو
شخصي با نك طرف اختالف بوده و نا عقانو
ووم
وانيد عمو
وي زبو
وورد خاصو
وي در مو

محكو

وورت
وي در صو
وورت ،و نيو
ون صو
باشو  .در انو
داشتن زر نوع تردن ي ،ناميد داوري قلعا
بان

كهو .

از م اخله در موضوع اجتهوا

در موارد دنگر ممكون اسوت داور دربواره
زم بوراي

انهكه آنوا اختيوار و صوالحيت

انجام وظيفه را دارد نا خير ،شوك كهو ا
مثال با توجه به چهين س ا ت و ابااماتي،
جرنووا

داوري را شووروع نكهوو

و از آ

جلوگيري نمان  .بهابرانن به د نل مختلف
عاقالنه است كه داور درن

و تأمل نمووده

و موقعيت كلي را بسهج  .بوهعبارت دنگور
قبل از آنكه كليه مسائل مبا

روشن گردد

و در نك مجموعه داوري متهاسب قرار داده
شود ،نبان

عجله زنوادي در آغواز كورد

كار داوري داشته باش .

داوري تجاري و اصول حاكم...
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بيطرفي و كفايت داور
داور مهتخب بان
دقت كه

كه در زي

از زما
زما

آغاز كوار

با نك طرف ب و

حيور طرف دنگر تماسي ن اشته باش
بهگونهاي عمل نكه

كه دنگرا

و نوا

تصور وجود

چهين تماسي را بهمانه .
قبال به انن مللب اشاره ش

كوه نكوي

وه پيشورفت
از طرفين ممكن است تموانلي بو
كار داوري ن اشته باش  .اكهو

س ا

انن

است كه اگر شخص داور تالشي در جات تسرن
در رسي گي بهعمل نياورد ،طرفين نا نكوي
از آناا چه كاري ميتوانه

انجام دزهو ؟

در انن مورد زرگواه زموه رازاواي دنگور
براي تشونق داور به شروع كوار بينتيجوه
بمان  ،طرف
حك

نهف

ميتوان

مهاسوب را از دادگواه بهمانو  .بوه

موجب حك
تسرن

ميكور ،دادگاه داور را در جات

در انجام كار رازهماني كرده و نا

و در شران
پشتكار

حسا

و وي را به علت ن اشتن

زم و نوا بوه علوت عو م ازليوت

بهابه سانر جاات ،مانهو
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بيطورف نبوود

داور و نا داشتن نف
داوري عي

مينمان

شخصي در دعووي ،از

19.

ون
وك از انو
وود زرنو
وب ،وجو
ب و نن ترتيو
موارد ع م صالحيت ميتوانو
نهف

تقاضاي

دليلوي بوراي

از دادگاه دانور بور عوي
وراد ج نو
افو

داور نا سرداور و انتخوا

باش  .آنچه كه فوقوا در موورد انتخوا ،
موقعيت و وظانف داورا
در ارتباط با نقو

كر شو  ،عمو تا

داورا

مهفورد اسوتا

واي واضوحي
ليكن غير از مواردي كوه فرقاو
وجود دارن  ،انن ملالب بهطور كلي در آ
دسته از دعاوي كه دو نوا چهو
وي گي ميكههو
وا رسو
آناو
سرداورا

داور بوه

وود
وورد خو
و در مو

نيي صادق است.

فوت داور
بخ

 2قانو

سا

 1950انگلويس مقورر

ميدارد كه مرگ نكي از طرفين موافقتهامه
داوري ،بوور اعتبووار و صووحت آ

تووأثيري

نميگيارد و در نتيجه موافقتهامه ميبوور

19 . R.V. Sheffield Confirming Authority, ex. Parte Trustwell's Brewery company Limited
(1973).
Bansley County Borough Licensing Justices, ex Parte Barnsley & District Licensed Victuallers
Association (1960).

داوري تجاري و اصول حاكم...
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قابوول اجوورا خوازوو

بووود20.

زمچهووين

اختيارات داور نيي بر اثر مورگ نكوي از
طرفين موافقتهامهاي كه داور بوهموجب آ
وا
انتخو

وينرد.
وري نميپو
وت ،تيييو
شو ه اسو

زرگاه داور فوت كه  ،نا از انجام وظيفه
خودداري ورزد و نا ازليت خوود را بوراي
انجام وظيفه از دست دز  ،طرفين (نا نكي
از آناا) ميتوانه

بهموجب بخ

 10قانو

 1950از دادگاه تقاضاي تعيوين داور

سا

را بهمانه .

ج ن

زهگاميكه داور ج ن
جرنووا

انتخا

ميشوود،

داوري بووه حالووت روز او

ميگردد ،مگر آنكه داور ج ن

بوواز

موافقت كه

(نا طرفين از وي بخوازه ) كه مراحلي را
كه قبال پشت سر گياشته ش ه است ،تأني
نا قبو
ج ن

و

نمان  .مسلما در موارديكه داور

انتخا

ميشود ،خلر زينههزاي بيشتر

براي طرفين وجود دارد و بهابرانن زرگاه
احتما

طوو ني شو

جرنوا

داوري وجوود

داشووته باشوو  ،مقتيووي اسووت كووه طوورفين
مللوبيت استفاده از سيست

بيموه مربووط

 .20در انرا ملابق ماده  656قانو آنين دادرسي مو ني،
داوري در صورت تراضي طرفين نا فوت نا حجر نكي از آناا
از بين ميرود« .م».
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عمر مورد انتظوار داور را موورد

به طو

بررسي ج ي قرار دزه .

4
جريانات مقدماتي
آماده كردن دعوي
عليا صو

طرفين دعوي قبل از انجوام

ول
واي مقو ماتي در مراحو
وارهاي فعاليتاو
پو
وهعبارت
وون  .بو
وف ،وارد داوري نميشو
مختلو
دنگر ،رسي گي داوري بهطور ناگااني آغاز
نميشووود ،بلكووه آخوورنن مرحلووه پووس از
برگياري جلسات متعو د ،مكالموات تلفهوي
گونوواگو  ،نامووهزا ،بحثاووا و مهاقشووات
مختلف و نظانر آناا ميباشو  .در مرحلوه
آخوور ،نعهووي وقتووي طوورفين بووه بنبسووتي
برميخورن

و بهطورج ي به ورود در جرنا

داوري ميان نشه  ،اولين س الي كه ملورح
ميشود آ

است كه چگونه بان

بوراي انون

امر آماده ش ؟
ابت انيترنن موضوع مقو ماتي ،تايوه
دادخواست توسو
معمو

خوازوا

اسوت انون كوار

عبارت است از ارائه مج د تمام نا
داوري تجاري و اصول حاكم...
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و ارقامي كوه قوبال بوراي

بخشي از وقان

م تي مورد بحگ طرفين بودهان  .بوا انون
حا  ،نكي از وظوانف اوليوه داور در زور
دعوي ميتوان

تالش در جات حصو

نسبتبه انن امر باش

اطميهوا

كوه طورفين حو اقل

راج به اصل «موضوع مورد اخوتالف» توافوق
دارن  .اگر چ هين تووافقي و جود ن اشوت
باش  ،داور بان

طرفين را در جات تعيين

وتالف نواري
و تعرنف صرنح موضوع موورد اخو
نمان  .مشكل دنگر تعيين انن نكتوه اسوت
كه ك ام طرف عموال خوازوا
خوازا

اسوت .معموو

كسي است كه دعوي را آغاز ميكه ا

اما اگر معلوم شود كه طرف دنگور (نعهوي
خوان ه) دعواي بيرگتوري دارد ،چوه بسوا
داور دستور دز

كه نق

آناا معكو

در انهجا مقتيي است تفواوت
لفظ «شورح دعووي» نوا
«نكات

دعوي»22

شود.

بين دو

«دادخواسوت»21،

و

را متيكر شون  .مهظور از

اولي شرحي نسبتا مفصل در مورد خواسته و
د نلي است كه بهموجب آ
خوازا

نف

كليه م ارك

بانو

حكو

بوه

صادر شود« .دادخواست» شوامل
زم كه بهصورت ضميمه نا بوه
21 . Statement of claim.
22 . Points of claim.
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رابلوه دارد نيوي

طرنقهاي دنگور بوا آ

ميگردد .اما م رك موسوم به «نكات دعوي»
تهاا خالصهاي از دعوي است ،ب نن معهي كه
ادعازا ،مبلغ نا مبالغ

تهاا شامل عهوا

درخواستي و توضيحي كلي در مورد مو اركي
ميشود كه در جلسه داوري و بوراي اثبوات
دعوي در اختيار داور قرار خواز
فان ه انن م رك در آ

گرفوت.

است كه طرف دنگور

در مقابل دعواني كه زي

سوابقهاي از آ

ن ارد و چه بسا اسبا

تعجب وي را فراز

كه  ،قرار نگيرد .زي

شكل و فرم مشخصوي

و ارائه دعوي وجود نو ارد و

براي تهظي

انن امور فرصوتي را فوراز
خوازا

ميسوازد كوه

صالحيت و ماارت شخصوي خوود را در

تايه ،تهظي

و ارائه دعوي نشا

دز  .با

انن حا  ،ناگفته پيو ا اسوت كوه ارائوه
م ارك و د نل بان
و با توجه به وقان
نيووي ميبانوو

بهطور واضح و مختصور
موجود صورت گيورد و

تهاووا بوور روي موضوووعات

مربوطبه دعووي متمركوي شو ه و از سوانر
موضوعات اجتها

گردد .شان

باتور باشو

وي
ول مقو ماتي و پو
وه در مراحو
وي كو
كسو

از

مراجعه به داوري در موضوع دخيول نبووده
است ،دعوي را براي داوري آماده نمانو ا
داوري تجاري و اصول حاكم...
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چرا كه اكثر مردم در موواردي كوه شخصوا
دخيل بودهان  ،احساسات خوود را نواگينر
در موضوع دخالت ميدزه  .انهكه آنا زموه
دعوي بهطور كامل به دنگري واگيار گوردد
نا خير ،مسوهله قابول بحثوي اسوتا اموا
بهزرحا  ،آنچه ازميت دارد انن اسوت كوه
زن ج ن  ،غالبا در تفكيوك و گوينه

نك

موضوووعات ماوو
ميتوان

از مسووائل غيرضووروري،

كمك بيشتري بهمان  .ناانتا پوس

از تايه پي نونسااي بسيار ،بانو

كليوه

موو ارك از قبيوول نامووهزا ،صورتجلسووات،
عكسوواا ،نقشووهزا ،جوو او  ،نمونووهزا،
گيارشات و زر م رك دنگري كه ميتوان

در

ارتباط با موضوع باش  ،بوه خالصوهترنن و
وار زو
ون ،در كهو
ورنن روش ممكو
باتو

ورار
قو

بگيرن .
جدول داوري
نكي از روشااي مهاسوب بوراي ارائوه
خالصهاي از اختالفات و ارزنابيزاي طرفين،
آ گونهكووه در دادخواسووت نووا دادخواسووت
متقابل آم ه ،آ

است كه ج ولي براي انن

مهظور تايه شود .انن ج و

را بعيا

"Scott

وا " "official referee's scheduleمينامهوو .
" scheduleنو
242



مجلة حقوقي  /شمارة دهم

انن ج و

چهو

سوتونه خالصوهاي از نكوات
نظرنوات طورفين در

دعوي اسوت كوه در آ

ستونااي مجيا نوشته ميشود.

خوالي

ستو

دنگري نيي وجود دارد تا داور بتوان
مقتيي نظر خوود را در آ

موق

شو

نمان  .آنچه كه بيوا
ليوم است ،لويكن جو و

در

نادداشوت

حو اقل موورد

ميبوور ميتوانو
زم داشوته

ستونااي دنگري نيي به تع اد
باش .
نحوه و شيوه تايه انن ج و

وا بوه
نو

طرنقه مورد توافق طرفين و نا و در موق
ليوم و برمبهاي دستور داور تعيين خواز
ش  .با درنظور داشوتن چهوين توافوق نوا
دستوري ،رونه معمو

بر آ

ميكور ابت ائا توس

خوازا

است كه جو و
تهظي

و در مرحله دوم اضافاتي توس
آ

صورت ميگيرد .مرحله سوم آ

خوازا
جوا

به نكات ملرح ش ه توسو

ميشود

خوان ه در
اسوت كوه
خوانو ه

ميدز  .پس از انن مرحله ج و

تق ن

براي

به داور آماده ميباش .

زر رقمي (اع

از كميت ،قيموت و نوا

تع اد) كوه در لووانح طورفين
باش  ،حتيالمقو ور بانو

كور شو ه

قبول از جلسوه

ورد،
ورار گيو
وا قو
وق آناو
وورد توافو
داوري مو
داوري تجاري و اصول حاكم...
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كه زر نوع تعا

زرچه

مربوطبه آ

نا زر مسهله دنگر

ممكن است مورد اختالف باشو .

در انن زميهوه نيوي جو و
مواردي كه ارقام

كر شو ه موورد توافوق

طرفين ميباش  ،خواز
وجود اختالف ،مييا

مويكور حواوي

بود و نيي در صورت
اختالف بوين آناوا را

مشخص ميكهو  .در موورد تايوه ،تهظوي
ارائه دعوي توسو
خوازي

و

زور طورف مجو دا سوخن

گفتا ليكن در انن مرحله بهجاسوت

كه ق ري از موضوع مورد بحگ مهحرف ش ه و
به چگونگي مشاوره حقوقي نا حرفوهاي/فهي
وه دعاوي و
كه مقتيي اسوت طورفين در كليو
بهجي آنااني كه از سادهترنن نوع دعواوي
زسووته

و از آناووا اسووتفاده نمانهوو ،

بپردازن .
مشاوره حقوقي
زمواره توصيه ش ه است كوه زور فورد
بيتجربه در امور حقوقي ،در صورت گرفتار
در دعاوي حقوقي به نك حقوقو ا

ش

نوا

وكيل دعاوي مراجعه نمان  .پس از انجوام
انن مرحله ممكن است اصو

تصمي

به خوت

دعوي گرفته شود نا ممكن است وكيل دعاوي
بر قوت دعوي و احتما
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وه ميتووا
صحه گيارد .پوس از انون مرحلو
ومن تهظوي
ترتيبي داد كه وكيل ميبوور ضو
زم ،دعوي را براي ارائوه آمواده

م ارك

نموده و خوود نيوي بوه عهووا
جرنا

وديول در

داوری شردت جونو  .اگور نور طورف

دعوی م سسه نا شردت باش  ،ضرورت انهکوه
قبل از رجوع به داوری نا تهظي

دفاعيوه

با ودال مشورت شود ،بيشتر خواز

بود.

بان
داوری زي

در انهجا تکورار دهوي

دوه در

طرفی مجبور به داشتن وديل نا

نمانه ه ای از جانب خود نيست .به عبارت
دنگر ،دامال بستگی به نظر زور طورف دارد
ده تصمي

بگيرد آنا شخصا در دعوی حاضور

شود و نوا نمانهو های را از جانوب خوود
معرفی نمان  ،و در صوورت دوم ،نمانهو ه
وی چه دسی باش  .به عالوه بسته بوه نظور
داور است ده با

در عبارت «مهاسب بورای

استخ ام وديل» در زر نر از دستورات خود
و نا در حک

ناانی ،دخالوت وديول را در

موضوع تسايل نمان

23.

 .23تأني انن امر توس داور ،ده دعوی برای استخ ام
وديل مهاسب است ،از انن لحاظ موجب تسايل دخالت وديل
خواز ش ده در چهين صورتی حق اليحمه وديل طرف برن ه
توس طرف مقابل قابل پرداخت خواز بود« .م».
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داور (در مواردی ده حقوق ا
می توان

نباش )

مستقيما و نا بهابوه درخواسوت

طرفين خواستار اظاارنظر حقوقی در دعووی
شود .انن نظر از نر وديول درخواسوت موی
شود .برای مثا  ،داور موی توانو
انشای حک

بورای

خود از مشورت حقوقی نر وديول

استفاده نمان  .ساده ترنن روش برای انن
است دوه داور پوي

دار آ

نونسوی تايوه

درده و سپس از وديل خود بخوازو
مورد آ

اظاانظر نمان

دوه در

تا مبادا وی نيت
بوه

خود را دامال روشن نکرده و نوا حکو
صورت دنگری خ شه پينر باش .
مشاوره و معاضدت حرفه ای يا فنی
اغلب دسانی ده اشوتيا
حرفه ای نا فهی دارن
تما

بوه دارزوای

معموو

در اولوين

خود بوا داوری رسومی نوا جرنانوات

دادرسی در دادگازاا ،در نق

نر خبره

و

در ابت ا به صورت ارائه مشاوره از پشوت
صحهه و سپس احتمال به عهوا

واز
شو

خبوره

در جلسات رسي گی و ظازر می شون  .وظيفه
شاز

ارائه نظرنات مستقل برمبهای حقانق

دعوی است .انن نظرنات مح ود به صالحيت و
تجربه متخصص مربوطه در مورد دعووای بوه
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خصوص خواز
مورد آ

بود و شاز

در

خبره نا بان

شخصا اطالع حاصل دورده و نوا از

سانرنن اطالعاتی در انن زميهه دسب نموده
شاز

باش  .نق

خبره در سه مرحله قابول

انجام است:
و دسب صوالحيت بورای ادای شواادت در
دعوای خاص،
و تايه نر گيارش مثبت صالحيت خود،
و اظاوار شواادت در جلسوه در صوورت
ليوم.
متخصص پس از آشهانی با مازيت اختالف
و س ا

نا سو ا ت خاصوی دوه نظور وی در

وت (سو ا ت
وته شو ه اسو
وا خواسو
وورد آناو
مو
اساسی) ،بان

اق ام به تايه نور گويارش

رسمی مشتمل بر موارد زنر بهمانه :
الف و تجربه حرفه ای خود در ارتباط
با مسهله،
وا دوه
و زميهه عمومی دعوی تا آنجو
با س ا ت اساسی مرتب

است،

ج و س ا ت اساسی،
د و جوا

س ا ت از نظر وی،

زو و دليل نا د نول نظيوه حرفوه ای
او.
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247 

فرم خاصوی بورای تايوه گويارش فووق
اليدر وجود ن ارد و زر متخصصی بوه شورط
آنکه مسائل اصولی مويدور در فووق را در
گيارش خوود بگهجانو  ،موی توانو

روش و

ماارت خاص خود را در تايه انن گيارش به
دار گيرد .د لت ضومهی چهوين گيارشوی آ
است ده متخصصی ده آ

را تايه دورده بوا

میدز

ده حاضور بوه ادای

ارائه آ

نشا

گيارش در جلسه رسي گي

شاادت برطبق زما
است.

وه زوای متخصوص توسو
دستميد و زينهو
طرفی ده وی را استخ ام درده است پرداخت
خواز
امي

ش  .طورف اسوتخ ام ده ه ه البتوه
دارد ده متخصص ميبور خبوره تور از
ده طرف مقابول بوه دوار

زر متخصصی باش

گرفته است و دفاع م ثرتری از دعووای وی
بهمان  .زرچه

متخصص توس

نر طرف اختالف

استخ ام ش ه و دستميد وی نيوي توسو
پرداخت می گردد ،ليکن وی بان
خاطر داشته باشو
دادرسی ناری رسان
برای رسي

دوه نقو

او

زميشه به

او در جلسوه

به داور (نا قاضوی)

به نقله نظر صحيحی در موورد

حقانق دعوای است ،فارغ از انهکه نتيجوه
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آ

چيست و چه آثاری بر مهاف

او را استخ ام درده است ،خواز

طرفوی دوه
داشت.

جلسه مقدماتی
اولين اق ام داور پس از قبو

معمو

نوواميدی خووود و تکميوول تشوورنفات
فراخوان

زم،

طرفين به نور جلسوه مقو ماتی

است .در انن جلسه مسائل گونواگو

مشوخص

وه
وبت بو
ورفين نسو
ور طو
وورد نظو
شو ه و در مو
چگونگی ادامه دعوی بحگ می شوود .طورفين
بان

در تمام مراحول داوری از رونوه ای

ده نا در مورد آ
رسي ه ان

با نک نگر بوه توافوق

و نا برحسب دستور داور مشوخص

ش ه است تبعيت دهه  .در جلسه مقو ماتی،
طرفين نا نمانهو گا

آناوا موی توانهو

حيووور داشووته باشووه  .مووثال در دعوواوی
ساختمانی ،پيمانکار می توانو

آرشويتکت

خود ،و طورف مقابول موی توانو

نکوی از

دارمه ان

را به نمانه گی از طورف خوود

وی توانو
ورف مو
ور طو
وين زو
وته  .زمچهو
بفرسو
مشاورا

فهی نا حقوقی خود را بوه جلسوه

اعيام دارد.
قبل از برگياری جلسه مق ماتی ،داور
به جي نام طرفين و ان ه ای دلی در مورد
داوري تجاري و اصول حاكم...
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اختالف ،اطالعات دموی از موضووع دارد .وی
جيئيات دعووی و نوام وكوال و نمانهو گا
طرفين را نمی دان  .تمامی انن مسوائل و
از جمله احتمال جوا
راج

انن س ا

به چه موضوعی است؟» بان

ده «اختالف
در زموين

جلسه مق ماتی مشخص شون  .زمانگونوه دوه
قبال

در ش  ،در انن مرحله است دوه داور

بانو

وت
ورفين را در جاو
ويوم طو
ووت لو
در صو

تعيين دقيوق موضووع نوا موضووعات موورد
وی نبانو

اختالف ناری نمان  .زرچهو

در

انن مرحله به بررسی دليوه جيئيوات امور
بررسی ده

بپردازد ،ليکن ح اقل بان

ده

آنا طرفين در مورد موضووع موورد اخوتالف
توافق دارنو
جرنا
داز

واه داور در
نوا خيور؟ زرگو

امر استهباط دهو

دوه طورفين بوه

اختالفات خود و نا حتی حل دامول آ

توفيق نافته ان  ،بانو
فر

مسل

ده

بوه جوای آنکوه

ده آناا قص

اداموه دعووی

تا آخرنن مرحله را دارنو  ،آنوا
جات رسي

به مصالحه در زموا

را در

مرحلوه و

نا در فاصوله دوتوازی پوس از آ

تشوونق

نمان .
درزرحووا  ،ضوورری نوو ارد دووه داور
امي واری خود را دانور بور اداموه توالش
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طرفين در جات حل اختالفات خود بوه آنوا
ابراز درده و نيي انن مللب را به انشا
تفاي

نمان

ده در صورت رسي

توافقی ،طرفين بان

به چهوين

از وی تقاضوا دههو

ده برمبهای توافق ميبور اق ام به صو ور
سازشوی»24

«حک
امکا

بهمانو  .در صوورتی دوه

مصالحه بوين طورفين در آ

مرحلوه

موجود نباش  ،داور بان

از نظرنات آناا

در مورد چگوونگی تهظوي

زموانی و

گردآوری و تق ن

جو و

ادعازای زور نور اطوالع

حاصل ده .
نکی از جيئيات دنگری ده داور بانو
در جلسه مق ماتی و نا درزرصورت قبول از
برگياری جلسه رسي گی (مازوی) روشن دهو
وه رسوي گی
انن است ده آنا طرفين در جلسو
وديل خوازه

داشت نوا خيور؟ و در صوورت

داشتن وديل آنا وی وديول حقووقی خوازو
بود نا غيرحقوقی؟ عوالوه بورانن ،تعو اد
دارشهاسانی ده زر طرف قصو

اسوتفاده از

ويوم محو ود
وورت لو
وا را دارد و در صو
آناو
درد

تع اد آناا (در موردی ده موثال نور

فرد نا شردت دوچر در مقابل م سسه بويرگ
و ق رتمه ی قرار دارد) نيي بانو

موورد

24. Award by consent.
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توجه داور قرار گيرد .درزرحوا  ،غالبوا
در مواردی ده داور به شاادت نور نوا دو
ورف گووش فورا داده اسوت،
متخصص از زر طو
دنگر احتياجی به فراخوان
اظاار زما

شاود بورای

ملالب نيست.

در انن مرحله زمچهين مقتيی است انن
موضوع روشن شود ده آنا طرفين نا نکی از
آناا درخواست
دارن

داوری را

در دليل در حک

نا خير؟ پس از آ  ،در صورت حيوور

حقوق انا  ،داور می توان
ملرح نمان

انن سو ا

را

ده آنا بوه نظور آناوا زوي

نکته حقوقی ده نکتوه ای اصولی در دعووی
باشوو

وجووود دارد ،و آنووا زووي

نوور از

طرفين ،پيشهااد ارائه شواادت شواود بوه
صورت شاادتهامه دتبی زمراه با سووگه

25

را دارد نا خير ،و در صوورتی دوه چهوين
پيشهاادی موجود باش  ،دليل آ

چيست؟

ممکن است در مورد ضرورت

ثبوت دلموه

دادرسی توسو

تهو نونس و

به دلمه جرنا
نا به وسيله ضب

صووت و لويوم نوا عو م

ليوم نسخه برداری از آ
طرفين می توانه

نيي بحوگ شوود.

توافق نمانه

وود ولوی از آ
دادرسی ثبوت شو

ده جرنا
استهسواخی
25. Affidavit.
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صورت نگيرد ،مگر آنکه در مرحلهزای بع ی
دليل خاصی برای انن دار پي ا شود .چهين
ووافقی میتوانو
تو

وای
وه زو
ووع زينهو
از وقو

بسياری جلوگيری ده .
مسهله مشاز ه و بازرسی حيووری داور
نيي ممکن است در جلسه مق ماتی ملح شود.
در صورتی ده اختالف شامل ادعازانی دانور
بر ع م ملابقت دا  ،خ مات نا طورز دوار
با روش مشخص شو ه و نوا شوامل زور چيوي
وا
دنگری ده بازرسی داور را انجو
باش  ،آنگاه

نمانو

زم است در مورد مشواز ه و

وا
وی داور و زمو
بازرسو

وام آ
انجو

وق
توافو

حاصل شود.
عموما گفته می شود دوه زموا
برای بازرسی ،پانا

صوحيح

جلسه رسوي گی اسوتا

نعهی وقتی ده داور دليه اظاارات طورفين
را شووهي ه باشوو  .در انوون صووورت وی در
زهگام بازرسی دقيقا می دان
به چه چييزانی بان
حا ،
زما

دوه بيشوتر

توجه نمان  .با انن

زم است در جلسه مق ماتی در موورد
بازرسی بحوگ و توافوق شوودا زنورا

گازی ضرورت می ناب

ده بازرسی در مرحله

مق ماتی دعوی و حتی احتما

قبل از آغاز

جلسه رسي گی انجام گيرد.
داوري تجاري و اصول حاكم...
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با توجه به زر توافقی ده ممکن اسوت
بين طرفين ش ه باش

داور بان

در جلسوه

مق ماتی نا در فاصله دوتازی پوس از آ ،
و مالتاانی را ده بورای اقو امات

مواع

مق ماتی قبل از جلسه رسي گی تخصويص موی
دزوو  ،مشووخص دهوو  .درزرحووا  ،وی بانوو
ووده و
وظ نمو
وود را حفو
واف خو
وواره انعلو
زمو
اجازه درخواست تم ن

مالت را ،در صوورت

درخواست زردو ام از طورفين ،ب زو  .بوا
ميدور به تارنخ اای مشوخص،

تب نل مواع

داور قادر خواز
تهظووي

بود نر برناموه زموانی

دوورده و آ

را موضوووع نکووی از

دستورات خود قرار دز  .در حقيقوت ،داور
معمو

در اولين دستور خود رازهمانياوای

زم را در انن مووارد و در موورد سوانر
موضوعات مق ماتی ،خواز
زرگاه در جرنا
قبل از آ

گهجان .

جلسوه مقو ماتی نوا

برای داور روشون شوود دوه او

قبال با نکی از طرفين نا شخص دنگوری دوه
در جرنا
است ،بان
امکا

داوری نق
آ

تأنيو

دارد ارتباطی داشته

را افشا ده
مجو د انتخوا

و بوه طورفين
خوود را در

پرتو چهين اعالمی ب ز  .مقتيی اسوت انون
اق ام زرچه زودتر و قبل از آنکه نکی از
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ول
وه مراحو
داوری بو

وي
وس از رسو
ورفين پو
طو

ناانی اعتراضی به عمل آورد ،صورت گيرد.
البته حتی در چهين صورتی با قلعوی شو
انتخووا

داور ،وی را نمیتوووا

توافق طرفين نا به موجب حک

جووي بووا

دادگواه از

دار بردهار درد.
انتخا

به مح

داور دليه مكاتبات و

وی از
وا نکو
ورف وی نو
والی از طو
مو ارا ارسو
طرفين بان

بوه عهووا

داوری به طور زميما

بخشوی از جرنوا
برای سانرنن ارسا

وتورات داور بانو
وابرانن ،دسو
وردد .بهو
گو
برای طرفين ارسا

شود .زمچهين زر ناموه

نا م ردی ده نر طرف تهظي
ده

بان

و ارسوا

موی

برای طورف دنگور و نيوي بورای

داور فرستاده شود .انن مللب نکوی دنگور
از موضوووعاتی اسووت دووه بانوو
مق ماتی

در جلسووه

در ش ه و در اولين دستور داور

مورد تأدي

قرار گيرد .طرفين می توانه

به مکاتبات و مويادراتی دوه بوه جرنوا
دادرسی للموه ای وارد نموی آورد ،بو و
اطالع داور ادامه دزه .
راهنماييها و دستورات داور

داوري تجاري و اصول حاكم...
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پس از ارزنابی موقعيت دلی د عوی در
جلسه مق ماتی نا بوه طرنوق دنگور ،داور
اولووين دسووتورالعمل خووود را دووه

بانوو
چارچو

داوری را روشن ميده ،

دلی جرنا

صادر نمان  .دليه دستورات داور بان

نا

برمبهای توافوق طورفين و نوا بوه موجوب
وهي
وس از شو
وود وی پو
خو

ومي
تصو

اصحا

متهاق

شود .داور بان

وارات
اظاو

دعوی (در صورت وجود) صادر
حتی المق ور تالش ده

ده

دادرسی را برمبهای توافق طرفين به پوي
برد .زو ف اصولی وی بانو

آ

باشو

دوه

وق
وورد توافو
وی مو
وا روش و مشو
ورفين را بو
طو
زردو ،ناری نموده و ب نن ترتيب آناا را
در داز

موارد اختالف خود تا حو

ناری دز  .در انن صورت امي
زرچه

اصوحا

امکوا

می رود دوه

دعووی بوا نکو نگر اخوتالف

دارن  ،با انن حا  ،در مورد روش متخويه
برای حل اختالف خود به توافق برسه  .اگر
چهين توافقی به دست آنو  ،مقصوود حاصول
ش ه است .ليکن دارزا زميشه بر وفق مراد
نمی رود و بعيی اوقات نکی از طرفين

پي

ممکن است از زمکاری اجتها
در انجوواد مووان

درده و سوعی

در راه رسووي گی داور

ووارد داور
داشته باش  .در انون گونوه مو
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بان

با قاطعيت و در عين حا

ع الت نسبت به اصحا

با رعانوت

دعوی ،دستورات خود

را صادر ده .
دسووتورات اوليووه داور بانوو
نظرنات وی در مورد جرنوا
در صووورت لوويوم جوو و

شووامل

دلوی داوری و

زمووانی در مووورد

اق امات مق ماتی قبول از جل سه رسوي گی
(نعهی تباد

لوانح و نظوانر آ ) باشو .

موضوع دنگری ده بان

در ج و

فوق اليدر

گهجان ه شود ليسوت مو اردی اسوت دوه در
اختيار نا تحت نظور طورفين دعووی قورار
دارد .به عالوه بانو

اقو مات

زم بورای

مالحظه و بازرسی م ارا زر طرف توس
دنگر انجام گيرد .معمو

طورف

نيسوت دوه داور

در اولين دستور خود تارنخ ،ساعت و مکا
جلسه رسي گی را مشخص ده  .البته وی حوق
واری را دارد ،ولوی واقو
انجام چهوين دو
بيهانه تر آ
دنگری مودو

است ده انن امر به مرحلوه
گردد.

شرح و تفسير دستورات
زر دستور داور (به استثهای دستورات
قلعی و ناانی) معمو

بان

شوامل عبوارت

«قابل تييير» باشو  .انون مسوهله باعوگ
داوري تجاري و اصول حاكم...
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خواز

ش

ده زر طرف امکا

تقاضای اصوالح

وته باشو .
زرنر از مفواد دسوتور را داشو
برای مثا  ،ج و

زمانی پوي

بيهوی شو ه

ممکن است با توجه به م ت زمانی ده برای
تايه م ارا ا ضافی موورد درخواسوت طورف
مقابل صرف می شود ،تييير نابو  .معموو
داور بان

عبارت «زينهه زای مربووط بوه

انن تقاضوا بخشوی از زينهوه زوای دعووی
محسو

می شود» را نيي در دستور خود

نمان  .انن عبارت روشن خوازو

در

دورد دوه

زينهه تقاضای ص ور دستورات داور و نيوي
زينهه ناشی از بحوگ و گفتگوو راجو

بوه

آناا و عمل درد

به آناا جينی از زينهه

زای داوری محسو

ش  .زينهوه زوای

خواز

طرفين در صورتحساباای تهظيمي از طرف زر
نر مشخص و مييا
ناانی

حک

زينهه زای داور نيي در

در خواز

ش  .داور در پرتوو

آنچه از جلسه مق ماتی درا می دهو  ،موی
توان

نظر خود را دانر بر ليوم نا عو م

ليوم استفاده از وديل اعما
در (نا ع م

با

نمانو  .وی

در) عبارت «مهاسب برای

استخ ام وديول» در دسوتورات خوود ،نظور
خون

را اعالم می ده  .نتيجه عملوی عو م

در انن عبارت آ
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وديل جينی از زينهه زای مورد قبو
ده بان

دعوی

از جانب نر طرف بوه طورف دنگور

پرداخت شود ،به حسا
ب و

آم .

نخواز

انهکه ادعوای جامعيوت و شومو

ووق داشوته
برای نظرنات ارائه شو ه در فو
باشي  ،می تواني
وارچو
چو

بگوني

ده انن نظرنات

وات داوری در
وه جرنانو
وی را دو
دلو

مح وده آ

شکل و جات خود را می نابهو ،

واز
وانآ آغو
وی از نتو
وی دههو  .نکو
وخص مو
مشو
داوری ،خروج طرفين از بن بستی اسوت دوه
به آ

برخوورد دورده انو  .داور نبانو

زرگي سعی در به جلو ران

طرفين داشوته

باش  .با انن حا  ،وی می توان
در جات نيل به تووافقی راجو

آناا را
بوه جو و

زمانی ناری دز  .بوه جوي در مووردی دوه
طرفين با نک نگر اخوتالف نظور پيو ا موی
دهه

و نر طرف تقاضای ص ور حک

داور را

در مورد به خصوصی موی نمانو  ،داور موی
بان

از خواسته زای آناا موافقت نمان .

وی حتی پس از ص ور دستور خود نيي بانو
وی در آ
واد تيييراتو
واده انجو
وواره آمو
زمو
باش

و در صورت ع م مخالفت طرح مقابول،

به تقاضای تييير دستور ده نکی از طرفين
ملرح می ده  ،پاسخ مثبوت دزو  .از طورف
داوري تجاري و اصول حاكم...
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دنگر ،زرگاه نکی از طورفين از اقو امات
تأخيرآفرنن طورف مقابول شوکانت نمانو ،
داور بان

زمانی را دقيقوا رعانوت

ج و

ده  .انن مسوهله در موواقعی اتفواق موی
دوه نکوی از طورفين بوه علوت عو م

افت

وعی در بوه
بوه موقعيوت خوود ،سو

اطميها

تعونق ان اختن روز رسي گی ناانی و ص ور
دارد.

حک

لوايح
مهظور از لوانح م اردی است ده توس
طرفين تايه و بوين آناوا رد و بو

موی

شود .لوانح از اجيای ضروری زمه داورناا
نيسته ا با انن حا  ،مگر در مواردی دوه
صرف نظر درد
بانوو

از آناا واقعا موجه باش ،

آناووا را جينووی از جرنووا

داوری

دانست .گازی ممکن است داور تقاضای رؤنت
لوانح را پس از ابالغ آناا به طرف مقابل
داشته باش
مللوو

توا بو نن وسويله از وقوان

شووود و باتوور بتوانوو

اظاارات طورفين موضو
سانر موارد معمو

نسووبت بووه

گيوری نمانو  .در

داور تمانلی به دنو

لوانح ،تا زمانی ده مرحله تباد
به پانا
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از موضوعات شکلی است ده بان

در اولوين

دستور داور روشن شود .داور در زر زموا
ده نسخه زانی از لووانح و سوانر مو ارا
مربوطه را درنافت می دارد ،ب و

انهکوه

سعی در درا دليوه جيئيوات در آ

مرحلوه

داشته باش  ،صرفا به شکل دلی و محتونات
آناا توجای اجمالی خواز
با

درد تا بتوان

زن بوازتری بوه آنچوه دوه در جلسوه

رسي گی اظاار موی شوود توجوه و رسوي گی
ده .
انن م ارا بانو

وقوان

نوا وقوان

مورد ادعا را ده زر طورف بوا تکيوه بور
آناا نظور خوود را در موورد موضووع نوا
و

موضوعات مورد اخوتالف توجيوه موی دهو

نتانجی را ده از آناا گرفتوه موی شوود،
روشن نمانه  .در م ارا ميبور نبان
در

سعی

در د نلی نمود ده ادعازای طرفين را

اثبات می ده

نا ملالبی را ده بانو

در

جلسه رسي گی اظاار شود ،ملرح درد .زو ف
اصلی در تهظي
از غافلگير ش

و تباد

لوانح آ

است ده

نر طرف بور اثور شوهي

موضوع تازه ای در جلسه رسي گی جلووگيری
ش ه و ب نن وسيله از توأخيراتی دوه بور
اثر تقاضای طرف غافلگير شو ه بورای بوه
داوري تجاري و اصول حاكم...
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تعونق ان اختن جلسه رسي گی تا زمانی ده
وی بتوانوو

موضوووعی را دووه قووبال از آ

اطالعی ن اشته است بررسی ده
آن  ،اجتها
توانوو

به وجود می

گردد .بهابرانن زر طرف موی

از طوورف مقابوول تقاضووای ارائووه

ور موضووعی
توضيحات بيشتری را در مورد زو
ده در لووانح دوامال روشون نشو ه اسوت ،
بهمان .
م اردی ده معمو
بين طرفين رد و ب

بوه عهووا
می شوون

لووانح

بوه قورار

زنرن :
الف و نکات دعوی ،ده عبارت است از:
اظاار دتبی خوازا

شامل عهواونن ادعوای

وی ،مق ار خواسته تحت زر نر از عهاونن،
د نوول ادعووا و توضوويحات دلووی در مووورد
م اردی ده در جلسه رسي گی ارائه خوازو
ش .
وت از:
و نکات دفاع ،ده عبوارت اسو
اظاارات متقابل خوان ه دانر بر رد زموه
نا بعيی ازادعازای خوازا .
ج و نکات دعووای متقابول (در صوورت
وجود) :نکات دعوای متقابل شبيه به نکات
دعوی است ،ولی توس

وه خوازوا
خوان ه بو

ابالغ می گردد.
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د و نکات جوابيه به دفاعيه خوان ه،
ده عبارت است از :آخورنن مو را تقو نمی
بووه موضوووعاتی دووه در دفاعيووه

خوازووا

خوان ه ملرح ش ه و به انو ازه دوافی در
نکات دعوی مشخص و روشن نش ه است.
زو و نکوات د فاع در مقابول دعووای
متقابل (در صورت وجود) :انن م را شوبيه
فقره « » فووق الويدر اسوت ،ولوی توسو
خوازا

به خوان ه ابالغ می شود.

و و نکات جوابيه به دفاع در مقابول
دعوای متقابل (در صورت وجود) :انن م را
شبيه فقره «د» فوق اليدر است ،ولی توس
خوان ه به خوازا

ابالغ می شود.

با اجازه داور (نا دادگواه) لووانح
می توانه

تا قبل از پانا

جلسه رسي گی

مورد اصالح قرار گيرن .
در اثهای تباد ت مق ماتی ،زور طورف
می توان

تقاضای ارائه اطالعات بيشتر را

در مورد زر موضوع خاصی بهمان  .انن امر
ممکن است برای مثا

در مواردی ده نکوات

دعوی نا دفاعيه واضح به نظر نمیرسه

نا

در آناا ادعازانی ملرح ش ه است دوه بوا
حقانقی ده به آناا اشاره میشود ،ملابقت
ن ارن  ،رخ دز  .در انهگونه موارد رونه
داوري تجاري و اصول حاكم...
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ور آ
بو

وو
معمو

وه
وای ارائو
وه تقاضو
وت دو
اسو

اطالعات بيشتر برای توضيح چگونگی ارتباط
موجود بوين ادعازوا و نتوانآ حاصوله از
آناا به عمل میآن  .انن تقاضا چوه بسوا
اصالح لوانحی ده در ابتو ا تقو ن

موجب

ش هان  ،گردد .زرگاه بورای مثوا

نکوات

دعویبه انون طرنوق موورد اع ترا

قورار

گيرن  ،خوازا

بعيی از عبارات

می توان

ادعووای خووود را تيييوور داده نووا اصووالح
نمان  .انن دار در مواقو

مقتيوی مجواز

است .احتياجی به گفتن نيست ده انن گونه
وی توانهو
وتاا مو
درخواسو
وا
انو اختن جرنو

وهتأخير
ورای بو
بو

وار رونو
وه دو
داور بو

غالبا نيي چهين است .البته بان

و

جوي در

ووح
وه وضو
وتاا بو
ون درخواسو
وه انو
وواردی دو
مو
نامعقو

زسته  ،سعی در اجابت آناا داشت

تا جانی برای اعترا

به مالت مقرر برای

بررسی موضووعات مقو ماتی وجوود ن اشوته
باش  .به زرحا  ،نکوی دنگور از رازاوای
دسب اطالعات ،ارسا

ليسوت سو ا ت مختلوف

برای طورف مقابول اسوت .در انون ليسوت،
س ا ت در ستونی نوشته شو ه و در مقابول
آ

جانی برای نوشتن جووا

طورف گياشوته

میشود .برای دستيابی به اطال عات بيشوتر
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درخواست افشا و بازرسوی مو ارا

می توا

را نيي ملرح درد.
افشا و بازرسی مدارک
مراحل بع ی تباد ت مق ماتی میتوان
شامل موارد زنر باش :
الف و افشای م ارا ،دوه معموو
وسيله تباد

بوه

ليست م ردی دوه در حفاظوت،

تصرف نا دستر

وا زسوته ،
زرطرف بووده نو

صورت میگيرد.
و بازرسی م اردی ده به طرنقی با
ليست آناا در اختيار طرف قورار میگيورد
توسو

وتثهائات،
وی اسو
وته از برخو
وی .گيشو

دليه م اردی
دستر

دوه در حفاظوت ،تصورف نوا

نر طرف زسته

ب و

توجه به انهکه

آنا وی در ارائه دعووای خوود بوه آناوا
استهاد می ده

نا خيور ،بانو

بوه طورف

مقابل اعالم شون  .البته بعيی از مو ارا
از انن قاع ه مسثتهی زسته  .برای مثوا
میتوووا

از مکاتبووات بووين زوور طوورف و

مشاورا

بوه دعووی نوا

حقووقی وی راجو

داوری قبل از شروع و نا در اثهای آ  ،و
وا از آ
نو

ويادرات
واا و مو
وته از تماسو
دسو

طرفين ده بين انشا

برقورار بووده ولوی

داوري تجاري و اصول حاكم...
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شرط ش ه است ده انن ميادرات بور جرنوا
دعوی نا داوری تأثيری نخواز
برد .زرچه

داشت نوام

م ارا محرمانه به خودی خوود

از معافيت افشا برخوردار ني سته  ،اموا
در بعيی از موارد می توا

م عی شو

دوه

م ارا مشوتمل بور ملالوب محرمانوهای از
قبيل اسرار تجاری از انن معافيوت باوره
مه ن  .درصوورت لويوم داور میتوانو

در

مورد وضعيت م را نا م ارا ميبور تصومي
گيری نمان  .در انن گونه موارد چه بسوا
رعانت محرمانوه بوود
داوری آسا

مو ارا در جرنوا

تر از رعانت آ

در دادگاه و

رسي گیزای علهی باش  .پس از تباد

ليست

موو ارا بووين طوورفين و بووا توجووه بووه
محوو ودنتاای زمووانی موويدور در برنامووه
ورف میتوانو
زما بهو ی شو ه داوری ،زرطو
تقاضای رؤنت زر مو ردی را دوه در ليسوت
طرف مقابل آورده ش ه است بهمان

و سوپس

با توافق طرف مقابل از م اردی ده موورد
نياز وی زسته  ،نسخهبرداری ده .
برای ساولت دار ،مقتيی است مو اردی
را ده احتما

اشاره به آناوا در جرنوا

رسي گی وجود دارد ،در مجموعهزای مهظموی
ده محتوای زرنور مشوخص شو ه و بوه طوور
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متوالی شمارهگياری گردنو ه ،قورار داد.
وس از آ
پو
نمان

ورف بانو
زرطو

ول
حاصو

وا
اطميهو

ده م ارا نکسانی در اختيار طرفين

و داور قوورار داده شوو ه اسووت .فانوو ه
شمارهگياری دقيق به زا و عبارات لووانح
و نيي شومارهگياری جوي
م ارا مجموعهزا را نبان

بوه جوي

سوانر

دست د

گرفوتا

وه مو ارا
وه جمو آوری و ارائو
ورا طرنقو
زنو
مربوطه ،با خص در اثهای رسي گی ،بسويار
ما

است و اگور دوار داور از انون نظور

آسا تر شوود ،وی احسوا
درده و خواز
نامرتب بود

آرا م

بيشوتری

توانست بوه جوای رنجو
م ارا و فقو ا

از

روش صوحيحی

برای ارجاع و اشاره بوه آناوا ،بور روی
مسائل اصلی دعوی تمردي نمان .
طرف ممتنع
قبال اشاره ش

دوه چوه بسوا نکوی از

طرفين تمانلی به زمکاری در جاوت تسورن
رسي گی داوری ن اشته باش  .برای مثوا ،
ممکن است نر طرف تقاضای پرداخت وجای را
از طرف مقابل نمووده و مانول باشو
اختالف در اسورع وقوت پانوا

دوه

پوينردا در

حالی ده طرف مقابول بهابوه د نول خوود،
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مهجمله ع م تمانل به پرداخت ،مانول بوه
وه
وور بو
وه وی مجبو
وانی دو
وو انو ختن زمو
جلو
پرداخت خواز
رسي ه باش

ش  ،نبوده و به انن نتيجه
ده با توجه به زينهه بسويار

با ی تايوه سورمانه ،زرچوه بيشوتر نگوه
داشتن پولی ده در نيد او است به نف

وی

می باش .
در انوون صووورت چووه اتفوواقی خوازوو
افتاد؟ طرف ممته

ممکن است مکاتبات طرف

مقابل و نيوي دسوتورات و سوانر مراسوالت
داور را نادن ه انگارد .چه بسا در جلسه
و از

مق ماتی و سانر جلسات شوردت نکهو
زر نوع روش تأخيری برای انجاد موان
جرنا

در

داوری استفاده نمانو  .علوی رغو

انن ع م زمکاری ،داوری موظوف اسوت نظور
معقولی اتخا

ده

تبعيت از جرنوا

و به طرف ممته

امکا

داوری را ب زو  .بورای

ورای جلسوه
مثا  ،زرگواه در روز مقورر بو
مق ماتی ،نکی از طرفين (نا نمانه ه وی)
در ساعت مقرر حاضر شو ه و در جلسوه بوه
انتظار بهشيه

ولوی از طورف مقابول نوا

نمانه ه او خبری نباش

و پييامی نيي از

او در مورد علت ع م حيوورش واصول نشو ه
باش  ،برداشت مهلقی انن خواز
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بوود دوه

وی احيارنه را نادنو ه گرفتوه اسوت .در
انن حالت ،داور پس از انهکه بوه مقو ار
زم برای آم

وود ،بانو
وی مهتظور میشو

جلسه را تعليل و دستوری مشتمل بر تارنخ
جلسه صادر ده  .در انن دسوتور ،وی

ج ن

درد ده اگر زور نور

صراحتا اشاره خواز

از طرفين در جلسه ميبوور حيوور بوه زو
حيور طورف غانوب بوه

نرسان  ،جلسه ب و

دار خود ادامه خوازو
بان

داد .البتوه داور

زمواره از انعلاف

زم برای رعانوت

ع الت ،انصواف و مهلوق در موورد طورفين
برخوردار باش .
مصالحه
انهکه طرفين آغازگر نر جرنا

داوری

بوده و حتی جلسه مق ماتی را نيي برگيار
وا
درده انو  ،آنو
جرنا

را مجبوور بوه اداموه

وا جلسوه رسومی رسوي گی و
داوری تو

تحمل نتانآ بع ی آ
طرفين بان

نموی دهو  .بورعکس،

در جات رسي

به نر مصوالحه

در زر مرحله ای از دعوی تشونق شون  .چه
بسا اتفاق افتاده ده مصالحه بين طورفين
در جلسه مق ماتی و نا م ت دوتازی پس از
آ

رخ داده است.
داوري تجاري و اصول حاكم...

269 

طرفين و داور بان

ز ف اصلی خود را

معلوف به حول و فصول دعووی و در نتيجوه
جلوگيری از اطاله غيرضروری جرنا

داوری

بهمانهووو  .در موووواردی دوووه طووورفين،
زسته

غيرحقوق ا

و شخصا دعوای خوود را

ارائه می دهه  ،بردبواری و تجربوه داور
می توان

به وی دمر ده

تا مهتظر لحظوه

مهاسب برای ارائه پيشهااد سوازش باشو .
با انن حا  ،در مواردی دوه حقوقو انانی
طرنقه و روش نيل به

در دعوی حاضر باشه

چهين مصالحه زای مق ماتی فرق موی دهو .
در انن گونه موارد ابتکار زرگونه اق ام
بوه عاو ه مشواورا

در جات مصالحه بان
حقوقی گيارده شود.

5
جلسه رسيدگی
آيين دادرسی
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آنين دادرسی توس

وا بوا
داور ،مرجحو

توافق طرفين ،تعيين میگردد .ملالبی دوه
در پی میآن
معمو

نمونهاي اسوت از آنچوه دوه

در نر جلسه داوری اتفاق میافتو ،
وت
ون اسو
ووارد ممکو
وی مو
وه در بعيو
دو

زرچهو

تيييراتی در آناا داده شود.
جلسه به طور رسمی توس
میگردد .وی ابت ا به بيا

داور افتتاح
برخی از نقله

نظرات دلی خود ده بوا زو ف روشون دورد
وا
ا زو

وادرت
وام میگيورد ،مبو
ورفين انجو
طو

میورزد .برای مثوا  ،وی میتوانو
نمان

ده با توجه به شوران

اعوالم

و اوضواع و

احوا  ،استراحت دوتازی در سواعت نوازده
داده خوازوو

و جلسووه در سوواعت نوور

شوو

بع ازظار برای نازار تعليل شو ه و موثال
در ساعت دو و ني

مجو دا اداموه خوازو

نافت .به عالوه داور بان
را ده روشن ش
داوری

جيئيات دنگوری

آناا برای اداره جلسوات

زم است ،از قبيل محل نشستن شاود

و چگونگی سوگه

آناا ،مشخص نمان .

زرگاه از تباد ت مق ماتی روشن شو ه
باش

ده تهاوا نکوی از طورفين از وديول

حقوقی استفاده می ده  ،مقتيی اسوت داور
اعالم نمانو

دوه وی عمو تا در پوی دشوف
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وت .البتوه وی موی توانو
حقانق دعوی اسو
زرگونوه دمکوی دوه

اضافه ده

ده زرچهو

حقوق انا

دخيل در داوری در روشن دورد

مسائل حقوقی قييه بهمانه
وی خوازو

موجب امتهوا

وی
وور دلو
وه طو
وی او بو
وود ،ولو
بو

دادرسی را ب و

فرق گياشوتن بوين ودوالی
درد .بعيا سو ا

طرفين اداره خواز

شود ده آنا شاود طرفين بانو

موی

در اثهوای

وور داشوته
دليه جلسات داوری در جلسه حيو
باشه

نا خير؟ جوا

واود میتوانهو
شو
باشه

است ده علیا صو

آ

ور
وات حاضو
وه جلسو
در دليو

وی تصوميمی
مگر آنکه داور به د نلو

ول ،غالبوا
خالف انن رونوه بگيورد .در عمو
بعيی از شاود (مانه

دارشهاسوا ) تهاوا

برای ادای شاادت در جلسه حاضر ش ه و پس
از آ

و به شرط موافقت داور و جلسوه را

ترا میدهه  .نکی از مسائل مامی ده بان
به خاطر داشت آ
زهگام پانا

است دوه شواز ی دوه در

جلسه روزانه شاادت

نيافته است بان

تا زما

پانوا

تکميول شواادت

از برقراری ارتباط حتی با طرف خود نيوي
خودداری ده

تا از نفو

زرنر از طورفين

وه
وق جلسو
وای تعونو
واز  ،در اثهو
ور روی شو
بو
رسي گی ،جلوگيری گردد .زرگونه نق
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جو ی

انن قاع ه نوعی تووزين بوه مرجو

داوری

ورار
وي گی داور قو
وورد رسو
وی شو ه و مو
تلقو
خواز

گرفت.

آيررررا جريانررررات داوري از مصررررونيت
برخوردارند؟
موضوع دنگری ده می توان

در گفتوار

مق ماتی داور مورد اشواره قورار گيورد،
گونه دوه ادثور

مسهله مصونيت است .زما
مردم آگازه

افراد بهدليل مسائل ملروحه

در پارلمووا

نووا دادگوواه قابوول تعقيووب

نيسووته

26.

امووا ملووابق حقوووق انگلوويس،

جرنانات داوری انن خصوصويت را ن ارنو .
بهابرانن اگر داور نا زر شخص دنگری دوه
در جرنا

داوری شردت دارد ،مللبی مشتمل

بر افترا اظاار نمان
بود .انن مللب بان
دههو گا

وا
در جرنو

درنظر داشتن آ

قابل تعقيب خواز
در

زن دليوه شوردت

ورا
داوری باشو ا زنو

میتوان

از ته ی و خشمی

ده ممکن اسوت در جرنوا

رسوي گی انجواد

شود ،جلووگيری نمووده و نوا از شو ت آ
بکاز .
 .26در انرا  ،برای ودالی مجلس مصونيت پارلمانی
پي بيهی نش ه است .زمچهين اصحا دعوی ،چه در دادگاه و
چه در داوری ،مصونيت خاصی ن ارن « .م».
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يادداشت برداری داور
داور معمو
جرنا

توجه به انهکه آنا

ب و

داوری رسما ضب

میشود نا نوه ،در

اثهای جلسوات رسوي گی نادداشوت بورداری
میده  .سرعت پيشروی جلسات تا انو ازهای
بسوووتگی بوووه چگوووونگی سووورعت انووون
ووی از داورا
ووتبرداری دارد .نکو
نادداشو
بسيار مجر

امور درنوانی اظ اار داشوته

است ده وی رنگاای جووزر متفواوتی بورای
اظاارات گوناگو
روش مفي

طرفين به دوار میبورد.

دنگر استفاده از عالمات مختلوف

ورد
در حاشيه داغي ،برای مشوخص دو
زای خاصی از جرنا

گوشوه

داوری است.

گفتار افتتاحيه خواهان
پس از اظاارات مق ماتی داور ،جرنا
داوری با ارائه دعوی توسو

نوا

خوازوا

نمانه ه او آغاز می شود .ممکن است س ا
شود ده چرا در حوالی دوه ادعوا قوبال در
لوانح مشخص ش ه است ،مج دا بانو
در جلسه رسي گی اظاار و بيوا

آ

را

دورد؟ در

حقيقت ،جلسه رسي گی تکرار زمه جرنا

در

مقابل داور بوه زموراه ارائوه مو ارا و
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اظاارات مثبته ادعا است .با انون حوا ،
وه
وه داور ،بو
وارات بو
وت در اظاو
وی اسو
مقتيو
لوانح نيي ارجاع داده شود .برای مثوا ،
در خلا

گفت« :مون زموه

به داور میتوا

ارقام را برای جهابعوالی
زنرا انن ارقام در بهو
نکات دعووی
میتوانو

دور نمویده ،
از

شوماره فوال

در شو ه اسوت» .داور سوپس

وه بهو
وود بو
خو

وه
ويدور مراجعو
مو
ارائه دعوای

نمان  .پس از انهکه خوازا

بوه دفواع در

خود را خاتمه میدز  ،بان

مقابل دعوای متقابل بپردازد .بهوابرانن
ز ف خوازا

از گفتار افتتاحيوه خوود آ

است دوه داور را متقاعو

سوازد دوه او

وورد پوينرش قورار دزو
ادعای او را مو

و

ثانيا ادعای متقابل را رد نمان .
شهود
خوازا

نوا وديول وی پوس از اتموام

گفتار اوليه خود سعی می دههو
اظاارات خود را با فراخوان

توا صوحت
شاود و نا

با ارائه مو ارا دتبوی اثبوات نمانهو .
زرنر از شاود پس از فراخوان ه شو
صورت درخواست ،سوگه

 ،در

ناد درده و نا بور
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ص ق و صحت گفتار خود تأديو
پس از آنکه طرفی ده شاز

مویورزد27.

را فرا خوان ه

است س ا ت خود را از وی ملرح نمود ،طرف
واز
ول شو
مقابو
دز

28.

وورد سو ا
را مو

وی
ورار مو
قو

انن روش نوعی تالش و مبارزه برای

رسي

بوه حقيقوت اسوت و بوه وسويله آ

مييا

صوالحيت عموومی ،اعتبوار و شخصويت

شاز

برای داور مشخص می شود .زرگواه

و

زما

گونه ده غالبا اتفاق موی افتو

و

شاادت شاود با نک نگر تياد داشته باشو
نبان

انن گونه تصور درد ده حتموا نکوی

از آناا عم ا دروغ میگونو  ،بلکوه انون
امر میتوان

نمانانگر آ

باش

ده حافظه

نا نظر نکوی از دنگوری قابول اعتموادتر
است .برای مثا  ،زموه میتوانهو
امر توافق داشته باشه
از سوی شما

بورانن

ده ماشين آبی ده

در حردوت بووده بوا ماشوين

قرميی ده از جهو

وادف دورده
می آم ه تصو

است .انن نر واقعيت عيهی و خارجی اسوت.
اما وقتی شاز ی اظاار می دارد ده ماشين
آبی با سرعت  60مانل در ساعت حردوت موی
 .27را .به پانونسی شماره .10
 : cross-examination .28انن روش مختص سيست حقوقی «دامن »
است و با روش استشااد از شاود در سيست حقوق نوشته
تفاوت دارد« .م».
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درده ولی ماشين قرموي نصوف انون مقو ار
سرعت داشته است ،انن مسوهله بسوتگی بوه
نظر زر شخص دارد .انون مثوا
واقعيت عيهی و عقي ه

فورق بوين

زهی را نمانا

می

واادتاا،
وين شو
واد بو
ووارد تيو
وازد .در مو
سو
استع اد و موقعيت شاود باترنن رازهموای
داور نا قاضی در ترجيح شاادت نور شواز
به شاز

دنگر است.

پس از آنکه شاز
مورد س ا

توسو

قرار گرفت ،طرفی ده شواز

فراخوان ه است موی توانو
س ا تی بهمانو

29.

سوو ا ت صوورفا بانوو
غيرواضحی باش
مقابل پي

طورف مقابول
را

مجو دا از وی

البتوه زو ف از انون
روشوون دوورد

نکووات

دوه در اثور سو ا ت طورف

آم ه است .درصورت اعترا

طرف

مقابل نا وديل وي دانر بر انهکه ز ف از
ارائه سو ا ت بيوا

مجو د ز ما

اوليه میباش  ،داور مجبوور
خواز

شواادت

به م اخلوه

ش .

جواب خوانده
پس از اتمام ارائه دعووای خوازوا ،
خوان ه به دفاع از خود پرداخته و مانه
29. Re-examination.
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خوازا

شاود خود را فرا میخوانو  .انون

شاود نيي در صورت نيواز ،زمچموو
خوازا  ،توس

طرف مقابل مورد س ا

شواود
قرار

گرفته و مج دا به پرسشواای خوانو ه نوا
وديل وی جوا

خوازه

داد.

مداخله داور
قبل از بازگشت شاز
داور میتوان

بوه جوای خوود،

در مورد نکتهای دوه دوامال

روشن نش ه اسوت سو ا تی از وی بهمانو .
داور زمچهين حق دارد از طورفين بخوازو
دووه شوواز

خووود را مجوو دا بووه جانگوواه

فراخوانه

تا وی از او س ا تی بوه عمول

آورد .داور نمیتوان

از طرف خود ،شواز

را برای اداي شاادت فرا خوان  .وی موظف
است ده دعوی را برمبهای اظاارات طورفين
و شاادت شاود به پي
دردن

وبال اشواره
بورد .قو

ده ز ف اصلی در تبواد

لووانح آ

است ده از غوافلگيری نکوی از طورفين در
اثهای جلسه رسي گی ،بر اثر مواجاوه بوا
گفتار نا نوشوته ای دوه قوبال از آ

بوی

اطالع بوده است ،جلوگيری شوود .بوا انون
حا  ،بعيا از انن روشاای غافلگيردههو ه
ورف
وورتی طو
وين صو
وود .در چهو
وتفاده میشو
اسو
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از دادگاه تقاضای تعونوق

مقابل میتوان

جلسه رسي گی را بهمان

بانو

تا امکوا

موضوع غافلگيردهه ه را ملال عه دورده و
وورد آ
وود را در مو
خو

ووا
جو

وه دهو .
تايو

درصورت چهين درخواستی داور بان
ده درخواست را معقو
میدز  ،با آ
بان

تا ح ی

و مهصوفانه تشوخيص

موافقت ده  .در عوين حوا

به زينهه اضافی دوه بور اثور انون

تقاضا پي
وا آ
نو

خواز

آم

توجه داشوته باشو

وابی نمانو
را ارزنو

تعيين سا

وام
و در زهگو

زر طرف برای پرداخت زينههزای

ورار
ووع را در مو نظر قو
ون موضو
داوری ،انو
دز .
گفتارهای نهايی
پس از پانوا

مرحلوه شواادت شواود،

خوان ه بوه ب يا

اظاوارات ناوانی خوود

خواز
خوازوو

وارات سوعی
پرداخت .وی در انن اظاو
دوورد داور را قووان

نمانوو

دووه

واقعيتاا را به طرنقه ای دوه او ارائوه
نموده و ادعای خوازا

درده ،قبو

را به

د نل اظاار ش ه رد نمان .
پس از آ

خوازا

ناانی خود خواز

به ارائه اظاوارات

پرداخوت و بو نن ترنوب

داوري تجاري و اصول حاكم...
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نمود ده مازيت ادعای خوود را

سعی خواز

ورف
وارات طو
ورار داده و اظاو
وگ قو
وورد بحو
مو
مقابل را رد ده  .نکی از قواعو
آ

است دوه آ

میدهو

دوس دوه شوکانت را آغواز

وي
وانی را نيو
والم ناو
وا ) ،دو
(خوازو

اظاار خواز

داشت.

در انن مرحله داور میتوانو
ده

قو نمی

تصورنح

ده حاضر است زرگونه نظر نا اطالعوات

دنگری را ده نر طرف مانل به بيا

آناوا

می باش  ،قبل از انهکه جلسه رسي گی بوه
طور رسمی خاتمه ناب  ،بشهود .انن اظاار
ورار آنچوه
داور برای تشونق طرفين به تکو
ده قبال گفته ش ه ،نيسوت بلکوه بورای آ
است ده مبادا انن احسوا

دوه موقعيوت و

شانس دافی برای روشن درد

وائل موورد
مسو

اختالف به طرفين داده نشو ه اسوت ،بورای
دسی به وجود آن  .داور سپس میتوانو
طرفين بخواز
به وی تق ن
ارزنابی

تا صورت زينههزای خوود را
نمانه

تا او بتوان
نوورب

نووا طبووق

موافقتهامه داوری ،آناا را در حک
بگهجان .

280
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زم و نيي عه الليوم بوا توجوه

بووه مقووررات قووانونی
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خوود

پايان جلسه رسيدگی
پس از انن مرحله نا در صوورت لويوم
پس از تعونقی ده برای مشاز ه و بازرسوی
وه رسوي گی
داور صورت می گيرد ،داور جلسو
را به طور رسمی خاتموه موی دزو  .اصوو
طرفين بان

متوجه باشه

دارد ده پس از آ

ده لحظهای وجود

چييی دنگوری نمیتووا

اضافه نا اظاار درد .چه بسا نر طرف بوه
زهگام جم

و جود درد

اوراق خود ناگاا

متوجه شود ده نکی از نکاتی را دوه قصو
ملرح دورد

را داشوته فرامووش دورده

آ

است .اما وی بان
خت

ب ان

جلسه رسي گی توسو

دنگری پينرفته نخواز

ده پس از اعوالم
داور ،زوي

بحوگ

ش  .ا گر بازرسوی

خاصی مورد نياز باش  ،داور پس از انجام
آ  ،داوری را به طور رسمی خاتمه میدز .
او میتوان

تارنخ تقرنبی ص ور حک

خوود

را نيي مشخص نمان .
داور بان

زر نوع مشاز ه و بازرسوی

وار و
وام دو
وت انجو
وو ت ،ديفيو
وا  ،محصو
اجهو
چييزانی نظير آ

را در حيور طرفين و نا
وه روز،
وس از انهکو
و پو

نمانهو گا

وا
آنو

ساعت ،زما

بازرسی و نظانر آ

به آناوا

اطالع داده ش ه است انجام دزو  .اگور در
داوري تجاري و اصول حاكم...
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مقرر نکی از طرفين حاضر نشوود نوا

زما

وديل خود را اعيام نو ارد ،مقتيوی اسوت
داور بازرسی را به تعونق انو ازد ،مگور
دوه ضورورتی بورای انون

آنکه احراز ده

تعونق وجود ن ارد.
اصو
برای آ

حيور طورفين در جلسوه بازرسوی
وه احتموا
است ده به سو ا تی دو

داور در مقابل طورف دنگور از آناوا موی
پرس  ،جوا

گونه  ،البته انن موقعيت به

معهای برگياری مج د جلسه رسي گی نيست و
ليا به محو
طرفين را قان

آنکوه داور بتوانو
دهو

خوود و

دوه آنچوه را موورد

نياز او بوده اسوت مالحظوه دورده ،بانو
رسما بازرسی را تعليل نموده و از صوحهه
خارج شود.
داليل مثبته دعوی
دليل عبارت از زرنوع اطالعواتی اسوت
ده به قاضی نا داور ارائه میگردد تا وی
را در تشخيص حقانيت نکی از طرفين نواری
دز  .انن اطالعات می توان

شفازی (مبتهی

بر اظاار شخصی شاز ) نا دتبی (به موجوب
نر سه

اصلی) و نا واقعوی (ارائوه عوين

آنچه ده موورد شواادت اسوت) باشو  .بوا
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اجازه دادگاه نا داور ،شاادت می توانو
به شکل شواادتهامه (سووگه نامه) تهظوي
شود و نا از طرنق اعلای نيابت بوه شوخص
ثالگ اخي

گردد30.

اولين نوع دليل ،نعهی شاادت شفازی،
بان

و نوا تأديو

زمراه با سووگه

بور

حقيقت گونی باش  ،مگر آنکه بر صرف نظور
وردد .رونوه
از انون شورط توافوق گو

درد
معمو

است ده زر شواز

آ

مق

گرفتن نر دتا

ضومن در دسوت

تحت رازهموانی داور

از روی متن از قبل تايه ش ه ای با ص ای
بله

جملهاي مانه

به خ اون
شاادت

متعا

انن را میخوان « :من
سوگه

نواد مویده

دوه

مبتهوی بور حقيقوت بووده ،تموام

حقيقت را دربرگيرد و عواری از زور نووع
دي

باش » .دتا

ده در عقان

مق

میتوان

ميزبی شواز

ازميوت اساسوی

واود میتوانهو
دارد ،باشو  .شو
سوووگه

زر دتابی
وای
وه جو
بو

نوواد دوورد  ،بوور صوو ق گفتووار و

 :on commission .30انن نوع شاادت در مواردی به دار می رود
در خارج از دشور سکونت داشته و به د نلی
ده شاز
امکا نا ليوم حيور وی در دادگاه وجود ن اشته باش .در
انن گونه موارد میتوا شخصی را مأمور درد ده شاادت او
را اخي نمان  .شاادت ميدور سپس در دادگاه قرائت خواز
ش « .م».

داوري تجاري و اصول حاكم...
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حقيقتگونی خود تأدي
وار بانو
دو

ورزن

31.

وهای مانهو
جملو

برای انن

ون را ادا
انو

وه طوور جو ی ،مخلصوانه و
نمانه « :من بو
صادقانه بر انن امر تأدي
شاادت

موی ورزم دوه

مبتهوی بور حقيقوت بووده ،تموام

حقيقت را دربرگرفته و عاری از زور نووع
باش » .متأسوفانه نوه سووگه

دي
تأدي

بر راستگونی ،زوي

نشانگر صحت شاادت شاز
وجود سوگه

رغ

نور نمیتوانو

باش

و داور علی

نا تأدي  ،غالبوا بانو

خود در مورد انهکه آنا میتوا
شاز

و نوه

تکيه درد نا خير ،تصمي

بر گفتار
بگيرد.

در زهگام ادای شواادت ،شواود عوادی
تهاا بر وقان

و رخ ادزا تکيه میوزنو ا

در حالی ده شاود خبره عالوه برانن ،نظور
خود را در مورد وقان

ميبور نيوي بيوا

میدهه  .انن فرق اساسی بوين وظيفوه نور
شاز

عوادی و نور شواز

خبوره در جلسوه

رسي گی است .اولين قاع ه راج

به د نول

 .31در واق برخی از مسيحيا ترجيح میدزه ده به جای
سوگه ناد درد  ،بر حقيقتگونی خود تأدي ورزن ا چرا
ده معتق ن خ اون بشر را از سوگه خورد به زمين و
آسما و نظانر آ بازداشته و فرموده است« :آنچه ده
میگوني بان به طور مختصر «بلی» نا «خير» باش  .زرچه
مانه میگيرد»« .انجيل متی:
از انن ،از شيلا
بي
37و.)5

284



مجلة حقوقي  /شمارة دهم

آ

است ده دليل بان

مربوط به موضوع نا

موضوعات مورد اختالف باش  .بهابرانن نكي
زم و بسويار پورارزش بوراي

از خصوصيات

مشاركت در جرنا

داوري و نا زر فعاليوت

مربوطبه آ  ،تواناني تشوخيص «گهو م» از
«كاه» است .كسي كه بتوان
ما

سرنعا عوامول

موجود در زر مرحله و د نل مربوط را

شهاساني كه  ،خواز

توانسوت ضومن كهوار

گياشتن مسائل غيرمربوط ،فق
ما

بر موضوعات

تكيوه نمووده و بو ننترتيب در وقوت

صوورفهجوني كهوو  .جرنووا

داوري معمووو

مستليم حيور افراد متع دي است كوه صورف
وقت آناا زينههزاي بسياري را دربوردارد
و بهابرانن صرفهجوني در وقت بسيار ماو
است و داور نبان

اجوازه تعقيوب مسوائل

غيرمربوط را ب ز  .از طرف دنگر وي بان
دقت كه

كه افراد را از گفتن مسائل خود

محروم نهمان  .بان

توجوه داشوت كوه در

بعيووي از مواقوو  ،تصوومي گيري در مووورد
انهكه آنا س ا ت نا اظاوارات خاصوي بوه
دعوي مربوط ميشون
داور بان

نا خير ،مشوكل اسوت.

براي انن نوع اباوام آموادگي

وته باشو
داشو

وود
واني خو
واي توانو
و برمبهو

قياوت كه  ،ضمن انهكه در مووارد لويوم،
داوري تجاري و اصول حاكم...
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بيشتر بر اجوازه و اباحوه تكيوه خوازو
نمود .نكتوه دوم آ
مورد وقوان

اسوت كوه شواادت در

و رخو ادزا بانو

آنچه كه شاز

شخصا دن ه نا شهي ه اسوت،

باش  .شاادت بر شواادت
چييي كه شاز
عليا صووو

برمبهواي

و نعهوي اظاوار

از دنگوري شوهي ه اسوت

پينرفتووه نيسووت ،زرچهوو

و

كووه

وي
واادت مو ني در بعيو
وه شو
ووانين راج بو
قو
انهگونه اظاوارات را قابول قبوو

شران

ميدانه  .بوهعبارت دنگور ،شواادت شواز
بان

شامل عباراتي چو « :من دن م ،»...

«من شهي م « ،»...من ان ازه گرفت ،»...
«من بازرسي كوردم »...نوا نظوانر آناوا
باش  .البته شاز

ميتوانو

گفتوار طورف

مقابل نا نمانه ه وي را در زميهه خاصوي
نقل نمانو .

مثال اگور اخوتالف مربوطبوه

درخواسووت پرداخووت وجووه بووراي كارزوواي
ساختماني اضوافي باشو  ،شواز

ميتوانو

ب نهگونه شاادت دز « :ما در قسمت شمالي
ساختما

انسوتاده بوودن  .زووا بواراني

بود .معمار به من دسوتور داد كوه .»...
انن شاادت قابل قبو

خواز

معمار نمانه ه كارفرما است.
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بود ،چرا كه

اسوت

نكي از موضوعات قابل توجوه آ

كه بسياري از مرد از تفكيك كامل وقوان
زهي خود عاجين  .براي مثا ،

از تصورات
شخصي را فر

كه چه

كهي

دقيقوه پوس از

وقوع تصادفي به محل حادثه ميرس  .وقتوي
او متوجه حيور چهو

اتومبيول و تعو ادي

مجروح ميشود ،معمو

انون

اولوين

س ال

است كه چه اتفاقي افتاده اسوت؟ نكوي از
حاضرا  ،حادثه را براي او شرح ميدزو

و

آنگاه تصونري از حادثه بوهطور روشون در
زن وي نق

ميبهو د .پوس از آ

اگور از

انن فرد در دادگاه نا جاي دنگري تقاضاي
اداي شاادت شود احتما

تفكيك بين آنچوه

كه او خود دن ه و آنچوه كوه شوهي ه نوا
چه ا

تصور كرده است بران

آسا

نخواز

بووود .در اننگونووه موووارد «بووازجوني
متقابل» ميتوان

براي روشون كورد

قاضي نا داور مفي
س ا

باشو  .البتوه موورد

ورف مقابول
قرار گورفتن از جانوب طو

معمو

براي شاود چه ا

قاع ه ما
آ

زون

گوارا نيست.

دنگر در ارتباط با د نول

است كه بار اثبات بر دوش طرفوي اسوت

كه ادعاني را اظاوار مويدارد .در بعيوي
مواق

ممكن است كسوي ادعواني را اظاوار
داوري تجاري و اصول حاكم...
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كرده و عمال انتظار داشته باش
مقابل ع م صحت آ
بان

كوه طورف

را اثبات كهو  .لويكن

به خاطر داشت كه طرف مقابول چهوين

وظيفهاي را بوه عاو ه نو ارد .بوهعبارت
دنگر ،داور نا قاضي نميتوان

ادعاي

زي

را

م ثري را تا وقتيكوه مو عي ،صوحت آ

اثبات نكرده است ،بپينرد .انن امور كوه
آنا طرف مقابل قادر به اثبات عو م صوحت
ادعا زست نا خير ،چييي را تييير نخواز
داد.
قواع ي نيي در ارتبواط بوا روشوااي
بازجوني توس

طرفين نا وكالي آناا وجوود

دارد ،زرچهوو

در

عموول بووه انوون قواعوو

رسي گي داوري به دقت رسوي گي قيواني در
دادگاه نيست.
در اثهوواي بووازجوني نووا «بووازجوني
مج د» امكوا

ارائوه «سو ا ت رازهموا»،

نعهي س ا تي كه جوا

خود را دربردارن ،

نيست .البته در «بازجوني متقابل» ارائه
س ا ت رازهما به شاز

ممكن بوده و بعيا

موجب صرفهجوني در وقت نيوي خوازو
براي مثا  ،از شاز
به جها

داور اظاار داشتي

سياه و سفي
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ميتوا

به ميا

پرسي « :شما
كوه نوك سو

جاده پرن

مجلة حقوقي  /شمارة دهم

شو .

و باعوگ

تصادف ش » .شاز

ميدز « :بله ،مون

جوا

گفت » .انن روش ،در حقيقت ،روش سوادهاي
است براي تأن ي

بوهعهوا

برخوي وقوان

نقله آغاز جات ارائه س ا ت بيشتر و نوا
در جات اثبات بلال

آنچه كوه قوبال گفتوه

ش ه است.
شاز

در موورد

را نه تهاوا ميتووا

واقعيات مربوطبه دعوي مورد

قورار

س ا

داد ،بلكه ممكن است س ا تي را ملرح كرد
كه ز ف از آ

نشا

داد

مييا

صالحيت حرفهاي و اخالقي شاز

به قاضي نوا

داور باش  .در بعيي از مواق
س ا ت ،مخصوصا اگر توس
ملرح شون  ،ميتوانه

صو اقت و
انون نووع

وكيل طرف مقابل
بسويار

براي شواز

ناگوار باشه  .باتوجه به انهكوه زويچكس
بينقص نيست ،شاود ممكن اسوت د خوشوي از
انهگونه زنر

رهبين قرار گرفتن ن اشوته

باشه  .با انن حا  ،طرح انن نوع س ا ت،
زرگاه به صورت معقولي انجام گيرد و ز ف
از آناا صرفا روشن كرد
كه آنا به گفتار شاز

انن مللب باشو
ميتووا

اطميهوا

كرد نا خير ،مجاز است .م الوصف آنچه را
كه قبال در مورد «مصوونيت» جرنوا
تيكر دادن

بان

زمواره در

داوري

زن داشت.
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شاود معمولي عليا صو

بانو

خود را با توجه به معلوموات

شواادت

زهوي خوود

ارائه دزه  .البته ممكن اسوت بوه آناوا
وتااني كوه
اجازه داده شود تا به نادداشو
وا
وا مو ت زمو
وه نو
ووع واقعو
وام وقو
در زهگو
وس از آ
وازي پو
كوتو

وه
وتهان  ،مراجعو
نگاشو

كهه  .شاود خبره ميتوانه

عالوه بورانن،

وه
وااني كو
ول گيارشو
وري مثو
وه مو ارك دنگو
بو
احتمووا

تايووه كردهانوو

نمانه  .معموو

نيووي مراجعووه

زون آدموي جيئيوات را،

وام باشو ،
مخصوصا اگر شامل اع اد و ارقو
بهخوبي بوه نواد نمويآوردا اموا زرگواه
شاز ي به م رك نا نادداشتي مراجعه كهو
در صورتيكه م رك نا نادداشت ميكور قوبال
به طرف مقابل ارائوه نشو ه باشو

بانو

برحسب درخواست وي در اختيارش قرار داده
شود .انن نكوات بيشوتر مربوطبوه شواادت
شفازي شاود در مقابل داور است.
دومين بخ

از د نل آنااني زسته

كه

بهطور كلي «م ارك كتبي» نامي ه ميشون .
نكي از مامترنن نكوات راج بوه اننگونوه
م ارك آ

است كه در زر مورد بان

نسوخه

اصلي ،بعهي باترنن مو رك ،ارائوه شوود.
ارائه فتوكپي و نا آورد
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شاز ي كوه بوه

داور اظاار دارد «مون فوال
فال

مو رك را در

تارنخ دن م» كافي نيست .در برخي از

مواق

طرفين ميتوانه

موافقت كههو

كوه

فتوكپي مص ق م رك اصلي كوه مفقوود شو ه
است به داور ارائه گردد ،ب و
قاع ه كلي كه بهموجب آ

انهكه از

نسخ اصلي بانو

به داور نا دادگاه ارائه شوود ،صورفنظر
كرده باشه  .مهظور از م رك كتبي زر نوع
موافقتهامه ،قورارداد ،مكاتبوه ،نقشوه،
جيئيات طرح ،اطالعات و سووابق و زرآنچوه
وته نوا تانوه شو ه وجوود
كه بهصورت نوشو
داوري بوه آ

داشته و در جرنوا

ارجواع

شود ،ميباش .
ظرنفي در انن موورد توا آن جا پوي
رفته كه حتي سه
كتبي» محسو
حقوقي» مصو

قبر را نيي جي

نموده اسوت
سا

«م ارك

«قوانو

 1968در انگلويس آنچوه

وهعهوا
را كه سالاا بو
د نل حقوقي ،ثابت و

قواعو

حواك

بور

نتيير باقي مانو ه

بود ،تييير داد .مثال ملابق قانو
ميتوا

د نول

از فيل  ،نوار ضب

ميكور

صووت ،مو ارك

كووامپيوتري و چييزوواي مشوواباي كووه از
پ ن هزاي زن گي ج ن ن  ،بوهعهوا

دليول

استفاده كرد .اننگونوه مو ارك ،در حكو
داوري تجاري و اصول حاكم...
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م رك كتبي زسته
فوقا

كر ش

و بهوابرانن آنچوه كوه

در موورد آناوا نيوي صوادق

است.
د نول

سومين نوع از د نل را ميتوا

واقعي نامي ا نعهي آنچه كه بهخودي خوود
به ان ازه كافي گونوا بووده و ميتوانو
داور نا نمانه ه وي مورد مشواز ه،

توس

وان
وورت لويوم آزمو
بازرسي و در صو

قورار

گيرد .انن نوع دليل شامل جراحات بو ني،
ووا
كو

ووو
ووه غيرمرغو
ووا امتعو
نو

غيررضانتبخ

ووار
و كو

و ناقص ميشود.

زما گونه كه قبال گفته ش
داور ،شوواادت شوواود ميتوانوو

با اجوازه
بهصووورت

وووه گووووردد.
ووواادتهامه ) (affidavitارائو
شو
شاادتهامه نظرات كتبوي فورد صوالحيت اري
است كه جات تشخيص م ركي خاص و نا بوراي
بيا

وقان  ،ارقوام و نوا عقانو

رابله با جرنا

وي در

داوري اخي ش ه است .فرق

اساسي بين شواادتهامه و اظاوارات كتبوي
دنگر در آ
بان

است كه در مورد اولوي شواز

ضمن انراد سوگه

به صوحت اظاوارات

ارائه ش ه ،در مقابل وكيل نوا سوردفتري
كه حق انجام انون كوار را دارد ،تأكيو
نمان  .وكيل نا سردفتر ميكور سپس مو رك
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ارائه ش ه را اميا و تصو نق ميكهو  .از
شوواادتهامه بعيووا در مووواردي اسووتفاده
امكا

ميشود كه شاز

ارائه شاادت شفازي

در دادگوواه و در نتيجووه مواجاووه بووا
بازجوني متقابل را ن اشوته باشو  .انون
ب ننصورت تييير داد كوه

رونه را ميتوا

طرف مقابل حق تقاضاي حيور شاز

را جاوت

وته باشو .
ول داشو
وازجوني متقابو
وام بو
انجو
درزرحووا  ،تصوومي گيري در مووورد ارائووه
بهصورت شاادتهامه نيي مانه

شاادت شاز

موارد دنگر در صالحيت داور است.
ارائه شاادت از طرنق ثالوگ تقرنبوا
بهوسيله شاادتهامه اسوت،

شبيه ارائه آ

با انن فرق كه در انن مورد ،شاادت شاز
شفازا و در مقابل نك نوا چهو

نفور كوه

براي انن كوار موأمورد شو هان  ،انجوام
ميگيرد و انن افراد سپس گوازيناموه
را در انن مورد تهظي

زم

و اميوا ميكههو .

انن روش در مواردي مهاسب است كوه شواز
در خارج از كشور بووده و نوا بوه د نول
دنگري امكا

ارائه شاادت به طورق دنگور

را ن اشته باش .
در پانا

انن قسمت

كه داور ميتوان

زم به تيكر است

دستور توأمين دليول را

داوري تجاري و اصول حاكم...
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صادر نمان

32.

انن امر با خص در موورد

آنچهكه در فوق بهعهوا

«مو ارك (د نول)

واقعي» مورد اشاره قرار گرفت صادق است.

6
حكم ،هزينهها و خسارات
اصول كلي حكم
حك

صحيح آ

صادر و توس
بان

است كوه بهصوورت كتبوي

داور اميا شود .بهعالوه حك

خصوصيات زنر را نيي دارا باش :
1و مربوطبه موضووع باشو ا نعهوي در

محوو وده نكووات موويكور در «قرارنامووه
داوري»33

صووادر شوو ه و از آناووا تجوواوز

نكه .
 .32براي ملالعه قواع راج بوه توأمين دليول در حقووق
انرا رك .به مواد 315و 322قانو آنين دادرسي مو ني و
«م».
« :terms of the reference .33قرارنامه داوري» فيالواق مهشور و
دستوالعمل داوري است كه توسو طورفين نوا داورا و در
ابت اي كار تهظي ش ه و به اميا ميرس  .زرگونوه تخلوي
نا تجاوز از شران ميكور در «قرارناموه داوري» موكوو
به موافقت بع ي طرفين و داورا است« .قرارنامه داوري»
غير از موافقتهامه نا قرارداد داوري است« .م».
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2و قاط

محك

باش ا نعهي مفاد آ

و

صرنح باش .
3و كامل باش ا نعهي به زموه مسوائل
مورد اشاره رسي گي كرده و كليه موضوعات
مورد اختالف را خاتمه دز .
در بعيي از مواق

حك

به دليل آنكه

تهاا به نكات بارز مورد اختالف پرداخت و
سانر نكات را از قل

ان اخته است ،ناقص

ميباش  .دليل انن امر ميتوان

باشو

آ

كه به نظر داور برخي از موضوعات ،فرعوي
بوووده و از ازميووت چهوو اني برخوووردار
نبودهان  .ليكن بان

توجه داشت نسوبتبه

موضوعي كوه در موافقتهاموه داوري و نوا
غير آ
بان

مورد اشواره قورار گرفتوه اسوت،

حتما در حك

داور اظاوارنظر شوود.

پس از رسي گي و ص ور حكو

داور ،موضووع

وه و
وا) را نافتو
ويه محكومباو
وار قيو
«اعتبو
طرفين نميتوانهو

راج بوه زموا

مج دا اقامه دعوي كهه  .حك

موضووع

داور نبان

به بررسي موضوعاتي كه به وي ارجاع نش ه
وه
ورانن نبانو  ،چو
وردازد .عالوهبو
وت بپو
اسو
صراحتا و چه بهطور ضمهي ،حك
مبليي بي

به پرداخت

از آنچه كه مورد ادعوا قورار

گرفته است صادر شود.
داوري تجاري و اصول حاكم...
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قرار يا دستور موقت
 14قانو

بخ

 1950انگلويس بوه

سوا

كه قبل از صو ور رأي

داور اختيار ميدز

نااني ،قرار نا دستور موقت صادر نمان .
ص ور قرار نا دستور

موقت وسيله مهاسبي

براي حل و فصل برخي از موضوعات ابت اني
ح ود مسوهوليت زرنوك از طورفين)

(مانه

قبل از رسي گي به موضوعات اصلي پرونو ه
ميباش  .طرفين ميتوانه

بعو ا در موورد

موضوعات اصلي دعوي به توافق دست نابه .
توافق ميبور سپس با

كر انهكه با رضانت

طرفين حاصول شو ه اسوت ،در حكو
گهجاني ه خواز

ناواني

ش .

ورار و
به طوور كلوي مفواد و شوكل قو
دستور موقت مانه
زما

تاب

اصو

وي بووده و
احكوام قلعو

ميباش .

هزينهها
حك

داور بان

طرفوي را كوه مسوهو

پرداخت زينههزاي داوري و نعهي زينههزاي
وه داور
ورفين و حقاليحمو
طو
والح ن
وورت صو
نمانو  .درصو
ميتوانوو
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وخص
وت مشو
و اسو
داور ،حكو

وي

شووامل عبووارت «مهاسووب بووراي

مجلة حقوقي  /شمارة دهم

استخ ام وكيل» نيي باش  .داور بوا

كور

انن عبارت در صورتيكه وكيل نا وكالني در
جرنا

داوري شركت داشوتهان  ،بور لويوم

حيور آناا جات تهلي

و ارائه دعوي صوحه

گياشته و در حقيقوت حقاليحموه آناوا را
بخشي از زينههزاي داوري محسو
زينهه كلي جرنا

ميدارد.

داوري از نوك طورف

شامل زينههزاي طرفين در تهظي

و ارائوه

دعواي خود و از طرف دنگر شامل حقاليحمه
داور است .زينهوهزاي طورفين معموو
عبوواراتي چووو

بوا

«زينهووهزاي داوري» نووا

«زينههزاي دعووي» و نظوانر آناوا موورد
اشاره قرار ميگيرن .
زرنك از اصحا
به وصو

داوري در صورتي قادر

انن زينههزا از طرف مقابل اسوت

كه توافقي بين طرفين در انن زميهه وجود
داشته باش

و نا ،در غيا

چهين توافقي،

زينههزاي ميبور مورد ارزنابي رسمي مقام
قياني مربوط قرار گرفتوه و تأنيو

شو ه

باش .
زينهه قابل پرداخت به داور بهعهوا
«زينههزاي حك » مورد اشاره قرار گرفتوه
و شامل حقاليحمه وي برمبهاي توافق قبلي
بين او و طرفين بهعالوه زينههزاي مهاسوب
داوري تجاري و اصول حاكم...
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او در ارتباط با جرنا

و معقو

نيي ماليات بر كا

داوري و

و خ مات (در صورتيكه

قابل پرداخت باش ) ميشوود .مبلوغ قابول
پرداخت بهعهوا

زينههزاي حك

پرداختكهه ه ،توس

و نيي طرف

داور تعيين و در حك

كر ميگردد .زرگاه و آ گونوه كوه گوازي
اتفاق ميافت

و اخوتالف بوا سوازش بوين

طرفين خاتمه نافته و داور بهابه د نلوي
در مصالحه نقشي ن اشته ،و نوا در صوورت
ص ور «حك

براسا

رضانت» ،طورفين بوراي

پرداخت زينههزاي حكو
خوازه

مسوهوليت تيوامهي

داشت .در انهجا «زينههزا» شوامل
در رابلوه بوا

خساراتي كه نك طرف بانو

موضوووعات ملروحووه در دعوووي نووا دعووواي
متقابل به طرف دنگر بپوردازد ،نميشوود.
قاع ه كلي آ
نتيجهان

»34.

دعوي بان

وهزا تواب
اسوت كوه «زينهو
مهظور آ

است كه بازنو ه

كليه زينههزا را

البته در برخي مواق

بپوردازد35.

خالف انن قاع ه كلي
34. Costs Follow the Event.

 .35پرداخت زينهوهزاي طورف برنو ه توسو طورف بازنو ه
ميتوان براسا نكوي از سوه ضوابله زنور صوورت گيورد:
بيناللرفيهوي ) ،(party and partyوكيول و موكول ) (solicitor and clientو
وكيل و موكل خوود ) .(solicitor-and-own clientدر صوورت او حو اقل
زينههزاي معقو به طرف برن ه و در صورت سوم ح اكثر آ
به وي پرداخت مي شود« .م».

298



مجلة حقوقي  /شمارة دهم

واه داور
وا  ،زرگو
وراي مثو
وود .بو
ول ميشو
عمو
احسا

كه

كه طرف پيوروز نوا طرفوي كوه

عم تا پيوروز شو ه اسوت از روي بيقيو ي
داوري شو ه و

باعگ وقوع تأخير در جرنا

نا بهصورت دنگري موجبات صورف وقوت و در
نتيجه زينههزاي بيشوتر را فوراز
است ،ميتوان

آورده

پرداخت بخشوي از زينهوهزا

را بهعاوو ه او گوويارد و نووا پرداخووت
زينههزا تا توارنخ معوين نوا از توارنخ
وت
ورفين و پرداخو
وي از طو
وي را از نكو
معيهو
بقيووه را از طوورف دنگوور بخوازوو  .داور
زمچهين ميتوان

در حك

خود

كور نمانو

كووه دسووتوري در مووورد زينهووهزا صووادر
نميكه  .انن ب ا

معها است كه زور طورف

زينههزاي خوود را پرداخوت خوازو
داور حق اتخا

كورد.

زرنك از انن رونوهزا را،

آ گونه كه عاد نوه و مهصوفانه ميدانو ،
دارد.

داشت.

وهعلت عو م توافوق دو
سرداوري كوه بو
داور ،مسووهوليت صوو ور حكوو
گرفته است ،بان

در حكو

را بهعاوو ه

صوادره ميويا

حقاليحمه خود و نيي حقاليحمه داورا

را

كر كه .

داوري تجاري و اصول حاكم...
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خسارات
مهظور از خسارت مبليي است كه بانو
از طرف كسي كه موجب ورود صو مه ،ضورر و
وه بوه دنگوري شو ه اسوت،
نوا زينهو

زنا

بهعهوا

جبرا

به وي پرداخت شود.

از نظر حقووقي ،زوي
غيرقابل تقون

باش

مالي قابل جبرا

خسوارتي

و زرچهو

و نيست كه بوا عوو

نباش  .بهابرانن ،اصول

اساسي در مورد ارزنابي خسوارات آ
كه متيرر بان

اقول

اسوت

به موقعيتي كوه در صوورت

وارت در آ
وروز خسو
عو م بو

ورار
وت قو
موقعيو

داشت ،بازگردان ه ش ه و نا امكا
خسارت وارده براي وي فراز

جبرا

آن .

خساراتي را كه قابل محاسوبه باشوه
(مانه

ضرر تجاري ،ع مالهف

و زينههزاي

پيشكي)« ،خسارات خاص» و آناواني را كوه
غيرقابل شمارش زسته

(براي مثا

زناناا

نا ناراحتيااي روحي و شخصوي)« ،خسوارات
وام» مينامهو
عو

وه بانو
كو

برآورد گردد .مييا

ويا
ميو

وا
آناو

خسارت مبليي است كه

بهموجب توافق طرفين ،و نا در صورت عو م
حصو

وه دسوتور قاضوي نوا داور
توافق ،بو

پرداخت ميگردد.
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بهره
زرگاه نظر داور انن باش

كه نك طرف

استحقاق درنافت باره طلب خوود را دارد،
در مورد نرخ مت او

بان

زم را اتخا

باره تصمي

بوراي احتسوا
كه  .با توجوه
متيرر

به انن اصل كه پرداخت خسارت بان

را به موقعيتي كه وي قبل از وقوع خسارت
در آ

قرار داشته است باز گردان  ،داور

ميتوان

براي تعيين نورخ باوره ،مقو ار

بارهاي را كه خوازا
استقرا

از بانكاا پرداخت مينموده اسوت

و نا و در غيا
تجاري متوس
بان

طي انن مو ت بوراي

چهين استقراضوي

و نورخ

باره را مالك قرار دز .

برانن نكته تأكي

كرد كه چهين

بارهاي تهاا دوره مهتاي به تارنخ صو ور
حك

را دربرميگيرد و در صورت عمل نكرد

به حك

در م ت زما

معقو  ،زرگونه باره

بيشتر به دستور دادگواه تهاوا بوهعهوا
باره م متعلقه به حك
وتقرا
وره اسو
باو
پرداخت خواز

كه بسيار كمتر از

ول
وت ،قابو
وا اسو
از بانكاو

بود.

داوري تجاري و اصول حاكم...
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