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داوری به عنوان یکی از س��ازوکارهای حل و فصل اختالفات، 
در حوزه های مختلف از جمله حوزه ی انرژی با استقبال روبه رو 
ش��ده اس��ت. حوزه ی انرژی به دلیل تعداد و ارزش اختالفات و 
پیچیدگی آنها از جمله مهم ترین بخش ها در داوری بین المللی 
اس��ت. ای��ن ح��وزه در داوری بین المللی در حال رش��د بوده؛ 
به نح��وی که حج��م اختالفات بخش انرژی که توس��ط انجمن 
داوران آمری��کا2 رس��یدگی ش��ده از 60 میلیون دالر در س��ال 
2008 به 360 میلیون دالر در س��ال 2011 افزایش یافته است 
]18[. همچنین 22 درصد از دعاوی مطروحه در س��ال 2010 
نزد دی��وان داوری ات��اق بازرگانی بین الملل��ی3 و 2۵ درصد از 
پرونده های مطروحه در س��ال 2013 نزد مرکز بین المللی حل 
و فصل اختالفات س��رمایه گذاری )اکس��ید(4 در حوزه ی انرژی 
بوده اس��ت ]19[. عوامل مختلفی باعث رش��د این بخش شده 
ک��ه از جمله ی آنها می توان به ماهیت فنی قراردادهای حوزه ی 
نف��ت و گاز و آزادی طرفی��ن در انتخ��اب داور)ان( ذی صالح و 
آش��نا به مباحث فنی، ارزش فراوان ادعاهای مالی این دسته از 
قراردادها و افزایش اختالفات اشاره کرد. از سوی دیگر پیشرفت 
فن آوری های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز، نوسانات بازار 
و افزایش توجه عمومی به این بخش به دالیل زیست محیطی و 
... در تسریع این روند نقشی مؤثر داشته است. این عوامل باعث 
انجام اقداماتی س��ودمند از جمله ایجاد معاهده ی منشور انرژی 

و مرکز بین المللی داوری انرژی در اسکاتلند۵ شده است.
داوری بین المللی به طرفین اجازه می دهد که خود را از سیستم 

قضایی محلی خارج کرده و اختالفش��ان را جهت حل و فصل به 
مرجع��ی بی طرف واگذار کنن��د. داوری با توافق طرفین در قالب 
اش��کال مختلف آغاز می شود. توافق ممکن است در زمان تنظیم 
قرارداد به ش��کل ش��رط داوری یا در قالب موافقت نامه ی داوری 
انجام ش��ود. عالوه بر این طرفین می توانند در زمان بروز اختالف 
نی��ز در خصوص ارج��اع اختالف به داوری تواف��ق کنند. تنظیم 
شرط یا موافقت نامه ی داوری نیاز به دقت و توجه فراوان دارد. در 
واقع این ش��رط به منزله ی قانون خصوصی است که بر اختالفات 
طرفین در خصوص موضوع قرارداد اصلی حاکم است. تصمیمات 
طرفین در خصوص ش��رط داوری بر مسائلی از قبیل پیچیدگی 
روند داوری، هزینه ی ح��ل و فصل اختالفات و نهایی بودن رأی 
داوری اث��ر می گذارد ]10[. به طور کل��ی این موضوع باید درنظر 
گرفته ش��ود که اغلب مزایائی که برای داوری پیش بینی می شود 
از قبیل س��رعت، مزایای مال��ی و ... هنگامی متصور خواهند بود 
که شرط داوری دقیق تنظیم شده باشد ]12[. سؤالی که مطرح 
می شود اینس��ت که چه مسائلی باید در شرط داوری پیش بینی 
گردد و در صورت درج نشدن آنها چه خطراتی طرفین داوری را 
تهدید می کند. این مقاله درصدد بررس��ی مهم ترین نکاتی است 
که باید در تنظی��م موافقت نامه های داوری بین المللی به ویژه در 

قراردادهای منعقده در حوزه ی نفت و گاز درنظر گرفته شوند.

۱- توافق ارجاع اختالف به داوری
هنگامی که طرفین قرارداد نفتی بدون هر گونه ابهامی توافق 
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کرده باش��ند که اختالفات در روابطشان را از طریق داوری حل 
و فص��ل کنند طیف وس��یعی از نظام های حقوقی پیش��رفته به 
این توافق احترام خواهند گذاشت. شرط حل و فصل اختالفات 
قراردادی از طریق داوری باید متضمن بیان صریح طرفین جهت 
حل و فصل اختالفات فی مابین از طریق داوری باشد. از آنجا که 
توافق حل و فصل اختالف از طریق داوری به عنوان سنگ بنای 
داوری محسوب شده و داوران نیز صالحیت خود را از این توافق 
کسب می کنند ش��رط داوری باید با صراحت و حداقل ابهام به 
این موضوع داللت کند. طرفین با تنظیم شرط یا موافقت نامه ی 
داوری عدم تمایل خود را مبنی بر ارجاع اختالف به دادگاه های 
محل��ی بیان می کنند. موافقت نامه ی ارج��اع اختالف به داوری 
مق��رر می کند که هرگونه اختالف یا ادعای ناش��ی یا مرتبط با 

قرارداد در نهایت باید توسط داوری حل و فصل شود.

2- قلمرو شرط داوری
قلم��رو ش��رط داوری ب��ا رضای��ت طرفین تعیین می ش��ود. 
بنابراین طرفین می توانند ش��رط داوری را به صورت موس��ع6 یا 
مضیق7 منعقد کنند. ضروری اس��ت هنگام تنظیم شرط داوری 
طرفین در خصوص ش��مول ش��رط داوری بر تمامی جنبه های 
مرتب��ط با قرارداد ی��ا جنبه های خاصی از رابطه قراردادیش��ان 
تصمیم گی��ری کنند. در صورت فق��دان مالحظات خاص برای 
تنظیم ش��رط مضیق، شرط موس��ع مرجح است. در تنظیم این 
شرط برای شناس��ایی ارتباط بین اختالف و قرارداد از عباراتی 
مثل "حاصل از"، "ناش��ی از"، "در ارتباط با" یا "مرتبط با" و ... 
استفاده می شود ]20[. ممکن اس��ت عبارات گسترده تر امکان 
رس��یدگی به موافقت نامه های جنبی مرتبط با قرارداد اصلی را 
نیز برای مرجع داوری فراهم کند. عبارات مضیق منجر به خارج 
ش��دن برخی اختالفات از قلمرو داوری می ش��ود. مثاًل اختالف 
مسئولیت مدنی یا سایر شروط غیرقراردادی در حیطه ی داوری 
قرار نگرفته و با ش��رط داوری پوشش داده نمی شوند ]21[. این 
موضوع س��بب خواهد شد که طرفین از یک سو در روند داوری 
ش��رکت کرده و از س��وی دیگر به مراجع قضایی مراجعه کنند. 
بنابراین، شرط داوری باید به نحوی تنظیم شود که از طریق آن 
اختالفات ناش��ی یا مرتبط با قرارداد، مش��تمل بر هر موضوعی 
مرتبط با وجود، اعتبار یا خاتمه قرارداد پوش��ش داده شود. این 
موضوع به طرفین کمک می کند که تمامی اختالفات فی مابین 
و ادعاهای متقابل در یک داوری رسیدگی شود. مقررات داوری 

آنس��یترال، انجمن داوری آمری��کا، اتاق بازرگان��ی بین المللی، 
دادگاه داوری بین المللی لندن8 متضمن ش��روط داوری موسع 
هس��تند. این قواعد جنبه های مختل��ف قراردادها از قبیل اجرا، 

اعتبار و نقض را پوشش می دهند.
اگر طرفین تصمیم داش��ته باشند تنها اختالفات مشخصی را 
ب��ه داوری ارجاع دهند باید قصد خود را مبنی بر محدود کردن 
قلمرو موافقت نامه به اختالفات مشخص بیان کنند. ابهام شرط 
داوری منج��ر به ایجاد اختالف بی��ن طرفین در خصوص قلمرو 

داوری و در نتیجه ایجاد اختالل در روند داوری خواهد شد.

3- داوری موردی یا سازمانی
از جمل��ه موضوعاتی که باید در تنظیم ش��رط داوری مدنظر 
قرار گیرد انتخاب داوری موردی9 و داوری س��ازمانی10 است. در 
زمان تنظیم ش��رط داوری ضروری است طرفین تصمیم گیری 
کنند که به خدمات سازمان های داوری تمایل دارند یا خواهان 
داوری م��وردی هس��تند. از این رو موضوع باید توس��ط طرفین 
درنظر گرفته شود؛ چراکه تغییر داوری از موردی به سازمانی یا 

بالعکس بسیار مشکل است. 
در داوری م��وردی، طرفی��ن، دی��وان داوری وی��ژه ای ب��رای 
رس��یدگی به اختالفات خود تأسیس می کنند و این دیوان پس 
از اتمام رس��یدگی و صدور رأی از بین می رود ]7[. در این نوع 
داوری جریان داوری بدون مدیریت سازمان ها هدایت می شود و 
بنابراین برای جلوگیری از بروز هر گونه مش��کل در روند داوری 
باید طرفی��ن چگونگی اجرای تمامی مراحل داوری را از آغاز تا 
ص��دور رأی پیش بین��ی کنند. به عبارت دیگ��ر طرفین یا قواعد 
ش��کلی مربوط به مراحل مختلف رس��یدگی خود را طراحی و 
تدوی��ن می کنند یا از قواعد داوری های موجود عاریه می گیرند. 
مثاًل در صورت انتخاب قواعد آنس��یترال یا قانون ملی به عنوان 
قواع��د مورد توافق طرفین، این قواعد، مقررات مورد نیاز جهت 

مدیریت و اجرای مراحل داوری را پیش بینی می کنند ]9[.
در داوری سازمانی طرفین از کمک ها و خدمات یک سازمان 
داوری اس��تفاده می کنن��د. که پس از رس��یدگی به اختالف از 
بی��ن نخواهد رف��ت ]7[. در این نوع داوری، س��ازمان منتخب 
طرفی��ن، قواعد آئینی دارد که و تمام��ی روند داوری از ابتدا تا 
انتها بر اس��اس آن قواعد مدیریت می شوند. این مقررات جریان 
داوری را برای طرفین و داوران تسهیل می کنند. اصوالً مقررات 
س��ازمان های داوری دربرگیرنده ی موضوعاتی از قبیل انتخاب 



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 158 

25

داوران، اس��تماع دع��وا، نحوه ی اداره ی جری��ان داوری، وصول 
هزینه ه��ا از جمله حق الزحمه ی داوران و ... هس��تند. همچنین 
س��ازمان های داوری از تجرب��ه و دانش الزم جهت اس��تفاده از 
داوران متخص��ص و هدای��ت روند دادرس��ی برخوردارند. قواعد 
این سازمان ها در برگیرنده ی موقعیت هایی هستند که احتمال 
دارد طرفین در روند دادرس��ی با آنها مواجه ش��وند. باید توجه 
داش��ت که برخی از س��ازمان های داوری مث��ل انجمن داوری 
آمری��کا مجموعه ی مختلفی از قواع��د داوری دارند که در زمان 
انتخاب این دس��ته از س��ازمان ها باید ب��ه مجموعه قواعد مورد 

توافق طرفین نیز اشاره شود.
ع��الوه بر این، در تعیین س��ازمان داوری باید دقت ش��ود که 
س��ازمان موجود باشد و نام س��ازمان منتخب به صورت صحیح 
در موافقت نامه ی داوری ذکر گردد. امروزه س��ازمان های داوری 
مختلفی در س��طح جهانی و منطقه ای خدمات ارائه می کنند. از 
آنجا که تفاوت ش��گرفی بین سازمان های داوری مختلف وجود 
دارد در انتخ��اب س��ازمان داوری باید تع��داد و نحوه ی انتخاب 
داوران، هزینه های داوری و... بررس��ی شده و پس از آن طرفین 
س��ازمان را انتخاب کنند. در این قبیل موارد بهتر است طرفین 

از شرط پیشنهادی سازمان داوری منتخب استفاده کنند.
ش��رط داوری نباید رژیم های داوری موردی و س��ازمانی را با 
هم ترکیب کند زیرا  قواعد داوری موردی و قواعد سازمان های 
داوری هماهنگ نیس��تند. مثاًل قوانینی که برای داوری توسط 
یک س��ازمان خاص ش��کل گرفته اند نمی توانند جدا از سازمان 
خ��ود به عنوان آئین موردی به کار روند. همچنین س��ازمان های 
داوری تمایلی به اس��تفاده از قوانین س��ایر س��ازمان ها ندارند. 
بدیهی است درج ش��روط ترکیبی، دیوان داوری را با مشکالت 

عدیده ای مواجه می کند.

4- مقر داوری
انتخاب محل یا مقر داوری11 از موضوعات اساس��ی در تنظیم 
ش��رط )موافقت نامه( داوری است. مقر داوری می تواند بر قانون 
حاکم بر داوری اثرگذار باشد. به عنوان قاعده ای کلی، قانون مقر 
داوری، چارچوب شناس��ایی و اجرای موافقت نامه و آراء داوری 
ب��وده و در اغلب کش��ورها مق��ر داوری تابعی��ت رأی را تعیین 
می کن��د و با اجرای رأی ارتباط مس��تقیم دارد. بنابراین هنگام 
تنظیم شرط باید طرفین قوانین مقر را که در داوری مؤثر بوده 
بررس��ی کنند. تأثیر مقر داوری نباید دست کم گرفته شود زیرا 

داوری نمی تواند در خأل انجام گردد ]22[. بهتر است داوری در 
کش��وری بی طرف که نظام حقوقی تکامل یافته ای  دارد برگزار 
شود. کشوری که دادگاه های آن اختیارات موسعی برای دخالت 
در روند رسیدگی دارند نباید به عنوان مقر داوری انتخاب شود. 
رایج ترین محل های داوری، قوانین داوری پیش��رفته ای دارند و 
دادگاه ه��ای آنها در مس��ائل داوری تجرب��ه ی بین المللی دارند. 
ع��الوه بر این موارد، عوام��ل غیرحقوقی مانن��د وجود امکانات 
حمل و نقل، اسکان، امکانات ارتباطی و... در انتخاب مقر داوری 

تأثیرگذارند.
از جمل��ه مهم ترین ن��کات در انتخاب مق��ر داوری، عضویت 
کشور مقر داوری در کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص 
شناس��ایی و اجرای آراء داوری بین المللی12 اس��ت که به عنوان 
کنوانس��یون نیویورک شناخته می شود. این کنوانسیون با 1۵4 
عض��و اج��رای آراء داوری را تضمین کرده اس��ت. کنوانس��یون 
نیویورک چارچوبی برای دادگاه های ملی کشورهای عضو فراهم 
می کند تا موافقت نامه و آراء داوری را بررسی، شناسایی و اجرا 
کنن��د؛ مگر اینکه ش��رط داوری باطل یا غیرقابل اجرا باش��د یا 
رأی داوری صادره محدودیت های مندرج در کنوانسیون داشته 

باشد.
ب��ه دالیل حقوقی ی��ا عملی از قبیل وجود م��دارک و ادله ی 
اس��تنادی یا حضور شهود در کش��ور دیگر ممکن است استماع 
در مقر داوری انجام نشود. در این مورد باید مقر داوری از محل 
استماع دعوا متمایز شود. بنابراین طرفین می توانند توافق کنند 

که استماع در کشوری غیر از مقر داوری برگزار گردد.
در بررس��ی مقر داوری باید بی��ن موضوع ابطال رأی داوری و 
اجرا یا عدم اجرای رأی داوری تمایز قائل ش��د. تنها دادگاه های 
صال��ح مقر داوری می توانند اق��دام به ابطال رأی کنند. با وجود 
این طرف مقاب��ل می تواند تقاضای اج��رای رأی داوری را ارائه 
کند. قانون مقر داوری و قانونی آئینی منتخب طرفین می توانند 
به موضوع ابطال رأی بپردازند. سایر قوانین تنها صالحیت فرعی 
تعیین قابلیت اجرایی رأی در قلمرو خود را دارند. بر مبنای این 
اصل کنوانسیون نیویورک محدودیت های اساسی و زمینه هایی 
را بیان کرده که طب��ق آن دادگاه های اعضای متعهد می توانند 
از شناس��ایی و اجرای آراء تحت کنوانس��یون خ��ودداری کنند 
)ماده ی-۵(. بطالن رأی توس��ط کش��ور مقر داوری یا کشوری 
که قان��ون آن بر داوری حاکم بوده از جمله مواردی اس��ت که 
دادگاه ها قادرند رأی خارج��ی را اجرا نکنند. این موضوع لزوماً 
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به معنای عدم اجرای رأی در س��ایر کشورها نیست. دادگاه های  
بسیاری از کشورها آراء داوری را که در مقر داوری باطل شده اند 

شناسایی و اجرا کرده اند.

5- تعداد، شیوه ی انتخاب و ویژگی های داوران 
قاض��ی  به ن��ام  انس��انی  عام��ل  قانون��ی  در ه��ر سیس��تم 
وج��ود دارد ک��ه اختالف��ات جهت ح��ل و فصل ب��ه او واگذار 
می ش��ود در ای��ن م��وارد طرفی��ن در انتخ��اب قاضی نقش��ی 
 نداش��ته و انتخ��اب قض��ات تنه��ا مطاب��ق موازی��ن قانون��ی و 
بر اساس تجربیات و تخصص آنها انجام می شود. در حالی که در 
داوری، موضوع انتخاب داوران تنها به طرفین اختالف وابس��ته 
اس��ت. با توج��ه به تأثیر مس��تقیم داوران بر نتیج��ه ی داوری، 
انتخاب آنها مهم ترین تصمیمی اس��ت که در زمان تنظیم شرط 
داوری توسط طرفین اتخاذ می شود. سئوال اصلی در این زمینه 
آنست که باید چند نفر داور روند داوری را هدایت کنند. اصوالً 
طرفی��ن قراردادها زمان تنظی��م موافقت نامه ه��ای داوری، در 
خصوص تعداد داوران نیز توافق می کنند. قواعد مختلف داوری 

مقرراتی کارآمد جهت انتصاب و تعیین داوران دارند.
ش��یوه ی انتخاب داوران توسط س��ازمان ها و قوانین متفاوت 
اس��ت. برای جلوگیری از بن بس��ت و همچنی��ن رعایت الزامات 
برخی کش��ورها  بهتر اس��ت بر فرد بودن تع��داد داوران توافق 
شود )طبق ماده ی-10 قانون داوری و سازش هند طرفین آزاد 
هستند که تعداد داوران را تعیین کنند مشروط به اینکه تعداد 
آنها زوج نباشد(. امروزه تعداد داوران به ندرت غیر از یک یا سه 
داور است. برای تصمیم گیری در خصوص تعداد داوران طرفین 
بای��د ماهیت قرارداد، نوع و مقدار اختالفی که ممکن اس��ت از 
قرارداد ناشی ش��ود را درنظر گیرند. اگر اختالف ارزش فراوانی 
داشته باشد یا مسائل پیچیده ای را دربرگیرد انتخاب داور منفرد 
مناسب نخواهد بود. عالوه بر این، انتخاب سه داور این مزیت را 
دارد که هر یک از طرفین نس��بت به این موضوع که موقعیتش 
در روند دادرس��ی مورد توجه قرار می گی��رد اطمینان می یابد؛ 
زیرا در پرونده هایی که طرفین آن پیشینه ی فرهنگی و حقوقی 
مختلف��ی دارند توقعات متفاوتی از رون��د داوری وجود دارد. با 
وجود این، دیوان داوری متش��کل از سه داور منجر به سه برابر 

شدن هزینه ی داوری و افزایش تأخیرات می شود.
تعداد داوران ممکن اس��ت ثابت باش��د یا اجازه داده شود که 
پس از بروز اختالف و با توجه به مبلغ اختالف یا س��ایر مسائل 

حقوق��ی تعیین گردد. ]23[. مثاًل در ش��رطی که جهت داوری 
از طری��ق اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم ش��ده طرفین توافق 
کرده اند زمانی که ادعاهای متقابل طرفین با درنظر گرفتن سود 
و هزینه ها به ده میلیون دالر آمریکا یا بیش��تر بالغ شود موضوع 
از طریق س��ه داور رس��یدگی خواهد ش��د. در غی��ر این صورت 
اختالف توسط یک داور رسیدگی خواهد شد. انتخاب این شیوه 
باعث کارآمدی بیش��تر داوری و صرفه جویی در هزینه ها خواهد 
ش��د؛ چراکه تعداد داوران و در نتیجه هزینه های داوری ارتباط 
مستقیمی با مبلغ اختالف و مقدار پیچیدگی آن خواهد داشت.
فارغ از انتخاب یک یا س��ه داور، طرفین ممکن است نحوه ی 
انتخاب را مسکوت گذاشته و موضوع را به قانون داوری منتخب 
واگذار کنند. همچنین ممکن اس��ت روشی خاص برای انتخاب 
داوران پیش بینی ش��ود. مقررات انتخاب داور در قوانین مختلف 
داوری متف��اوت اس��ت. مثاًل طب��ق م��اده ی-12 قواعد داوری 
ات��اق بازرگانی بین المللی، هر یک از طرفی��ن باید به ترتیب در 
درخواس��ت و پاس��خ، یک داور برای تأیید معرف��ی نمایند . اگر 
ه��ر یک از طرفین در معرفی داور قص��ور ورزد، انتصاب داور از 
س��وی دیوان انجام می ش��ود. ماده ی-9 قواعد داوری آنسیترال 
مقرر می دارد که هر طرف باید یک داور تعیین نماید و دو داور 
تعیین ش��ده باید داور س��وم را که داور یا رئیس دیوان داوری 
اس��ت انتخاب کنند. اگر ظرف سی روز از تاریخ دریافت انتخاب 
ی��ک داور، طرف دیگ��ر داور خود را انتخاب نکن��د یا به اطالع 
طرف مقابل نرساند طرف اول می تواند از مقام ناصب درخواست 

تعیین داور دوم کند.
طرفین ممکن اس��ت بر روشی متفاوت از قانون منتخب برای 
انتخاب داوران توافق کنند. رایج ترین س��ازوکار قراردادی برای 
تش��کیل دیوان داوری ، انتخاب داور توس��ط هر یک از طرفین 
اختالف و انتخاب داور س��وم توس��ط داوران منتخب است. این 
روش به طرفین اجازه می دهد که بیش��ترین تأثیر را در انتخاب 
داوران داش��ته باش��ند. با وجود این موافقت نام��ه داوری نباید 
متضمن اسم شخص خاصی به عنوان داور باشد. زیرا ممکن است 
در زمان بروز اختالف، داور قادر به انجام داوری نبوده یا با یکی 
از طرفی��ن اختالف تعارض منافع داش��ته یا با توجه به موضوع 
و ویژگی های اختالف، شخص مناس��بی برای رسیدگی نباشد. 
همچنین ش��رط داوری ممکن اس��ت متضمن نحوه ی انتخاب 
داوران و پیش بینی نتایج امتناع طرفین از انتخاب داوران باشد. 
اگر اختالف به س��ازمان داوری ارج��اع گردد موضوع خودداری 
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طرفین از انتخاب داور توس��ط سازمان منتخب پیگیری خواهد 
شد.

عالوه بر این م��وارد، طرفین می توانن��د ویژگی هایی را برای 
داوران درنظ��ر گیرند. این ویژگی ها ممکن اس��ت در خصوص 
ملی��ت، توانایی های زبانی، مش��خصات حرفه ای یا دانش خاص 
فنی باشد. بیان این قبیل ویژگی ها در مواردی مفید بوده اما اگر 
اختالفی پیش بینی نشده حادث شود توانایی های دیگری غیر از 
آنچه توافق ش��ده مورد نیاز است که این امر موجب ناکارآمدی 
شرط داوری خواهد ش��د. عالوه بر این، طرفین باید به موضوع 
عدم وابس��تگی و بی طرفی داور)ان( پرداخته و نحوه ی سنجش 

این موضوع را در موافقت نامه ی داوری پیش بینی کنند.

6- انتخاب مقام ناصب
مهم تری��ن عنصر در خصوص انتخ��اب دیوان داوری توافق بر 
مقام ناصب13 مناس��ب اس��ت. نهاد داوری برخ��الف دادگاه های 
مل��ی از توافق طرفین ایجاد می ش��ود. اگر جهت اجرای جریان 
داوری طرفی��ن نتوانند یا نخواهند به توافق برس��ند وجود یک 
مقام به نام مقام ناصب ضروری است؛ زیرا طرفین با انتخاب مقام 
ناصب در قرارداده��ا از تأخیر در روند داوری جلوگیری کرده و 
آن را کارآمدتر می کنند. بنابراین در داوری های غیر س��ازمانی 
)م��وردی( باید طرفین نس��بت ب��ه مقام ناصب تواف��ق نمایند. 
سازمان های داوری بین المللی و منطقه ای تمایل دارند به عنوان 
مقام ناصب برای داوری ه��ای موردی اقدام کنند. در این موارد  
الزم اس��ت طرفین در خصوص توانایی و تمایل آنها جهت اقدام 
به عنوان مقام ناصب تحقیق کنند. برخی سازمان ها و مؤسسات، 
دانش انتخاب داوران مناس��ب را نداش��ته و ممکن است نسبت 
به مس��ئولیت آن آگاهی نداشته باشند. ماده ی-6 قواعد داوری 
آنسیترال مقرر می دارد اگر طرفین قادر به توافق درخصوص به 
مقام ناصب نباش��ند دبیر کل دی��وان داوری بین المللی الهه به 
درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین مقام ناصب خواهد 

کرد.

7- زبان داوری
در ابتدا به نظر می رس��د که زبان داوری هیچ مسأله ی مهمی 
را ایج��اد نمی کن��د. با وج��ود این زب��ان داوری آث��ار عملی و 
اهمی��ت زیادی دارد. مثاًل ممکن اس��ت زبان داوری هزینه های 
قابل توجهی جهت ترجمه ی حقوقی برای طرفین ایجاد کند. در 

موافقت نامه های داوری بین المللی باید طرفین در خصوص زبان 
یا زبان هایی که روند داوری توس��ط آن)ها( انجام خواهد ش��د 
تواف��ق کنند. در اغلب موارد زبان داوری و زبان قرارداد موضوع 
داوری یکس��ان اس��ت. زبان داوری بر انتخ��اب داوران نیز مؤثر 
اس��ت. داوران باید بر زبان داوری مسلط باشند؛ چراکه ضروری 
اس��ت اس��ناد، مدارک و اظهارات طرفین دعوا را متوجه شده و 
بر این اس��اس رأی صادر کنند. اگر طرفین تمایل داشته باشند 
داوری به زبانی متفاوت از اس��ناد و اظهارات ش��هود انجام شود 
باید موضوع را به صراح��ت در موافقت نامه ی داوری قید کنند. 
انتخاب زبانی که به گس��تردگی استفاده نمی شود باعث محدود 
شدن تعداد داوران واجد شرایط خواهد شد. مثاًل انتخاب داوران 
مس��لط به زبان انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی نسبت به داورانی 
که مس��لط به زبان اردو باش��ند آسان تر اس��ت. در صورت عدم 
انتخاب زبان داوری توس��ط طرفین، اغلب مق��ررات در داوری 
م��وردی تعیین زب��ان را بر عهده ی دی��وان داوری قرار داده اند. 
همچنین در داوری سازمانی انتخاب زبان به داوران واگذار شده 
است. مثاًل ماده ی-19 قواعد داوری آنسیترال تعیین زبان داوری 
را ب��ر عهده ی داوران قرار داده اس��ت. ماده ی-20 قواعد داوری 
ات��اق بازرگانی نیز در این خصوص بیان می کند که: اگر طرفین 
در مورد زبان داوری به توافق نرس��یده باش��ند مرجع داوری با 
توجه به تمامی اوضاع و احوال مربوطه که ش��امل زبان قرارداد 
می ش��ود زبان یا زبان های داوری را تعیین خواهد کرد. با وجود 
این طبق م��اده ی-17 قواع��د داوری دادگاه داوری بین المللی 
لندن در صورت عدم انتخاب زبان داوری توس��ط طرفین، زبان 
موافقت نامه ی داوری، زبان داوری خواهد بود. ممکن اس��ت در 
ش��رط داوری دو زبان به عنوان زبان های داوری انتخاب شود که 
این موضوع باعث تحمیل هزینه ی بیشتر به طرفین خواهد شد.

8- قانون ماهوی قابل اجرا
قان��ون ماهوی14 قانونی اس��ت ک��ه به اس��تناد آن داوران در 
خص��وص اختالف��ات اظهار نظر ک��رده و رأی ص��ادر می کنند. 
مس��أله ای که در داوری های بین المللی وجود دارد اینس��ت که 
طرفین ب��رای تعیین حقوق و تکالیف ماه��وی باید چه قانونی 
را به کار بندن��د؟ به طور کلی طرفین قرارداد باید قانون ماهوی 
قابل اجرایی در خصوص قراداد تعیین کنند. بررسی آراء داوری 
نش��ان می دهد که داوران بی هیچ دخ��ل و تصرف قابل توجهی 
قان��ون منتخ��ب طرفی��ن را اعم��ال می کنند. بررس��ی رویه ی 
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داوری ها نش��ان می دهد که در هی��چ رأی داوری، قانونی که از 
س��وی طرفین به عنوان قانون حاکم تصریح ش��ده به علت عدم 
ارتباط با قرارداد کنار گذاشته نشده است ]2[. جهت جلوگیری 
از ایج��اد ابهام در این موضوع ک��ه آیا قانون ماهوی منتخب در 
خصوص فرآیند داوری نیز حاکم است یا خیر، بهتر است قانون 

ماهوی در شرط مجزائی قید شود. 
در قرارداده��ای بین الملل��ی انرژی جه��ت جلوگیری از عدم 
توافق و مسکوت ماندن موضوع، بهتر است طرفین قانون ماهوی 
را به ورای قانون محلی یک کش��ور خ��اص )مثاًل حقوق عرفی 
نفت1۵( تعمیم دهن��د. در برخی قراردادها از جمله قرارداد های 
منعقده بین ش��رکت های دولتی و شرکت های نفتی بین المللی 
ی��ک طرف )طرف دولتی( در خصوص حکومت قانون ملی خود 
بر قرارداد پافش��اری می کند. تعیین اص��ول عرفی مثل حقوق 
عرفی نفت نه تنها با نیازهای صنعت نفت و قراردادهای منعقده 
در این حوزه هماهنگ اس��ت بلکه داوران، س��ایر اصول حقوق 
بین الملل عرفی مثل حس��ن نیت و جبران خسارت کامل را نیز 

در تصمیماتشان درنظر خواهند گرفت.

9- قانون حاکم بر آئین و فرآیند داوری
مقررات ش��کلی حاکم بر داوری مقرراتی هستند که ناظر بر 
نحوه ی رس��یدگی و آئین داوری بوده و تنظیم کننده ی فرآیند 
انجام داوری هستند ]7[. در تعیین قانون حاکم بر آئین داوری 
مانن��د دیگر موارد در هر ح��ال اولویت با قانون حاکمیت اراده 
اس��ت ]2[. با توجه به برگزاری داوری در مقر یک کشور بهتر 
اس��ت قانون حاکم بر آئین و فرآیند داوری با قانون کشور مقر 
داوری یکس��ان باش��د. انتخاب قانونی غیر از قانون مقر داوری 
امکان پذیر اس��ت اما مق��ررات مزبور نباید قوانی��ن امری مقر 
داوری را نقض کنند. بنابراین در تنظیم شرط یا موافقت نامه ی 
داوری ضروری است طرفین با درنظر گرفتن این موضوع قانون 

حاکم بر آئین و فرآیند داوری را تعیین کنند.
ب��ا وجود این باید بین رویه ی برگ��زاری داوری و الزامات آئینی 
قوانی��ن ملی مرتبط با داوری تمایز قائل ش��د. قوانین داوری ملی 
توس��عه یافته به ص��ورت کلی چگونگی اج��رای داوری را در اختیار 
طرفین و داوران قرار می دهند. اگر طرفین از انتخاب رویه ی داوری 
خ��ودداری کنن��د قوانین ملی بر روند داوری اعمال خواهند ش��د. 
همچنین ممکن اس��ت طرفین قانون آئین��ی دیگری غیر از قانون 
مق��ر را بر داوری حاکم کنن��د. در این مورد قانون منتخب طرفین 

بر روند داوری و همچنین بررس��ی و ابطال رأی حاکم خواهد بود. 
در مواردی که قانون یک کش��ور خاص دربردارنده ی آئینی اس��ت 
که طرفین تمایل دارند در روند داوری خود از آن بهره گیرند، بهتر 
است جهت جلوگیری از ایجاد تعارض به جای انتخاب قانون داوری 

بیگانه در خصوص آیین مورد نظر توافق کنند.

۱0- مدت زمان داوری
جهت تسریع در روند حل و فصل اختالف ممکن است طرفین 
ی��ک برنامه ی زمان بندی برای ص��دور رأی پیش بینی کنند. بر 
مبنای این ش��رط، طرفین می توانند داوران را موظف به صدور 
رأی در زمانی معین کنند. مثاًل سی روز از زمان خاتمه استماع 
دعوا. درج این ش��رط خطراتی دارد. مثاًل ممکن است در مدت 
زمان توافق شده داوران به دالیلی از قبیل بیماری و... موفق به 
صدور رأی نش��وند. در این فرض الزم اس��ت راهکارهایی جهت 
افزای��ش مدت زمان مندرج در ش��رط پیش بینی ش��ود. انقضاء 
مدت زمان توافق شده موجب عدم صالحیت داوران خواهد شد. 
این موضوع باعث از دس��ت رفتن هزینه  توس��ط طرفین خواهد 
ش��د. در این قبیل موارد طرفین باید دوباره در خصوص داوری، 

صالحیت داوران و ... توافق کنند.

۱۱- محرمانگی  
برخ��الف باور عمومی، داوری محرمانه نیس��ت و طرفینی که 
می خواهند از محرمانگی16 مطمئن شوند باید این موضوع را در 
موافقت نام��ه ی داوری درج کنند. اغلب قوانین داوری هیچ  گونه 
الزامی نس��بت به محرمانگی ندارند. مثاًل طبق رأی دادگاه عالی 

سوئد طرفین می توانند اقدام به انتشار رأی داوری خود کنند.
از س��وی دیگر طرفین ممکن است تمایل داشته باشند شرط 
محرمانگی را در خصوص قواعد داوری س��ازمان های داوری نیز 
تس��ری دهند؛ چراکه این مقررات به اندازه ی کافی جامع نبوده  
و فاقد کارآیی الزم جهت حمایت از طرفین دعوا هس��تند. این 
دسته از مقررات تنها ناظر بر سازمان های داوری هستند و ممکن 
اس��ت آراء از طریق اقدامات یک جانبه افشاء شوند. بنابراین اگر 
طرفی��ن بخواهند در مقابل این قبیل اقدامات از خود محافظت 
کنند باید در موافقت نامه ی داوری در این خصوص توافق کنند.

۱2- نهایی بودن رأی داوری
از جمله مزایای داوری یک مرحله ای بودن آنس��ت که طرفین 
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باید در موافقت نامه داوری متذکر شوند که رأی داوری نهایی17 
اس��ت. این ش��رط ممکن اس��ت در عمل فاق��د هرگونه ارزش 
ماهوی باش��د. در واقع در برخ��ی موارد، مقررات ملی این قبیل 

موافقت نامه ها را ممنوع می کنند.

۱3- مصونیت حاکمیتی
از آنجا ک��ه در اغلب قراردادهای منعق��ده در حوزه ی انرژی 
و نف��ت و گاز یک طرف ق��رارداد دولت یا ش��رکت های دولتی 
هس��تند در زمان تهیه ی موافقت نامه ی داوری، طرف خصوصی 
بای��د از ط��رف دولتی درخواس��ت کند ک��ه از مصونیت18 خود 
اع��راض نماید. در این حالت ضروری اس��ت اعراض از مصونیت 
قضایی و اجرای رأی  باش��د )مصونیت قضایی بدین معناس��ت 
که نمایندگان سیاس��ی خارجی را نمی توان ب��ه دادگاه جزایی 
احضار یا به دادگاه حقوقی دعوت کرد و مصونیت اجرایی بدین 
معناست که حکم دادگاه جزایی علیه شخص حقیقی نماینده  ی 
دولت خارجی مقیم در کشور دیگر قابل اجرا نیست. همین حکم 
در مورد اموال دولت خارجی و اموال شخص حقیقی نماینده ی 
دولت خارجی نیز صادق است ]۵[(. اعراض از مصونیت قضایی 
متضم��ن پذیرش اقدام های اجرایی ی��ا اعراض از مصونیت اجرا 
نیس��ت. بدین ترتیب دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد در یک 
دعوا بر مبنای خاصی از قبیل ماهیت تجاری فعالیت یا رضایت 
دول��ت خارجی اعم��ال صالحیت نماید. اما ب��رای اجرای حکم 
ص��ادره باید دوباره صالحیت خود را بررس��ی کند ]6[. مطابق 
قوانین بسیاری از کشورها انعقاد قرارداد تجاری موجب انصراف 

از حقوق حاکمیتی نمی شود.

۱4- هزینه ها
معموالً محکوم علی��ه در صورت پرهیز از اجرای رأی متحمل 
هزینه ی اجرا می ش��ود. با وجود این بهتر است مقرر شود طرفی 
ک��ه در مقابل اج��رای رأی مقاومت می کن��د متحمل هزینه ی 
اج��را گردد. برای اطمینان از این موضوع ممکن اس��ت طرفین 
تضمین��ی در قالب ضمانت نامه ی بانکی یا س��پرده در حس��اب 
امانی پیش بینی کنند. طبق ماده ی-42 قواعد داوری آنسیترال، 
هزینه ی داوری بر عهده ی ط��رف بازنده ی دعوا یا محکوم علیه 
خواهد بود. با وجود این دیوان داوری می تواند اقدام به تس��هیم 
و تقس��یم هزینه ها میان طرفین داوری کند؛ به شرط آنکه این 
تقسیم با درنظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، متعارف و عقالئی 

باشد. طبق بند-2 این ماده، دیوان داوری در رأی نهایی خود یا 
در هر رأی دیگری که مناسب بداند به عنوان تصمیم بر تسهیم 
هزینه ها معین خواهد کرد که کدام طرف چه مبلغی را به طرف 

دیگر بپردازد ]1[.

۱5- درج شرط حل و فصل اختالف چندمرحله ای
ام��روزه درج ش��رط ح��ل و فص��ل اخت��الف چندمرحله ای 
در قرارداده��ای بین الملل��ی در حال گس��ترش اس��ت. در این 
ش��روط طرفی��ن تواف��ق می کنند قب��ل از ارج��اع موضوع به 
داوری اختالف��ات خود را از طری��ق روش های جایگزین حل و 
فص��ل اختالف19 خاتمه دهند. در این راس��تا طرفین می توانند 
در خص��وص روش های مختل��ف توافق کنن��د. رایج ترین این 
روش ها مذاکره20، س��ازش21 و میانجی گری22 است. روش های 
توافق ش��ده توس��ط طرفین باید دربردارنده ی مسیری شفاف 
ب��ه داوری باش��د. فرض اینس��ت ک��ه طرفین قص��د کرده اند 
رون��د پیش بین��ی ش��ده در ش��رط ی��ا موافقت نام��ه به عنوان 
 پیش ش��رط داوری باشد. اجرا نش��دن الزامات مندرج در شرط 
حل و فصل اختالف مانع از انجام داوری شده یا در فرض صدور 
رأی به دلیل عدم رعایت صالحیت س��بب به مخاطره انداختن 
تأیید یا اجرای رأی خواهد ش��د. ه��ر یک از مراحل پیش بینی 
شده در این قبیل ش��روط باید نقطه ی شروع و پایان مشخص 
داشته باشد. به بیان س��اده، موافقت نامه ی داوری باید نقطه ی 
خاتم��ه ی هر مرحله را به نح��وی پیش بینی کند که پس از آن 
مرحل��ه ی بعدی حل و فصل اختالف آغاز ش��ود. در این قبیل 
موارد الزم اس��ت بازه ی زمانی به عنوان شرط ورود به مرحله ی 
بعد درنظر گرفته شود. زیرا در صورت پیش بینی تعداد جلسات 
برگزار ش��ده به عن��وان پیش ش��رط، طرف متم��رد می تواند با 
خودداری از حضور به موقع در جلسات از حدوث مرحله ی بعد 

جلوگیری کند.
موافقت نامه های حل و فصل اختالفات مثل س��ایر قراردادها 
مشروط به رعایت حس��ن نیت از سوی طرفین است )مذاکره ی 
همراه با حسن نیت یعنی جستجوی مّجدانه ی روش های توافق، 
تالش برای س��ازش منافع متض��اد، و ابراز خل��وص نیت برای 
دستیابی به نتیجه(. بنابراین هنگامی که یکی از طرفین موافقت 
می کند به صورت دوس��تانه در مذاکره، میانجی گری یا س��ازش 
ش��رکت کند موظف است با حسن نیت در این روند حضور یابد 

.]14[
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۱5-۱- مذاکره
مذاک��ره س��اده ترین روش جایگزین حل و فص��ل اختالفات 
اس��ت که از طریق گفتگو و تماس های مستقیم انجام می شود. 
طرفی��ن با اس��تفاده از این روش درصدد ح��ل اختالفات خود 
بدون مداخله ی ش��خص ثالث به عنوان تس��هیل کننده هستند. 
این فرآیند بعضی از نویس��ندگان آنرا به عن��وان ارتباطات رفت 
و آم��دی یا رودرو تعریف کرده اند که جهت حصول توافق میان 
دو طرف )یا بیش��تر( که برخی منافع مش��ترک و برخی منافع 
متعارض و متفاوت دارند طراحی ش��ده است ]4[. هیچ شرکت 
نفتی داوری را بدون تالش اولیه جهت حل و فصل اختالف آغاز 
نخواهد کرد. از س��وی دیگر هیچ مانعی برای مذاکرات طرفین 
جه��ت حل و فصل اختالف��ات وجود ندارد. ب��ا این وجود درج 
ش��رط مذاکره، تمامی طرف های قرارداد را مل��زم به مذاکره با 
حس��ن نیت، قبل از ش��دت گرفتن اختالفات می کند. موضوعی 
مهم��ی که عالوه بر نقط��ه ی آغاز و پایان رون��د مذاکرات باید 
مورد توجه قرار گیرد تعیین اش��خاصی اس��ت که می توانند در 
جلسات حضور یابند. مثاَل ممکن است مذاکرات طرفین توسط 
نمایندگان تا جایی هدایت و راهبری ش��ود که اش��خاِص دارای 

اختیار مصالحه در مذاکرات شرکت کنند.

۱5-2- سازش و میانجی گری
در ش��رط حل و فصل اختالف ممکن اس��ت تصریح شود که 
در صورت ناموفق بودن مذاکره، اختالف باید از طریق س��ازش و 
میانجی گری یا مس��تقیماً از طریق داوری پیگیری شود. سازش 
و میانجی گری روش��ی اس��ت که طرفین اختالف با پادرمیانی و 
مس��اعدت شخص ثالث مش��کالت و اختالفات موجود را حل و 
فصل می کنند. مهم ترین مشخصه ی این روش دخالت، وساطت 
و مساعدت شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین 
اختالف است ]7[. شرط سازش و میانجی گری باید دربردارنده ی 
جزئیات روند س��ازش و میانجی گ��ری و الزامات طرفین در این 
خصوص باش��د. صرف توافق طرفین مبنی بر انجام میانجی گری 
یا س��ازش به عنوان پیش شرط داوری کافی نخواهد بود. طرفین 
ممکن است از قواعد آئینی موردی استفاده کرده یا قواعد سازش 
و میانجی گری تهیه شده توسط سایر سازمان ها را به کار گیرند. 
اگر طرفین میانجی گری یا س��ازش موردی را انتخاب کنند الزم 
اس��ت ش��رط س��ازش یا میانجی گری متضمن نحوه ی انتخاب 
میانجی گر نیز باش��د. همچنین جهت جلوگیری از بن بس��ت در 

انتخاب س��ازش دهنده/میانجی گر ضروری است طرفین راه حلی 
جایگزین برای فرض عدم توافق طرفین پیش بینی کنند. ش��رط 
نباید متضمن اس��م ش��خص خاص��ی به عنوان س��ازش دهنده/
میانجی گر باش��د. این شرط باید دربردارنده ی زمان، محل انجام 
و محرمانه بودن اطالعات و روند س��ازش و میانجی گری باش��د. 
در تنظیم این ش��رط طرفین باید به صراحت متذکر این موضوع 
ش��وند که شرط سازش و میانجی گری اختیاری بوده یا به عنوان 

پیش شرطی برای آغاز داوری است.

۱5-3- تعیین کارشناس
قراردادهای حوزه ی نف��ت و گاز ابعاد فنی پیچیده ای دارند. 
طرفین این قراردادها برای حل و فصل اختالفات ناشی از مسائل 
فنی ترجیح می دهند از خدمات کارشناسان این حوزه استفاده 
کنند. در این مورد نیز باید شرایط و نحوه ی انتخاب کارشناسان 
م��ورد توافق طرفی��ن قرار گیرد. همچنی��ن تعیین مواردی که 
کارش��ناس باید در خصوص آنها اظهار نظر کند بس��یار مهم و 
با اهمیت اس��ت. با توجه به امکان عدم توافق طرفین در تعیین 
کارشناس الزم است رویه ی انتخاب کارشناس در قرارداد درج 
شود. همچنین بهتر است این رویه دربردارنده ی امکان انتخاب 
کارش��ناس از طریق ش��خصی ثالث نیز باش��د. طرفین باید در 
خصوص این موضوع که آیا کارشناسی الزام آور است یا خیر نیز 
توافق کنند. عالوه بر این باید پیش بینی شود که خودداری هر 
یک از طرفین از پذیرش نظر کارشناس چه عواقبی دربرخواهد 
داش��ت. اگر طرفین توافق کنند که نظر کارشناس غیرالزام آور 
باشد باید نسبت به این نیز موضوع توافق کنند که چه مواردی 
بای��د به مرحله ی ال��زام آور بعدی اعم از داوری ی��ا دادگاه ارائه 

شود.

نتیجه گیری
داوری به عن��وان ابزار حل و فصل اختالفات مزایای فراوانی 
دارد. ب��ا وجود ای��ن طرفین دع��وا و وکالی آنه��ا از اهمیت 
تنظی��م مناس��ب این ش��روط آگاه نیس��تند. در قراردادهای 
ح��وزه ی نفت و گاز با توجه ب��ه پیچیدگی اختالفات و ارزش 
آنها الزم اس��ت طرفین نس��بت به موارد مختلفی که ممکن 
است در زمان اختالف بروز کند توجه داشته باشند و در این 
خص��وص پیش بینی ه��ای الزم را انجام دهن��د. در این موارد 
تنظیم کننده ی ش��رط ح��ل و فصل اختالف بای��د قوانین و 
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مقررات قابل اجرا را بررسی کرده و موارد مربوط به اختالفات 
را به نحو شایس��ته ای مورد توجه قرار دهن��د. در مواردی که 
قانون منتخب دربرگیرنده ی ش��روط مورد نظر طرفین است 

صرف ارجاع به آن کفایت می کند.
همان گون��ه که بیان ش��د زمان تنظیم ش��رط حل و فصل 
اختالف��ات طرفین باید در خص��وص توافق ارجاع اختالف به 
داوری، قلمرو ش��رط داوری، داوری موردی یا سازمانی، مقر 
داوری، تعداد و ش��یوه ی انتخاب داوران، انتخاب مقام ناصب، 
زبان داوری، قانون ماه��وی قابل اجرا، قانون حاکم بر آئین و 
فرآیند داوری، مدت زم��ان داوری، نهایی بودن رأی داوری، 

مصونیت حاکمیتی، هزینه ها، درج شرط حل و فصل اختالف 
چندمرحله ای توافق کنند. با وجود این برخی مواقع مش��کل 
اس��ت که تمامی موارد در ش��رط ح��ل و فصل اختالف درج 
ش��ود. در این فرض طرفین باید نسبت به مشکالت بالقوه ی 
ناش��ی از عدم درج هر ی��ک از موارد آگاه بوده و تالش کنند 
موضوعاتی که اهمیت بیش��تری دارند در ش��رط قید گردد. 
همچنین درج ش��روط جایگزین ح��ل و فصل اختالف مثل 
مذاکره، میانجی گری، س��ازش در قرارداد مفید است اما این 
شروط نباید به نحوی تنظیم شوند که با شرط داوری تعارض 

داشته و مانع عملکرد این شرط شوند.


