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رویکرد کنوانسیون سنگاپور  9102و نظام حقوقی
ایران در مورد چالشهای سازشنامههای حاصل از
میانجیگری تجاری بینالمللی
رضا معبودی نیشابوری ،*1سید علیرضا رضایی
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 .1استادیار حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد،
ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق علوم و سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد ،ایران

چکیده
سازش به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختالفات در عرصه دعاوی داخلی و بینالمللی
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .مهمترین علت عدم استقبال از سازش ،فقدان وصف
الزماالجرا در اکثر سازشنامهها است .سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور
 2910در مورد سازشنامههای حاصل از میانجیگری ،این نقیصه را در مورد
سازشنامههای مزبور برطرف کرده است .الحاق ایران به کنوانسیون یادشده ،گامی مثبت
جهت ارتقای جایگاه سازشنامهها در حقوق ایران قلمداد میشود .در مقاله پیشرو ،چالشها
و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است .در مجموع پژوهش
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دریافت1201 /90/22 :

پذیرش1200 /91/11 :

حاضر ،به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع
مقرراتی در خصوص حمایت از توافقنامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختالفات از طریق
سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجیگری
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قابل نقد میباشند .همچنین به نظر میرسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،42شماره ، 4تابستان 9911

نسبت به برتری روش سازش بر روشهای ترافعی حل اختالف دارد ،شایسته است نظام
حقوقی ایران از سازشنامههای داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازشنامههای
بینالمللی به عمل آورد.
واژگان کلیدی :الزماالجرا بودن سازشنامه ،شناسایی سازشنامه ،توافقنامه حلو فصل
اختالفات از طریق سازش ،میانجیگری ،محرمانگی.

 .0مقدمه
سازش یا میانجیگری ،به عنوان یکی از قدیمیترین روشهای حل و فصل اختالفات،
کمتر مورد استفاده فعاالن تجاری قرار میگیرد .وضع مقرراتی توسط آنسیترال و
اتحادیه اروپا نیز نتوانست تاثیر چندانی در این خصوص ایجاد نماید زیرا مهمترین
سازشنامههای حاصل از میانجیگری است؛ لذا با درنظر گرفتن مزایای متعدد
استفاده از روش سازش در حل و فصل اختالفات طرفین ،کنوانسیون سازمان ملل
متحد در مورد سازشنامههای حاصل از میانجیگری ( 2910کنوانسیون سنگاپور)1
( United Nations Convention on International Settlement Agreements

 )Resulting from Mediation 2019تنظیم شد .مهمترین هدف این کنوانسیون ،ایفای
نقشی مشابه کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری
خارجی ،در جهت افزایش استفاده از روش میانجیگری در حل و فصل اختالفات
تجاری بینالمللی است .لذا این کنوانسیون ،با اعطای وصف الزماالجرا به
سازشنامهها ،حمایتهای ویژه از سازشنامههای تنظیمی را نیز مقرر داشته است.
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علت عدم استقبال از این روش حل و فصل اختالفات ،فقدان وصف الزماالجرا در

عالوه بر اعطای وصف الزماالجرا به سازشنامهها ،کنوانسیون سنگاپور این امکان را
فراهم میسازد که طرفین دعوا به سازشنامههای حاصل از میانجیگری به عنوان
دفاع در مقابل دعاوی مشابه استناد کنند.
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 .1از این پس« :کنوانسیون» یا «کنوانسیون سنگاپور».
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اصطالحی که برای فرایند سازش به کار گرفته میشود چه میانجیگری 1باشد چه
سازش 2عنوان شود ،تفاوتی نمیکند .سابقاً در قانون نمونه سازش تجاری بینالمللی
آنسیترال

2992

( Uncitral Model Law on International Commercial

2

 )Conciliationاز اصطالح « » Conciliationاستفاده شده بود؛ اما کارگروه آنسیترال
در کنوانسیون سنگاپور 4تصمیم گرفت که عبارت « »Mediationرا به کار ببرد؛ زیرا
عبارت مذکور ،معمولتر بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد Alexander,
)Sussman, 2018,p. 49; Rooney, 2019, p.113; Sim, 2019, p.691; ; 2018, p.1
 ;Mccormick and Quek Anderson, 2019, p.6شیروی ،1211 ،ص  .)40تعریف این

دو اصطالح ،در بند  2ماده  1قانون نمونه  ،2992بند  2ماده  1قانون نمونه آنسیترال
در زمینه سازش تجاری بینالمللی و سازشنامههای بینالمللی حاصل از فرایند
Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting
 1)from Mediation 2018و همچنین بند  2ماده  2کنوانسیون یکسان بوده و از لحاظ
مفهوم تفاوتی دیده نمیشود ( ; Sussman, 2018, p.50 ; Rooney, 2019, p.113

.)Chua, 2019(2), p.5
کنوانسیون سنگاپور با درنظرگرفتن مزیتهای سازش ،به دنبال ارتقای جایگاه آن
در بین سایر روش های حل و فصل اختالفات است .از طرفی معمول نبودن سازش در
کشورهای مختلف ،اهمیت درنظرگرفتن جایگاه سازش در نظامهای حقوقی گوناگون
و تجربه متفاوت کشورها در این خصوص ،حساسیت نحوه تنظیم قواعد این
کنوانسیون را افزایش داد؛ لذا تنظیم کنندگان کنوانسیون بیش از هرچیز به دنبال جذب
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میانجیگری مصوب UNCITRAL Model Law on International ( 2911

1. Mediation
2. Conciliation
 .4از این پس« :کارگروه».
 .1از این پس «قانون نمونه .»2911
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 .2از این پس «قانون نمونه .»2992
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حداکثری کشورها در استفاده از مقررات پیشنهادی بودند تا مثل کنوانسیون
نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بینالمللی ،بتوان در
خصوص سازشنامههای تجاری بین المللی به یک اتفاق نظر و وحدت رویه در سطح
بینالمللی دست یافت .در جریان مذاکرات کارگروه آنسیترال ،چالشهای مهمی ایجاد
شد که متعاقباً تصمیماتی نیز در این خصوص اتخاذ شد .در حقوق ایران
سازشنامه های داخلی غیر از موارد استثنائی از حمایت اجرایی دادگستری برخوردار
نیستند و الحاق ایران به کنوانسیون سنگاپور میتواند گامی مثبت جهت ترویج این
روش حل و فصل اختالفات باشد .البته رویکرد حداقلی مقنن ایران در خصوص
سازشنامه های غیر تجاری یا داخلی و رویکرد حداکثری نظام حقوقی ایران (در
صورت تصویب این کنوانسیون) در مورد سازشنامههای تجاری بینالمللی نوعی
برای مقنن و اشخاص موضوع اجرای این قوانین ،چالشهایی ایجاد خواهد کرد .در
این مقاله ،مهمترین چالش های کنوانسیون سنگاپور با بررسی تطبیقی در حقوق ایران
به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد« :مزایا و نحوه اجرای سازش نامه های
تجاری بین المللی»(« ،)1ساختار وضع مقررات در خصوص سازش تجاری
بینالمللی»(« ،)2اعطای وصف الزماالجرا به سازشنامهها»(« ،)2عدم استفاده از
اصطالح شناسایی»(« ،)4عدم وضع مقررات در خصوص توافقنامه حل و فصل
اختالفات از طریق سازش» ( )1و «عدم وضع مقررات صریح در خصوص چگونگی
حفظ محرمانگی در سازش» (.)1
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موضعگیری دوگانه محسوب می شود که جایی برای توجیه ندارد و عالوه بر آن

 .9مزایا و نحوه اجرای سازش نامه های تجاری بین المللی
میانجی گری روشی سریعتر و ارزانتر نسبت به سایر روشها است و مهمتر از آن
& p.2, p.22 & Chua, 2018, p.11 & Stitt, 2004, p.8 & Vanišová, 2019, p.2
& Quek Anderson, 2019, p.3& Sussman, 2018, p.42 & Chua, 2019(1), p.2
Reif, 1990, p.578& Vanišová, 2019, p.3-4 & Sun, 2019(A), p.1 & Chua,
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باعث حفظ روابط تجاری طرفین میگردد (Strong, 2014, p.15 & Schnabel, 2019,
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 .)2018, p.9 & Chua, 2019(1), p.2در بسیاری از پروندههای بینالمللی مخصوصاً
در دعاوی مربوط به سرمایه گذاری خارجی جدا از مسائل حقوقی ،مالحظات سیاسی
نیز وجود دارد .در اینگونه دعاوی استفاده از روش سازش مطلوبتر است زیرا اقامه
دعوا علیه یک کشور یا دولت به هر مبنایی که باشد ،عملی غیر دوستانه در روابط بین
کشورها تلقی میگردد )Sim, 2019, p.675 & Reinisch, 2017, p.126-128( .یکی
دیگر از مزایای استفاده از روش سازش امکان ارائه راه حلهای انعطاف پذیر در این
روش حل و فصل اختالفات است .در روش سازش ،طرفین میتوانند راه حلهای
منعطف و متنوعی را برای حل و فصل اختالف خود در نظر بگیرندSim, 2019, ( .

)p.676-677
کنوانسیون سنگاپور  2910در خصوص سازشنامههای تجاری بینالمللی ،توسط
مهم مطروحه در خصوص کنوانسیون سنگاپور ،قلمرو اعمال معاهده مذکور است.
برای اینکه سازش نامه مشمول کنوانسیون سنگاپور شود ،باید سه ویژگی اصلی را
داشته باشد :اوالً سازشنامه باید ناشی از فرایند میانجیگری بوده و دخالت یک ثالث
به عنوان میانجی در فرایند سازش ضرورت دارد؛ ثانیًا سازشنامه باید دارای وصف
بینالمللی باشد؛ ثالثاً تجاری بودن دعوای موضوع سازشنامه نیز ضروری است.
یکی دیگر از مسائل مهم در خصوص سازشنامهها ،نحوه اجرای آنهاست .قبل از
تنظیم کنوانسیون سنگاپور ،سازش اصوالً به عنوان یک قرارداد قابل اجرا بود .در
گذشته این نگاه وجود داشت که با توجه به اینکه مبنای سازش توافق طرفین است
پس نباید اجباری در آن وجود داشته باشد و سازشنامهها مثل آرای داوری قابلیت
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سازمان ملل متحد جهت ارتقای نهاد میانجیگری تنظیم شده است .یکی از موضوعات

اجرایی ندارند ( .)Hadikusumo and Chua, 2015, 15 & Titi, 2019, 24حتی در
پرونده « »Halsey v Milton Keynes General NHS Trustدر حقوق انگلستان عنوان
برخورداری از عدالت میگردد (.)Nolan-Haley, 2013, 159 & Alexander, 2016, 1
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شده بود که اجرای سازشنامه باع ث زیر سوال رفتن حق دسترسی افراد به دادگاه و
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این وضعیت قطعاً مطلوب نیست؛ زیرا در صورت فقدان قابلیت اجرایی
سازشنامه  ،طرفین مجبور به مراجعه به مقام قضایی صالحیتدار جهت درخواست
اجرای سازشنامه می باشند و در این حالت برای آنها مطلوبتر است که از همان
ابتدا به مرجع مذکور مراجعه نمایند .به بیان برخی نویسندگان ( Vanišová, 2019,

 )p.5در صورت فقدان قابلیت اجرایی در خصوص سازشنامهها ،پس از انعقاد
سازشنامه طرفین دعوا در ابتدای راه باقی ماندهاند زیرا باید جهت اجرای سازشنامه
به داوری یا دادرسی متوسل گردند ( .)Schnabel, 2019, p.3اجرای یک سازشنامه یا
از طریق حقوق قراردادها میسر بود یا از طریق گنجاندن سازشنامه در رای قضایی
یا داوری یا ثبت توسط دفتر اسناد رسمی امکان اجرای سازشنامه میسر میگردید
( Kingsley, 2019, p.1 & Alexander, 2019, p.416 & Chong and Steffek, 2019,

فیلیپین ،2قانون سازش سنگاپور 2بر اجرای سازشنامه از طریق دادگاهها تاکید
مینمایند .امکان اجرای سازشنامه از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی در حقوق
آلمان 4و اسپانیا 1پیشبینی شده است .همچنین اجرای سازشنامه به عنوان رای
داوری در حقوق هند 1و چین 7مطرح گردیده است (.)Chua, 2018, p.6-7
این کنوانسیون به دنبال ایجاد وضعیتی مشابه آرای داوری در کنوانسیون
نیویورک ،برای سازشنامهها است ( & Strong, 2014, p.28 & Sim, 2019, p.691
1. Commercial Mediation Act 2010, Chapter 16, Schedule 3, s. 13
2. Section 17 of the Philippines Alternative Dispute Resolution Act
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p.452 & Chua, 2018, p.6 & McFadden, 2019, p.181 & Lo and Jo-Mei, 2014,
 .)p.389قانون داوری تجاری کانادا ،1قانون روشهای جایگزین حل و فصل اختالفات

2. Section 12 of the Singapore Mediation Act 2017
–4 . United Nations Commission on International Trade Law, Note by the Secretariat

7. Article 51(2) of the Arbitration Law of the People’s Republic of China
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Compilation of comments by Governments 13–14, 16 A/CN.9/846/Add.3
1. Spain’s Act No. 5/2012 of 6 July 2012 on mediation in civil and commercial matters and
Act No. 1/2000 of 7 January 2000 on civil procedure
1. Section 73(3) of India’s Arbitration and Conciliation Act 1996
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& Chong and Steffek, 2019, 449 & Muigua, 2019, 7& Strong, 2019, 47
& Sudborough, 2019, p.234& Alexander, 2018(A), p.1 & Chua, 2019(2), p.2
( )Lim, 2019, p.391آوایی ،1201 ،ص1؛ جنیدی ،1201 ،ص )1زیرا قابلیت اجرایی

آراء داوری مهمترین مزیت این روش حل و فصل اختالفات بوده و مهمترین مالحظه
فعاالن تجاری در عدم استفاده از روش سازش عدم قابلیت اجرایی سازشنامهها
است)Chua, 2018, p.7( .
یکی دیگر از مسائل مهم در خصوص نحوه اجرای سازشنامه ،جهات رد
درخواست اجرای سازشنامه توسط مقام قضایی کشور محل اجراست .وفق ماده 1
کنوانسیون سنگاپور ،جهات رد درخواست اجرا ،عبارت از موارد ذیل است )1 :عدم
اهلیت یکی از طرفین؛ « )2غیرعملیاتی بودن» و «غیر قابل اجرا بودن» سازشنامه وفق
مفاد سازشنامه؛  )1ابهام سازشنامه؛  )1تعارض درخواست اجرای سازشنامه با
مفاد آن تعارض درخواست اجرای سازشنامه با مفاد آن؛  )7عدم رعایت استانداردها
از جمله استقالل ،بی طرفی و افشای روابط سابق توسط میانجی؛  )1مخالفت با نظم
عمومی و سازش ناپذیری موضوع اختالف.

 .9ساختار وضع مقررات در خصوص سازش تجاری بینالمللی
برای اولین بار در تاریخ آنسیترال ،دو ساز وکار حقوقی (قانون نمونه و کنوانسیون)
به طور همزمان به تصویب رسیدند ( & Mccormick and Ong, 2019, p.546

 .)Alexander, 2019, p.417برخی هیأتهای نمایندگی کشورها در کارگروه آنسیترال
( )Uncitral, 2015 & Uncitral, 2016از ابتدا تصویب یک کنوانسیون را توصیه

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2022-06-26

قانون حاکم یا وفق مفاد خود سازشنامه؛  )2اصالح بعدی سازشنامه؛  )4اجرای قبلی

کردند و بیان داشتند ارائه مقررات در قالب قانون نمونه سازش تجاری بینالمللی
نمیتواند تأثیر چندانی در ارتقای نهاد سازش و تأمین نیاز استفاده کنندگان از این
کار گرفته نشد اما کنوانسیون نیویورک بسیار بیشتر مورد استقبال قرار گرفت.
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( )Sussman, 2018, p.48 & Alexander, 2018, p.1& Schnabel, 2019, p.8در
مقابل برخی کشورها ( (Uncitral, 2016تصویب کنوانسیون را با توجه به عدم
توسعه نهاد سازش در بسیاری از کشورها ،زود میدانستند و معتقد بودند که باید
مهلتی به کشورها داده شود تا تجربیاتی در خصوص سازش و مسائل پیچیده آن
پیدا کرده و قانون نمونه را در مقررات داخلی خود وارد نموده و بعدا به کنوانسیون
ملحق شوند .در نهایت برخی کشورها ( )Uncitral, 2016پیشنهاد دادند که قانون
نمونه سازش آنسیترال و کنوانسیون سنگاپور توامان و با متن مشابه تصویب گردند
تا کشورهایی که هنوز آمادگی یا تمایلی برای الحاق به کنوانسیون را ندارند ،از
مقررات مشابه آن در قانون نمونه استفاده کنند و بدینوسیله غالب کشورها یک معیار
یکسان را در خصوص سازشنامهها اجرا کنند؛ زیرا مقررات قانون نمونه و
.)and Ong, 2019, p.528 & Chua, 2019(1), p. 2 & Abramson, 2019, p.376-377
از طرفی در خصوص حقوق ایران نیز سواالتی مطرح میگردد .دولت ایران
کنوانسیون را امضاء کرده است (ایرنا )1201 ،اما نه تنها قانون نمونه  2911را در
حقوق داخلی خود وارد ننموده بلکه قانون نمونه  2992نیز تاثیری در مقررات حقوق
داخلی ایران نداشته است و متاسفانه در حال حاضر حقوق داخلی ایران رویکرد نوین
و تشویق کنندهای به سازش ندارد .در نتیجه ایران در خصوص سازشنامههای
تجاری بینالمللی با الحاق به کنوانسیون سنگاپور رویکردی حداکثری را اتخاذ نموده
است اما در مقابل در خصوص سازشنامههای غیر تجاری یا غیر بینالمللی
رویکردی حداقلی دارد و جز در فروض مضیق مداخله دادگاه ،داور یا سردفتر اسناد
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کنوانسیون تا حد زیادی یکسان میباشند ( Sussman, 2018, p.48 & Mccormick

رسمی ،به هیچ عنوان وصف الزماالجرای مستقل این سازش نامهها را به رسمیت نمی
شناسد .لذا به قانون گذار ایران پیشنهاد میگردد در مقررات داخلی نیز معیارها و
آشکار میان رفتار قانونی با سازشنامههای داخلی و بینالمللی در نظام حقوقی ایران
مشاهده نشود.
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مقررات قانون نمونه  2911را در قالب قانون داخلی تقنین و اعمال کند تا تضادی
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 .2اعطای وصف الزماالجرا به سازشنامهها
فلسفه اصلی و مهمترین دلیل انعقاد کنوانسیون سنگاپور اعطای وصف الزماالجرا به
سازشنامههای حاصل از فرایند میانجی گری است و در واقع این کنوانسیون به دنبال
این است که وضعیتی مشابه آنچه کنوانسیون نیویورک در خصوص آراء داوری
ایجاد کرده است ،درمورد سازشنامهها به ارمغان بیاورد (& Strong, 2014, p.28
&Sim, 2019, p.691 & Chong and Steffek, 2019, p.449 & Muigua, 2019, p.7
& Strong, 2019, p.47 & Sudborough, 2019, p.234& Alexander, 2018, p.1
( )Chua, 2019(2), p.2 & Lim, 2019, p.391آوایی ،1201 ،ص 1؛ جنیدی ،1201 ،ص

 .)1اعطای وصف الزماالجرا به سازشنامههای حاصل از فرایند میانجیگری بدین
اعطای رژیم مستقل اجرایی به سازشنامهها است .تا کنون در حقوق ایران،
سازشنامه ها فقط در فرض تنظیم در دفاتر اسناد رسمی یا نزد داور یا دادگاه
الزماالجرا بودند اما این کنوانسیون به دنبال ایجاد امکان اجرای سازشنامه بدون
نیاز به استفاده از روشهای مذکور است .با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته است
مهمترین مانع استفاده از روش سازش میان فعاالن تجاری ،فقدان وصف الزماالجرا
برای سازشنامه است ( Sussman, 2018, p.42 & Sim, 2019, p.685 & Vanišová,

 .)2019, p.3 & Schnabel, 2019, p.2در واقع طرفین دعوا در فقد مقرراتی از قبیل
کنوانسیون سنگاپور ،پس از صرف زمان و هزینه و انعقاد سازشنامه ،مجبور به
استفاده از دیگر روش های حل و فصل اختالفات از قبیل داوری و دادرسی میگردند
(.)Schnabel, 2019, p.2
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معنا نیست که تا به حا ل امکان اجرای سازشنامهها وجود نداشته است بلکه هدف

وفق ماده  4این کنوانسیون ،هر یک از طرفین که به دنبال اجرای سازشنامه است،
باید اقداماتی به شرح ذیل انجام دهد )1 :ارائه سازشنامه امضا شده توسط طرفین؛
میانجی روی سازشنامه؛  )2در ارتباطات الکترونیکی جهت تحقق شرط امضای
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 )2ارائه دلیلی مبنی بر اینکه سازشنامه حاصل فرایند سازش است مثل امضای
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سازش نامه ،باید روشی برای احراز هویت و اراده طرفین وجود داشته باشد که
روش مذکور به اندازه کافی قابل استناد بوده و عمالً نیز کارکرد های بند قبل را
داشته باشد؛  )4با دستور مقام صالحیت دار ،امکان ترجمه سازش نامه ای که به
زبان رسمی کشور عضو کنوانسیون نیست ،وجود دارد؛  )1امکان مقرر کردن
مستندات الزم برای تحقق الزامات فوق توسط مقام صالح؛  )1لزوم اقدام سریع مقام
صالح 1در در مقام رسیدگی به درخواست اجرای سازشنامه.
در صورتی که سازشنامه تحت شمول موانع اجرا در ماده  1کنوانسیون قرار
نگیرد ،سازشنامه مذکور به طور مستقیم اجرا میشود .هم چنین وجود سازشنامه
به عنوان دفاعی کامل در صورت تالش یکی از طرفین دعوی برای طرح دعوای با
موضوع یکسان در دادرسی یا داوری قابل استناد و شناسایی خواهد بود .به عالوه
(.)Alexander, 2019, p.417 & Kingsley, 2019, p.2
با بررسی موضع برخی مقررات بینالمللی ،نوآوری و رویکرد نوین کنوانسیون
سنگاپور در خصوص اعطای قابلیت اجرایی به سازشنامهها مشخص میگردد .در
ماده  1دستورالعمل اتحادیه اروپا 2در خصوص میانجی گری  2991از اعضا
درخواست شده است که ترتیبی ارائه بدهند که سازشنامههای کتبی ناشی از فرایند
میانجیگری قابل اجرا باشند اما مکانیسم اجرا به اعضا سپرده شده است .بدین معنا
که نیازی نیست سازشنامهها مستقیماً اجرا شوند و کشورها میتوانند فقط
سازشنامههای مذکور در رای دادگاه را یا هر مقام صالحیتدار یا هر روش دیگری
که قانون داخلی اعضا مجاز میداند ،قابل اجرا بدانند ( .)Sussman, 2018, 43چنین
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نیازی به بررسی فرایند میانجی گری در کشوری جز کشور اجراکننده وجود ندارد

رویکردی در ماده  14قانون نمونه  ،2992ماده  14قانون یکپارچه میانجیگری ایاالت

نیز باید به سازشنامه حاصل از میانجیگری ترتیب اثر دهند.
2. 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
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 .1در ماده  4کنوانسیون از مقام صالح صحبت شده است لذا می توان گفت عالوه بر دادگاه سایر مقامات صالح
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متحده آمریکا ، 1نیز قابل مشاهده است .این مسأله باعث ایجاد حس عدم اطمینان و
پیشبینیناپذیری در مورد نتیجه سازش میگردد .به عنوان مثال اگر اجرای یک
سازش از دادگاههای کشور سنگاپور که دارای نظام حقوقی کامنال است تقاضا
بشود ،دادگاهها به راحتی حکم الزام به ایفای تعهدات قراردادی را صادر نمیکنند و
شرایط خاصی برای آن در نظر میگیرند .در مقابل اگر اجرای سازشنامه از
دادگاههای آلمان با نظام حقوقی رومی ژرمنی درخواست شود صدور حکم الزام به
ایفای عین تعهدات قراردادی یک فرض اولیه و بدیهی برای دادگاه هاست .همچنین
رویه کشورهای مختلف در خصوص صدور حکم به پرداخت جریمههای مذکور در
سازشنامه متفاوت است)Chong and Steffek, 2019, p.452-453( .
در حقوق داخلی ایران سازش نامه به خودی خود ،دارای وصف الزماالجرا نیست
طور خالصه در نظام حقوقی ایران ،نحوه اجرای سازشنامه ها بدین صورت است که
 :آثار و اجرای سازشنامه منعقده در دفتر اسناد رسمی تابع مقررات راجع به اجرای
اسناد رسمی الزماالجرا است (شمس ،)1()1201( ،ج  ،1ص  127؛ شمس،)2()1201( ،
ج  ،2ص  .)400-401هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه مبادرت به صدور
گزارش اصالحی میکند .در گزارش اصالحی اموری که طرفین نسبت به آن توافق
نمودند و باید به آن عمل نمایند نوشته شده و ختم موضوع به سازش اعالم میشود.
گزارش اصالحی مانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته میشود (شمس ،)1()1201( ،ج
 ،1ص  127؛ شمس ،)2()1201( ،ج  ،2ص  .)400-401اگر سازش در خارج از دادگاه
واقع شده باشد و طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند دادگاه به
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و از طریق تنظیم در دفاتر اسناد رسمی ،نزد داور یا دادگاه الزماالجرا خواهد بود .به

ترتیبی که در باال گفته شد اقدام مینماید و مشمول همان احکام و آثار است (شمس،
( ،)1()1201ج  ،1ص  127؛ شمس ،)2()1201( ،ج  ،2ص  .)400-401به موجب ماده

1. Article 14 of Uniform Mediation Act 2003.
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 412قانون آئین دادرسی مدنی و با لحاظ ماده  411قانون مزبور ،هرگاه داوران
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اختیار صلح داشته باشند ،صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باید ظرف 29
روز اجرا شود .در غیر این صورت ذینفع میتواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد
(شمس ،)2(1201 ،ج  ،2ص  .)401همانطور که بیان گردید با الحاق ایران به
کنوانسیون سنگاپور وضعیت ناهمگونی میان سازشنامه های تجاری بینالمللی و
سازشنامه های داخلی در حقوق ایران وجود دارد زیرا سازشنامههای تجاری
بینالمللی دارای وصف الزماالجرا هستند اما در مورد سازشنامههای داخلی به جز
فروض استثنائی ،چنین حمایت اجرایی مطابق حقوق ایران صورت نمی گیرد.
از طرفی مفاد اصل  120قانون اساسی در ذکر تشریفات صلح اموال عمومی و
دولتی نیز بر این تردیدها میافزاید .کنوانسیون سنگاپور اصوال بر دعاوی که طرف
آن دولت یا سازمانهای دولتی یا شخصی که از طرف دولت اقداماتی انجام میدهد،
این نوع دعاوی را محدود نمایند ( .)Manukyan, 2019, p.1همچنین در دعاوی که یک
طرف آن دولت است ،استفاده از روش سازش مطلوبتر است زیرا همانطور که بیان
گردید اقامه دعوا علیه یک کشور یا دولت به هر مبنایی که باشد ،عملی غیر دوستانه
تلقی می گردد .در مقابل ،استفاده از روش سازش روشی مناسب تر جهت حل و فصل
اختالفات در اینگونه دعاوی است (Sim, 2019, p.675 & Reinisch, 2017, p.126-

 .)128اما اصل  120قانون اساسی ایران باعث میگردد بخش زیادی از این دعاوی
جهت ارجاع به سازش با موانع و تشریفات مفصلی مواجه شوند.
همانطور که مشخص است اصل  120قانون اساسی در خصوص اموال عمومی و
دولتی است و نه اشخاص حقوقی دولتی؛ لذا ممکن است در دعوایی که یک شخص
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اعمال میگردد اما کشورها میتوانند طبق ماده  1با حق شرط ،اعمال کنوانسیون بر

خصوصی که اموالی دولتی در اختیار دارد ،یکی از اطراف دعواست ،دادگاه ایرانی
علی رغم وجود سایر شرایط مذکور در کنوانسیون ،با توجه به تشریفات اصل 120
است و به بیان برخی صاحب نظران (میرمحمدصادقی ،1201 ،ص  )1حدود 29
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قانون اساسی نتواند اجرائیه صادر نماید .این اصل یکی از ابهامات نظام حقوقی ایران
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پرونده داوری علیه این اصل در مجامع بینالمللی به صورت کلی وجود دارد و تنها
در یک مورد استناد ایران به این اصل مورد توجه قرار گرفته است.
باید توجه داشت که حسب ماده  2کنوانسیون سنگاپور سازشنامههای بین المللی
مشول کنوانسیون ،مطابق قانون آئین دادرسی کشور محل اجرا مورد حمایت واقع
میشوند .با عنایت به مطلب مزبور از آنجاکه حمایتهای قانون آئین دادرسی مدنی از
سازشنامه ها کامل نیست و به صورت ویژه معطوف به سازشنامههای حاصل از
میانجی گری نیست ،ضرورت اصالح مقررات داخلی ایران در این زمینه کامالً نمایان
است.

 .5عدم استفاده از اصطالح شناسایی
سازشنامه خود داری نماید ،در این صورت اگر سازشنامه دارای وصف الزماالجرا
باشد ،متعهدله میتواند اجرای سازشنامه را بر طرف مقابل تحمیل نماید .شناسایی
در ادبیات حقوقی زمانی است که دادگاه میخواهد سازشنامه را اجرا نماید و بایستی
مفاد سازشنامه را با قوانین مقر دادگاه تطبیق دهد و در صورت قانونی و مشروع
تلقی نمودن سازشنامه دستور اجرای آن را صادر کند .به طور خالصه همانگونه که
برخی نویسندگان & (Sussman, 2018, p.49 & Mccormick and Ong, 2019, p.532

 )Chong and Morris-Sharma, 2019, p.500بیان داشته اند ،کنوانسیون سنگاپور در
خصوص شناسایی سکوت اختیار نموده است .همچنین برخالف کنوانسیون نیویورک
راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ،به هیچ عنوان از تعبیر «شناسایی»
در نام کنوانسیون سنگاپور یا مواد آن استفاده نشده است.
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ممکن است علی رغم انعقاد سازشنامه توسط طرفین ،یکی از ایشان از اجرای

در نظام حقوقی ایران باید میان شناسایی سازشنامه خارجی و داخلی تفکیک کرد.
در مورد سازشنامههای خارجی تنظیمی نزد داور (ماده  24قانون داوری تجاری

121

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1399.24.2.5.5

بینالمللی و بند  2ماده  1کنوانسیون نیویورک) ،دادگاه (ماده  110قانون اجرای

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،42شماره ، 4تابستان 9911

احکام) یا سردفتر اسناد رسمی (مواد  1201قانون مدنی و ماده  177قانون اجرای
احکام مدنی) مفهوم شناسایی وجود دارد .لذا در صورتی که سازشنامه ای نزد سر
دفتر اسناد رسمی یا داور یا دادگاه تنظیم گردد ،دادگاه اجراکننده سازشنامه میتواند
وفق مقررات فوق الذکر سازشنامه را بر خالف نظم عمومی تشخیص دهد و تقاضای
اجرا را مردود اعالم کند .در خصوص سازشنامههای خارجی ،جز در موارد فوق
الذکر ،در حال حاضر مفهوم دوم شناسایی به معنای تطبیق سازشنامه با نظام
حقوقی داخلی ایران توسط دادگاه ایرانی امکان پذیر نیست زیرا شناسایی مقدمه
اجراست و با توجه به قطعی نشدن الحاق ایران به کنوانسیون سنگاپور،
سازشنامه های خارجی جز در مواردی که در نظام خارجی مربوطه الزماالجراء تلقی
میشوند ،در نظام حقوقی ایران قابل اجرا نیستند که نیازی به شناسایی توسط دادگاه
مدنی ،امکان شناسایی برای دادگاه فراهم شده است.

 .6عدم وضع مقررات در خصوص توافقنامه حل و فصل اختالفات از
طریق سازش
مهمترین تفاوت کنوانسیون سنگاپور و نیویورک در این است که کنوانسیون سنگاپور
صرفاً در خصوص سازشنامه 1به عنوان نتیجه فرایند میانجیگری است و در مورد
توافقنامه حل و فصل اختالفات از طریق سازش  2مطلبی بیان نداشته است ( Strong,

.)2019, p.47 & Sussman, 2018, p.49
البته در خصوص توافقنامه سازش صحبت هایی در جلسات کارگروه ( Uncitral,
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وجود داشته باشد .در خصوص سازشنامههای داخلی نیز وفق ماده  071قانون

 ) 2015(2) & UNCITRAL, 2016شده بود اما با توجه به لزوم پیچیده نشدن
مقررات چنین ایده ای رد شد .همچنین طبق این کنوانسیون ،ضرورتی ندارد حتما

2. Agreements to mediate

121

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1399.24.2.5.5

1. Mediated settlements
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طرفین دعوا توافق نامه سازش منعقد نمایند و کنوانسیون در صورت وجود یا عدم
وجود توافقنامه قبلی ،بر سازشنامه اعمال میگردد و نهایتاً توافقنامه سازش
میتواند تحقق این شرط را اثبات نماید که سازشنامه حاصل از فرایند میانجیگری
بوده است .در نتیجه تصمیم کارگروه مبنی بر عدم درج موادی در خصوص
توافقنامه سازش در متن کنوانسیون ،باید پذیرفت که توافقنامه سازش ارتباطی به
این کنوانسیون ندارد و سازشنامه نهایی میتواند در خصوص موضوعاتی خارج از
توافقنامه سازش باشد زیرا طرفین دعوا میتوانند هرگونه اختالفی را که میخواهند
در زمان انعقاد سازشنامه حل و فصل نمایند .این مسأله برخالف کنوانسیون
نیویورک است که طبق آن باید رای داوری صرفا در خصوص موضوعاتی باشد که
در محدوده توافقنامه داوری هستند ( Schnabel, 2019, p.14& Sussman, 2018,

طرفین دعوا برای انعقاد سازشنامه نهایی توافق کنند .در واقع بر خالف رای داوری،
سازشنامه نیز مبنای توافقی دارد .ب ه همین دلیل است که وجود توافقنامه داوری
ضروری است زیرا می توان طرفین دعوا را به داوری الزام نمود اما وجود توافقنامه
سازش حیاتی نیست چراکه امکان الزام طرفین دعوا به سازش وجود ندارد و
سازشنامه بایستی با توافق طرفین منعقد شود.
شایسته بود در کنوانسیون سنگاپور نیز این موضوع مطرح میشد که اگر علی
رغم وجود توافقنامه مبنی بر حل و فصل اختالفات از طریق سازش ،یکی از طرفین
دعوا به روش های دیگر مثل داوری و دادرسی توسل جوید ،دعوای وی توسط داور
و قاضی مورد رسیدگی قرار نگیرد یا حتی در صورت انجام رسیدگی ،رای داوری یا
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 .)p.49همچنین از منظر مزبور ،حتی در صورت وجود توافقنامه سازش نیز بایستی

دادرسی خارجی از حمایت اجرایی نزد دادگاههای کشورهای متعاهد برخوردار نگردد
و کشور محل درخواست اجرای رای داوری یا دادرسی مزبور ،وجود توافقنامه
کشورهای دیگر توافق طرفین مبنی بر انتخاب روش حل و فصل اختالفات مورد
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سازش را به عنوان مانع اجرا تلقی کند .البته در نظام حقوقی ایران و بسیاری از
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حمایت قرار می گیرد ،بدین نحو که طرح دعوای مخالف با مکانیسم توافقی حل اختالف
منجر به رد دعوا خواهد شد .عموما شناسایی توافقنامه حل و فصل اختالفات،
معطوف به روشهای ترافعی مثل داوری و دادرسی است و در خصوص روشهای
دوستانه مثل سازش یا مذاکره ،شناسایی به مفهوم مزبور کمتر رخ میدهد و در
بیشتر موارد ،علی رغم وجود توافق طرفین بر حل و فصل اختالفات از طریق سازش،
دادگاه به رسیدگی خود به دعوای مطروحه ادامه میدهد و وجود توافقنامه سازش
را مانع رسیدگی قضایی تلقی نمیکند .درج شرط حمایت از توافقنامه حل و فصل
دعاوی از طریق سازش به نحو فوق الذکر ،در کنوانسیون ،میتوانست وحدت رویهای
در این خصوص ایجاد نماید.
البته در برخی نظامهای حقوقی این مسأله مورد پذیرش قرار گرفته است .در نظام
 1Leasingبیان گردید که در صورت وجود توافقنامه سازش میان طرفین دعوا و
پیگیری دعوا از طریق روش های دیگر حل اختالف ،دعوای مذکور باید رد شود .چنین
موضعی در حقوق انگلستان طی پرونده Ohpen Operations UK Limited v.

 Invesco 2Fund Managers Limitedاتخاذ شد.
در خصوص موضع نظام حقوقی ایران نیز باید بیان داشت از آنجاییکه در حقوق
ایران از خود سازش نامه جز در فروض استثنائی حمایت اجرایی صورت نمیگیرد ،به
طریق اولی نمیتوان انتظار داشت که توافقنامه حل و فصل اختالفات به وسیله
سازش ،موضوع حمایت اجرایی واقع شود .البته اگر دادگاهها به دنبال حمایت اجرایی
از توافقنامه سازش باشند ،میتوانند در صورت اقامه دعوی علی رغم وجود
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حقوقی ایاالت متحده آمریکا در پرونده MB America, Inc. v. Alaska Pac.

توافق نامه سازش ،با استناد به عمومات فقهی و حقوقی ازجمله قاعده المومنون عند
شروطهم و قاعده لزوم قراردادها ،نسبت به دعوای مطروحه قرار عدم استماع دعوا

(2. EWHC 2246 )2019
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)1. 32 Nev. Adv. Op. 8 (2016
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صادر نمایند زیرا توافق نامه سازش الزامی برای طرفین ایجاد کرده و اقامه دعوا نزد
داور یا دادگاه خالف توافق طرفین است .شایان ذکر است حتی در صورت به رسمیت
شناختن الزام طرفین به رعایت توافقنامه سازش ،با توجه به فقدان حمایت اجرایی از
اکثر سازشنامهها به عنوان نتیجه فرایند میانجیگری در نظام حقوقی ایران ،چنین
رویکردی برای ارتقای نهاد سازش و همچنین در راستای حفظ منافع طرفین دعوی
تأثیر به سزایی ندارد.

 .7عدم وضع مقررات صریح در خصوص حفظ محرمانگی در سازش
محرمانگی عنصری خاص و مهم در سازش است زیرا در صورت اطمینان خاطر
بحث می شود و با ارائه تمامی اطالعات ،میانجی نیز میتواند راه حلهای بهتری را به
طرفین دعوا پیشنهاد دهد (&  &Claxton, 2019, p.4شیروی ،1211 ،ص & 11
 .)Hadikusumo and Chua, 2015, p.16 & Rovine, 2010, p.432در ابتدای مذاکرات
کارگروه آنسیترال انتظار ذکر مقررهای در خصوص محرمانگی وجود داشت ( Lo

 .)and Jo-Mei, 2014, p.399در تمامی دعاوی مربوط به موضوع مذکور و سایر
موارد موجود در چارچوب کنوانسیون ،دادگاهی که اجرای سازشنامه از آن تقاضا
شده است باید مطابق شرایط قانون حاکم ،محرمانگی فرایند میانجیگری را حفظ
نماید و نیازی نیست وارد جزئیات توافقنامه سازش شود زیرا این مسأله باعث نقض
محرمانگی خواهد شد و صرفاً بررسی تحقق استفاده از فرایند میانجیگری توسط
طرفین و تنظیم سازشنامه کفایت میکند .کنوانسیون در خصوص رعایت محرمانگی
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طرفین دعوا از حفظ محرمانگی ،تمامی راههای سازش به صورت صریح میان طرفین

مقرراتی ندارد و باید بر اساس مقررات قانون داخلی حاکم رفتار شود ( Chua,

.)2019(2), p.20 & Schnabel, 2019, p.18 & UNCITRAL, 2016
محرمانگی به صورت ضمنی پیشبینی شده است .در پاراگراف ه از بند  1ماده 1
121

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1399.24.2.5.5

با بررسی و تدقیق در مواد کنوانسیون ،میتوان قائل بر این بود که تعهد
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کنوانسیون ،یکی از جهات رد اجرای سازشنامه ،وضعیتی است که استانداردهای
قابل اعمال در خصوص میانجی یا سازش به صورت اساسی توسط میانجی مورد
نقض قرار گرفته باشد به نحوی که در صورت اطالع طرف مقابل از نقض فوق الذکر،
اساساً وی اقدام به انعقاد سازشنامه نمینمود .مطئن ًا لزوم رعایت محرمانگی در
سازش یکی از استانداردهای مهم مربوط به این روش حل و فصل اختالفات است .به
همین دلیل است که در مواد  1و  0قانون نمونه  ،2992ماده  19قانون نمونه  2911و
ماده  7دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص میانجیگری  ،2991به لزوم رعایت
محرمانگی در فرایند میانجی گری اشاره شده است .همچنین در حقوق ایاالت متحده
آمریکادر پرونده 1 f E.J. Wilson v. Sheriff Roland Attawayبر لزوم حفظ
محرمانگی در فرایند سازش تأکید گردید.
سنگاپور مقررات صریحی را در زمینه محرمانگی وضع می نمود ،تا وحدت رویه در
این خصوص ایجاد شود  .بدین معنا که به طور صریح یکی از جهات منع اجرای
سازشنامه عدم رعایت اقتضائات محرمانگی در فرایند آن باشد .به هر حال این
احتمال وجود که مقامات رسیدگی کننده در برخی کشورها ،حفظ محرمانگی را از
استانداردهای میانجی گری تلقی نکنند و وفق پاراگراف ه از بند  1ماده  1کنوانسیون
مانع اجرای سازشنامه ای که مقتضیات اصل محرمانگی را رعایت نکرده است،
نشوند.
در حقوق ایران مواد  114به بعد قانون آئین دادرسی مدنی ،در خصوص لزوم
رعایت محرمانگی در سازش مقررهای ندارد .البته در مواد  29و  22آئیننامه
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بهرغم مطالب فوق ،به نظر میرسد در مجموع مطلوبتر آن بود که کنوانسیون

میانجیگری در امور کیفری مصوب  1204در این خصوص قواعدی ذکر شده است
اما با توجه به فقدان قدرت تقنینی آئین نامه و معطوف بودن این مقرره به دعاوی

1. 17 Fed. R. Evid. Serv. 1380
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مطروحه در مراجع کیفری ،این آئیننامه نمیتواند سکوت قانونگذار ایران در
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خصوص محرمانگی در سازش را جبران کند و نیاز به تقنین مقرراتی در این موضوع
به وضوح احساس میشود.

 .1نتیجه
با توجه به مزایای متعدد استفاده از سازش در حل و فصل اختالفات طرفین ،هدف
اصلی کنوانسیون سنگاپور  ، 2910ایفای نقشی همسان با کنوانسیون نیویورک در
خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ،در جهت افزایش استفاده از روش
میانجیگری در حل و فصل اختالفات تجاری بینالمللی است؛ لذا این کنوانسیون،
حمایتهای ویژه ای از سازشنامه های تنظیمی معمول داشته است .عالوه بر اعطای
که سازشنامه مستقیماً و بدون نیاز به شناسایی در مبدا ،در قلمرو هر کدام از
کشورهای متعاهد به اجرا گذاشته شود .همچنین با شناسایی سازشنامهها ،امکان
استناد به سازش نامه به عنوان دفاع در برابر دعاوی مشابه نیز فراهم شده است.
البته با توجه به معمول نبودن سازش در کشورهای مختلف ،اهمیت درنظرگرفتن
جایگاه سازش در نظام های حقوقی گوناگون و تجربه متفاوت کشورها در این
خصوص و ضرورت ترغیب هرچه بیشتر نظام های حقوقی جهت امضای
کنوانسیون ،موضوعات اختالف برانگیز متعددی در تنظیم این کنوانسیون مطرح شد
و برخی تصمیمات ماخوذه از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص اعتبار بخشی
کامل به توافق نامه طرفین مبنی بر حل و فصل دعاوی از طریق سازش و عدم ارائه
قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجیگری ،قابل نقد
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وصف الزماالجرا به سازشنامهها ،کنوانسیون سنگاپور این امکان را فراهم میسازد

میباشند.
به رغم آنکه امضای معاهده سنگاپور توسط ایران ،اقدامی مثبت در خصوص
نمیتوان از نظر دور داشت که سازشنامههای داخلی در نظام حقوقی ایران به جز
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تقویت این روش حلاختالف در نظام حقوقی ایران به حساب میآید اما با این وجود
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فروض مضیق و استثنائی از حمایت اجرایی دستگاه قضایی بهرهمند نیستند و لذا
ضرورت دارد که قانونگذار ایرانی به سازشنامههای داخلی نیز اعتباری همسان
حتی باالتر از سازشنامههای بینالمللی اعطا کند .به نظر میرسد اصالح مقررات
حقوق داخلی از جمله در قانون آئین دادرسی مدنی جهت گسترش دامنۀ اعتباربخشی
اجرایی به سازشنامه های داخلی و غیرتجاری که نزد دادگاه ،داور یا سر دفتر
اسنادرسمی تنظیم نشدهاند ،گزینه اجتنابناپذیر پیشروی قانونگذار ایرانی است.
به نظر میرسد هر چند حل و فصل اختالفات از طریق میانجیگری اقدامی مثبت
قلمداد میشود لیکن قبل از اتخاذ چنین سازوکاری و ملحق شدن به این کنوانسیون و
اجرایی کردن مقررات آن قانونگذار باید زیرساختهای قانونی اجرای آن را فراهم
آورد .این زیر ساختها شامل تربیت میانجی بر اساس استانداردها (بی طرفی،
مرتبط است؛ چراکه صرفاً امضای کنوانسیون و ملحق شدن به آن بدون در نظر
گرفتن وضعیت نظام حقوقی موجود و فراهم کردن مقدمات اجرای مقررات مذکور،
اقدامی عبث است.
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