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Abstract  

The enforcement of settlement agreements resulting from mediation was 

one of the concerns about mediation as an alternative method of resolving 

disputes arising from international trade relations. The UN Convention on 

International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore 

Convention) was adopted with a view to grant enforceability to these 

agreements in the member states in 2018. The obligation of the competent 

authorities of Parties to the Convention to grant relief is met with 

exceptions. These exceptions can prevent the enforcement of settlement 

agreements under Article 5 of the Convention in four aspects: the general 

rules of contract, the standards governing the conduct of the mediator, 

public policy and, ultimately, the incapability of subject matter to be settled 

by mediation. In this article, the above-mentioned four aspects are analyzed 

by analytical-descriptive method and the scope of each of the exceptions 

and defenses is explained. Study of these aspects indicates that the 

existence of the exceptions as a guarantee of the rule of domestic law over 

dispute settlement agreements is necessary. 
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 چکیده

ِمیانجینامهموافقتِشدن ِ اجرایی ِاز ِناشی ِدغدغهِ،گریهای ِازجمله ِهای ِبه ِیکِبهِ،گریمیانجیمربوط عنوان

ِجایگزین  ِاختالفات ِِروش ِبینِحل ِتجاری ِروابط ِاز ِدرموردِناشی ِمتحد ِملل ِسازمان ِکنوانسیون ِبود. المللی

ِحلنامهتموافق ِبینهای ِمیانجیوفصل ِاز ِناشی ِسنگاپور( گریالمللی ِبهِ،)کنوانسیون ِشدن  اجراییمنظور 

ِکشورهایِعضونامهموافقت ِدر ِسالِ،هایِمزبور ِکنوانسیونبه2018ِ در ِاین ِدر مراجعِتکلیفِِ،تصویبِرسید.

ِاستثنائاتِمزبورِازِشدهباِاستثنائاتیِمواجهِِ،هانامهکشورهایِعضوِکنوانسیونِبهِاجرایِموافقتِصالح ذی است.

ِاستانداردهایِحاکمِبرِرفتارِشخصِمیانجی،ِنظمِعمومیِوِدرنهایتِعدمِِچهارِجهت  قواعدِعمومیِقراردادها،

هایِناشیِازِنامهتوانندِمانعِاجرایِموافقتنوانسیونِمیک5ِ ۀگری،ِبراساسِمادموضوعِبهِمیانجیِقابلیتِارجاع 

الذکرِموردِتجزیهِوِتحلیلِقرارِفوقِۀجهاتِچهارگانِ،توصیفی ـ باِروشِتحلیلیِ،گریِگردند.ِدرِاینِمقالهمیانجی

هِ.ِبررسیِجهاتِمزبورِحاکیِازِآنِاستِکشودمیهریکِازِاستثنائاتِوِدفاعیاتِمزبورِتبیینِِۀوِدامنگیرندِمی

ِفوق ِاستثنائات ِتضمینبهِ،وجود ِموافقتِۀکنندعنوان ِبر ِکشورها ِداخلی ِقوانین ِحلنامهحاکمیت وفصلِهای

 اختالف،ِالزمِوِضروریِاست.

ِ

ِنامه.نامه،ِاجرایِموافقتگری،ِموافقتکنوانسیونِسنگاپور،ِمیانجیواژگان کلیدی: 

                                                           
ِ،ِایران،ِتهرانیِقضائیهِوِدانشجویِدکتریِحقوقِخصوصیِدانشگاهِتربیتِمدرس(ِعضوِمرکزِوکالیِقوه1
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 مقدمه

ِآموزه ِکشیشاز ِیا ِخاخام ِتا ِگرفته ِکنفوسیوس ِمیِکهِ،های ِحل ِجامعه ِدر ِرا ِایداختالفات ِۀکند،

ایِاستِکهِمذاکرهِ،طورِخالصهگریِبهاست.ِمیانجیبشریِرایجِبودهِتمدن ِادوار بیشتر ِگریِدرِمیانجی

ِقابلبیِیکِفرد وسیلۀِبه ِمیانجیاعتمادِتسهیلِمیطرفِو ِبهِعبارتِدیگر، ِهدفِنهایی گردد. ِگرانِبا

کنند.ِدرِاینِوفصلِاختالف،ِروندِمذاکرهِراِتسهیلِمیطرفینِجهتِحلِحلِموردِاجماعدستیابیِبهِراه

 :Butlien, 2020) گیرندهِنیستکنندهِیاِتصمیمشخصِمیانجی،ِبرخالفِقاضیِیاِداور،ِقضاوتِ،فرایند

183).ِ

ِمیانجی ِبهسازشِیا ِسالیانِمتمادیهایِحلترینِروشعنوانِیکیِازِکهنگری، ِدر ِ،وفصلِاختالفات،

ِِۀردِاستفادکمترِمو ِآور هایِسرسامدلیلِهزینهبهِ،هایِاخیردرِسالاماِفعاالنِتجاریِقرارِگرفتهِاست.

ِمیانجیِبودن  برالمللیِوِزمانفرایندِداوریِبین عنوانِیکِگریِبهآنِوِدرنتیجهِعدمِکاراییِاقتصادی،

ِهمچنینِاختالفات بینِتجاریِ ِاختالفات ِوفصل حلِروش  ِِالمللیِو المللی،ِبینِگذاری سرمایهمربوطِبه

باِاینِِ.(Hioureas, 2019: 215; Abrishami, 2020: 15) استموردِاقبالِفعاالنِتجاریِواقعِشده

گری،ِموجبِیهایِناشیِازِمیانجنامهنامهِوِیاِموافقتسازشِنبودن  االجراحال،ِدرِهمینِدورهِنیزِالزم

ِ.(113-1399ِ:38یِنیشابوریِوِرضایی،ِ)معبود استشدهگریِعدمِاستقبالِکافیِازِمیانجی

ِبه ِمیانجینامهموافقتِنبودن  االجراالزمِمعضل ِحل منظور  ِاز ِمللِهایِناشی ِکنوانسیونِسازمان گری،

ِتوافق ِدرمورد ِحلنامهمتحد ِبینهای ِمیانجیوفصل ِاز ِناشی ِسنگاپور( گریالمللی ِدرِ،)کنوانسیون

ِبه2018ِ دسامبر 20 ِدر ِو ِسنگاپورِ،2019 اوت 7تصویبِرسید ِبهِ،در ِالحاقِ 46وسیلۀ ِشد. ِامضا کشور

ِبرایِاجرایی ِرا ِراه ِِ،کنوانسیونِسنگاپورِشدن  قطر ِکنوانسیونِمزبور2020ِِ سپتامبر 12در ِکرد. هموار

(ِاست.ِهدفِاولیهِازِتصویب1958ِ )نیویورک کنوانسیونِشناساییِوِاجرایِاحکامِداوریِخارجیمانندِ

ِ،وفصلِاختالفهایِجایگزینِحلعنوانِیکیِازِروشبهِ،گریخشیدنِبهِمیانجیب اینِکنوانسیون،ِقوت

ِ.(Abrishami, 2020: 15) درِکشورهایِعضوِاستِ،هایِناشیِازِآننامهوِتسهیلِاجرایِموافقت

5ِ ۀماداماِگریِاست،ِهایِناشیِازِمیانجینامهموافقتِساختن  االجراالزمِکهِهدفِکنوانسیونْرغمِآنبه

ِکشور نوانسیونِبهِنهادِصالحیتاینِک ِدادهِ،عضوِدار ِرا ِبرخیِمواقعاینِاختیار ِدر ِاجرایِِ،استِکه از

نامهِراِردِنماید.ِدرخواستِاجرایِموافقتِ،وِبهِعبارتیکندِگریِامتناعِهایِناشیِازِمیانجینامهموافقت

سیونِشناساییِوِاجرایِوِدرِکنوانِاستاینِموضوعِدرِاجرایِآرایِداوریِخارجیِنیزِموردِتوجهِبوده
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ِداوری ِاحکام ِپیش، ِداوری ِرأی ِاجرای ِو ِشناسایی ِاز ِامتناع ِراستای ِدر ِجهت بینیِشش

ِ.(518-1394ِ:516)شیروی،ِ 1استشده

ِمادگفتنیِاستِ ِدر ِبهبایستی5ِِ ۀجهاتِمذکور ِدرِصورتیِکهِدامنِ،شوندتفسیرِمضیقِطور اینِِۀزیرا

ِت ِو ِتدوین ِاز ِغرضِاصلی ِنقضِجهاتِگسترشِیابد، ِمیصویبِکنوانسیون ِکنوانسیونِشود ِعمالً و

ِ،توانندِجهتِدیگریِراِدرِقوانینِملیِخودروِکشورهایِعضوِنمیدهد.ِازاینکارکردِخودِراِازدستِمی

ِماد ِدر ِجهاتِمزبور 5ِِ ۀبه ِنظارتِعالوهِ.( ,2019McCormick & ong :540) کننداضافه ِاین، بر

بلکهِدرِتمامِشود،ِاجراِنبایستِباِمعیارهایِمحلیِوِملیِاعمالِِمحل ِدارِکشور مراجعِصالحیتِقضایی 

گونهِکهِدرِاجراِگذاشتهِشود.ِالبتهِهمانالمللیِبهبینِقبول موارد،ِنظارتِقضاییِبایستیِباِمعیارهایِقابل

ِآرا ِاجرای ِبا ِبینِیرابطه ِگرفتهداوری ِقرار ِاشاره ِمورد ِموافقتِ،استالمللی ِاجرای ِبا ِرابطه ِۀنامدر

ِمیانجیلح ِفرایند ِمیوفصلِاختالفِناشیِاز ِاینِتوانِگفتِحداقلِکشورهایِدرحالگریِنیز توسعه

ِخود ِنظارتِقضایی ِاعمال ِحق ِاز ِکه ِندارند ِرا ِطرحِمعیارهایِملی ِۀبرپایِ،آمادگی ِنظامشده هایِدر

یکیِکهِِ،بهِعبارتِدیگر،ِمفاهیمیِنظیرِنظمِعمومیِ.(1381ِ:239)جنیدی،ِ کنندنظرِحقوقیِخودِصرف

ِموافقت ِاجرای ِدرخواست ِرد ِو ِپذیرش ِعدم ِجهات ِکشورهایِحلِۀناماز ِدر ِاست، ِاختالف وفصل

ِمصالحِحاکمیتِوِمنافعِملیِتضمینِگردد.ِ،تاِازِاینِطریقشودِمیباِمعیاریِملیِتبیینِِ،توسعهدرحال

ِمی5ِ دۀجهاتِمذکورِدرِما جهاتِردِِکرد:ندیِبکلیِتقسیمِۀدستِچهارتوانِدرِکنوانسیونِسنگاپورِرا

ِسوءرفتارِشخصِمیانجیِ،مربوطِبهِقواعدِعمومیِقراردادها ِیا ِو ِمربوطِبهِرفتار جهاتِردِِ،جهاتِرد

ِدرِادامهجهاتِردِمربوطِبهِعدمِقابلیتِارجاعِموضوعِبهِمیانجیِوِمربوطِبهِنظمِعمومی اینِِ،گری.

ِ.شوندمیترتیبِتشریحِوِتبیینِچهارِدستهِبه

ِ

 قواعد عمومی قراردادهاجهات رد مربوط به  -1
ِموافقت ِاست ِاختالفحلِۀنامبدیهی ِنتیجِ،وفصل ِدر ِمیانجیِۀکه ِمیفرایند ِمنعقد ِبرایِشوگری د،

مزبورِمطابقِباِقواعدِِۀنامکهِموافقتدِمگرِآنشووِاینِامرِحاصلِنمیباشدِدرآمدنِبایستیِمعتبرِ اجرابه

                                                           
عدمِابالغِصحیحِاخطاریهِدرموردِانتصابِداورِ،ِعدمِاعتبارِقراردادِداوریِ،ندِاز:ِعدمِاهلیتِطرفینا(ِجهاتِمزبورِعبارت1

ِجریانِرسیدگیِداوری ِحیطِ،یا ِاز ِرأیِخارج ِشرایطِآنِۀصدور ِداوریِیا ِداوریِیاِِ،قرارداد ِرعایتِترکیبِمرجع عدم
ِبرایِمطالعنقضِرأیِدِوِتشریفاتِداوری ِتعلیقِآن. حقوقِتجارتِ،ِشیرویعبدالحسینِِرجوعِکنیدِبه:ِ،بیشترِۀاوریِیا

ِ.518-516 صِ(،1394ِتهران،ِانتشاراتِسمت،ِ:چاپِهشتم) المللبین
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کنوانسیونِسنگاپور5ِِ ۀرِاینِراستا،ِبخشِاولِمادصحیحِمنعقدِشدهِباشد.ِدِینحوبهِوِعمومیِقراردادها

ِموافقت7ِ ِاجرای ِپذیرشِدرخواست ِعدم ِو ِرد ِبرای ِرا ِقراردادها ِعمومی ِقواعد ِبا ِمرتبط ِۀنامجهت

ِبرشمردهحل ِاختالف ِموافقتِ:استوفصل ِطرفین ِاز ِیکی ِاهلیت ِبطالن1ِِ،نامهعدم ِو ِاعتبار عدم

ِغیرعملیاتیموافقت ِغیرقابل نامه، ِو ِقابلِبودن  جراابودن ِقانون ِبراساس ِبودن ن آورالزام2ِ،اعمالآن

ِنهاییموافقت ِو ِرویِموافقت3ِ،آنِنشدن  نامه ِبر ِاصالحات ِآنِ،نامهاعمال ِانعقاد ِشدنِ  اجرا4ِ،متعاقب

ِموافقتِتعهدات  ِاز ِقابل5ِ،نامهناشی ِو ِموافقتِتعهداتِ ِنبودن  درکشفاف ِاز 6ِِ،نامهناشی پذیرشِو

ِۀنامباِشروطِمندرجِدرِموافقتِتمغایردرصورتِدعواِتوسطِدادگاه،ِِۀخواستکردن ِ اجراِاجراِوِدرخواست 

 7وفصلِاختالف.حل

ِدرخواستِاجرایِموافقت ِرد ِجهت ِاولین ِقراردادها، ِعمومی ِبراساسِقواعد ِازِ»نامه ِاهلیتِیکی عدم

اقدِاهلیتِالزمِبرایِاست.ِبدیهیِاستِقراردادیِکهِیکیِازِطرفینِیاِهرِدوِطرفِآنِف«ِطرفینِقرارداد

ِ ِرا ِاینِجهتنداردِانجامِاعمالِحقوقیِباشندِیکیِازِشرایطِاساسیِصحتِقراردادها فاقدِاعتبارِِ،وِاز

منحصرِبهِاشخاصِحقیقیِنیستِِ،درِاینجاِ،عدمِاهلیتذکرِاینِنکتهِالزمِاستِکهِالزمِبرایِاجراست.ِ

ِۀنامگریِوِانعقادِموافقتاعِامرِبهِمیانجیوِاشخاصِحقوقیِنیزِدرِصورتیِکهِفاقدِاهلیتِالزمِبرایِارج

نامهِیاِعلیهِایشان،ِمحکومِبهِردِوِعدمِاجرایِموافقتآنانِبرایِوفصلِاختالفِباشند،ِدرخواستِحل

ِپذیرشِخواهدِبود.

ویژهِدرِروابطِاستِکهِتعریفِوِتبیینِآنِبسیارِدشوارِاست،ِبهِایمفهومِاهلیتِازجملهِمفاهیمِحقوقی

ِِ،للیالمحقوقیِبین ِتفاوتزیرا ِاهلیتِاشخاص، ِتبیینِعناصر ِتعریفِو هایِنظاممیانِِیهایِبنیادیندر

ِتوضیحِآن ـ الِوِرومیحقوقیِکامن ِنظامژرمنیِوجودِدارد. ِهایِحقوقیِ کهِاهلیتِاشخاصِحقیقیِدر

ِتابعِقانونِملیِیاِهمانِقانونِدولتِمتبوعِایشانِاستِ،ژرمنی( ـ )رومی نوشته کهِدرِدرِحالیِِ،اصوالً

ِعرفی ِحقوقی ِاشخاصِ،ال()کامن نظام ِاقامتِِ،اهلیت ِمحل ِقانون ِتابع ِایشان، ِتابعیت ِاز فارغ

                                                           
1) A Party To The Settlement Agreement Was Under Some Incapacity. 

2) The Settlement Agreement Is Null And Void, Inoperative Or Incapable Of Being 

Performed Under The Applicable Law. 

3) The Settlement Agreement Is Not Binding, Or Is Not Final, According To Its Terms. 

4) The Settlement Agreement Has Been Subsequently Modified. 

5) The Obligations In The Settlement Agreement Have Been Performed. 

6) The Obligations In The Settlement Agreement Are Not Clear Or Comprehensible. 

7) Granting Relief Would Be Contrary To The Terms Of The Settlement Agreement. 
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ِاهمیتِاستِتشخیصِازاینِ.(Born, 2014: 3489-3490) ستهاآن ِحائز ِاینِزمینه ِدر ِکه ِآنچه رو

نامه،ِقانونِتاعمالِبرِموافقاگرِقانونِحاکمِوِقابل1ِ.وفصلِاختالفِاستحلِۀنامقانونِحاکمِبرِموافقت

ِاهلیتِاشخاصِدخیلِدر7ِِو6ِِ ایرانِباشد،ِمطابقِموازینِحقوقیِوِاحکامِمقررِدرِمواد قانونِمدنی،

ِ.(40-1380ِ:21)محمدزاده،ِ تابعِقانونِکشورِمتبوعِآنانِیاِهمانِقانونِملیِاستِ،نامهموافقت

اقتباسِِساییِوِاجرایِاحکامِداوریکنوانسیونِشنا5ِ(1) ۀمادaِکنوانسیونِازِبندِاین5ِِ(1) ۀازِمادaِبندِ

درِ«ِهااعمال بر آنبراساس قانون قابل»عبارتِِ،باِاینِتفاوتِکهِدرِکنوانسیونِاخیرالذکرِ،استشده

چراکهِبراساسِنظرِ،ِاستشدهاینِعبارتِحذفِِ،ولیِدرِکنوانسیونِسنگاپورِ،انتهایِبندِمزبورِآوردهِشده

خاصیِِۀکهِفایدبدونِآنِ،کنوانسیونِمزبور،ِدرجِاینِعبارتنویسِکارگروهِتنظیمِوِتدوینِپیشِیاعضا

 Report of Working) دشوکنندهِوِناقصِمیگمراهِتعارض ِحل ِۀداشتهِباشد،ِمنجرِبهِایجادِیکِقاعد

Group II sixty-fifth session, 2016: 16).ِنویسِکنندگانِپیشتوانِگفتِتدوینبرِاینِاساسِمی

اندِکهِدادگاهِکشورِمحلِاجراِبتواندِارتِمزبورِراِدرِانتهایِاینِبندِذکرِنکردهکنوانسیونِباِاینِهدفِعب

ِ.کنددارِراِتعیینِصالحیتِقانون ِمبنایِانتخاب ِ،دیدِخودباِصالح

ِرویکردِکلیِمعرفیِِ،دارتعیینِمبنایِانتخابِقانونِصالحیتخصوصِدر ِاولشدهدو ِرویکرد ِدر ِ،است.

حداکثریِبرایِقراردادِاست.ِِاعتبار ِطرفین،ِتأمین ِۀوجهِبهِخواستِوِارادمبنایِانتخابِقانونِحاکم،ِباِت

،ِاهلیتِشودالفِوِبِدرِکشورِجِمنعقدِِدوِکشور ِۀوفصلِاختالفِبینِتبعحلِۀنامروِهرگاهِموافقتازاین

 :Born, 2014) اعتبارِقراردادِباشدِۀکنندطرفینِبایستیِبراساسِقانونِکشوریِسنجیدهِشودِکهِتضمین

کهِتوضیحِآنِ.استدانانِقرارِگرفتهنظرِحقوقِقرارداد،ِمدِطرفین ِمفروض ِۀاینِمبناِبراساسِارادِ.(3490

وِاگرِیکِقراردادِبهِشودِقصدِمفروضِطرفینِیکِقراردادِآنِاستِکهِاعتبارِقراردادِدرِهرِحالِحفظِ

قراردادِمزبورِصحیحِوِِموجبِآن،یابد،ِقواعدِسیستمیِاعمالِگرددِکهِبهدوِسیستمِحقوقیِارتباطِمی

سازدِکهِآیاِطرفینِدرِمشخصِمی2ِ،دادگاهِباِاعمالِقواعدِمربوطِبهِاحالهِ،معتبرِاست.ِدرِرویکردِدوم

ِقرارداد ِاینِاساسدارایِاهلیتِبودهِ،زمانِانعقاد ِبر ِخیر. درِِ،سالِدارد 19کهِِ،اگرِشخصِالفِ،اندِیا

وِکندِوفصلِاختالفِمنعقدِحلۀِنام،ِموافقتاستِسال 21ِ،کهِسنِاهلیتِقانونیِدرِآنِکشورِ،کشورِب

ِ،ولیِدرِکشورِمحلِاقامتِخودِ،نامهِنیزِقانونِکشورِبِمشخصِشدهِباشداعمالِبرِموافقتقانونِقابل

                                                           
ِاست1ِ ِگفتنی ِمس( ِقابلِۀلئکه ِبطالانتخابِقانون ِو ِاعتبار ِعدم ِبا ِرابطه ِدر ِموافقتاعمال ِغیرعملیاتین ِوِ نامه، بودن

 .استآنِنیزِمطرحِِبودن  اجراغیرقابل
2) Renvoi 
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ِدادگاهِکشورِمحلِاقامتِاجرایِموافقتِ،سالِاست 18ِکهِسنِاهلیتِقانونی ِدرخواستِنماید، نامهِرا

ِبراساس  ِصورتیِکه ِدر ِاهلیتِاشخاصِتابعِقانونِمحلِاقامتِِکشور ِتعارض ِحل ِِعد قواِخواهان، ب،

ِ.(Chong & Steffek, 2019: 480) دهدباشد،ِدرخواستِویِراِموردِپذیرشِقرارِمی

ِتعیینِقانونِحاکمِبرِاهلیت  ِنظریاتِوِرویکردهایِحلِۀنامموافقتِطرفین ِدرِرابطهِبا وفصلِاختالف،

هاِدرِروابطِکدامِازِآنتوانِگفتِهیچالذکرِمیبطهِباِدوِرویکردِفوقولیِدرِرااند،ِشدهدیگریِنیزِمطرحِ

ِۀرویکردِارادِ،اند،ِچراکهِازِیکِسوموردِتوجهِمراجعِقضاییِقرارِنگرفتهِ،طورِکاملبهِ،المللیحقوقیِبین

ِتضمین ِمفروض  ِنمیِحداکثری ِطرفینِو ِاقبالِقرار ِدرعملِچندانِمورد ِقرارداد، ِازسویاعتبار ِو ِگیرد

وِدارایِمحدودیتِنیستِعیارِبرایِانتخابِقانونِحاکمِکهِمعیاریِتمامضمنِآنِ،رویکردِاحالهِنیزِ،دیگر

ِسبب  ِپیشِمراجع ِسردرگمی ِاست، ِدر ِقرارداد ِطرفین ِو ِمیِبینی قضایی ِحاکم  ,Hughe) شودقانون

ِبایستیِدیدِپسِازِاجراییِ.(214 :2010 کشورهایِعضوِدرِِیی قضاِمزبور،ِمراجع ِکنوانسیون ِِشدن  لذا

ِگیرند.کارِمیکدامِرویکردِراِبهِ،نامهموافقتِطرفین ِاهلیت ِۀلئدرِرابطهِباِمسِ،دارصالحیتِانتخابِقانون 

«ِاعمالآنِبراساسِقانونِقابلِبودن  اجرابودنِوِغیرقابل نامه،ِغیرعملیاتیعدمِاعتبارِوِبطالنِموافقت»

ِمراجع  ِبراساسِآنِمحل ِِکشور ِقضایی ِجهتِدیگریِاستِکه ِمیاجرا ِاجرایِموافقتها ِاز نامهِتوانند

ِکنندامتناعِ ِ.آنِقراردادِبایستیِدارایِاعتبارِحقوقیِباشدِ،اجرایِیکِقراردادمنظورِکهِبهاستِروشنِ.

اند.ِجهاتِمربوطِبهِاعتبارِشناساییِشده1ِ«اعتبار»روِدفاعیاتِمزبورِتحتِعنوانِجهاتِمربوطِبهِایناز

ِدامننامهموافقت ِاجبارِوِاکراهِوِسوءعرضهِراِِ،وِدفاعیاتیدارندِوسیعیِِۀ، ازجملهِتقلبِوِخدعه،ِاشتباه،

ِبهنگیرمیِدربر ِهرکدام، ِاثبات ِدرصورت ِکه ِمخدوشد ِرضایت ِشدن  دلیل ِو ِاعتبارِِقصد طرفین،

ِ(Senties, 2018: 1246) گیردنامهِتحتِتأثیرِقرارِمیموافقت

یکِازِطرفینِلذاِهیچِاست.قراردادیِوجودِنداشتهِ،عتبرِآنِاستِکهِازِابتداوِنام2ِمنظورِازِقراردادِباطل

ِنمی ِدرخواستِقرارداد ِآنِرا بهِتعبیرِدیگر،ِِ.(Elliott & Quinn, 2009: 183) کندتواندِاجرایِمفاد

ِانعقادِصحیحِقراردادِشودِمینقصیِکهِسببِبطالنِقراردادِ ِوجودِداشتهِوِنقائصیِکهِپسِاز ِابتدا در

3ِ،غیرعملیاتیِۀنامآنِشوند.ِاماِدرِموافقتِدِسببِبطالنِقراردادِدرِمعنایِخاص نتواندِنمینآیوجودِمیبه

بلکهِپسِازِانعقادِصحیح،ِتحتِتأثیرِِ،نقصیِدرِزمانِانعقادِوجودِنداشتهِکهِمنجرِبهِبطالنِآنِشود

                                                           
1) Validity 

2) Void 

3) Inoperative 
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اجراِعلیهِشخصِمتعهدِقابلِنحویِکهِدیگربهِ،دهدبرخیِشرایطِحادث،ِتأثیرِقانونیِخودِراِازِدستِمی

ِدرنهایتِموافقتنیست ِغیرقابل. ِکه ِصورتی ِدر 1ِِاجرانامه ِخواهد ِپذیرشِمواجه ِعدم ِبا ِنیز .ِشدباشد

یاِپسِازِانعقادِممتنعِباشدِاجرا،ِقراردادیِاستِکهِاجرایِآنِازِابتداِممتنعِغیرقابلِۀناممنظورِازِموافقت

ِرخداد شود ِناشیِاز ِاینِموضوعِگاه ِتنظیم ِامور ِبرخیِ. ِناشیِاز ِگاه ِو ِنویس پیشِناصحیح ِغیرمنتظره

ِموافقت ِموافقتاستنامه ِبا ِرابطه ِدر ِمثالیِکه ِبیانِشدهغیرقابلِداوری ِۀنام. ایِنامهموافقتاستِاجرا

ِشده ِمنقضی ِآن ِدر ِداوری ِزمان ِمدت ِکه ِزمانِاست ِافزایشِمدت ِبرای ِنیز ِطرفین ِتوافقِِ،و به

ِمیِ.(Frignani, 2017: 568) رسندنمی ِمطرح ِکه ِسؤالی ِشود ِبطالنِاین ِتشخیص ِکه است

ازbِِمطابقِبندِِ؟گیردآنِبراساسِچهِقانونیِصورتِمیِبودن  اجرانامهِیاِغیرعملیاتیِوِغیرقابلموافقت

ِقانونِقابل5ِ ۀماد ِقانونِمنتخبِطرفینِاستِوِِ،الذکربهِموضوعاتِفوقاعمالِنسبتکنوانسیون، ابتدائاً

ِقابلدرِسکوتِای ِقانونیِاستِکهِبهِتشخیصِمرجعِطرفِدرخواستِاجرا، اعمالِتشخیصِدادهِشان،

نامهِدرِآنِدرخواستِکشوریِکهِاجرایِموافقتِاعمال،ِمرجعِقضایی شود.ِپسِازِتعیینِقانونِقابلمی

ِموافقتِاینِقانونِِْاستِبایستیِبراساسِمقرراتِماهویِوِشکلی شده باطل،ِِهناممشخصِسازدِکهِآیا

ِاینِموضوعِکهِکنوانسیونِتکلیفِقانونِقابلقابلغیر ِیاِغیرعملیاتیِاستِیاِخیر. اعمالِراِصریحاًِاجرا

ِکهِمیاستِسببِنکردهمشخصِ ِفرض ِطرفینشود نتوانندِنامهِحاکمِبرِموافقتِقانون ِتعیین ِِعدم ِدر

ِ ِتشخیصِدهند. ِرا ِآن ِبطالن ِآنِ،مثالبرایِصحتِو ِماداگر ِدر ِکه 34ِِ ۀگونه داوریِتجاریِقانون

اجراِباطلِوِغیرقابلِ،المللیِایرانِمقررِاست،ِرأیِداوریِدرِرابطهِباِاختالفاتِناشیِازِورشکستگیبین

ازطریقِِ،وفصلِاختالفاتِدرِموضوعیِخاصسنگاپور،ِحلِکنوانسیون ِِدرِیکیِازِکشورهایِعضو ِوِباشد

،ِطرفینِدرِشوندباطلِقلمدادِِ،وصوفصلِاختالفِدرِاینِخصهایِحلنامهگریِممنوعِوِموافقتمیانجی

ِآنِبهصورتیِکهِمرجعِصالحیت ِاز ِقانونِقابلداریِکهِدرخواستِاجرا ِقانونِاینِعملِآمده اعمالِرا

ِ ِمتضرر ِتشخیصِدهد، ِمیکشور ِصرفِهزینهشوند ِبا ِتحصیلِنامهدرنهایتِموافقتِ،هایِزیادو ایِرا

ِلذاِضروریِاساندِکهِباطلِوِغیرقابلنموده وفصلِحلِۀنامتِطرفینِدرِهنگامِتنظیمِموافقتاجراست.

بودنِمتضررِ دلیلِباطلاختالف،ِقانونِحاکمِبرِآنِراِباِتوافقِیکدیگرِمشخصِسازندِتاِازِعدمِاجراِبه

ِ.نشوند

                                                           
1) Incapable Of Being Performed 
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هایِمفهومِمزبورِدرِنظام،ِزیراِبودنِاندکیِمبهمِاست مفهومِغیرعملیاتیِ،گفتهپیشِسهِمفهوم میانِدرِ

قراردادِغیرعملیاتیِیاِبهِعبارتِدیگر،ِ.ِستانشدهصورتِشفافِوِدقیقِتعریفِبهِ،تهعرفیِوِنوشِحقوقی 

ِاینِشروطِْ،ستِمتضمنِشروطِمتناقضاِقراردادیِاثرْبی ِوِِتعهدات ِکه ِلغو ِرا ِقرارداد ِاز ِانتظار مورد

ِاثرِحقوقیِمی ِهرگونه ِتهیِاز ِرا ِقرارداد ِو ِدرِعنوانِنموبهِ.(Bermann, 2017: 24) سازندبیهوده نه،

ِۀالحق،ِازِحقوقِخودِدرِمطالبِموجبِیکِتوافق گری،ِبهناشیِازِمیانجیِۀنامموافقتِصورتیِکهِطرفین 

وِدرخواستِاجرایِِشوداثرِمینامهِبی،ِاینِموافقتکنندپوشیِنامهِچشممندرجِدرِموافقتِاجرایِتعهدات 

 ( ,2019Alexander & Chong :5.15) آنِنیزِمحکومِبهِردِاست

ِنهاییموافقتِبودن ن آورامالز» ِو ِآنِنشدن  نامه ِعضوِ« ِکشور ِقضایی ِمرجع ِکه ِاست ِدیگری جهت

ِشدن  اجراِامتناعِورزد.ِاجرایِهرِنوعِقراردادیِمنوطِبهِنهاییِازِپذیرشِدرخواست ِ،تواندِبراساسِآنمی

ِپیشِازِآن،ِقراردادِمزبورِازِقدرتِاجراییِبرخوردارِنخواهدِبود.ِبهِ.آنِاست رِمثال،ِممکنِاستِطولذا

برِهمانِوِِباشندِرسیدهایِاولیهبهِتوافقِِیاِتمامیِاختالفات،ِطرفینِدرِرابطهِباِبخشیِازِاختالفاتِخود

ِموافقتپیشِ،اساس ِحالتحلِۀنامنویس ِاین ِدر ِکه ِباشند ِکرده ِتهیه ِرا ِاختالف دلیلِبهِ،وفصل

ِمرجع موافقتِنشدن  نهایی ِاجابتتواندِعضوِمیِکشور ِصالح ِنامه، نامهِتقاضایِاجرایِموافقتِکردن  از

ِورزد ِباِِ.(Report of Working Group II, sixty-fifth session, 2016: 16) امتناع ِرابطه در

ِمینامۀِحلموافقتِبودن ن آورالزام ِاینِنوعِموافقتوفصلِاختالفِنیز صرفاًِِ،هانامهتوانِگفتِبرخیِاز

ِوِبدونِآنِ،ندشوقراردادیِتنظیمِمیِۀیکِرابطِین طرفِحقوقِوِتکالیفِ ِشدن  برایِروشن کهِازِمحتوا

ِاجرایی ِاثر ِتلویحاً، ِیا ِصریحاً ِبهِایشروطِآنان، ِماداستنباطِشود. بودنِوِ آورالزامِ،5 ۀموجبِاینِبندِاز

تواندِباِدرنتیجهِطرفِمقابلِمیِ.ردِاستقابل«ِفرضِقانونیِ »نامهِیکِموافقتِبودن  اجرادرنتیجهِقابل

ِضمنیِموافقتتاس ِبهِعباراتِوِشروطِصریحِیا ِنهاییِ،نامهناد ِالزامنشدنِ کهِحاکیِاز بودنِآنِن آورو

ِ.(Alexander & Chong, 2019: 5.19) کندنامهِجلوگیریِ،ِازِاجرایِموافقتاست

ِمتعاقبِانعقادِآنعمالِاصالحاتِبرِرویِموافقتا » نیزِدلیلیِاستِکهِمرجعِصالحِکشورِعضوِ«ِنامه،

ایِکهِهنوزِموردِاصالحِوِنامه)موافقت اولیهِۀنامازِپذیرشِتقاضایِاجرایِموافقتِ،تواندِبراساسِآنمی

قراردادی،ِِۀواحوالِحاکمِبرِرابطاست(ِخودداریِورزد.ِگاهِبراساسِتغییرِشرایطِوِاوضاعتغییرِقرارِنگرفته

مدتِزمانِِطرفینْمثالًِنمایند.ِعمالِمیوِاصالحاتیِراِدرِآنِاکنندِمیاولیهِراِبازینیِِۀنامسازشِطرفینْ

ِتوافقِبعدیِافزایشِمیِ،اولیهِتعیینِشدهِۀنامکهِدرِموافقتِ،پرداختِوجوهِرا ِدرخصوصِبا دهندِوِیا
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ِموافقت ِاز ِناشی ِپولی ِتعهدات ِبین ِتعهداتتهاتر ِسایر ِبا ِمیِ،نامه ِتوافق  & Alexander) رسندبه

Chong, 2019: 5.19).ِاولیهِاثرِاجراییِخودِراِازِدستِِۀنامنامهِوِموافقتسازشِشوداینِامرِسببِمی

نامهِاجرایِموافقتِدرخواست ِرد ِاجراییِداشتهِباشد.ِاینِجهت ِاصالحیِقابلیت ِۀنامدهدِوِصرفاًِموافقتب

ِ ِدفاع  ِغیرم»ممکنِاستِبا  Report of) داشتهِباشدپوشانیِهمِ،«نامهموافقتِبودن  ثرؤغیرعملیاتیِیا

Working Group II, Sixty-Eighth Session, 2018: 65).ِ ِا ِبا ِعبارتِدیگر، ِاصالحات ِِعمال به

ِآنموافقتِانعقاد ِمتعاقب  ِبر ِعمالً ِطرفین ِمطالبانامه، ِدر ِحقِخود ِاز ِکه ِازِِاجرایِتعهدات ِۀند ناشی

اهِاعمالِاصالحاتِسازند.ِباِاینِحال،ِهرگ«ِاثربی»نامهِراِوِآنِموافقتکنندِنظرِاولیهِصرفِۀنامموافقت

اولیهِباِاستنادِِۀنامکنارِگذاشتهِشود،ِاجرایِموافقتِ،صورتِکاملاولیهِبهِۀنامنحویِباشدِکهِموافقتبه

اصالحاتِاینِاگرِاماِِ.دشوبودن،ِردِمی «اثرِوِغیرعملیاتیبی»مبنیِبرِِ،کنوانیسونِ(i)(b)(1)5 ۀبهِماد

،ِشودصورتِپذیردِوِمنجرِبهِاعمالِتغییراتِاندکیِدرِآنِِنامهموافقتِصرفاًِدرِبرخیِازِشروطِوِعبارات 

ِموافقت ِاجرای ِدرخواست ِمادرد ِبه ِاستناد ِبا ِاولیه ِِ(iii)(b)(1)5 ۀنامۀ ِبر ِمبنی اعمالِ»کنوانیسون،

 .(Alexander & Chong, 2019: 5.19) پذیرد،ِصورتِمی«اصالحاتِآتی

ِموافقتِتعهدات ِشدن  اجرا» ِاز ِنامهناشی ِجه« ِدیگر ِبهاز ِکه ِاست ِآناتی ِاجرایِِ،موجب درخواست

ِنیزِآنِاستِکهِمطالبشونامهِردِمیموافقت ِدلیلِاینِامر لهِاجرایِمجددِیکِتعهدِازطرفِمتعهدٌِۀد.

اجراِگذاشتهِباشد،ِطرفِبهِ،نامهموجبِموافقتبهراِتعهداتِخودِِ،ممنوعِاست.ِبنابراینِاگرِیکیِازِطرفین

وفصلِنامۀِحلوِباِاستنادِبهِموافقتکندِطرحِدعواِِ،کنوانسیونِعضو ِشور هایِکتواندِدرِدادگاهدیگرِنمی

استِروشنِِ.(Chong & Steffek, 2019: 472) اختالف،ِالزامِمتعهدِبهِاجرایِمجددِتعهدِراِبخواهد

مندرجِدرِآنِاستِوِاجرایِناقصِِتعهدات ِتمامی ِامه،ِاجرایِکاملِوِدقیق نکهِمنظورِازِاجرایِموافقت

ِ.شودنامهِاجرایِموافقتِدرخواست ِواندِمانعِازِقبول تنمی

ِپذیرشِدرخواست  ِمانعِاز ِتوجهِبهِقواعدِعمومیِقراردادها، ِبا نامهِاجرایِموافقتِازِجهاتِدیگریِکه

ِاست.ِاینِموضوعِنشانِازِاهمیتِتنظیمِوِتدوین «ِناشیِازِآنِتعهدات ِنبودن  درکشفافِوِقابل»استِ

ِتدوینِ،هنامموافقتِمتن ِدقیق  ِنظر ِتدوین ِگران در ِو ِتنظیم ِدارد. ِموافقتِدقیق ِکنوانسیون ِ،نامهمتن

میزانِمبلغیِکهِیکِطرفِبایستیِبهِدیگریِبپردازدِوِیاِنحوهِوِ)مانندِ ویژهِدرِرابطهِباِمسائلِکلیدیبه

لیلِاستِدبهِآنِ،ِازِاهمیتِبیشتریِبرخوردارِاست.ِاینِامرِنیزِ(انجامِتعهدِتوسطِشخصِمتعهدِۀطریق
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ِدرج  ِدوپهلوِعبارات ِکه ِاجرایِموافقتِ،مبهمِو ِگوناگونِدارند، ِتابِتفاسیر ِدشوارِکه ِسختِو ِرا نامه

ِ.شودبینِطرفینِمیِایمنشأِاختالفاتِتازهِ،خودِ،نامهتاِجاییِکهِاجرایِموافقتِ،سازدمی

ِقواعد  ِبه ِمربوط ِجهات ِاز ِجهت ِدرخِعمومی ِآخرین ِپذیرش ِکه ِاست ِآن ِوِقراردادها، ِاجرا واست

وفصلِاختالفِباشد.ِاینِنامۀِحلدعواِتوسطِدادگاه،ِمغایرِباِشروطِمندرجِدرِموافقتِۀخواستِدن کر اجرا

ِنیویورک ِکنوانسیون ِدر ِجهات ِ،جهت ِذکرِِدرخواست ِپذیرش ِعدم ِاز ِداوری ِرأی ِاجرای ِو شناسایی

ِباِماهیت زیراِِ،استنشده سازگارِِ،عنوانِنوعیِقراردادبهِ،الفوفصلِاختنامۀِحلموافقتِاینِجهتِصرفاً

ِماهیتِرأیِداوریِ،است ِدرِمواردیِاعمالِِ،5 ۀاینِبخشِازِمادِ.(Eunice, 2019: 201) نهِبا صرفاً

وفصلِاختالفِنامۀِحلنامهِباِتوافقِطرفینِدرِانعقادِموافقتخواستهِوِاجرایِموافقتِشودِکهِاجابت می

وفصلِگریِصرفاًِدرصورتِرضایتِوِتوافقِطرفین،ِدرِحلهِمیانجیباشد.ِبهِتعبیرِدیگر،ِازِآنجاِکمغایرِ

اجراِنحویِبهگریِبهناشیِازِمیانجیِۀنامرود،ِمنطقیِنیستِکهِموافقتکارِمیایشانِبهِمابین ِاختالف 

ِِباشد.مغایرِگذاشتهِشودِکهِباِارادهِوِتوافقاتِطرفینِ ِ،نامهاگرِطرفینِدرخصوصِاستنادِبهِموافقتمثالً

ِتعیینِِۀاجرایِآن،ِشیوِۀعضوِوِنحوِکشور ِدار رجعِصالحیتدرِم باشند،ِبایستیِبهِاینِکردهِخاصیِرا

ِبهِتوافق  ِاین، ِاز ِفراتر ِشود. ِداده ِاثر ِترتیب ِمادطرفین ِاز ِبند ِاین ِطرفین 5ِ ۀموجب ِکنوانسیون،

ِِ،طورِکلیتوانندِبهوفصلِاختالفِمینامۀِحلموافقت ِرابطهِبا خودِراِِۀنامموافقتاجرایِکنوانسیونِدر

ِاینِصورتکنندِممنوعِ ِاستناد ِدار اگرِمرجعِصالحیتِ،کهِدر ِپسِاز یکیِازِِیکیِازِکشورهایِعضو،

،ِعملیِخالفِکندبهِاینِکنوانسیونِوِمفادِآنِعملِِ،داوریِمزبور،ِدرِاجرایِآنِۀنامطرفینِبهِموافقت

ِ.(Schnabel, 2019: 49) دِبودطرفینِانجامِدادهِکهِمنشأِاثرِحقوقیِنخواهِتوافقِوِخواست 

 

 جهات رد مربوط به رفتار و یا سوءرفتار شخص میانجی -2
ِمی ِمورد ِدو ِدر ِمیانجی ِشخص ِسوءرفتار ِیا ِو ِجهات رفتار ِاز اجرایِِدرخواست ِپذیرش ِعدم ِتواند

ِاولینِموردِنامۀِحلموافقت نِاستِکهِشخصِمیانجیِاستانداردهایِمربوطِبهِایوفصلِاختالفِباشد.

ِمیانجیمیان ِفرایند ِیا ِو ِبهجی ِرا ِنقضِگری ِنحوی ِانعقادِکرده ِبه ِحاضر ِطرف ِآن، ِبدون ِکه باشد

ِحلموافقت ِنامۀ ِاختالف ِاساسشدنمیوفصل ِاین ِبر ِبهِ،. ِکه ِموافقتِدنبال شخصی ِاجرای نامهِعدم

ِ ِبایستیِچنینِاثباتِِاستبراساسِمقرراتِکنوانسیونِسنگاپور ِشخصِمیانجیِاستانداردهایِکند که

ِمیانجیم ِفرایند ِمربوطِبه ِیا ِنقضِربوطِبهِخود ِگریِرا ِکرده ِو ِپذیرشِاو ِبه ِحاضر ِاینِتخلف، براثر

ِاست.شدهنامهِگریِوِانعقادِموافقتمیانجی
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ِمی ِکه ِاستانداردهایی ِبا ِرابطه ِنقضِآندر ِبه ِتوجه ِبا ِمیانجیتوان ِتوسط ِموافقتِ،ها ِاجرای نامهِاز

ِمی ِکرد ِاشجلوگیری ِمورد ِچند ِبه ِتوان ِوظیفداشتاره ِاطالعاتِۀ: ِبی1افشای ِرازداری2طرفی، و3ِِ،

ِمیانجی پایان ِفرایند ِبه ِخاص.ِ،گریدادن ِشرایط ِمیانجی4ِدر ِفرایند ِدر ِمحرمانگی ِو ِ،گریرازداری

ِطرفین  ِکه ِاست ِاساسی ِِعنصری ِترغیب ِرا ِمیاختالف ِبهکند ِصادقانهتا ِفرایند ِ،صورت ِ،مذاکرهِدر

ِتوافقبه ِبه ِرسیدن ِسازشجِ،منظور ِحصول ِو ِاختالفات ِحل ِِهت  & Alexander) کنندمشارکت

Chong, 2019: 5.78).ِِ ِمحرمانگیگفتنی ِحفظ ِلزوم ِصریحبهِ،است ِمادِ،صورت بینیِپیش5ِ ۀدر

محرمانگیِِۀکنوانسیونِسنگاپورِمقرراتِصریحیِراِدرِزمینکهِترِآنِبودِدرِحالیِکهِمطلوبِاست،نشده

ِکردمیبینیِپیش ،ِ ِاینِنحو ِپذیرشِاجرایِموافقتِکهبه ِجهاتِعدم ِبهیکیِاز ِعدم نامه، ِصریح، ِطور

ِفرایندِمیانجیِالزامات ِرعایت  ِ گریِباشدمربوطِبهِمحرمانگیِدر درِِ.(130ِ:1399)معبودیِنیشابوری،

9ِ ۀموجبِمادبه؛ِمثالًِاستموردِتوجهِقرارِگرفتهِ،گریحقوقِایرانِنیزِحفظِمحرمانگیِدرِفرایندِمیانجی

گریِوِمحتوایِآنِمحرمانهِاستِوِگریِمرکزِداوریِاتاقِبازرگانیِایران،ِمیانجیوِآیینِمیانجیقواعدِ

ِهیچ ِو ِنیست ِمجاز ِجزئیات ِافشای ِو ِاعالم ِاسنادی ِو ِمدارک ِنباید ِطرفین ِاز ِکدام ِدرخواست مانند

ِدهد....ِراِافشاِیاِموردِاستنادِقرارِ جلسات،ِاظهاراتِوِمدافعاتِطرفینِوگری،ِصورتمیانجی

مذاکراتِِ،درِشرایطیِخاصِ،گریمیانجیِکارایی ِگرِبایستیِدرِراستایِحفظ برِمحرمانگی،ِمیانجیعالوه

ِراِپایانِدهد.ِ تالشِدرِراستایِدستیابیِبهِِ،طورِکلیمذاکراتِوِبهِۀگرِادامدرِصورتیِکهِمیانجیمثالً

ِنداند ِمصلحت ِبه ِرا ِِ،سازش ِبهبایستی ِمنظور ِوقت ِاتالف ِاز ِهزینجلوگیری ِفرایندِِۀو طرفین،

ِگریِراِپایانِدهد.میانجی

ایِباشند.ِمحلیِوِیاِکدهایِرفتارِحرفهِۀتوانندِناشیِازِالزاماتِقوانینِموضوعاستانداردهایِمزبورِمی

باِکنوانسیونِوِهمچنین5ِِ ۀکاررفتهِدرِاینِبندِازِمادبهِباِتوجهِبهِعبارات ذکرِاینِنکتهِالزمِاستِکهِ

ِمذاکرات ِبه ِبایستیِدرِموافقتِنویس پیشِۀکنندتنظیمِهایِکاریِ گروهِتوجه ِاستانداردهایِمزبور نامه،

ِفرایندِمیانجیزمانِانعقادِموافقت ِبرِشخصِمیانجیِیا اعمالِباشدِوِدرِصورتیِکهِدرِگریِقابلنامه،

رِزمانِرسیدگیِتواندِددارِنمیباشد،ِمرجعِصالحیتناعمالِقابلِ،استانداردیِبرِاینِدوِموردِْ،اینِزمان

                                                           
1) Duty of Disclosure 

2) Duty of Impartiality 

3) Duty of Confidentiality 

4) Duty to Consider Termination of Mediation in Certain Circumstances 
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ِاعمال1ِِ«بهترینِعملکرد»استاندرادهاییِنظیرِِ،بهِدرخواستِاجرا ِپذیرشِدرخواستِامتناعِکندِرا وِاز

ِ ِعالوهنماید. ِِدرخواست ِرد ِنقضِاستانداردهایِمزبورِدرِصورتیِازِجهات برِاین، کهِشودِتلقیِمیاجرا

ِنقض ِ.مالحظهِباشدوِقابل«ِجدی» ِنمیاینِاستانداردهِجزیی ِلذا تواندِدفاعِموجهیِدربرابرِاستنادِبهِا

 .(Schnabel, 2019: 51) نامهِباشدموافقت

ِسوءرفتار  ِو ِرفتار ِجهاتِمربوطِبه ِاز ِشخصِمیانجیِازِِشخص ِدومینِمورد میانجیِحالتیِاستِکه

ِطرفینِافشایِاطالعات ِاوضاع) به ِبا ِرابطه ِواحوالیِخاصدر ِورزد( ِافشابهِ،امتناع ِاینِعدم ِنحویِکه

ِبی ِدر ِتردید ِبه ِاستقاللِویِمنجر ِاینِشود،طرفیِو ِطرفینمانند ِیکیِاز ِرابطِ،کهِشخصِبا ِۀسابقاً

ولیِمیانجیِازِافشایِاینِمواردِبهِطرفِِ،بینِآنانِدرِجریانِباشدِایقراردادیِداشتهِوِمراوداتِمالی

ِرد  ِبه ِمنتهی ِصورتی ِدر ِمیانجی ِرفتار ِاین ِالبته ِورزد. ِامتناع ِمیِدرخواست ِدیگر ِتأثیر اجرا ِکه ِشود

اطالعاتِدرِِینامهِداشتهِباشد.ِبهِعبارتِدیگر،ِعدمِافشابرِرضایتِشخصِبهِانعقادِموافقتِایمادی

ازِپذیرشِِ،متعارفِدرِآنِشرایطِیِمنجرِبهِآنِشودِکهِیکِشخص ستواحوالیِخاصِبایرابطهِباِاوضاع

ِاختالفِسرِبازِزند.ِوفصل نامۀِحلموافقت

ِ،کنوانسیون5ِ ۀحاکیِازِآنِاستِکهِدرِرابطهِباِدرجِاینِبندِدرِمادِ،هایِکاریگروهِرات نگاهیِبهِمذاک

ِداشته ِزیادیِوجود ِنظامِاست،اختالفِنظر ِاز ِبسیاری ِدر ِاساساً ِشخص چراکه ِ،میانجیِهایِحقوقی،

قدرتِالزمِِزیراِمیانجیِ،اختالفِنداردِاطالعاتِبهِطرفین ِۀبرخالفِداور،ِتکلیفِچندانیِبهِافشاِوِارائ

طرفینِنیزِِسازی روِتکلیفیِبهِآگاهاینخاصیِراِنداردِوِازِۀدستیابیِبهِنتیجمنظورِبهِ،برایِاجبارِطرفین

ِباِوجودِاین نامهِذکرِاینِموردِازِجهاتِردِدرخواستِاجرایِموافقتِ،کنوانسیونِنهایی ِدرِمتن ِ،ندارد.

 .(Schnabel, 2019: 53-54) استشده

 

 نظم عمومی جهت رد مربوط به -3
عنوانِاستثناییِتواندِبهعضوِمیِکشور ِدار صالحیتِداردِکهِمرجع کنوانسیونِمقررِمی5ِ(2) ۀازِمادaِبندِ

باِهاییِکهِمغایرِنامهوفصلِاختالف،ِازِاجرایِموافقتهایِحلنامهدرِپذیرشِدرخواستِاجرایِموافقت

ِازاینِکشور ِعمومی ِنظم  ِعمحلِاجراستِامتناعِورزد. ِنظم رو ِبه ِتوجه اجرایِِمحل ِکشور ِعمومی ِدم

تواندِتبعاتِنامطلوبیِوفصلِاختالفِمیهایِحلنامهدرِتدوینِوِتنظیمِمفادِموافقتِ،داوریِۀنامموافقت

                                                           
1) Best Practice 
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ِبین ِداوری ِآرای ِاجرای ِو ِشناسایی ِبا ِرابطه ِدر ِاستثنا ِاین ِباشد. ِداشته ِدرپی ِماد المللیرا 5ِ ۀ)در

ِنیزِپیش ِاند،کردهیاد1ِِ«مکانیزمِفرار»عنوانِاستِوِنویسندگانِازِآنِبهشدهینیِبکنوانسیونِنیویورک(

باِاستنادِبهِِ،کنوانسیونِازِشناساییِوِاجرایِرأیِداوریِعضو ِکشور ِدادگاه ِِ،مواردازِچراکهِدرِبسیاریِ

 .(Chong & Steffek, 2019: 475) استکردهخودداریِِ،نظمِعمومی

تِوِمتفاوتِاست.ِواقعیتِاینِهاِوِنظراتِاندیشمندانِبسیارِمتشتّدیدگاهِ،درخصوصِمفهومِنظمِعمومی

ِجهانی ِسطح ِدر ِکه ِتفاهم هیچِ،است ِِگونه ِو ِفراگیرمبنایی ِوجودِی ِعمومی ِنظم ِمفهوم درمورد

آنِاستِکهِنظمِعمومیِاستِآنچهِکهِموردِاتفاقِنظرِِ،درِاینِراستاِ.(Böckstiegel, 2008: 5) ندارد

ِمبهمِاست. ِِمفهومیِسیالِو ِدشوار ِبرایِتشخیصِآنِبسیار درمجموعِِاستِوبنابراینِتعیینِضابطه

عمومیِبود.ِازِوجوهِنسبیتِاینِمفهوم،ِنسبیتِمکانیِوِزمانیِاست.ِِنظم ِمفهوم ِتوانِقائلِبهِنسبیت می

ِممکنِاستِدرِکشور  ِنظمِعمومیِاست، ِبا ِمغایر ِیکِکشور ِنظمِهیچِ،دیگرِآنچهِدر گونهِمغایرتیِبا

ِباشدعمومیِنداش ِکشورهایِاسالمیِۀمعاملِ.ته ِبهِِ،مشروباتِالکلیِدر ِاستناد ِباطلِاستِو ِو ممنوع

درِِشود،گونهِمعامالت،ِمغایرِباِنظمِعمومیِکشورِتلقیِمیوفصلِاختالفِناشیِازِایننامۀِحلموافقت

ستِامریِممکنِاِ،برِاین.ِعالوهشودشمردهِمیامریِعادیِوِقانونیِِ،حالیِکهِاینِامرِدرِسایرِکشورها

هاِوِارزشزیراِِ،عکسروِبشودِامریِعادیِوِمشروعِتلقیِِ،مخالفِنظمِعمومیِاستِدرِآیندهاکنونِکهِ

یابند.ِبنابراینِنظمِعمومیِوِتکاملِمیکنندِمیبلکهِدرِطولِزمانِتغییرِِ،هنجارهایِجوامعِثابتِنیستند

ِحسب  ِرا ِمتفاوتی ِو ِمختلف ِمصادیق ِاست ِدربرِنسبی ِویژگی ِممکن ِبهبِخود ِهمینِگیرد. دلیل

ِ،عمومی،ِنویسندگانِوِاهلِفنِمعتقدندِکهِدرِاستنادِبهِاینِمفهومِنظم ِمفهوم ِبودنِوِفراگیری  نسبی

ِهمچنینِموافقتِیبرایِعدمِاجرا ِبایستیِتفسیریِمضیقِاوفصلِهایِحلنامهآرایِداوریِو ختالف،

 (76-1390ِ:75)ایرانشاهی،ِ کردآنِخودداریِِۀدامنِۀوِازِتوسعدادِارائهِ

ِتشخیصِمغایرتِموافقت ِبا ِرابطه ِعمومیدر ِنظم ِبا ِبینهمانِ،نامه ِنویسندگانِحقوق ِکه المللِگونه

دارِبایدِنِشدِکهِمرجعِصالحیتایِه،ِبایستیِقائلِباندکردهاشارهِنیزِالمللِخصوصیِوِحقوقِتجارتِبین

کارِگیرد.ِالمللیِراِبهرهایِمحلیِوِبینخصوصی،ِترکیبیِازِدوِدستهِمعیاِالملل بینِحقوق ِاصول ِدرِپرتو 

ِمزبور ِمرجع ِعبارتِدیگر، ِدرخواست ِ،به ِبهاجرایِموافقتِکه ِآن ِاز ِنظمِنامه ِبایستیِهم ِآمده، عمل

                                                           
1) Escape Mechanism 
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ِاینِرابطهِمدِنظرِقرارِدهدِوِهمِنظم ِوِملی 1ِعمومیِداخلی ِدر ِرا ِ،را2ِالمللیبینِعمومی ِکشورِخود

باِاهدافِکنوانسیونِوِنظمِعمومیِوِمنافعِسایرِِ،تاِحدِممکنِ،نحویِکهِبرداشتِویِازِنظمِعمومیبه

 .(Chong & Steffek, 2019: 474) باشدمتناسبِکشورهایِمتعاهدِنیزِ

ِصالحیتازاین ِمرجع ِنمیرو ِبرخالفِمواد دار ِکنوانسیونِمورد ِتواند ِدر ِلزومِِ،توافق ِکه ِتوجیه ِاین با

ِازِمیانجی  ِرسمیِاستفاده ِمواِ،دارایِمجوز ِپذیرشِدرخواستِاجرایِاز ِاز ِنظمِعمومیِداخلیِاست، رد

ِ.درِتناقضِاستچراکهِاینِامرِباِموادِوِاهدافِکنوانسیونِمزبورِِ،نامهِامتناعِورزدموافقت

ِ،بهِاستنادِمغایرتِباِنظمِعمومیِ،المللیجدیدیِازِعدمِشناساییِوِاجرایِرأیِداوریِبینِۀاشارهِبهِنمون

ِنیست ِفایده ِِ،خالیِاز ِموافقتِ،اینِموردِاززیرا ِبا ِرابطه ِمیِنظم ِهایِمخالف نامهدر توانِعمومیِنیز

ِ ِاینِپروندهکرداستفاده ِدر ِعالیِدهلیِمطرح3ِِ،. ِدادگاه ِدر ِهیشدهکه ِآنِدرِِ،تِداوریئاست، ِمقر که

ِنوجوانان  ِو ِکودکان ِبوده، ِسنگاپور 8ِِبینِِکشور ِپرداختِمشترک 12ِتا ِبه ِرا ِزیانِسال ِو هایِضرر

باِاستنادِبهِنظمِِ،بود.ِدادگاهِعالیِدهلیکردهِمیلیونِدالرِسنگاپور(ِمحکومِ 700برِباِرقمیِبالغ) سنگین

                                                           
ِالبتهِبرخیِمیِۀداخلیِهمانِقواعدِآمرِنظمِعمومی ِ (1 عمومیِوِِحمایتِازِمنافع ِِمتضمن ِۀنِقواعدِآمراهرِکشورِاست.

ِتفکیکِشدهآمرهِقواعد  ِقائلِبه ِعمومیِنیستند ِمنافع ِمتضمنِحمایتِاز ِصرفِاندایِکه ِآمرو ِقواعد ِازِِۀدستِۀاً ِرا اول
درِعدمِشناساییِوِاجرایِآرایِِ،داخلیِعمومی ِنظم ِِقواعد ِِعمال ِ.ِدرِرابطهِباِا کنندمیداخلیِقلمدادِِمصادیقِنظمِعمومی 

ِداخلیِنمیِعمومی ِاستِکهِاستنادِبهِنظم گونهِعنوانِشدهاینِ،المللیداوریِبین تواندِدلیلیِبرایِعدمِشناساییِوِصرفاً
دادگاهِراِجهتیِِمتبوع ِکشور ِعمومی ِنظم ِکنوانسیونِنیویورکِمطلق 5ِِ ۀدرِحالیِکهِمادِ،المللیِباشداجرایِآرایِداوریِبین

المللیِداشتهِباشد.ِداخلیِیاِبینِایِبهِنظمِعمومی کهِاشارهبدونِآنکرده،ِبرایِعدمِشناساییِوِاجرایِرأیِداوریِتعیینِ
ِتدوین  ِدر ِرویه ِمطلق ِِوانسیون کنِمتن ِهمین ِو ِگرفته ِقرار ِتوجه ِمورد ِنیز ِمرجع ِِمتبوع ِکشور ِعمومی ِِنظم ِِسنگاپور

 است.نامهِقلمدادِشدهعنوانِاستثناییِبرِاجرایِموافقتدارِبهصالحیت
ِسطحِبینبینِنظمِعمومی ِ(2 ِاستِکهِدر ِنظمِعمومیِیکِکشور ِاز ِنظمِالمللیِاعمالِمیالمللیِقسمتیِمحدود شود.

تحملِِ،المللبینِۀحتیِدرِعرصِ،هاِراتواندِنقضِآنجامعهِنمیکهِهاییِاستِالمللیِبهِمعنایِمجموعهِارزشنعمومیِبی
توانِگفتِنظمِعمومیِداخلیِاعمِازِالمللیِوِنظمِعمومیِداخلیِمیبینِعمومی ِنظم ِبین ِمنطقی ِۀ.ِدرخصوصِرابطکند

شمولِمحدودتریِداردِوِِۀالمللیِمفهومِوِدایرهِنظمِعمومیِبینالمللیِاست.ِاینِامرِحاکیِازِآنِاستِکنظمِعمومیِبین
ترِکوچکِدهندقواعدیِکهِنظمِعمومیِداخلیِراِتشکیلِمیِیکِکشورِازِقلمرو ِالمللی ِبینِعمومی ِنظم ِموضوعات ِقلمرو 
ِرجوعِکنیدِبه:ِ،المللیبیشترِدرِرابطهِباِمفهومِنظمِعمومیِداخلیِوِبینِۀبرایِمطالعِ.است
ِعلیر ِ)ضا 1390ِایرانشاهی، ،)«ِ ِعمومی»بررسیِمعیار ِنظم ِرأیِداوریِتجاریِبین« ِنظارتِقضاییِبر ِۀمجل) «المللیدر

ِ.92-86صصِِ(،1390ِ،44 ۀ،ِشمارالمللیحقوقیِبین
3) Daiichi Sankyo Co. Ltd. V. Malvinder Mohan Singh. 



 ... یگریانجیاز م یناش یموافقت نامه ها یجهات رد درخواست اجرا لیتحل                                               74
 

ِاشخاصِ ِنمودن ِ چراکهِمحکوم1ِ،ازِشناساییِوِاجرایِرأیِمزبورِامتناعِورزیدِ،عمومیِکشورِمتبوعِخود

ِمنظ ِاز ِچه ِنظمِعمومیِداخلیِو ِمنظر ِاز ِچه ِپرداختِچنینِغرامتِسنگینی، ِبه ِنظمِعمومیِصغیر ر

ِ.(Chong & Steffek, 2019: 474) استالمللی،ِناپسندِوِغیرموجهِبین

ِ

ِگریجهت رد مربوط به عدم قابلیت ارجاع موضوع به میانجی -4

ِآمر ِقواعد ِازجمله ِکه ِمواردی ِاز ِصالحیتدولتِۀیکی ِمراجع ِو ِمیهاست ِآن،ِدار ِبه ِاستناد ِبا توانند

،ِعدمِکنندنظمِعمومیِامتناعِباِمغایرِِۀنامماهوی،ِازِاجرایِموافقتِعمومی ِنظم ِِعنوانِیکیِازِقواعد به

نظیرِکنوانسیونِِ،المللیدلیلِاهمیتِموضوع،ِاسنادِبینبهاماِگریِاست.ِقابلیتِارجاعِموضوعِبهِمیانجی

ِگریِیاِبهِعبارتِدیگر،ِقابلیتنیویورکِوِکنوانسیونِسنگاپور،ِقابلیتِارجاعِموضوعِبهِداوریِوِمیانجی

اجرایِآرایِِعنوانِجهتیِبرایِردِدرخواست بهِ،صورتِمستقلدادگستریِراِبهِعام ِانصرافِازِصالحیت 

2ِ.اندکردهبینیِوفصلِاختالفِپیشهایِحلنامهداوریِوِموافقت

گریِراِداشتهِیاِطرفینِقابلیتِارجاعِبهِمیانجیمیان ِِاختالف ِاصلی ِکهِآیاِموضوع ِ،درِتشخیصِاینِامر

آنِِدارِ صالحیتِوفصلِاختالفِازِمرجع نامۀِحلکشوریِکهِاجرایِموافقتِیستیِقواعدِوِمقررات باِ،خیر

ِشده ِخواسته ِِاستکشور ِگیرد. ِبررسیِقرار ِمورد ِمثالً ِاصلی »اگر ِحقوقِِاختالف3ِْ«موضوع مربوطِبه

میانِِۀمنعقدِۀناماجرایِموافقتِجنوبیِراِداشتهِباشدِوِخواهانِْۀمالیکتِفکریِباشدِوِخواندهِتابعیتِکر

زیراِِ،،ِدرخواستِمزبورِمحکومِبهِردِخواهدِبودکندجنوبیِدرخواستِِۀهایِکرخودِوِخواندهِراِازِدادگاه

ِحلبه ِمراجعِ ِانحصاری ِدرِصالحیت ِ،وفصلِاختالفِدرِحقوقِمالیکتِفکریموجبِقانونِاینِکشور،

 :Lee & Ahn & De Werra, 2014) استهایِفکریِاینِکشورِمالیکتِۀادارِامر ِتحت ِدار صالحیت

ِبهِ.(104 ِنیز ِفرانسه ِِ،1968 موجبِقانونِمصوبدر ِاختراعتمام ِحق ِصالحیتِِ،مسائلِمربوطِبه در

                                                           
1ِ ِعالیِچنینِبیانِشده( ِرأیِدادگاه ِبخشیِاز ِدر ِمواردِنظمِِ،ضحِاستِکهِحمایتِازِکودکاناینِوا»استِکه: یکیِاز

آنِاستوارِِۀازجملهِاصولیِاستِکهِنظامِحقوقیِهندِبرِپایِ،حمایتِازِکودکانِاست.هندِِحقوقی ِسیستم ِِعمومیِوِبنیادین ِ
ِمراجعهِکنیدِبه:ِ،متنِرأیِۀبرایِمشاهد«ِ.استشده

indiankanoon.org/doc/105320746 

 کنوانسیونِنیویورک5ِ(2) ۀازِمادaِکنوانسیونِسنگاپورِوِبند5ِِ(2) ۀازِمادbِبندِ(2ِ
3ِ )ِ ِیا ِاصلی Subject Matterِ»موضوع ِپایهِاختالف « ِِای اساسیِو ِمیانجیمیان  ِبا وفصلِگریِحلطرفینِاستِکه

 ار.دصالحیتِشدهِدرِمرجع ِمطرحِۀنهِخواستِ،استشده

https://indiankanoon.org/doc/105320746/
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بهِاینِدعاویِصالحِطورِعادیِبایدِنسبتکهِبهِ،هایِتجاریهایِنخستینِاستِوِحتیِازِدادگاهدادگاه

ِ.(1381ِ:271)جنیدی،ِ استباشند،ِسلبِصالحیتِشده

ِدرِمواردیِاعمالِمیِ،کنوانسیون5ِ ۀبندِازِمادِاین موجبِبهِ،نامهشودِکهِیکیِازِطرفینِموافقتصرفاً

تعهداتِوِیاِاعطایِحقوقِبهِطرفِمقابلِنباشد.ِباِِقادرِبهِپذیرش ِ،گریدرِقالبِمیانجیِ،مقرراتِقانونی

ِهمان ِاین، ِاجرایِآرایِداوریوجود ِشناساییِو اینِاستثناِِ،یونِنیویورکموجبِکنوانسبهِ،گونهِکهِدر

گریِنیزِناشیِازِمیانجیِوفصلِاختالف هایِحلنامهد،ِدرِاجرایِموافقتشوصورتِمحدودِاعمالِمیبه

ِبه ِبایستی ِمزبور ِصراحتاًِِصورت استثنای ِقانونی ِمقررات ِکه ِشود ِاعمال ِمواردی ِدر ِصرفاً ِو محدود

استفادهِِ،روِبهِاحتمالِزیادباشند.ِازاینکردهِعِگریِممنومیانجیِۀوفصلِبرخیِازِاختالفاتِراِبهِشیوحل

هاِکمترِتمایلِدارندِکهِویژهِکهِدولتبهِ،بسیارِمحدودِوِموردیِخواهدِبودِ،کنوانسیون5ِ ۀمادِازِاینِبند 

کهِِ،وفصلِاختالفاتِازطریقِداوریحلِنسبت )به کنندوفصلِاختالفِاختیاریِوِداوطلبانهِراِمحدودِحل

 .(Schnabel, 2019: 55) (کنندمیهایِبیشتریِراِدرِآنِزمینهِاعمالِهاِمحدودیتدولت

وفصلِاختالفاتِخصوصیِگریِبرایِحلاستفادهِازِروشِمیانجیِۀدرِزمینِایمنعِقانونیِ،درِحقوقِایران

ِندارد ِحلِ،وجود ِداوریبرخالف ِازطریق ِاختالف ِبهِ،وفصل ِمادکه ِدادرسی496ِِ ۀموجب ِآیین قانون

هایِاختالفِدرِداوریِوِسایرِروشِوفصل حلِۀاینِتفاوتِناشیِازِنحو1ِودیتِاست.مدنی،ِدارایِمحد

ِمیانجیِ،حلِاختالفاتِجایگزین  ِتوضیحِآننظیر ِداورگریِاست. ِحقِازِِ،همچونِقاضیِ،که ِتمییز به

ِحقوقِطرفین ِناحقِمی ِو ِمعینِمیِپردازد ِروشِداوریازاینِ.دکناختالفِرا ِدرمورد هایِحساسیتِ،رو

اختالفِِطرفین ِخود ِۀمسئولیتِتعیینِوِتمییزِحقوقِبرعهدِ،گرییِوجودِدارد.ِدرمقابلِدرِمیانجیزیاد

ِ.(1390ِ:135)درویشیِهویدا،ِ گرِدارداستِوِمیانجیِصرفاًِنقشِتسهیل

عمومیِوِدولتیِبهِِمربوطِبهِاموال ِِشودِدرِرابطهِباِقابلیتِارجاعِدعاویِوِاختالفاتِ سؤالیِکهِمطرحِمی

ِاصلمیانجی ِقانونِاساسیِچنینِمقررِمی139ِ گریِاست. بهِاموالِعمومیِوِصلحِدعاویِراجع»دارد:

اطالعِمجلسِدرِهرِمورد،ِموکولِبهِتصویبِهیئتِوزیرانِاستِوِبایدِبهِ،دولتیِیاِارجاعِآنِبهِداوری

برسد.ِِتصویبِمجلسِنیزبرسد.ِدرِمواردیِکهِطرفِدعویِخارجیِباشدِوِدرِمواردِمهمِداخلیِبایدِبه

ِتعیینِمی ِقانون ِرا ِمهم ِکند.موارد ِمی« ِفوقشومالحظه ِاصل ِدر ِکه ِصلح ِ،الذکرد ِبا ِرابطه ِدر ِصرفاً

                                                           
ِ،موجبِقوانینِایراندرِصورتیِکهِموضوعِاصلیِاختالفِبهِ،المللیقانونِداوریِتجاریِبین34ِ ۀازِماد1ِ موجبِبندبهِ(1

 اجراست.وفصلِازطریقِداوریِنباشد،ِرأیِداورِاساساًِباطلِوِغیرقابلقابلِحل



 ... یگریانجیاز م یناش یموافقت نامه ها یجهات رد درخواست اجرا لیتحل                                               76
 

اماِاست.ِگریِصحبتیِنشدهوِدرِرابطهِباِمیانجیشدهِمحدودیتِایجادِِ،هاِبهِداوریدعاویِوِارجاعِآن

ِاصلِفوقمی ِدر بهِاموالِعمومیِوِجعوفصلِاختالفاتِرادرخصوصِحلِ،توانِگفتِمحدودیتِمزبور

وفصلِاختالف،ِحلِهایِجایگزین روشمیانِچراکهِدرِِ،تصورِاستگریِنیزِقابلازطریقِمیانجیِ،دولتی

جایِتاِجاییِکهِغالباًِاینِدوِمفهومِبهدارند،ِقرابتِزیادیِباِیکدیگرِ«ِگریمیانجی»و1ِِ«سازش»روشِ

وِمعتقدندِدانندِمیوِبرخیِنیزِآنِدوِراِمشابهِِ(1395ِ:102پور،ِ)هادیِوِحاجی شوندیکدیگرِاستفادهِمی

جایِتوانِبهراِمیلذاِاینِدوِواژهِِ،شودغالباًِازِاصولِوِروشِمشابهیِاستفادهِمیِ،چونِدرِاینِدوِروش

آنستیرالِدرِرابطهِباِسازشِِۀقانونِنمون1ِ(3) ۀکهِمادمضافِبرِاینِ،(1385ِ:46)شیروی،ِ کارِبردهمِبه

گریِتفاوتیِقائلِنشدهِوِسازشِوِمیانجیِۀدوِواژمیانِنیزِِ(2002 مصوب)2ِالمللیندرِروابطِتجاریِبی

.ِبنابراینِازِآنجاِکهِصلحِوِسازشِهستندجایِیکدیگرِاستفادهِبهکهِاینِدوِواژهِقابلشدهِچنینِاظهارِ

ِحل ِدولتیِوفصلِدعاوی در ِاموالِعمومیِو ِمواردیئمنوطِبهِتصویبِهیِ،مربوطِبه ِدر ِ،تِوزیرانِو

گریِنیزِمنوطِبهِتصویبِمجلسِشورایِاسالمیِاست،ِلذاِارجاعِاینِنوعِدعاویِوِاختالفاتِبهِمیانجی

تصویبِهیئتِوزیرانِوِدرِمواردیِکهِطرفِاختالفِخارجیِباشدِوِمواردِمهمِداخلی،ِمنوطِبهِتصویبِ

ِبند ِالبته ِاست. ِاسالمی ِماد1ِ مجلسِشورای ِداشته8ِ ۀاز ِمقرر ِکشوکنوانسیون ِکه ِعضوِاست رهای

ِنسبتمی ِموافقتتوانند ِِ،اختالفیِوفصل هایِحلنامهبه ِمنعقد ِخود ِکردهکه ِنهادهایِاند ِاز ِیکی ِیا و

بهِوِاجرایِکنوانسیونِراِنسبتکنندِازِحقِرزروِاستفادهِِ،درِرابطهِباِاختالفاتِخودِمنعقدِنمودهِ،دولتی

کنوانسیونِوِقواعدِمیانِتوانِازِتعارضِموجودِمیبهِاینِترتیب3ِِنمایند.ِاهاِمستثننامهاینِنوعِازِموافقت

ِ.کردبهِتصویبِوِالحاقِبهِآنِاقدامِنسبتِ،خاطرحقوقِایرانِخالصیِیافتِوِباِاطمینان ِرۀآم

ِ

                                                           
1) Conciliation 

2) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 

وِچنینِکردهِازِاینِحقِرزروِاستفادهِِ،درِزمانِامضاِ،عنوانِیکیِازِامضاکنندگانِکنوانسیونبهِ،جمهوریِاسالمیِایرانِ(3
گونهِتعهدیِدرِحقِرزروِمشخصِشده،ِهیچِۀدولتِجمهوریِاسالمیِایرانِتاِحدودیِکهِدرِاعالمی»استِکه:ِاعالمِداشته

تالفِبودهِیاِیکِنهادِدولتیِخوفصلِاحلِۀنامموافقتِیکیِازِطرفین ِدرِصورتیِکهِخودِْ:اجرایِمفادِاینِکنوانسیونِندارد
ِ«وفصلِاختالفِباشد.حلِۀنامکندِیکیِازِطرفینِموافقتوِیاِفردیِکهِبهِنمایندگیِازِیکِنهادِدولتیِاقدامِمی
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 گیرینتیجه

ِعبارتِدیگرنامهموافقتِنبودن  االجراالزم ِبه ِیا ِمیانجینامهسازشِ،ها ِنقاطِِ،گریهایِناشیِاز ازجمله

ِمیانجی ِروشبهِ،یگرضعف ِاز ِیکی ِجایگزین عنوان ِاختالفات حلِهای المللیِبینِتجاری ِوفصل

توجهِبهِاینِامرِکهِایجادِیکِچهارچوبِوِباِاست.ِکنوانسیونِسنگاپورِباِهدفِرفعِاینِمشکلِوِبوده

د،ِشوالمللیِمیبینِاقتصادی ِارتباطات ِۀمنجرِبهِتوسعِمختلفِْهایِحقوقی موردقبولِنظامِنظامِحقوقی 

ِبهِتصویبِرسید.

ِالزم ِراستای ِدر ِمزبور ِکنوانسیون ِمیانجینامهتقموافِساختن  االجرااگرچه ِاز ِناشی ِوضعِهای گری

ِاستشده ِکنوانسیون5ِ ۀمادولیِ، ِبرایِنظارت ِ،از ِبرِموافقتِقضایی ِزمینهِرا هایِنامهکشورهایِعضو

ِحل ِاختالفِفراهم ِامرکردهوفصل ِاین ِبرایِکشبهِ،است. ِدیگرورهایِدرحالویژه ِتعبیر ِبه ِیا ِ،توسعه

ِجنوب» ِنسبتِ،«کشورهای ِاندکی ِاقتصادی ِقدرت ِاز ِتوسعهکه ِکشورهای )کشورهایِشمال(ِ یافتهبه

اینِدوِدستهِازِکشورهاِمیانِاقتصادیِِبرخوردارند،ِبسیارِحائزِاهمیتِاست.ِاینِعدمِموازنهِوِنابرابری 

ِنیزِاتباعِکشورهایِنامهگریِوِتنظیمِموافقتیانجیوفصلِاختالفِازطریقِمدرِحلشودِتاِمیسببِ ها

ِداشتهِیافتهِموضع توسعه ِبهِنفعِخودِتدوینِوِشروطِوِمفادِموافقتِباشندِبرترِرا روِازاین1ِ.کنندنامهِرا

بتوانندِِ،توسعهویژهِکشورهایِدرحالبهِ،کهِکشورهاشودِبینیِابزاریِپیشِ،کنوانسیونِالزمِاستِدرِخود 

ِاستفاد ِتأمینِبا ِرا ِخود ِاتباع ِمنافع ِعمومیِو ِمنافع ِآن، ِاز ِه ِاجرایِموافقتکنند ِاز ِدرِنامهو هاییِکه

                                                           
ِ،اروپاِۀکدامِازِکشورهایِعضوِاتحادیهیچِ،کهِدرِسنگاپورِبرگزارِشدِ،کنوانسیونِمزبورِیدرِمراسمِامضاِ،باِوجودِاینِ(1

توانِمیاند،ِکردهکهِتاکنونِاینِکنوانسیونِراِامضاِِ،یافتهکنوانسیونِنبودند.ِازِکشورهایِتوسعهِۀامضاکنندِکشور  46جزوِ
ستِکهِکنوانسیونِتوسطِکشورهایِعضوِاتحادیهِاروپاِآنِاِی.ِدلیلِعدمِامضاداشتآمریکاِوِچینِاشارهِِۀبهِایاالتِمتحد

گریِنیستِوِچهِهایِناشیِازِمیانجینامهمربوطِبهِاجرایِموافقتِقواعد ِسازی نواختاینِکشورهاِمعتقدندِنیازیِبهِیک
گذارانِکشورها،ِیکِامرِغیرالزمِوِدادنِبهِقانون برایِسرمشقِ،نمونهِقوانین ِرفتنِازِتدوین  بساِتدوینِکنوانسیونِوِفراتر

هایِاروپاِدرِرابطهِباِجنبهِشوراِوِپارلمان ِاینِموضوعِنیزِناشیِازِآنِاستِکهِدستورالعمل ِغیرواقعیِاست.ِ،درِعینِحال
 Directive 2008/52/EC of the European Parliamentدرِامورِمدنیِوِتجاریِ)ِگریمیانجینِازِمعیّ

and of the Council of 21 May 2008)،ِِیرِازِآنچهِدرِقوانینِوِاختالفِرا،ِغِوفصلحلهایِنامهموافقتاجرای
ِمیِداخلی ِمقررات  ِرد ِاست، ِمقرر ِبیکشورها ِاین ِاتحادیِتوجهی کند. ِعضو ِکشورهایِِ،اروپاِۀکشورهای ِاز ِنوعاً که
روِدرِانتظارِنشستِوِدیدِکهِآیاِکشورهایِپیشِْبایستیِبهاست.ِایِازِعدمِموفقیتِکنوانسیونِسنگاپورِ،ِنشانهاندیافتهتوسعه
ِرجوعِکنیدِبه:ِ،پیوندندِیاِخیر.ِبرایِمطالعهِبیشتربهِاینِکنوانسیونِمیِ،تجاریِوِاقتصادیروابطِِۀزمین

Mediation And Arbitration: The Process “ .Trakman, Leon, (2019) & Zeller, Bruno

.456-24, no. 2, pp. 450 , vol.Uniform Law Review ”.Of Enforcement 
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ِنمایندتعارضِباِاینِمنافعِاستِخودداریِ ِۀکنندنظارتِقضاییِتاِحدودیِپاسخگوِوِرفعِن،برِایعالوه.

ِزیِاست،خودِِشدنِبهِحاکمیتِقوانینِوِمقرراتِداخلی  کشورهاِدرِخدشهِواردِنگرانی  باِوجودِچنینِرا

ِمیِ،ایماده ِاطمینان ِعضو ِضمن ِکشورهای ِدر ِکه ِیکِمعاهدِیابند ِبه ِوِبینِۀپیوستن ِقواعد المللی،

کنوانسیون5ِِ ۀگیرند.ِلذاِوجودِمادوِموردِتوجهِقرارِمیشوندِنمیهاِنیزِفاقدِاثرِآنِحقوقی ِنظام ِمقررات 

وفصلِاختالف،ِالزمِهایِحلنامهشورهاِبرِموافقتحاکمیتِقوانینِداخلیِکِۀکنندعنوانِتضمینبهِ،مزبور

ِوِضروریِاست.
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