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چکیده
یکی از روشهای ترکیبی و یکپارچه حلوفصل اختلافاا میاایگییری-داوری اسا
که از یکسو مزی فرایند منعطف ،غیر قضاایی و ماکاکره محاور میاایگییری و از ساوی
دییر ،مزی قطعی روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و یاه ههصاور
روشهای جداگایه) درهردارد .در این یوشتار ،ایان شایوه حال و فصال اختلافاا از منظار
یظامهای حقوقی معتبر ماهی شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حلوفصل اختلافاا دییاا
در این خصوص تحلیل گردیده و فرص ها و چالشهای اتخاذ ایان روش در قراردادهاای
هینالمللی از منظرهاای حقاوقی ،اقتصاادی و مادیریتی تحلیال شاده اسا  .علیارغم اینکاه
میااایگییری-داوری هااه لحااات اقتصااادی کاااراتر هااوده و هااه لحااات ماادیریتی ییااز هااه دلیاال
ایعطافپکیری ،کنترل هیشتری هر فرایند هه طارفین اعطاا میکناد ،اماا در خصاوص اجارای
توافقا حاصل از این روش ،فروض و چالشهایی وجاود دارد کاه در ایان مقالاه هاه آن
پرداخته شده اس  .در پرتو یظام حقوق داوری داخلی و هینالمللای ایاران ،در فر ای کاه
دریک فرایند واحاد میاایگییری-داوری ،طارفین در هماان مرحلاه میاایگییری اختلافاا
خود را حل یمایند و پروسه داوری شروع یشود ،امکان اینکاه توافام مزهاور ههصاور رای
داوری مبتنی هر ر ای صادر شاود و میاایگی صارفاه جها تبادیل توافام طارفین هاه رای
داوری تغییر یقش دهد ،موجب عدم امکان ههرهمندی ایان روش از حمای هاای قاایویی از
داوری در اجرای رای ازجمله کنوایسیون ییویورک خواهد شد.
واژگااان کلیاادی میااایگییری-داوری ،کااارایی اقتصااادی ،اصاال هیطرفاای و
محرماییی،کنوایسیون سنیاپور
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مقدمه
ایتخاب روش مناسب حلوفصل اختلافا در هر مورد ها توجه هه شرایط حاکم هر قرارداد،
هسیار سخ

اس

که هه عوامل متعددی هساتیی دارد .در خصاوص روشهاای مساالم آمیاز

حلوفصل اختلافا اعام از روش شابه قضاایی (داوری) و روشهاای غیار قضاایی (ماکاکره،
میایگییری ،سازش ،کمیتههای حلوفصل اختلافا و ،)...ادهیا موجود هم در کشورمان و هم
در سطح جهایی غنی اس و محققان هه هررسی ایواع این روشها ،حیطه کارهرد آنها ،تفاو ها
و شباه های این روشها ها یکدییر در یظامهای داخلی و یظامهای حقوقی دییر پرداختهاید.
امروزه استفاده از روشهای مسالم آمیز حلوفصل اختلافا گسترشیافته و صارفهجویی
در زمان و هزینه و ییز تمایل هه حفظ رواهط حرفهای میان فعالان گرایشهای مختلف صنع

و

تگار  ،از دلایل اصلی این افزایش میهاشد .از سوی دییر یهاد داوری که هدون تردیاد یکای
از هارزترین تگلیا حاکمی

اراده در یظام حلوفصل اختلافا میهاشد و در طول ساالها در

یظامهای مختلف قضایی جهان تکاملیافته و تا حد زیادی یظام خودهسندهای تلقی میشود ،هاه
دلیل هزینههای هالای رسیدگی و هعضاه طولایی هودن فرایند ،موردایتقاد اس  .داوری که تصاور
میشد یسب

هاه ساایر روشهاای حلوفصال اختلافاا کمهزیناهتر هاشاد ،در ماواردی حتای

ههایدازه رسیدگیهای قضایی هر طرفین اختلاف هزینه تحمیل میکند 1که این مو وع میتواید
یکی از عوامل روی آوردن هه روشهای جاییزین و اقتصادیتر حلوفصل اختلافا هاشاد .از
طرفی ،روشهای غیار قضاایی حلوفصال اختلافاا یظیار ماکاکره ،میاایگییری ،ساازش و ...
علیرغم مزایای متعدد مایند مسالم آمیز و غیر تقاهلی هودن فرایند رسیدگی ،کمهزیناهتر هاودن
و سرع هالای رسیدگی ،مای

اجراهاای لاازم و مای ری همایناد روش داوری را هاهویژه در

خصوص قطعی  ،دارا ییستند ،لکا ایده استفاده از روشهای ترکیبی که مزایای هر دو یظام شبه
قضایی و غیار قضاایی را داشاته هاشاد ،شاروع هاه رشاد کارده اسا
یشاندهنده ییاز فعالان و هازییران حا ر در صنع

کاه ایان رویاد افزایشای،

حلوفصل اختلافا میهاشد.

میااایگییری -داوری 2یکاای از مرسااومترین روشهااای ترکیباای و یکپارچااه حلوفصاال
اختلافا اس

که طبم آن طرفین اختلاف توافم مییمایند در صور هروز اختلافا  ،هادوا از

1.Barkett, John M, 2010, “Avoiding the Cost of International Commercial Arbitration:
is Mediation the Solution?” Fordham Law school papers,p.374.
2. Med-arb.
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روش میایگییری استفاده شود و درصورتیکه هرخی از اختلافا (جز یا و یا کل اختلافا ) از
طریم میایگییری حل وفصل یشد ،ادامه رسیدگی در هماان مرحلاه و از طریام روش داوری و
توسط همان فرد ،ایگام شود .از آن جاییکه این روش در سالهای اخیر در رواهط تگاری هاین
ماهیا ،

المللی ها استقبال گستردهای مواجاه شاده و در دعااوی متناوعی ههکاررفتاه ،شاناخ
اعتبار و آ ار این روش در یظام حقوقی ایران ییز روری مییماید .مضافاه آیکاه ماهیا

روش

میایگییری –داوری در حقوق ایران هاهخوهی شناساایی یشاده اسا  .در ادهیاا ایان مو اوع
هعضاه میایگییری-داوری ها فر ای کاه داور ،اختیاار صالح دارد ،خلاط شاده و از ایان روش
ههاشتباه هه میایگییری-داوری تعبیار شاده 1و تفااو ماهیا
حقیق

و آ اار ایان روش اخیار کاه (در

میتاوان آن را هاهیوعی داوری-میاایگییری در یظار گرفا ) ،هاا روش میاایگییری-

داوری ،ههدرستی تمیز داده یشده اس .
در هرخی موارد ییز ممکن اسا

تصاور شاود کاه ایان فان ،هماان روش چندمرحلاهای 2و

مرسوم رسیدگی هاه حلوفصال اختلافاا اسا  .هادین معناا کاه اگار طبام توافام طارفین در
خصوص حلوفصل اختلافا  ،روش میاایگییری هاه یتیگاه یرساید ،مرحلاه هعاد یعنای داوری
ههعنوان مرحلهای جداگایه هرای رسیدگی هه اختلافا آغااز شاود .حالآیکاه ماهیا

حقاوقی

روشهای ذکرشده ،فرایندهای اجرا و آ ار اتخاذ هر یک از روشهای ذکرشده ،متفاو هوده
و اساساه ،روشهایی مگزا از یکدییر هستند .ها توجه هه دلایل ذکرشاده ورود عمیامتر هاه ایان
مو وع جه

شناسایی صحیح ماهی

ییز امروزه ها توجه هه این واقعی

این روش روری هه یظر میرسد .هه لحاات کاارهردی

که دعاوی هینالمللی حگم زیادی دارید و صنع

گساترده و

رو هااه رشاادی در خصااوص حلوفصاال اختلافااا در حااال شااکلگیری اس ا  3و میسسااا
حل وفصل اختلاف در سراسر دییا در پرتو ییازهای یوین و پویای دییای تگار و صنع  ،مدام
در حال ههروزرسایی و معرفی روشهای یوین ،سریع ،کارا و خلاقایاه حلوفصال اختلافاا هاه
متقا یان هستند؛ شاناخ

روشهاای مادرن و ییاز هررسای حقاوقی اعتباار و آ اار اتخااذ ایان

روشها ،راه را هرای هررسی روشهاای ممکان و معرفای آن توساط قایونگاکار ایرایای و ییاز
.1منصاوری طهرایای ،ساید روحاللاه ،افتخاار جهرمای ،گاودرز«،۹۸۳۱ ،روش هرتار حلوفصال اختلافاا هینالمللای در
قراردادهای یف و گاز ،میایگییری -داوری» ،دایشکده حقوق شهید ههشتی ،ص .۵۴
2.Multi-Tiered Process
3.Walde, Thomas, “Efficient Management of Transnational Disputes: Mutual Gain by
Mediation or Joint Loss in Litigation”, Arbitration International, vol. 22, No . 2, p. 71.
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مراکز داوری و حلوفصل اختلافا داخلی هموار میکند.
اول ایان مقالاه هاه ماهیا

در قسم

شناسای روش میاایگییری –داوری و تفااو آن هاا

هرخی روشهای ترکیبی دییر پرداختهشده اس  .در قسم

دوم مزایاا و چالشهاای اساتفاده

از این روش هه لحات حقوقی ،مدیریتی و اقتصاادی موردهحاق قرارگرفتاه و در قسام

ساوم

رویکرد حقوق ایران و قواعد شکلی مرکز داوری اتاق هازرگایی ایران موردمطالعاه قرارگرفتاه
و هررسی تطبیقی ییز حسب مورد و رور صور گرفته اس .
 -1ماهی ا

روشهااای انااارادی و تلایقاای میااانجیگری و داوری در حلوفصاال

اختلافات قراردادهای بینالمللی
در این قسم

از مقاله ،روش میایگییری و داوری و میایگییری-داوری هاهطور مگازا در

فصال اول ماهیا شناسای شاده و سااپ

در فصال دوم هرخای روشهاای مشااهه موردهررساای

قرارگرفتهاید.
 -1-1میانجیگری ،داوری و میانجیگری-داوری

در ذیل در ذیل این مبحق ،اهتدا خلاصهای از ماهی
«داوری» و سپ

روشهای جداگایه «میاایگییری» و

«میایگییری-داوری» ارائه میشود.

 -1-1-1میانجیگری
استفاده از میایگییری ههطور سنتی رواج هسایاری دارد هاهعنوانمثال اقادام هاه اصالاح ذا

البین ،صلح ،آشتی و تصفیه ،در فرهنگ عرفی-اسالامی جامعاه ایاران عمیقااه ریشاهدار اسا .1
هیشتر میایگییریها ههصور

غیررسمی و سانتی ایگاام مایشاده تاا اینکاه هاهمرور زماان و هاا

تشکیل دول  -مل ها ،رویکرد جواماع هاه رسایدگی قضاایی در قارن یاوزدهم سم وساوی
رسمیتری گرف

و روشهای غیر قضایی حلوفصل اختلافا هه حاشیه رایده شدید .ویژگای

کلیه روشهای دوستایه حل وفصل اختلافا  ،جلوگیری از ارجاع هه رسیدگی قضایی و یا شابه
قضایی در مقاهل دیوانهای داوری و یا دادگاه و ییز جااییزینی داور و یاا قا ای هاا یاک فارد
.1ییکبخ  ،حمیدر ا ،ادیب ،علیاکبر « ،۹۸۱۴ ،اصالاحیری و میاایگییری هاهعنوان جااییزین روشهاای سانتی حال
اختلافا مدیی -تگاری (امکان ههکارگیری آنها در صنع یف )» ،فصلنامه تحقیقا حقوقی ،شماره  ،۸۳ص .۹۱
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الق مستقل 1اس .
خاسااتیاه میااایگییری ماادرن ،یظااام حقااوقی آمریکااا اس ا  .هعض ااه از عبااار سااازش 2و
میایگییری ههجای یکدییر ییز استفاده می شود هرچند توجه هه این یکته روری اس

کاه در

هرخی از یظامهای حقوقی ،هین این دو اصطلاح تفاو قائل میشوید .3طبم هند  ۸ماده  ۹قاایون
یمویه سازش تگاری هینالمللای ،4ساازش هاه فراینادی اطلااق میشاود کاه طارفین اختلااف از
شخص یا اشخاص الثی تقا ا میکنند که هه آنها کمک کنند تا آنها هتوایند اختلافا یاشی
از راهطه قراردادی یا حقوقی خود را از طریم دوساتایه حلوفصال یمایناد و ازاینجها
ییس

فرقای

که عبار سازش یا میایگییری و یا امثال آن توسط طارفین ههکاررفتاه هاشاد5؛ هنااهراین

در این مقاله تفاو های جزئی که ممکن اس

یظامهای حقوقی مختلف در خصاوص ساازش

و میایگییری در یظر هییرید را کنار میگکاریم و از هر دو عبار سازش و میایگییری ،یاک
معنا را اراده میکنیم.
در میایگییری یک فرد الق هه یام میایگی تلاش میکند تا موا ع طرفین را هه هم یزدیک
کند و تصمیم حقوقی الزامآوری هرای طرفین اتخاذ یمیکند .تفاو مهمای کاه ساازش را از
رسیدگی قضایی و یا داوری جدا میکند این اس

کاه ساازش دهناده یمایتوایاد خاود راساا

مو وع را فیصله هدهد و یا یظر خود را هر طرفین اختلاف تحمیل کند .6طرفین اختلاف ییز هیشتر
از آیکه هه صحیح یا یادرس

هودن تصمیما

خود و ییز مبتنی هر قایون و قاراردادی هاودن آن

1.Neutral.
2.Conciliation.
.3در حقوق فرای سه هرخی معتقدید که سازشیر تنها طرفین را ههسوی راهحل قاهلقبول هدای میکند درحالیکه میاایگی
علاوه هر آن ،میتواید پیشنهادها یا توصیههایی هرای پایان دادن هه دعوا ارائه یمایاد  .اماا دکتارین غالاب هار آن اسا کاه
تفاو هنیادینی هین این دو یهاد وجود یدارد و سازشی که ها دخال الق ایگام میشود ،درواقع یک میایگییری میهاشد.
ر .ک  .هه  :زرکلام ،ستار«،۹۸۸۱،مزایا و معایب میایگییری  -داوری همایند روش جاییزین حلوفصل اختلافا » ،کاایون
وکلای دادگستری ،شماره  .۹۸۹هاا هررسای ادهیاا موجاود هاه یظار میرساد کاه روش ساازش و میاایگییری در فرایناد
رسیدگی ممکن اس هاهم تفاو داشته هاشند اما هه لحات ماهی حقوقی یکسان هه یظر میرسند .ر .ک هه :
– LEE, Jae Sung, “work of UNCITRAL in the field of mediation and conciliation
enforceability of settlement agreements”, available at: http://www.sloarbitration.eu/
Portals/en-EN/UNCITRAL-LAC/Work%20of%20UNCITRAL%20in%20the% 20field
%20of%20mediation%20and%20conciliation_Jae%20Sung%20LEE.pdf ,last visited:
21/3/2019.
4.UNCITRAL Model Law On International Commercial Conciliation (2002), available
at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf
.5شیروی ،عبدالحسین،۹۸۱۹ ،داوری تگاری هینالمللی  ،تهران ،سم  ،ص .۷۸
.6همان ،ص .۷۳
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توجه کنند ،هه فهم و درک متقاهل هرای رسیدن هه توافم در خصوص مو وع اختلاف تمرکاز
مییمایند 1و اتفاقا توجه هه همین خصیصه و ظرفی مهم میایگییری اس که امکان موفقی آمیز
هودن و کارایی این روش را هالا میهرد .در روش میایگییری اگر طرفین اختلاف هه توافم هرسند،
توافم مزهور در هیشتر یظامهای حقوقی ههموجب اصول کلی قراردادها و آزادی قراردادها معتبر و
لازمالاجرا شمرده میشود .2ههتر اس توجه شود که ههطورکلی استقبال از میایگییری در دعاوی
داخلی یسب

هه دعاوی هینالمللی هیشتر هوده 3و در هرخی قوایین ملی (هاهویژه یظاام کاامن لاا)،

موارد اجباری ارجاع هه میایگییری توسط دادگاه ییز وجود دارد.4
 -1-1-2داوری
شیوه داوری که فنی هرای حلوفصل اختلافا توسط یک یا چناد شاخص هاه یاام داور یاا

داوران اس  ،طریقی غیر قضایی اس

و ازلحاات تااریخی سااهقهای طولاایی دارد ههطوریکاه

هرخی آن را ساهم هر طرق قضایی حلوفصل دعاوی یعنای دادگاههاای دولتای دایساتهایاد .5هاه
دلیل یاکارآمد هودن ارجاع اختلاف هه دادگاههای دولتی ،تگاار تمایال داریاد اختلافاا خاود
را از طرق دییر حلوفصل یمایند .6امروزه توافم فعالان اقتصاادی در عرصاه هاینالمللای مبنای
هر ارجااع اختلافاا
مقاوم

خاود هاه داوری هاهجای دادرسای قضاایی اماری عاادی تلقای میشاود و

در هراهر آن رفتاری خلاف متعارف ارزیاهی میگاردد کاه هاعاق افازایش هزیناههاای

معاملا میگردد .7هرچند ههتر اس

این واق عی

ییاز ماد توجاه قارار گیارد کاه اشاخاص در

داوری مبالغ زیادی صرف حلوفصل اختلافا خاود از ایان طریام مییمایناد .هادین معناا کاه
اکنون هم مراجعه هه دادگاه و هم ارجاع اختلافا هاه داوری ،هاه لحاات ماد زمان رسایدگی
هه دعاوی و ییز هزینههای آن ،در قراردادهای هینالمللای موردایتقااد هساتند و اصال سارع

و

کارایی اقتصادی که مقتضای رواهط تگار هینالملل اسا  ،دییار ههصاور کامال هاا روش
1.Walde, W. Thomas, 2004, “pro-active mediation of international business and
investment disputes involving long-term contracts: from zero-sum litigation to efficient
dispute management”, UNPAD Journal of International law, Vol. 3,p.5.
.2شیروی ،همان .ص .۸۱
3.Walde, Thomas, 2006, Opcit, p 73.
4.Walde, Thomas, 2006, Opcit, p 73.
.5جنیدی ،لعیا ،۹۸۸۷ ،قایون حاکم در داوریهای تگاری هینالمللی ،دادگستر ،ص.۹۸
 .6جنیدی ،لعیا« ،۹۸۳۱ ،قایون داوری تگاری هینالمللی از دریچه حقوق اسلامی» ،متین ،شماره  ،۹۱ص .۹
 .7شیروی ،عبدالحسین ۹۸۱۹،همان ،ص .۸
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داوری محقاام یمیشااود .همچنااین در طااول مااد رساایدگی (چااه از طریاام دادگاااه و چااه
داوری) ،رواهااط طاارفین کااه عموماااه ساارمایهگااکاری هالااایی در خصااوص آن ایگامشااده و
طولاییمد

هستند ،درخطر یاهودی قارار مایگیارد .1هاه یظار مایرساد روش داوری علیارغم

مزایای هسایاری کاه هار ساایر روشهاا دارد ،ازآیگاکاه خصیصاه تقااهلی دارد ،2یمایتوایاد هاه
استمرار رواهط طرفین کمک یماید .البته توجه هه این مسئله اروری اسا

کاه ایتخااب روش

مناساب حلوفصاال اختلافااا هاه عواماال متعااددی هساتیی دارد ازجملااه اینکااه کاادامیک از
ویژگی های هر روش ،هرای طارفین در یاک اختلااف فر ای حاائز اولویا

هیشاتری هساتند،3

ههخصوص در پروژههای هزرگتر کهک روش مشخص حلوفصل دعاوی ،هارای هماه ایاواع
اختلافا

پاسخیو ییس .4

 -1-1-3میانجیگری – داوری
یکی از متداولترین روشهای ترکیبی حلوفصل اختلافا  ،میایگییری-داوری «یاا ایگاام

روش داوری متعاقب میایگییری میهاشد .میایگییری-داوری روشی اس

که تلفیام دو یهااد

کاملاه متفاو یعنی میاایگییری از یکساو و داوری از ساوی دییار را ههصاور یاک روش
واحد و یکپارچه داراس  .متداولترین شایوه ترکیاب میاایگییری و داوری حاالتی اسا
طرفین توافم یمایند در فر ی که میایگییری هه شکس
معینشده از طریم میایگییری اختلافا

کاه

هینگامد و یتوایند در یکزمان از قبال

خاود را حلوفصال کنناد ،اختلافاا ماوردیظر کلااه و

(جزئا در خصوص مسائل هاقیمایده حلیشده) هاه داوری ارجااع شاود و میاایگی سااهم ،یقاش
داور را هر عهده گیرد .هاهعبار دییر در ایان روش اهتادائا طارفین فرایناد میاایگییری را طای
میکنند و درصورتیکه در مرحله میایگییری هه توافم یرسیدید ،همان فارد 5متعاقبااه اختلافاا
1.Walde , Thomas, 2006, p. 227.
.2داوری و رسیدگی در دادگاه ازآن جه که در هر دو یک یفر شخص الق هه حل اختلاف میپردازد مشترک هستند.
درعینحال این روشها ،رسیدگیهای ترافعی  ( ،در مقاهل رسیدگی مگادلهای) هستند که در آنها طرفین هرای رسیدگی
هه یتیگهی مطلوب هه رقاه ههکادییر میپردازیاد .رسایدگیهای ترافعای ویژگیهاای مشاترکی داریاد مهمتارین آنهاا
مدیری استراتژیک اطلاعا و یتایج توزیعی (هریده – هازیده ) و یه یتاایج جمعای (هریاده – هریاده) آنهاسا  .ر .ک هاه:
موسوی حرمی ،یاسمن ،ییکبخ  ،حمیدر ا“ ،۹۸۳۱،محرماییی در داوری تگاری هینالمللی” ،شهید ههشتی ،ص.۹۹.
3.Chua, Eunice, 2018, “a contribution to the conversation on mixing the modes of
mediation and arbitration: of definitional consistency and process structure”,
transnational dispute management research, p. 6.
4.Merril , Peter, 2018, “Binding Mediation” American Bar Association of Dispute
Resolution, p.4.
5.Same Neutral Med-Arb.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هشتم ،شماره بیستونهم ،زمستان 8888

00

فیماهین را ههصور قطعی و از طریم داوری حلوفصل مییماید .در این روش یاک شاخص
واحد دو وظیفه مختلف را دارا میشود 1و پ
ییس

از میاایگییری ییااز هاه شاروع فراینادی جدیاد

و خود میایگی که در مرحله قبل ها اهعاد اختلاف و مسائل آن آشنا شده اس  ،اکنون در

این مرحله در مقام داور هه رسیدگی هه اختلافا و صدور رای میپردازد.
امروزه هیشتر مراکز هینالمللی حلوفصل اختلاف در جهان ایان روش را پیشانهاد مایدهناد
که در خلال این یوشتار هه مطالعه هرخی از این یهادهاا میپاردازیم .یظاام هاای حقاوق داخلای
هرخی کشورها یظیر هنگکنگ و سنیاپور ییز این اجازه را میدهند که ها ر ای

طرفین ،فرد

الق هتواید هم میایگییری و هم داوری را ایگام هدهد.2
 -2-1تمایز روش میانجیگری-داوری از سایر روشهای ترکیبی مشابه

جه

تکمیل هحق ماهی

شناسی روش میایگییری-داوری  ،ههطور خلاصه تفااو ایان

شیوه ها چهار روش ترکیبی دییر که هه دلیل شباه
ماهی

یسابی در عناوان ممکان اسا

هاه لحاات

شناسی و متعاقباه آ ار حقوقی و اجرایی هاا ایان روش خلاط شاوید را موردمطالعاه قارار

ماایدهاایم .ایاان چهااار روش عبارتنااد از :میااایگییری الاازامآور ،داوری-میااایگییری ،داوری-
میایگییری-داوری و میایگییری-داوری همزمان.
 -1-2-1میانجیگری الزامآور
میایگییری الزامآور ممکن اس
3

در وهله اول یک عبار

ادویقی

و غیرکاارا هاه یظار

هرسد .هرخی یظامهای حقوقی مایند آمریکا سااهقه اساتفاده طولاایی از ایان روش هاهویژه هارای
دعاوی ها حگم کوچک دارید .4این روش عموماه هامیایگییری-داوری اشتباه گرفتاه میشاود،
درحالیکااه در ماهیاا

و آ ااار هااا یکاادییر متفاااو هسااتند و اجاارای تصاامیما یاشاای از

 .1زر کلام ،ستار،همان ،ص..۳ .
2.Chua, Eunice, Op.cit, p. 7.
3.Binding Mediation.
.4در آمریکا شرک های هیمه در دعاوی کوچک و همچنین صنع ساخ وساز هرای دوری از تبعا استفاده از داوری
و دادگاه که زمانهر و پرهزینهتر هستند ،از این روش استفاده مییمایند .هرای مثال مرکز  CDRSکهک مرکز حلوفصل
اختلافا مرهوط هه صنع ساخ وساز میهاشد در قواعد خود حلوفصل اختلافا زیر مبلغ  ۱۴هزار دلار را ها ایان روش
پیشنهاد میدهند .ر .ک هه :
Construction Dispute Resolution Services (CDRS) dispute resolution, available at:
https://www.constructiondisputes-cdrs.com, last visited, January 12, 2019.
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میایگییری الزامآور ها اجرای آرای توافقا میایگییری -داوری تفاو دارد.1
میااایگییری الاازامآور هااا میااایگییری عااادی شااروع میشااود و هنیامیکااه طاارفین در
میایگییری هه هنهس

رسیدید ،میایگی جه

صدور تصامیم قطعای و الازامآور در خصاوص

مسائل حلیشده ،فراخوایاده میشاود .هرخلااف رسایدگی داوری کاه الزامااه میهایسا
داوری حاکم رعای

شود -در غیر این صاور

امای

قواعاد

اجراهاای خااص خاود را هاه هماراه

دارد-در روش میااایگییری الاازامآور ،عموم ااه یااک سلسااله قواعااد منسااگم و ماارتبط در ایاان
خصوص وجود یدارد و یحوه رسیدگی و مقتضیا آن در اختیار توافم میایگی و طرفین اس .
استفاده از این روش هرای دعاوی کمحگم و ساده که ییااز هاه تحقیقاا وسایع یداریاد (مایناد
خسارا

جزئی و )...توصیه میشود چراکه هم کمهزینه هستند و هم قطعی

و الزامآور هاودن

را هه طرفین اعطا میکنند .اجرای تصمیما یاشای از میاایگییری الازامآور ،ریشاه قاراردادی
داشته و ها یظام اجرای آرای داوری تفاو دارد.
- 1-2-2داوری -میانجیگری

2

در روش داوری -میایگییری ترتیب این دو فرایند هرعک
از ایگام داوری ،داور رای را تنظیم و در پاک
کن اد سااپ

اس  ،هه ایان شاکل کاه پا

در هسته ییه میدارد اما هه طارفین اهلاان یمای-

طاارفین فراینااد رساایدگی را از طریاام میااایگییری ادامااه ماایدهنااد و اگاار یتیگااه

میایگییری موفقی آمیز هود ،همین توافم مبنا قرار میگیرد و اگر موفام هاه رسایدن هاه توافام
یشدید ،پاک

رای داوری که قبلاه ایشا شده ،هاز میشود و ههصور رای لازمالااجرا هاه طارفین

اهلان میگردد .ههاینترتیب طارفین در ایان روش ایان فرصا
قو

راداریاد کاه از یقااط اعف و

و موا ع یکدییر آگاه شوید .این شیوه هه لحات اقتصادی در مقایسه هاا ساایر روشهاای

ترکیباای (ماینااد میااایگییری-داوری کااه در ادامااه ایاان یوشااتار خااواهیم دیااد) ،کااارا ارزیاااهی
یمیشاود چراکااه طاارفین عملااه هایااد هاام هزینااههااای داوری و هاام هزینااههااای میااایگییری را
متحمل شوید .دریتیگه این شایوه کمتار از میاایگییری-داوری موردتوجاه قرارگرفتاه 3کاه هاه
یظر ییاریده یشاندهنده اهمی

پرریگ تحلیال اقتصاادی اتخااذ موا اع قاراردادی در رواهاط

1.Merril, Peter, Opcit, p. 6.
2.Arb-Med.
“Combination of Mediation and Arbitration with the Same
�3.Deason, Ellen E, 9�83,
Neutral: A Framework for Judicial Review”, 5 Yearbook of Arbitration and Mediation
219, p.222.
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صنعتی و تگاری میهاشد .از این روش هعضاه در اختلافا صنعتی در آمریکاا و جناوب آفریقاا
استفادهشده اس .1
 -1-2-3داوری-میانجیگری-داوری
میاایگییری ممکان اسا در خلااال داوری ییاز مورداساتفاده قاارار گیارد .اصاطلاح پنگااره
2

میایگییری 3یام دییر داوری-میایگییری -داوری اسا  .در ایان روش فرایناد داوری شاروع
میشود و قبل از آیکه اقداما اساسی داوری مایند استماع و ...شروع شود ،طرفین میایگییری
را امتحان میکنند .این روش اغلب توسط افراد الق متفااوتی 4ایگاام میشاود 5و اگار داور و
میایگی فرد الق واحدی هاشد ،هاید از عبار «فرد الق مشاهه» استفاده شود 6تا هاا روشهاای
دییر خلط ییردد .7این شیوه منعطف هوده چراکه میایگییری میتواید در هار یاک از مراحال
داوری ایگام شود.
این شیوه رسیدگی ،توسط قواعد داوری ایگمن داوری امریکا 8و مرکز داوری هینالمللای
سنیاپور 9پیشنهادشده اس  .در فرهنگ حقوقی آسیایی ،ترکیب داوری و میاایگییری توساط
یک فرد الق واحد هسیار مرسومتر از فرهنگ حقاوقی غارب اسا
چین و میسسا

حلوفصل اختلافا

این کشور هدینجه

و مشخصااه قاایون داوری

معروف هستند که ترکیب داوری

و میاایگییری را تشاویم میکنناد .در یظااام حقاوقی چاین ایان دو فراینااد همزماان اداماه پیاادا
میکنند و حتی مرز مشخص و تفکیک وا حی میان آنها ییس .10
پرویده معاروف  Ku-ring-gai Councilعلیاه  Ichor Constructions Pty Ltdدر ساال ۱۱۹۳
در خصوص استفاده از این روش رسیدگی وجود دارد که طرفین در خصوص حادود اختیاار
داور و این که اساس محم هوده که پ

از شروع فرایند داوری ،هین طرفین میایگییری یماید یا

خیر ،اختلاف داشتند و سرایگام رای دادگاه عالی ولز هر این هود که توافم طرفین در خصاوص
1.Limbury, Allan, 2010, “Hybrid Dispute Resolution Processes: Getting the Best While
Avoiding the Worst of Both Worlds?” p.1.
2.Arb-Med-Arb.
3.Mediation Window.
4.Different Neutrals.
5.Deason, Ellen, opcit, p. 234.
6.Same Neutral Arb-Med-Arb.
7.Chua, Eunica, opcit, p. 5.
8.American Arbitration Association (AAA) Commercial Arbitration Rules.
9.Singapore International Arbitration Center.
10.Deason, Ellen, opcit, p. 235.
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از شروع فرایند داوری ،میایگییری را ایگام دهد ،صحیح هوده اما

از میایگییری ،اختیار صادور رای (مگادداه هازگشا

هاه قاما

داور) را طبام قاایون

حاکم هر این پرویده یداشته میر اینکه طرفین صراحتاه و کتباه این اختیار را هاه وی اعطاا کارده
هاشند و در این پرویده ،این ر ای

وجود یداشته اس  .1تحلیل مفاد ایان رای ،اهمیا

توافام

صحیح و صریح میان طرفین در خصوص روش موردیظر حلوفصل اختلافا مطاهم ها قصاد و
اراده آنها را یشان میدهد.

 -1-2-4میانجیگری و داوری همزمان

2

در این فرض ،میایگییری هه عنوان شرط لازم و مقادم هارای شاروع داوری در مرحلاه
هعد یخواهد هود و میایگییری و داوری هه صور

هم زمان اما توسط افاراد الاق متفااوتی

ایگام خواهد شد .3این شیوه در قواعد مرکز هین المللی حل وفصل اختلافاا  4پکیرفته شاده
اس .
شااروط همزمااان میااایگییری و داوری از ایاان منظاار منحصاارههفرد هسااتند کااه علاااوه هاار
صرفهجویی در زمان ،فرایند میایگییری ،پروسه داوری را کند و یا متوقف یمیکند و همچنین
هه طرفین امکان استفاده از این روش را در اختلافا پیچیده صانعتی و تگااری اعطاا میکناد.5
درصورتیکه طرفین در طول رسیدگی همزمان ،هه توافم هرسند ،شارط رسایدگی همزماان هاه
دیوان داوری اجازه میدهد کاه توافام ایگامشاده را در قالاب رای داوری و طبام قواعاد ایان
مرکز صادر یمایند .قواعد مرکز هینالمللای حلوفصال اختلافاا  ،ههصاراح
اس

که این دو فرایند متفاو اماا همزماان میهاشاند و علیالاصاول میهایسا

مستقل متفاو

پیشهینای کارده
توساط افاراد

ایگام شود میر اینکه طرفین صراحتاه توافم خلاف خود را در این خصوص هاه

مرکز ارائه دهند و ریسکهای این مو وع هرای طرفین آشکار هاشد.
1. https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5aefb957e4b074a7c6e1efc8.
2.Concurrent Mediation-Arbitration or Co-Med- Arb.
3.Andersen, K Steven, 2010, «ICDR Offers Concurrent Mediation/Arbitration Clause»,
AAA/ICDR Handbook of International Arbitration, p.2.
.۵مرکز هینالمللی حلوفصل اختلافا که هه اختصاار  ICDRییاز خوایاده میشاود  ،در حقیقا هاازوی ایگمان داوری
امریکاااا  AAAدر خصاااوص مااادیری داوریهاااا و اختلافاااا هینالمللااای ایااان ایگمااان میهاشاااد .ر .ک هاااه
. https://www.icdr.org/about_icdr :
5.Andersen, K Steven, op.cit, p. 4.
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 .2فرص ها و چالشهاای اساتااده از روش میاانجیگری-داوری در قراردادهاای
بینالمللی
در این قسم

از یوشتار  ،مزایا و چالشهای اتخاذ روش میایگییری-داوری در دو فصل

مگزا هررسی میشوید.
 -1-2مزایای استااده از روش میانجیگری-داوری

در ذیل این مبحق  ،مو وعا

مادیری

طارفین اختلااف هار فرایناد رسایدگی ،اساتمرار

رواهط طرفین ها روش میایگییری-داوری و کارایی میایگییری-داوری هاه عناوان مهام تارین
مزایای اتخاذ این روش  ،تحلیل میشود.
 -2-1-1مدیری طرفین اختلاف بر فرایند رسیدگی
مزی عمده میایگییری-داوری یسب هه اتخاذ سایر روشها ههصور

جداگایه این اسا

که هه طرفین امکان و ییز اطمینان لازم را اعطاا میکناد تاا در فارض هاه یتیگاه یرسایدن مرحلاه
میایگییری ،اختلافا در همین مرحله ها روش داوری –هاهعنوان شایوهای قطعای و الازامآور-
حلوفصل شود و مزایای استفاده از روش مسالم آمیز و مکاکره -محور میایگییری را ییاز در
وهله اول ،هه طرفین اعطا مییماید .این ایعطاف قاهلی

کنترل هر فرایند رسیدگی هاه حلوفصال

اختلافا را هه طرفین می دهد .شاید این خصوصی

در ییاه اول چندان درخور توجه ییاید ،اما

ها هررسی اجمالی دعاوی هزرگ (خصوصاه حوزه صنع

ایرژی) متوجه میشویم که این مسئله

از اهمیاا

زیااادی هاارای ذییفعااان هرخااوردار اساا  .حلوفصاال مسااالم آمیز ،کمهزینااه،

کوتاهمد

و مهمتر از همه استمرار رواهاط طارفین کاه حاافظ مناافع اقتصاادی طارفین اسا ،

ویژگیهایی اس

که ها مدیری

در خصوص روید مدیری
میدهد 1این اس

هر یحوه حلوفصل اختلافا محقم میشاود .آیچاه در عمال

اختلافاا هازرگ هینالمللای هاهویژه در صانع

ایارژی جهاان رخ

که عموماه مدیران ارشد شرک ها هنیام هروز اختلافا عماده ،آنهاا را هاه

هخش حقاوقی خاود ارجااع میدهناد و آنهاا ییاز متعاقبااه اختلافاا را هاه میسساا حقاوقی
هینالمللی معتبر هرونسپاری مییمایند و این میسسا ییز ها گرایش هه استفاده از روش داوری،
 .1هرخی معتقدید تحلیل سیستماتیک و الیوی اهتی هه لحات روایشناسی ،مدیریتی و اقتصادی و حقوقی در خصوص یحوه
مدیری دعاوی هینالمللی وجود یدارد .ر .ک هه Walde, Thomas, 2006, Ibid. :
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حلوفصل اختلافا را اداماه مایدهناد .دریتیگاه هاا شاروع فرایناد داوری ،مادیری

اختلااف

موردیظر عملاه از حیطه کنترل مدیریتی طرفین خارج میشود و در کنتارل یظاام پیچیاده داوری
قرار میگیرد .1حالآیکه ها روش میایگییری-داوری ،مادیری
طرفین قرار دارد و محتمل اس

اختلافاا کماکاان در اختیاار

طرفین ها صرف هزیناه معقاولتر و هاا حفاظ رواهاط خاود ،هاه

توافم در همین مرحله میایگییری یائل آیند و یا حتی توافقا جدیادی هار پایاه ماکاکرا در
این مرحله میان طرفین حاصل شود و منگر هاه ایگااد ارزشافازوده در رواهاط طارفین گاردد.2
همچنین طرفین میتوایند مدیران ارشد سازمان خود را قایع یمایند که در هر مرحله کاه فرایناد
میایگییری ها شکس

موجه شد ،امکان تغییر سریع فرایند میایگییری هاه داوری و حلوفصال

قطعی اختلافا در همین مرحله وجود دارد ،هدون این که ییاز هاه صارف زماان جها

یصاب

داور و سایر تشریفا هاشد.
 -2-1-2استمرار روابط طرفین با روش میانجیگری-داوری
طای یظرساانگی کااه در کنفاارای جهاااییconference series3

pound

 globalایگااام شااد

شرک کنندگان تمایل هه حفظ رواهط فیماهین خود را ههعنوان یکی از مهم ترین دلایل اصالی
روی آوردن هه سایر روشهای حلوفصل اختلاف (ازجمله روشهاای ترکیبای) ذکار کردیاد.
تقریباه هه جرا میتوان گف

که در تمامی روشهای ترکیبی میایگییری و داوری ها توجه هه

تلفیم هر دو مرحله ،مقتضای حفظ رواهط طرفین-که حلوفصل غیرقاهلی اختلافاا میهاشاد-
پاسخداده شده اس  .البته ههتر اس

توجه شود کارایی این روش هستیی زیادی هه زمان اتخااذ

شیوه میایگییری دارد .از هین ایواع روشهای ترکیبای میاایگییری و داوری ،در میاایگییری-
داوری از آن جایی که میایگییری در مراحال اولیاه اعماال میشاود (هرخلااف روش داوری-
میایگییری) طرفین فرص

حفظ و حتی ارتقای رواهط خود رادارید چراکه هنوز مرحله تقاهلی

رسیدگی داوری شروع یشده اس .4
1.Walde, Thomas, Ibid, p.233.
2.Walde, Thomas, Ibid, p. 229.
.۸سلسله کنفرای های هههمپیوسته ها مو وع حلوفصل اختلافا در طول سالهای  ۱۱۹۷و  ۱۱۹۸در کشورهای مختلف
هه اهتکار ایگمن میایگییری هینالمللی هرگزار شد .عنوان این کنفرای ها تغییر اشکال حلوفصل اختلافا جه رسیدن هه
عدال و صلح پایدار عنوانشده اس .ر .ک ههwww.globalpound.org :
4.Chua, Eunica, op. cit , p.5.
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 -2-1-3میانجیگری-داوری از منظر کارایی اقتصادی
در علم اقتصاد عبار ساده اما پرکارهرد هزینه-فایده استفاده هسیاری دارد .عبار

فایااده هااه ایاان معناس ا

هزیناه-

کااه در یااک پیشفاارض اقتصااادی ،تمااامی ایسااانها عاقاال و رفتااار و

تصمیمگیری آنها ییز عقلایی فرض میشود 1و افراد قبل از اقدام ،هزینه و فایده کارهای خاود
را میسنگند و روش و کاری کاه هزیناههای آن هایش از مناافع آن هاشاد ،غیراقتصاادی تلقای
میگااردد .در قراردادهااای هینالمللاای یااهتنها هزینااههای ساااده و قاهلمحاساابه رساایدگی هلکااه
مد زمان رسیدگی ییز اهمی

ویژهای دارد چراکه فییفساه میتوایاد حااوی ارزش اقتصاادی

هاشد .در رسیدگیهای طولاییمد قضایی و شبه قضایی ،عملاه در هیشتر ماوارد رواهاط عاادی
طرفین هه دلیل درگیر هاودن در فرایناد رسایدگی هاه اختلافاا  ،متوقاف و یاا کناد و غیرکاارا
میشود و از این هاه

هزینه فرص های ازدس رفته هسیاری هه آنها تحمیل میگردد؛ هناهراین

ترکیب میایگییری و داوری ههعنوان یکای از راهکارهاای دسترسای هاه فراینادی منعطافتار،
ارزانتر و ههاصطلاح اقتصادی کاراتر در یظر گرفته میشود .2.در فر ی کهک فرد واحاد هام
میایگی و هم داور اس

ها اختلاف و اهعاد آن آشنایی دارد هناهراین ییازی ههصرف هزینه ا افی

چه هه لحات زمان و چه از منظار صارف منااهع احسااس یمیشاود .همچناین ازآیگاکاه معمولااه
میایگییریهای ارزیاهایه 3و ها رویکارد قاایویی ،4طارفین اختلااف را در شاناخ
ادعاها و اختلافا

صاحیح اهعااد

و یافتن راهکارها و رسیدن سریعتر هه توافام مناساب و کامهزیناهتار یااری

میکنند ،میتوایند منگر هاه افازایش کاارایی شاوید .همچناین در میاایگییری-داوری احتماال
اینکه زمان رسیدگی کوتاهتر شود ییز هیشتر اس

چراکه میایگییری اولیه ،حتی اگر هاه توافام

منگر یشده هاشد ،هاعق شده اهعاد اختلاف مشخصتر گردد و مساائل ماورد اختلااف ،دقیامتر،
وا حتر و کوچکتر شوید .ها توجه هه مطالاب گفتهشاده هاه یظار مایرساد کاه میاایگییری-
.1صادقی ،محسن “،۹۸۱۵ ،اصول تناسب هزینه -فایده و تحقم کارایی ،اصول اقتصادی حاکم هر سیاس گکاری تقنینی و
جاییاه آن در قایونگکاری حقوق مالکی ادهی -هنری ایران ،فصلنامه مطالعا حقاوق خصوصای  ،دوره  ،۵۴شاماره ،۵
ص .۷۱۷
2.Pappas, Brian A, 2015, “Med-Arb and The Legalization of Alternative Dispute
Resolution”, p.157.
3.Evaluative Mediation.
.4تکنیکهای میایگییری متنوع هستند ،هرای مثال میایگییری مبتنی هر ارزیاهی موا ع طرفین ،تساهیلکننده و  ....ر .ک
هه
:https://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm.
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هه سایر روشها کارایی هیشتری داشته هاشد.

 -2-2چالشهای اعمال روش میانجیگری-داوری

در این قسم

از یوشتار ،چالشهای اصل محرماییی و هیطرفی در قسم

توافقا میایگییری-داوری در قسم

اول و اجارای

دوم هررسی میشوید.

 -1-2-2استقلال ،بیطرفی و محرمانگی در میانجیگری-داوری

اهتدا ههتر اس

توجه شود که اصول استقلال ،هیطرفی و محرماییی هر هریک از روشهای

میایگییری و داوری حاکم هستند اما حدود و مصادیم آنها ممکن اس

ها یکادییر متفااو

هاشد  .در مقام ترکیب و تبدیل ههک شیوه واحد رسیدگی ،اعمال ایان اصاول ممکان اسا

هاا

چالشهایی همراه هاشد.
در داوری اصااال اساااتقلال و هیطرفااای داور ریشاااه در حقاااوق طبیعااای دارد و اااامن
رسیدگیهای عادلایه و از خصایص یهاد داوری اس  .اصول مزهور از یکدییر متماایز و دارای
مفاهیمی جدا و مستقل هستند .1استقلال هه رواهط داور و طرفین در دییاای خاارج اشااره دارد و
فقدان آن سبب واهستیی و خاروج داور از حالا

آزادی میگاردد .درحالیکاه هیطرفای هاه

شرایط درویی و ذهنی داور هرمیگردد ،هدین معنا که داور یباید یساب
اخت لاف ،یظر شخصی مثب

هاه طارفین یاا مو اوع

یا منفی داشته هاشد .همچنین هاید توجه داش

هودن اصل استقلال در حقاوق فطاری (عادال

که علیرغم ریشهدار

طبیعای) ،طارفین میتوایناد هرخلااف آن توافام

یمایند ،درحالیکه اصل هیطرفی ،هه عقیده هرخی محققان از اصول تخلفیاپکیر هوده و توافام
هرخلاف آن هه جه

مخالف

هایظم عمومی هاطل و کان لم یکن میهاشد.2

در خصوص محرماییی در داوری ،هیشتر یظامهای ملی و قواعد هینالمللای در ماورد دامناه
اعمال اصل محرماییی در داوری هینالمللی سکو اختیار کردهاید .3هسیاری از قواعاد داوری
سازمایی ییز صرفاه حاوی مقررا کلی در خصوص محرماییی هستند4؛ اما ههطورکلی میتوان
 .1افتخار جهرمی ،گودرز ،حسینی ،سیریاسر“ ،۹۸۱۸ ،اصل استقلال و هیطرفی داور” فصلنامه تحقیقا حقوقی ،ص.۹
 .2افتخار جهرمی ،همان.
3.Born B Gary, Shenkman, Ethan ,2014, “Confidentiality and Transparency in
Commercial and Investor-State Arbitration, The Future of Investment Arbitration,
Oxford, p. 8.
4.Born B Gary, op. cit . p. 10.
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اکثر یویسندگان تمایل هه شناساایی محرمااییی هاهعنوان یکای از اصاول داوری تگااری

گف

هینالمللی دارید .هرچند تعریف ،مصادیم و رویه واحدی در این خصوص وجود یدارد.1
در خصوص میایگییری در هسیاری از تعاریف فراینادی هاا کماک فارد الاق «هیطارف»
تعریف شده اما رویکرد یکسایی در ایان ماورد ییاز وجاود یادارد .هارای مثاال مگموعاه قواعاد
راهنمای میایگییری اتحادیه اروپا که در سال  2۱۱۹۳هه تصویب شورای اتحادیه اروپا رسایده،
یکی از معدود اسنادی اس

که ههصراح

استقلال و هیطرفی را تعریف کرده ،مصادیم آن را

تبیین و مقرر کرده استقلال و هیطرفی از خصائص مهم میایگی هوده و او موظف اسا
هر یوع راهطه اقتصادی و یا ههطورکلی هر عاملی را که ممکن اس
را تح

وجاود

استقلال و یاا هیطرفای وی

تأ یر قرار دهد ،هرای طرفین افشا کند .یمویاه دییار ،قاایون یکپارچاه میاایگییری 3در

آمریکا اس

(ههصور اختیاری توسط هریک از ایال ها میتواید تصویب شود) و هیطرفای

را خصیصه اصالی میاایگییری هیاان کارده اماا ذیال قسام

 ۱هماین قاایون مقررشاده طارفین

میتوایند ههگویهای دییر ییز توافم کنند و فرد الثی که هیطرف ییس

هم میتوایاد هاا توافام

طرفین ،میایگییری را ایگام دهد .هرخی معتقدید در میایگییری ازآیگاکه میایگی قارار ییسا
اساساه تصمیم الزامآوری هرای طرفین هییرد و فرایندی مبتنی هر توافم اس  ،میتاوان هرخلااف
ویژگی هیطرفی میایگی توافم یمود.4
در خصوص محرماییی در میایگییری هاید گف
در طی جلسا

اساساه اطلاعا محرمایاهای کاه میاایگی

خصوصی ها هر یک از طرفین رسیدگی هه دس

میآورد ،میهایس

محرمایه

تلقی شود هرچند حدود آن را علیالاصول اراده طرفین مشاخص میکناد .در هیشاتر ماوارد هاه
دلیل حساسی

طرفین ،امکان دسترسی هه محتوای پرویدهها وجود یدارد ههعنوانمثال در تاریخ

 99ژوئاان  9999در اختلاااف معااروف هااین هایااک مل ا
خصوص عدم مشروعی

ایااران و خزایااهداری اییلسااتان 5در

تحریمهای تحمیلشده در سال  ،۱۱۱۱اختلافا موجود کاه از ساال

 9999در محاکم هریتاییا مفتوح هوده ،هالاخره از طریم میایگییری هر اساس دساتور و یظاار
 .1حرمی موسوی ،یاسمن ،پیشین ،ص.۹۴ .

2.European Code of Conduct for Mediation Providers.
3.The Uniform Mediation Act, 2003.
4.Born B Gary, op.cit, p.12.
5.Bank Mellat v. Her Majesty’s Treasury.
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دادگاه ایگام شد 1ولیکن موافق یامه حلوفصل اختلافا این دعوی ههصور محرمایاه هاوده
تا حدی که قا ی دادگاه هم مگااز هاه دسترسای هاه میازان خساار (مو اوع میاایگییری و
حلوفصل اختلافا ) ،یشده اس .
در روش ترکیبی میایگییری-داوری ممکن اس

اعماال اصاول ذکرشاده هاا چالشهاایی

مواجه هاشد .یکی از ایتقاداتی که در این خصاوص هاه میاایگییری-داوری وارد میشاود ایان
اس

که در میایگییری ،میایگی ممکن اسا

طای جلساا خصوصای 2خاود هاا هار یاک از

طرفین اطلاعا محرمایه کسب کرده هاشد که همین امر ممکن اسا

هار کاارکرد «هیطرفای»

وی در مقام داور تأ یرگکار هاشد .هرخای مطالعاا یشاان دادهایاد درحالیکاه داور یاا قضاا
ممکن اس

مطمئن هاشند که میتوایند موارد غیر مرتبط هر قضاو را در فرایند تصمیمگیاری

خااود لحااات یکننااد( ،ماینااد اطلاعاااتی کااه در خصااوص منااافع طاارفین ،اهااداف آنهااا و
...ههدس آمده) ،اماا در عمال این گویاه ییسا

و علیارغم اطمیناان اولیاه ،قضاا و داوران در

خصوص کنار گکاشتن مدارک غیرقاهلپکیرش در فرایند تصمیمگیاری ،چاالشهاای هسایاری
دارید .ازآیگاکه اطلاعا ها سرع

هسیار هالایی در ذهن ایسان ب

مایشاوید ،اطلاعاا اولیاه

می توایند در یحوه تفسایر اطلاعاا در مراحال هعادی تأ یرگاکار هاشاند .همچناین روایشناسای
شناختی 3معتقد اس

حتی زمایی که افراد مساتقل تصاور میکنناد اطلاعاا محرمایاه را کناار

گکاشتهاید ،اما در یحوه تفکر آنها دخیل میشود؛ هناهراین یکی از مهمترین این چالشها ایان
اس

که هر فرد مستقلی قادر ییس

در هر دو یقش مزهور هاهطور ساازیده ظااهر شاود .هرخای

یظامهای حقوقی یقشهای میایگییری و داوری هاهم را ذاتاه یاسازگار ها یکدییر میدایند هرای
مثال قایون داوری ایال

ایتاریو اعضای دیوان داوری را از ایفای یقش در هر قسام

ههعنوان داور منع میکند .دلیل این ممنوعی

از داوری

ییز ههو وح در ایان ماواد حفاظ هیطرفای الاق

مستقل در مقام تصمیمگیری عنوانشده اس  .البته همانطور که ذکار شاد ،ایان محادودی ها
هههیچوجه جهایی ییس .4
همچنین ریسکهای یاشی از احتمال تأ یر هر کارکرد هیطرفی فرد الق میتوایند ها توافام
6. https://www.ft.com/content/58c4ae5c-91b0-11e9-b7ea-60e35ef678d2, last visited:
July 8, 2019.
1.Caucus .
2.Cognitive Psychology .
3.Deason, Ellen, op.cit. p240.
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000

و ر ای

صریح ،شافاف ،کتبای و آگاهایاه طارفین و یاا پیشهینای تاداهیر مناساب در قواعاد

حلوفصل اختلافا از هین هروید .در هرخی یظامهاای حقاوقی مایناد هنگکناگ ،سانیاپور و
جنوب آفریقا اطلاعا محرمایهای که توسط الق واحد در ترکیبهای میاایگییری و داوری
ههدس آمده اس  ،هاید هاه هماه طارفین اختلااف افشاا شاود .1هرخای پیشانهاد دادهایاد کاه در
اینگویه رسیدگیهای ترکیبی طرفین حم خود یسب
هیطرفی را اسقاط کنند تا هدین ترتیب قاهلی

هاه جارح داور هاه دلیال یقا

احتماالی

اجرای اینگویه آرا هالاا هارود و از رهنمودهاای

ایگمن هینالمللی وکلا در خصاوص تعاارض مناافع 2در توافقاا خاود ههاره هییریاد .3در هناد
 ۱.۹.۱سند مککور ذیل عنوان ماوارد «خاط قرماز اماا قاهال اساقاط توساط طارفین» آماده کاه
درصورتیکه داور قبلاه در آن اختلاف ههعنوان میایگی و...درگیار هاوده ،ایتصااب وی هاهعنوان
داور ممنوع اس

میر ها توافم صریح طرفین صور پکیرد.

 -2-2-2چالشهای اجرای توافقات میانجیگری-داوری
اجرای توافقا میایگییری-داوری دو فارض دارد .در فر ای کاه پ ازآیکاه طارفین در

مرحله میایگییری هه توافم یرسیدید (و داوری هاا فارد واحاد شاروع شاد) ،رای داوری صاادر
شود؛ ازاینجه

که رای صاادره توساط داور و طای فرایناد داوری هاوده ،هاه لحاات اجارا در

عرصه هینالمللی ها چالش مواجه ییس

و صاراحتاه مشامول تعریاف «داوری» وفام کنوایسایون

ییویورک و متعاقباه حمای های یاشی از آن میشود .در همین فرض حتی اگر طرفین خودشان
در مرحلاه داوری هااه توافاام هرسااند و توافقاا خااود را در قالااب رای داوری هیاوریااد ،هااازهم
ازآیگاکه فرایند داوری طی شده ،رای مزهور رای داوری مبتنی هر توافم 4تلقی میشود کاه در
کنوایسیون ییویورک هه رسمی

شناختهشده اس

و هه لحات حمای های اجرایای ،هاا مشاکلی

مواجه یخواهد هود.
اما در فر ی که طرفین در میایگییری-داوری ،پ

از پایان مرحله میاایگییری هاه توافام

هرسند ،در این صور توافم حاصله در عرصه قراردادهای هینالملل چه ماهیتی خواهد داشا
و آیا مشمول حمای های اجرای آرای داوری هینالمللی میشود یا خیر؟
1.Eunice, Chua, Ibid.
2.IBA Guidelines on Conflicts on Interest in International Arbitration, 2014.
3.Eunice, Chua, Ibid.
4.Consent Award .
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توجه شاود در ایان فارض ،فرایناد داوری اساسااه شاروع

یشده و قبل از شاروع داوری ،طارفین اختلافاا خاود را حلوفصال یماودهایاد .توافام طارفین
معمولاه تح

یظام حقوق قراردادها و توافم میایگییری قاهلاجرا هساتند کاه البتاه در هار یظاام

حقوقی ممکن اس

چالش های مختص هه خود را ییز هه همراه داشته هاشاد و مو اع یظامهاای

ملی در این خصوص متفاو اس .
در یظام های حقوقی داخلی ،قاهلی

اجرای توافم یاشای از میاایگییری از طارق گویااگون

پیییااری میشااود .هااهعنوانمثال قااایون میااایگییری تگاااری ایال ا

ایتاااریو کایااادا ،توافقااا

میایگییری را مایند احکام دادگاهها ترتیب ا ر میدهد و یاا هرخای یظامهاای ملای مایناد چاین
(قایون داوری این کشور) ،توافقا میایگییری را در حکم رای داوری هاا ر اای

طارفین در

یظر میگیرید.
روشهااای ذکرشااده در سااطح یظامهااای داخلاای میتواینااد ماای ر هاشااند لاایکن در سااطح
هینالمللی چالشهای فراوایی دارد 1زیرا کنوایسیون ییویورک در خصوص شناساایی و اجارای
آرای داوری خارجی ،تعریاف خااص خاود را از داوری دارد .از ماتن کنوایسایون ییویاورک
چنین استنباط میشود هه توافقا میایگییری که قبال از شاروع فرایناد داوری حاصال شاوید،
ترتیب ا ر یخواهد داد .ماده یک کنوایسیون هیان میدارد این کنوایسیون مرهوط هاه شناساایی و
اجاارای آرای داوری میهاشااد و اصااطلاح آرای داوری یااهتنها شااامل آرای صااادره از داوران
موردی هر پرویده هلکه شامل آرای صادره از یهادهای دائمی داوری ییاز میگاردد .معنای ایان
ماده ههطور منی این اس

که این کنوایسایون تنهاا آرای داوری ماوردی و داوری دائمای را

شامل می شود و هرخلاف داور ،میایگی که در خصوص اختلاف تصمیمگیری یمایکناد و رای
الزامآور صادر یمییماید ،مشمول تعریف مندرج در این کنوایسیون ییس .2
در فرض دوم در میایگییری-داوری (حالتی که داور پ ازاینکه خاود طارفین در مرحلاه
میایگییری اختلاف خود را حل یمودید و هه توافم رسیدید ،یصب شود) ،ایتقاد احتمالی این اس
که در زمان شروع داوری ،فیالواقع دییر اختلافی میان طرفین وجود یداشته که ارکان داوری را
1.Eunice, Ibid.
2.Kryvoi Yaraslau, Davydenko Dmitry, 2005, “Consent Awards in International
Arbitration: from Settlement to Enforcement”, Brooklyn Journal of International law,
Vol 40, issue 3, p.862.
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شکل دهد و طرفین از قبل ،دعوا را میایگییری یمودهاید .از تفسیر معمول کنوایسیون ییویورک
ییز چنین هرمیآید که وجود اختلاف ،عنصر اساسی و پیششرط اصلی رای داوری از منظر این
کنوایساایون اسا  1؛ هناااهراین در فر اای کااه توافاام میااایگییری قباال از شااروع پروسااه داوری
حاصلشده هاشد ،ههعنوان رای داوری تح
طریم داوری هه دس

کنوایسیون ییویاورک تلقای یخواهاد شاد زیارا از

ییامده هلکه اساساه از طریم فرایندی متفاو حاصلشده اس .2

هه یظرمیرسد تا زمایی که اسناد آیسیترال در خصوص قاهلی

اجرای توافقا

میایگییری3

در سطح هینالملل یهایی شود و ههطور گسترده موردتوافم و پکیرش جامعه جهایی قرار هییرد،
توافقا میایگییری در عرصه هینالمللی مشمول حمای های اجرایی ییستند میر آیکه متعاقب
یااک فراینااد داوری حاصاال شااوید .هااهعبار دییر ،اگاار داوری شروعشااده هاشااد و سااپ
ههعنوانمثال طرفین ها میایگییری توافم کنند ،در این فرض ازآیگاکه در زماان تشاکیل دیاوان
داوری (اهتدای پروسه) اختلاف وجود داشته اس  ،توافم حاصله مشمول رای داوری مبتنای هار
توافم و یهایتاه حمای های کنوایسیون ییویورک خواهد شد .هاید توجه داش

در سطح اتحادیه

اروپا ییز مو وع اجرای توافقا میایگییری (در اختلافاا هینالمللای) موردتوجاه قرارگرفتاه
اس  .اتحادیه اروپاا در ساال  ۱۱۱۳طای دساتورالعملی  ۹۵ماادهای کشاورهای عضاو اتحادیاه
اروپا (ههاستثنای دایمارک) را موظف هه استقرار قواعد خاصای در یظامهاای ملای خاود یماوده
اس  .4ازجمله در حاوزه اجارای توافقاا میاایگییری ،کشاورهای عضاو موظاف هاه اجارای
توافقا میایگییری شدهاید البته طبم ماده  ۷این دستورالعمل ،توافقاا میاایگییری صارفاه در
صور توافم صریح طرفین ،میتواید «قاهلاجرا» هه معناای مقارر در ایان دساتورالعمل هاشاد و
تقا ای اجرای آن در هار یاک از کشاورهای عضاو هاه عمال آیاد مناوط هاه اینکاه محتاوای
توافقا  ،طبم قایون کشوری که درخواس

اجرا از آن شده ،قاهلاجرا هاشد.

 -3تحلیل نظام حقاوقی ایاران بارای اساتااده از روش میاانجیگری-داوری در
1.Kryvoi Yaraslau, Ibid, p. 864.
2.Kryvoi Yaraslau,Ibid.
3.UNCITRAL instruments addressing the enforcement of mediated settlement
agreements, available at:http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/51stsession/ACN9-942_Draft_convention_advance_copy_website.pdf.
4.DIRECTIVE 2008/52/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial
matters: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0052.
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حلوفصل اختلافات بینالمللی
در این قسم از مقاله ،اهتدا هه تحلیل اعتبار و یحوه اجرای توافقاا میاایگییری -داوری
در یظام حقوق داوری داخلی می پردازیم و سپ

هه هماین ترتیاب مو اوع را از منظار قاایون

داوری تگاری هینالمللی هررسی مییماییم .در ایتها میایگییری-داوری از منظار قواعاد شاکلی
مرکز داوری اتاق هازرگایی ایران (ههعنوان یمویه) هررسی میشود.
 -3-1میانجیگری -داوری در پرتو حقوق داوری داخلی

همانطور که میدایایم در حقاوق ایاران داوری داخلای و داوری خاارجی تحا

دو یظاام

جداگایه هستند .طبم ماده  ۹قایون داوری تگاری هینالمللی مصاوب  ،۹۸۸۷داوری هاینالمللای
عبار اس

از اینکه یکی از طرفین درزمان ایعقاد موافق یامه داوری هاهموجب قاوایین ایاران

تبعه ایران یباشد؛ هناهراین در داوریهای داخلی کماکان هاب هفتم قایون آیاین دادرسای مادیی
حاکم اس .
ههموجب ماده  ۵۳۸قایون جدید آیین دادرسی مدیی ،ها لحات ماده  ۵۳۳همان قایون ،هرگاه
داوران اختیار صلح داشته هاشند ،صلحیامهای کاه هاه امضاای داوران رسایده هاشاد هایاد ظارف
هیس

روز اجرا شود در غیر این صور ذییفع میتواید اجرای آن را از دادگاهی که دعوا را

هه داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که صلاحی

رسایدگی هاه اصال دعاوا دارد ،درخواسا

یمایاد .1هرخاای محققاان هااه اساتناد همااین ماااده یتیگاهگیری کردهایااد کاه حقااوق ایااران روش
میایگییری-داوری را پکیرفته اس  .2هعضی ییز در خصوص ماهی

حقوقی این روش در ایان

ماده گفتهاید که شاید هتوان این شیوه را یکی از اقسام داوری دایس  3درحالیکه صاحیحتر هاه
یظر میرسد اگر طبم تعریفی که پیشتر از ایواع روشهای ترکیبی هیان کردیم ،روش منادرج
در این ماده را ها توجه هه اینکه ها داوری آغاز میشود و در حقیق

سازش ماهین فرایند داوری

اس  ،داوری-میایگییری هداییم.
هناهراین درصورتیکه طرفین طبم یظام آیین دادرسی مادیی هاه میاایگییری-داوری توافام
کنند ،در فر ی که در مرحله داوری هه توافم هرسند و یا رای داوری صادر شود ،اجارای ایان
 .1شم ،.عبدالله ، ۹۸۳۸،آیین دادرسی مدیی ،دراک ،جلدم سوم ،ص .۵۱۴
.2منصوری طهرایی ،.پیشین.
 . 3کریمی ،عباس ،پرتو ،حمیدر ا ،۹۸۱۸ ،حقوق داوری داخلی ،دادگستر ،ص ۹۴۳.
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رای ها مشک لی مواجه یخواهد شد .تنها چالش احتمالی این اس
هودن میایگی و داور ،ادعای یق

که محکومعلیه هه استناد یکی

هیطرفی داور را مطرح یماید .هراساس یص صریح ماده ۷۵۴

قایون آیین دادرسی مدیی کاه هاهادف حفاظ هیطرفای داور و عشاده و هاا ذکار مصاادیقی،
اشخاصی که ظن جایبداری در آنها میرود را ههعنوان داور منع کرده اس « 1میر هاا توافام
طرفین» ،میتوان استدلال یمود طرفین ها ایتخاب آگاهایه هر توافم میایگییری-داوری و ها علام
هه این که همان فرد میایگی محتمل اسا

ایان مرحلاه ،در مقاام داور تغییار

در فارض شکسا

یقش شود و هه صدور رای الزامآور هپردازد ،این روش را ایتخاب کردهاید و دییر مبنایی هرای
جرح داور هه این جه
طرفین اس

ر ای

وجود یدارد .روح حااکم هار مااده  ۷۵۴قاایون آیاین دادرسای مادیی،
که در توافم میایگییری-داوری لحات شده اسا  .مضاافاه اینکاه هاه یظار

میرسد در قایون آیین دادرسی مدیی ،ههو وح از لزوم هیطرفی داور صاحب
عمده مبایی اعتراض و جرح مطروحه در این قایون ،در هحقهای محققاان تحا
اهلی

یشاده اسا

و

عناوان عادم

داوران موردهررسی قرارگرفته اس .2
اما در فر ای کاه طارفین در مرحلاه میاایگییری هاه توافام هرساند و اساسااه فرایناد داوری

شروع یشده هاشد ،ها توجه هه سکو
هین افراد اس
درخواس

قایون هه یظر میرسد کاه ماهیتااه توافام ماککور ،ساازش

که حسب مورد میتاوان الازام هاه رعایا
کرد و چنین توافقی تح

آن را وفام مقاررا عاام از دادگااه

حمای های داوری وفم مقررا

قرار یخواهاد گرفا  .همچناین ههتار اسا

آیاین دادرسای مادیی

توجاه شاود ساازش و میاایگییری هاهعنوان روش

حل وفصل اختلافا در یظاام دادرسای ایاران از قواعاد و مقاررا خاصای هرخاوردار ییسا .
مواد  ۹۸۳تا  ۹۱۸قایون آیین دادرسی مدیی هاه قواعادی تحا

عناوان ساازش و ماواد  ۸۴۱تاا

 ۸۸۱قایون مدیی ایران هه عنوان صلح اختصااص دارد کاه هار دو ایان عنااوین خاارج از هحاق
یوشتار حا ر میهاشند.3
 .1جنیدی ،لعیا ،یقد و هررسی تطبیقی قایون داوری تگاری هینالمللی مصوب  ،۹۸۸۷دایشکده حقوق و علوم سیاسای ،ص
.۷۱
 . 2جنیدی ،همان .
.3ییکبخ  ،حمیدر ا ،ادیب  ،علیاکبر “ ،۹۸۱۴ ،اصلاحیری و میایگییری هاهعنوان جااییزین روشهاای سانتی حال
اختلافا مدیی  -تگاری (امکان ههکارگیری در صنع یف )” ،فصلنامه تحقیقا حقوقی ،شماره  ،۸۳ص .۷۹
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 -3-2میانجیگری-داوری در داوریهای تجاری بینالمللی

قایون داوری تگاری هینالمللی ها تکیههر یکای از اساناد معتبار هاینالمللای در زمیناه داوری
(قایون یمویه آیسیترال راجع هه داوری تگاری هاینالمللای ماورخ  )۹۱۳۴تهیاه گردیاده اسا .1
ماده  ۱۳این قایون هیان میدارد:
« چنایچه طرفین در جریان رسیدگی اختلافا خود را از طریم سازش حل کنند ،داور قارار
سقوط دعوای داوری را صادر میکند و چنایچاه یکای از طارفین تقا اا کناد و طارف مقاهال
اعتراض یکند ،موافق یامه سازش را ههصور رای داوری مر یالطرفین هاا رعایا

مااده ۸۱

صادر میکند».
ها تدقیم در این ماده هه یظر میرسد اگر هخواهیم سااختار ایان مااده را هاا ایاواع روشهاای
ترکیبی حلوفصل اختلافا مقایسه یماییم ،هازهم مشاهه ماده  ۵۳۸قایون جدیاد آیاین دادرسای
مدیی ،هه یهاد داوری-میایگییری شبیهتر اس

و ها میایگییری-داوری طبام تعریفای کاه هیاان

شد ،سازگاری یدارد .چنین سازشی میتواید در قالب رای داوری مبتنی هر ر ای

تلقی شاود

و از حمای های قایون داوری تگاری هینالمللی ههرهمند گردد .همانطور کاه مشاخص اسا
این ماده صرفاه راجع هه حاالتی اسا

کاه فرایناد داوری شروعشاده و هاهعبار دییر در زماان

شروع داوری ،اختلاف وجود داشته هاشد؛ اما در فر ی که طارفین قبال از شاروع داوری و از
طریم سازش هه توافم هرسند و هخواهند داوران صرفاه توافم آیاان را در قالاب رای داوری ایشاا
کنند ،چنین فر ی قاهل حمای

در قاایون داوری تگااری هینالمللای ییسا  .قاهلتوجاه اسا

قااایون یمویااه آیساایترال در خصااوص داوری تگاااری هینالمللاای ییااز مااواردی را کااه توافاام
میاایگییری قبال از شاروع داوری هاشااد ،مشامول حمایا
حلوفصل و سازشی اس

قاارار یمیدهاد و منظاور آن صاارفاه

که در جریان داوری صور گرفته هاشد.2

سوال دییری در این خصوص هه ذهان متباادر میشاود ایان اسا

کاه در فر ای کاه در

میایگییری-داوری طرفین در مرحله میایگییری هه توافم یرسند و همان فارد میاایگی هاهعنوان
داور پروسه داوری را شروع یمایند و متعاقباه رای داوری صادر شود ،آیا امکان جرح هه اساتناد
یکی هودن یقشهای میایگی و داور و متعاقباه یق
 .1جنیدی ،لعیا  ،۹۸۸۳ص .۹۳

هیطرفی هه همین جه  ،وجاود دارد؟ و یاا
2.Kryvoi Yaraslau, Ibid, p. 867.
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اینکه ازآیگاکه طرفین خودآگاهایه و ها توجه هه ریسکهای این روش ،آن را اتخاذ کردهایاد،
حم جرح خود را در این خصوص ساقط کردهاید؟
اهتدا هاید توجه داش که اصل رسیدگی منظم و صحیح 1یا جریان صحیح قایویی که اولهار
در ماده  ۹۵اصلاحی قایون اساسی ایالا متحده و سپ
فرایسه و حقوق اییلستان منعک

در سایر یظامهای حقوقی مایند حقاوق

گردیده اس  ،حداقل سه اصل اجباری دادرسی را هه دیباال

خود آورده اس  .اصول مزهور که هاید آنها را ازجمله قواعد یظم عمومی مرهوط هه رسیدگی
دایس

عبار اید از اصل هیطرفی و رفتار مساوی ها طرفین ،اصل اهلان ههموقع و اصال رعایا

حم دفاع2؛ هناهراین اصل هیطرفی و رفتار مساوی ها طرفین ،از منظر هسیاری از محققان یکای از
اصول اجباری دادرسی تلقی می شود؛ اما آیا ایتخاب آگاهایه طرفین اختلاف هر اینکه فرد ساهم
(میایگی) که در مرحله قبل (میایگییری) در مقام تصمیمگیری یبوده و اکنون در فرایند داوری
هیطرفی اس ؟ و آیا یمیتوان ادعا کرد

قدر تصمیمگیری الزامآور هرای طرفین دارد ،یق

طرفین ها علم هه همین روش ،این شیوه را ایتخاب کردهاید؟ هدیهی اس اگر او اعواحوال قضیه
یشان دهد که رفتار مساوی ها طرفین در فرایند داوری صور ییرفته ،حم طرفین هرای اعتراض
محفوت اس

اما آیا صرف اینکه یک فرد واحد عهدهدار هر دو یقش میایگی و داور در یاک

فرایند واحد رسیدگی شده هاشد ،یق

هیطرفی محسوب میشود؟

دارد« :داور در صورتی قاهل جرح اس

که او اعواحوال موجود هاعق تردیدهای موجهی در

هه یظر میرسد علیالاصول ها توجه هه ماده  ۹۱قایون داوری تگاری هینالمللی که هیان مای-

خصوص هیطرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصاافی کاه موردتوافام و یظار طارفین
هوده اس  ،یباشد »...عنصر توافم طرفین را میهایس

مدیظر قرار داد و ها توجه هه توافم صریح

و البته صحیح طرفین در خصوص اینکه همان فرد الق سااهم (میاایگی) هتوایاد هاهعنوان داور
در مرحله داوری تصمیمگیری کند را لازمالرعایه دایس

و صرف یکی هاودن ایان دو مقاام را

دستاویزی هرای جلوگیری از اجرای رای داوری قرار یداد .مضافاه آنکه قایون یمویاه آیسایترال
در خصوص سازش تگاری هینالمللی سال  ۱۱۱۱ییز در ذیل ماده  ۹۱خود هیان میدارد سازش
دهنده از این که در همان اختلاف یا اختلاف دییری که دارای مبنای واحادی اسا  ،هاهعنوان
.2جنیدی  ،همان ،ص . ۴۳

1.Due Process of Law.
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داور منع میشود میر طرفین هرخلاف آن توافم کرده هاشند .1رویکرد منعک
عنصر توافم طرفین را ههصراح

و میید رویکرد ذکرشده و هه رسمی

داراس

در این ماده ییز
شاناختن ایان

روش (هرچند هه لحات کلی) و تشویم یظامهای قایونگکاری داخلی هه احترام هه توافم طارفین
در این راستا میهاشد .هرچند هاید توجه داش

ازآیگاکه ویژگی هیطرفای میهایسا

در داور

دوام داشته هاشد ،اگر حسب مورد در قضیهای او اعواحوال یشان دهد که ایفای یقش وی در
مقام میایگی در مرحله قبل منگر هه یق

هیطرفی وی در طول فرایند داوری شده اس  ،هدون

تردید امکان جرح هه این دلیل وجود دارد.
 -3-3بررسی نمونه قواعد شکلی (قواعد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران)

مرکز داوری اتاق هازرگایی ایران در سال  ۹۸۱۷قواعد میایگییری خود را تصاویب کارده
اس  .2در هند  ۹ماده  ۹۱این قواعد آمده اس :
«میایگی یمیتواید در هیچیک از مراجع قضایی ،داوری و یا مراجاع مشااههی کاه اختلااف
مو وع میایگییری یا سایر دعاوی مرتبط ها اختلاف طارفین کاه هاه میاایگییری ارجااع شاده،
شرک

و دخال

کرده و یا ههعنوان قا ی ،مشااور ،داور ،کارشاناس ،وکیال یاا یماینادگی از

طرفین و یا شاهد در رسیدگیهای مرتبط هه اختلاف طارفین حا ار شاود و یاا اظهااریظر کناد
میر اینکه طرفین کتباه هه یحو دییری توافم کرده هاشند».
هه یظر میرسد که این ماده در راستای پاسخ هاه ییازهاای طارفین اختلااف و ییاز احتارام هاه
حاکمی

اراده طرفین و منطبم ها هسیاری از قواعد میایگییری و یا ساازش دییاا (مایناد مااد ۹۱

قواعد میایگییری اتاق هازرگایی هینالمللی) تدوینشده اس

و تأکید میکناد کاه میاایگی در

مقام فرد الق رسیدگیکننده هه اختلاف ها توافم کتبی طرفین میتواید در همان دعوا هاهعنوان
داور رسیدگی را ادامه هدهد .هرچند ههتر اس

توجه شاود کاه مفااد ایان مااده در مقاام ارائاه

شروط یمویه میایگییری-داوری و یا مشخصاه در مقام تبیین روش میایگییری-داوری هاهعنوان
یک روش مستقل و یکپارچه حلوفصل اختلافا
یسب

ییس  ،اما هه مهمتارین ایتقااد مااهوی وارده

هه روش میایگییری-داوری و امکان ایفای یقش میایگی و داور توسط یک فارد واحاد

3.Article 12 of UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with
Guide to Enactment and Use, 2002.
1.http://otaghiranonline.ir/news/10309.
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در همان دعوا پاسخ میدهد که این امر ها توافم آگاهایه طرفین ممکن اس .
هناهراین در قواعاد حلوفصال اختلااف یکای از مهمتارین مراکاز حلوفصال اختلافاا در
کشورمان ییز هستر لازم جه

اعمال این روش وجود دارد .هرچند پیشنهاد میشاود ایان مرکاز

ها ارائه شروط یمویه میایگییری-داوری و ییز ها تدوین قواعدی متناسب جه
روش مایند مدیری
پیشرف

اساتفاده از ایان

اطلاعا محرمایاه در میاایگییری-داوری هتوایاد گاام مهمای در راساتای

ارائه خدما حلوفصل اختلافا در کشور و ییز همیام شدن ها یوآوریهاای مراکاز

و یهادهای داوری دییا هاشد.
نتیجهگیری
ههتر اس هه این مو وع توجه شاود کاه ایتخااب روش مناساب حلوفصال اختلافاا هاه
عواماال متعااددی هسااتیی دارد و هریااک از شاایوههای حلوفصاال اختلافااا میتوایااد مزایااا و
چالشهای خود را در هستر را هطه ی مورد یظر و ها در یظر گرفتن ویژگای هاای آن ،هاه هماراه
داشته هاشد .در این مقاله تلااش شاد ماهیا  ،مزایاا و چالشهاای روش ترکیبای میاایگییری-
داوری هه عنوان یکی از شیوه های ترکیبی حل و فصل اختلاف یاوین تحلیال شاود .ایان روش
ترکیبی ،ها ایعطاف در فرایند رسیدگی و مزیا
هم چنین اعطای کنترل و مدیری

کاارایی اقتصاادی یساب

هاه ساایر روشهاا و

هر فرایند رسیدگی هه طرفین اختلاف ،در طول سالهای اخیر

رشد چشمگیری داشته اس  .عمدهترین ایتقاادا هاه ایان روش در خصاوص یحاوه مادیری
اصل هیطرفی و محرماییی (ها توجه هه یکی هودن یقشهای میایگی و داور) و ییز اجرای مای ر
توافقا میایگیری-داوری در سطح هینالملل اس
آیچه مسلم هه یظار میرساد ایان اسا

که ههتفصایل هاه تحلیال آنهاا پارداختیم.

کاه در قراردادهاای تگااری هینالمللای ،درصاورتیکه

طرفین در این روش در همان وهله اول (مرحله میایگییری) هه توافم هرسند ،ها توجه هه اینکاه
هنوز اسناد هینالمللی آیسیترال در خصوص شناساایی و اجارای توافقاا هینالمللای در عرصاه
جهایی تصویب یشاده و موردقباول قارار ییرفتاه اسا
ییویورک ،آرای داوری مبتنی هر ر ای

و توجاه هاه ایان یکتاه کاه کنوایسایون

طرفین را صرفاه در فر ی هه رسمی

فرایند داوری شروعشده هاشد ،لکا این قسم از توافقا میایگییری-داوری تح
یظام حقوقی هین الملل جه

مایشناساد کاه
حمای

می ر

شناسایی و اجرا قرار یدارد؛ اما در فرض دوم یعنی در حاالتی کاه
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طرفین در مرحله میایگییری هه توافم یرسند و فرایند داوری شروع شود ،در این حال
داوری صادر میشود و یا اینکه رای داوری مبتنی هر ر ای
قسم رای داوری مککور قاهل حمای
کنوایسیون ییویورک هستند.

یاا رای

طرفین ایشا میشاود کاه هار دو

در یظام شناسایی و اجرای آرای داوری هینالمللی تح
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