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چکیده
توسعه و ارتباطات بانکی و مالی بینالمللی فرصتهای زیادی برای کشوورهای درحوا توسوعه فوراه
میکند تا در اقتصاد جهانی نقش فعا تری ایفاء کنند و با حضور خود در بازارهای بینالمللوی سوود خوود را
از سه آن افزایش دهند .علیرغ فرصتهای گوناگون ناشی از روابط مالی و بانکی بینالمللی ،چوالشهوای
زیادی در این عرصه وجود دارد .یکی از مه ترین چالشها ،چگونگی حل و فصول اختالفوات مربووب بوه
امور بانکی و مالی بینالمللی است .برای فیصله دعاوی این حوزه ،روشهای جدیدی پیشونهاد شوده کوه توا
حدودی از شیوههای مرسوم حقوقی و قضایی فاصله گرفتهاند که تحت عنوان «روشهوای جوایگزین حول
اختالفات»( )ADRمطرح هستند .در این روشهای حل و فصل اختالفات ،طرفین به دنبوا سوازوکارهای
ویژهای هستند که ضمن پرداخت کمترین هزینه و تامین نقطهنظورات و رضوایت آنهوا ،بتوانود تصومیمات
منصفانه و عادالنه اتخاذ کند .این مقاله ضمن بررسوی شویوههوای مختلو

حول وفصول اختالفوات ،میوزان

کارآیی «روشهای جایگزین» را به عنوان یک مد توسعه یافته برای حول اختالفوات بوانکی و موالی موورد
مطالعه قرار داده است .از این رو ،شناسایی مراجع ذیصالح برای رسیدگی به این اختالفوات و تبیوین نقوش
شیوههای( )ADRدر رفع اختالفات ناشی از مسائل مالی و بانکی از مه ترین اهداف این پژوهش بوهشومار
میرود .نتایج این پوژوهش نشوان مویدهود از میوان روشهوای متنوو حول اختالفوات حووزه اقتصوادی،
مناسبترین و مطلوبترین شیوه ،استفاده از ( )ADRبرای حل و فصل اختالفات مالی و بانکی میباشد.
کلیدواژهها :سازوکارهای حل اختالف ،اختالفات بانکی و مالی بینالمللی ،روشهای جایگزین.
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rezahsn88@gmail.com

 3دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 4استادیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  37زمستان 1398

مقدمه
اختالف و درگیری بخشی از تجربه انسانی است و از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته استت
افزایش جمعیت و تحول سریع علوم و فنون و ورود صنایع و تولیدات جدید ،نهضت خصوصی ستازی
و جهانی شدن و گسترش روابط تجاری و بانکی از جمله عواملی بوده که دامنه اختالفات را بیشتر و در
عین حال پیچیدهتر از قبل گردانیده است پدیدهای که دامنه و وسعت آن رو به فزونتی استت (بتاقری،
)1387
بر کسی پوشیده نیست که مراودات بانکی و مالی بینالمللی به عنوان یک صنعت تعریف شده است که
یک دولت از طریق آن به حمایت و پشتیبانی از شرکتها ،بنگاهها و مؤسسات مالی و اقتصتادی ختود
دریک کشور دیگر میپردازد از این رو ،یکتی از حتوزه هتای اقتصتادی کته ممکتن استت مشتکالت
زیادی بین ذینفعان بروز میکند ،حوزه بانکی و مالی بینالمللی استت اختالفتات بتانکی یتا متالی میتان
موسسات ،بنگاهها ،شرکتها و بخشهای مالی هنگامی رخ میدهد که بدهی ختارجی آنهتا افتزایش
مییابد و سرمایه آنها در کشورهای خارجی با خطر مواجه شوند و بنگتاههتای اقتصتادی و مؤسستات
اعتباری در بازپرداخت قراردادهایشان با دشواری مواجه میشوند و با نکول وامها و یا اینکته مطالبتات
آن ها از یکدیگر شدیداً افزایش یابد و بخشی از سرمایه بتانکی ختالی شتود یتا بتا بحتران ارزی مواجته
شوند ،ممکن است با کاهش شدید در قیمت سهام و رشد شدید نرخ بهره روبرو شوند و در نهایتت بتا
معکوس شدن ورود سرمایه همراه باشد (زعیم)209 :1386 ،
در بسیاری از اختالفات مالی و بانکی به دلیل ماهیت خاص روابط و اختالفات تمایل چندانی به مراجعه
به مراجع قضایی بین المللی دولتی جهت حل و فصل اختالفات ندارند و تمایل دارند تا اختالفات ختود
را هر چه سریعتر و حتی المقدور با هزینه کمتر توسط اشتخاص االتب بیطترف کته نستبت بته مو توع
اختالف تخصص دارند و بطور محرمانه ،خصوصی و غیرعلنی حل و فصل نمایند

( Houtte, 2002, p.

))385
با توجه به اینکه فرآیند «جهانی شدن» که توانسته وابستگی اقتصادی دولتهتا را بته یکتدیگر افتزایش
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دهد ،موجب گردیده تا اختالفات آنها نیز در حوزه مالی بیشتر شود اولتین حرکتت جهتانی شتدن در

کشورهای در حال توسعه به خصوص در غربآسیا و شمال آفریقا نیازمنتد ایجتاد ارتباطتات بتانکی و
مالی و انعقاد توافقنامههای چندجانبته متای و بتانکی بتین کشتورها و بتین شترکتهتا (ماننتد سترمایه-
گذاریهای مشترک و اتحادیهها) جهت انجام تستهیل تجتارت در کشتورهای دیگتر بتود ( Ngowiو
همکاران )2005
با وجود فرصتهای جذابی که جهانی شدن اقتصتاد بدستت متیدهتد ،امتا چتالشهتای بستیاری بترای
حرکت به بازارهای بینالمللی وجود دارد بسیاری از اختالفات مربوط به امور بانکی و مالی بینالمللتی
است که بطتور عمتده ناشتی از تفتاوت در ستطح توستعه یتافتگی ،شترایط اقتصتادی ،مستالل سیاستی،
چارچوبهای حقوقی و سطح بهرهوری آنهاستت ( )2006 et al Dikmenلتذا بترای ورود بته بتازار
خارجی ،شرکتها ،بنگاهها و مؤسسات مالی باید تمام جنبههتای تأایرگتذار ماننتد حجتم بتازار ،رونتق
اقتصادی و رتبه ریسک کشور موردنظر را اندازه گیری و ارزیابی کننتد تتا درصتورت بتروز اختتالف
بتوانند روش بهینه حل و فصل آن را اراله کنند (چان و همکاران )2005
عوامل مختلف قراردادی ،تجاری ،حقوقی ،استانداردهای فنی ،آداب و رسوم تجاری در حوزه اقتصتاد
بینالمللی سبب بروز اختالفات میگردد اختالفات بینالمللی ساختاری از جمله اختالفاتی است که در
دادگاه و مراجع قضایی مورد بحب قرار میگیرد داوری مالی و تجاری بینالمللی تقریباً  20درصتد از
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عرصه اقتصاد بینالملل در امور بانکی و مالی انجام گرفتت ( )Ngowi et al 2005رونتق اقتصتادی در

تمام اختالفات این حوزه را تشکیل میدهد که هر ستال توستط «اتتاق بازرگتانی بتینالمللتی»( 1)ICCو
بانک جهانی« ،مرکز بینالمللی حل اختالف سرمایهگذاری» ) 2(ICSIDو یا ستایر مراکتز حتل و فصتل
میگردد ( )2005 Seifert et alاین نوع اختالفات اگر به درستی مدیریت نشود ،ممکن است منجر به
کاهش روابط تجاری و چالشهای عمده در حوزه روابط سیاسی و حتی منتهی بته جنتا ارزی شتود
( )Chan et al 2005بنابراین ،اختالفات در امور بانکی و مالی بینالمللتی عمتدتاً بته دلیتل تعتار

در

1 International Chamber of Commerce
)2 The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID
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قوانین و مقررات بانکی و مالی ،نظامهای پرداخت و وصولی ،و عدم وجود تخصص و تجربه در امتور
بانکی و مالی ،و بویژه نحوه تفسیر و اجرای قراردادها دارد ()Chan et al 2003
در قراردادهای بینالمللی یکی از موارد بسیار بحرانی «سازوکار حل و فصل اختتالف»( 1)DRMاستت
که در ابعاد بینالمللی امور بانکی و مالی استفاده میشود چارچوب مناسب پیشنهادی بترای استتفاده از
«سازوکار خاص حل و فصل اختالف» بستگی به ابعاد مختلفی همچون نظام حقتوقی ،ماهیتت و شتکل
اختالف دارد برای حل و فصل اختالفات مالی و بتانکی باتوجته بته ماهیتت ختاص آنهتا ،شتیوههتای
مختلفی وجود دارد که به مرور زمان تغییر و تکامل یافته استت دادرستی حقتوقی(داوری و رستیدگی
قضتتایی) یکتتی از ستتازوکارهای حتتل و فصتتل اختالفتتات ،و استتتفاده از «روشهتتای جتتایگزین حتتل
اختالفات»( )ADRمانند مذاکره ،مساعی جمیله ،میانجیگری ،کدختدا منشتی ،ستازش و کارشناستی از
شیوه دیگر آن می باشد در این تحقیق تالش میشود کارآیی هریک از این روشها در حل اختالفات
مالی و بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد
سؤاالت تحقیق

 .1منشاء بروز اختالفات مالی و بانکی چیست؟
 .2مراجع صالحیتدار بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختالفات مالی و بانکی کدامند؟
 .3کارایی شیوههای جایگزین ( )ADRبرای حل اختالف ناشی از مسالل مالی و بانکی چقدر است؟
فرضیه تحقیق

بی گمان هر پژوهشی بر فرو ی کلی و استدالالت منطقی استوار است که به عنتوان مبنتای تحقیتق بته
شمار میرود در این پژوهش نیز متناظر با سؤاالت مطروحشده ،بر این مدعاست که میتوان با استفاده
از «شیوههای جایگزین حل اختالف»( )ADRو بدون مراجعته بته سیستتم دادرستی قضتایی ،اختالفتات
بینالمللی فی مابین شرکتها ،بنگاههای اقتصادی و مؤسسات مالی و بانکی را بصورت مناستب حتل و
فصل کرد
360

Dispute Resolution Methods1

این تحقیق برمبنای نتایج از نوع کاربردی است چرا که نتایج حاصله در عمتل متیتتوان مبنتای تصتمیم
سازی بازیگران این حوزه در سطح داخلی و بین المللی گردد تحقیق حا ر بتر مبنتای اهتداف از نتوع
توصیفی-تحلیلی است زیرا که در آن استناد بتینالمللتی ،کتارکرد ستازمانهتا و نهادهتای بتینالمللتی،
قراردادهای مالی و بانکی ،و رویه دولتها مورد تحلیل قرار گرفته استت همچنتین برمبنتای دادههتا از
نوع کیفی است جامعه آماری آن مشتمل بر مجموعه اسناد قواعد قراردادی و مقررات عرفی بوده کته
با استفاده از اسناد در دسترس فراهم گردیده است
ادبیات تحقیق:

الف) تعاریف و مفاهیم
«سازوکار حل و فصل اختالف»( :)DRMیک سازوکار حل اختالف است که فرآینتدی ستاختار یافتته
است که به اختالفات یا شکایاتی که بین دو یا چند طرف درگیر در روابط تجاری ،حقوقی یا اجتماعی
رخ میدهد ،میپردازد مکانیسمهای حل اختتالف و منازعتات ممکتن استت شتامل متذاکره ،داوری،
مساعی جمیله ،میانجیگری و تشکیل گتروه کارشناستی شتوند ویژگیهتای یتک فراینتد ختوب شتامل
مواردی همچون قابل پیش بینی ،شفافیت و قابل اعتماد بودن را برای همه طرفها میشود و نتتایجی را
که به صورت عادالنه ،مؤار و پایدار برای تمامی طرفها فراهم میسازد ()SRSG Report, 2008
روشهای جایگزین حل اختالف( :)ADRبه شیوههایی است کته جتایگزین رستیدگی قضتایی شتده و
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روششناسی تحقیق:

هدف آن ،حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص االب است این شیوهها به رغتم تنتوع و تکرتر ،همگتی
مبتنی بر ترا ی طرفین بوده و در عین حال ،نتیجته آن التزامآور نیستت داوری ،میتانجیگری ،ستازش،
مذاکره ،روشهای ترکیبی و تلفیقی از مهمترین این شیوههاست اختالفات در شیوههای جایگزین حل
و فصل اختالفات در خارج دادگاههای دولتی و به صورت دوستانه حل و فصل متیشتوند کتم هزینته
بودن ،سریع بودن ،محرمانه بودن ،انعطاف پذیری و رسیدگی مو وع از جانتب متخصصتین ،از عمتده
ترین مزایای این شیوه است الزامآور نبودن تصمیم حاصل از شیوههای مذکور و عتدم قابلیتت ارجتاع
برخی دعاوی نیز از نقاط

عف آن میباشد )(Motiwal,, 1997,P. 453
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اختالفات تجاری بین المللتی :در حتوزه تجتارت بتینالمللتی اکرتر اختالفتات ناشتی از موانتع تجتاری،
صادرات ،فروش کاال و ختدمات ،حمتل و نقتل بتینالمللتی کتاال ،تفستیر و اجترای موافقتتنامتههتا و
قراردادها ،نحوه صدور مجوز جهت سرمایهگذاری خارجی و

به وجود میآیتد اختالفتات تجتاری

بینالمللی معموالً به علت عدم ر ایت طرفین به انجام متذاکره ،ادعتای عتدم پرداختت بترای کتاالی
خریداری شده ،یا در کاالی دریافتی نقص وجود داشته است() Cunningham, 1998, p.3
اختالفات مالی و بانکی بین المللی :اختالفات مالی و بتانکی عمتدتاً در حتوزه سترمایهگتذاری و نقتل و
انتقال وجوه نقد و اسناد اعتباری بروز میکند به طورکلی این اختالفات در روابط مالی بین مؤسستات
و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف ،روابط بانکی و مالی اشخاص خصوصتی
و دولتی ،نحوه اعطای وام و تسهیالت توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،مسالل مربتوط بته
شرکتهای چندملیتی ،بانکداری اینترنتی بینالمللی ،ارزهای دیجیتال و بازپرداخت وامهای استقرا ی
رخ میدهد

)(Golden & Lamm,2015

ب) پیشینه تحقیق
طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته ،در داخل کشور به صورت تخصصی درخصوص مکانیسمهتای
حل و فصل اختالفات حوزه مالی و بانکی در سطح بینالمللی ،پژوهش جامعی انجام نشده است با این
حال ،در مورد روش های حل اختالفات در حوزه تجاری معدود کارهای پژوهشی صورت گرفته است
که در اینجا به برخی آنها اشاره میشود:
فرزاد پیلتن درمقاله «رژیم حقوقی حل و فصتل اختالفتات در ستازمان جهتانی تجتارت» ستازوکارهای
حقوقی حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت را بررسی کرده است تأسیس سازمان جهتانی
تجارت و در اوایل دهه  1990و عضویت اکرر کشورهای دنیا در سازمان مزبور و گستترش روز افتزون
تجارت بین اعضا باعب شد تا روشهای حل و فصل اختالفات در این سازمان مورد توجه قترار گیترد
در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سازوکار دقیقتر و کاملتری به این منظتور پتیشبینتی شتده بته
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گونهای که هم اکنون این سازوکار یکی از ویژگیها و امتیازات مهم سازمان فوق محستوب شتده کته
رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این واقعیت و در عین حال اهمیت مو توع و

لیندا ریف در مقالهای با عنوان « ستازش بته مرابته ستازوکاری بترای حتل و فصتل اختالفتات تجتاری و
اقتصادی بینالمللی» در مجله حقوق بینالمللی فوردهام صرفاً به بررستی ستازوکار ستازش جهتت حتل
اختالفات اقتصادی بینالمللی پرداخته است بر اساس یافتههای این مقاله ،سازش میتواند نقتش مهمتی
در حل و فصل اختالفات اقتصادی بین المللی ایفا کند سازش در ساختارهای حل و فصل اختالفات در
کل نظام فراملی به شکل سنتی یا ترکیبی پیشبینی میشود در عین حال ،در عمل ،سازش در مقایسه با
داوری کمتر مورد استفاده قرار میگیرد در معاهدات تجاری بینالمللی ،اعتم از دو یتا چنتد جانبته ،از
تکنیک سازش بسیار استفاده میشود ()Linda,1990
یوسف درویشی هویدا در رساله دکتری خود با عنوان «شیوههای جایگزین حتل و فصتل اختتالف» در
دانشگاه تهران به روشهای حل و فصل اختالفات در خارج از دادگتاههتا پرداختته استت وی در ایتن
رساله به این نکته اشاره دارد که اختالفات در شیوههتای جتایگزین حتل و فصتل اختتالف معمتوالً بته
صورت دوستانه ،خصوصی و محرمانه حل و فصل میگردند و طرفین با کمک شخص االب بیطرف،
چگونگی حل و فصل اختالف را معین میسازند (درویشی هویدا)1387 ،
منشاء ایجاد اختالفات بانکی و مالی
مکانیسمهای حل و فصل اختالف بعنوان ابزار مواری برای ایجتاد کانتالهتای ارتبتاطی بتین بانتکهتا،
مؤسسات و بنگاههای اقتصادی و سرمایهگذاری بشتمار متیرود بتازیگران ایتن حتوزه هنگتامی موفتق
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رورت توجه و شناخت دقیق آن دارد( پیلتن)1391،

خواهند شد که راههای قابل اعتمادی را برای نیل به اهداف رفع نگرانیهای مشترک خود توسعه ارالته
دهند و راهکارهای شتفاف و متواری را بترای حتل نگرانتیهتای ناشتی از پیچیتدگی درحتال افتزایش
بازارهتتای متتالی ،قراردادهتتای خریتتد و فتتروش و انتقتتال محصتتوالت ختتود خواهنتتد یافتتت کتته بتواننتتد
روشهای پیچیدهتر حل اختالف در معامالت برون مرزی و بینالمللی خود بکار گیرند
بیشترین اختالفات بین المللی حوزه اقتصاد ،مربوط به اختالفات مالی ،سرمایهگذاری ،تجتاری و بتانکی
است این مسالل به طور کلی مربوط به روابط مالی بین مؤسسات و بنگاههای تجاری و سرمایهگتذاری
از ناحیه کشورهای مختلف ،اشخاص خصوصی ،صندوق بینالمللی پول ،بانک جهتانی ،شترکتهتای
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چندملیتی و بانکداری بینالمللی در بازپرداخت وامهای استقرا ی است در حوزه تجتاری بتینالمللتی
نیز اکرر اختالفات ناشی از فروش بینالمللی کاال و ختدمات ،حمتل و نقتل بتینالمللتی کتاال ،تفستیر و
اجرای موافقت نامههای صدور مجوز بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی به وجود میآیتد اختالفتات
تجاری بینالمللی معموالً به علت عدم ر ایت طرفین به انجتام متذاکره ،ادعتای عتدم پرداختت بترای
کاالیی که خریدار آن را ابتیاع کرده ،یا در کاالی دریافتی نقص وجود داشته است
 .1منشاء ایجاد اختالف ناشی از موافقتنامه های بانکی و یا قراردادهای مالی
طرح هرگونه دعوا از سوی هریک از طرفین معموالً با یک شرط مقدماتی شتروع متیشتود ایتن نتوع
دعاوی یک طرف دعوا معتقد است «منافعی که به طور مستتقیم یتا غیرمستتقیم ناشتی از اجترای یتک
موافقتنامه بانکی و یا قرارداد مالی نقض یا مخدوش شده است یا طرف مقابل مانعی را در راه رسیدن به
اهداف مقرر در موافقتنامه برای وی ایجتاد کترده استت» بنتابراین ممکتن استت اختالفتات بتا ماهیتت
متفاوتی منجر به طرح دعوا از سوی یکی از طرفین شود در اختالف ناشی از موافقتنامه های بانکی و یا
قراردادهای مالی معموالً اختالف میان بانک مرکتزی کشتورها و ستایر بانتکهتای عامتل و مؤسستات
اعتباری درخصوص سامانههای پرداخت ،رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی ،معیارهای همتاهنگی بتا
استانداردهای جهانی بانکداری الکترونیکی و اینترنتی وموافقتنامه های بین بانکی بروز میکند کته در
ادامه به بررسی برخی از این دعاوی خواهیم پرداخت:
الف) طرح دعوا به دلیل نقض حقوق قراردادی
طرح دعوا به دلیل نقض مقررات ،اولین و معمولترین شیوه طرح دعتوا در حتوزه اختالفتات بتانکی و
مالی است در این شیوه باید اابت شود که در نتیجه قصور یکی از طرفین (دول عضو یا شترکتهتا یتا
مؤسسات مالی و بانکی) در ایفای تعهداتی که بته موجتب مقتررات منتدرج در موافقتنامته بتانکی و یتا
قرارداد مالی داشته است ،منافع طرف دیگری نقض یا خدشهدار شده است( بیازاده ،صادقی)1391،
ب) طرح دعوا بدون ادعای نقض مقررات
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دومین شیوه طرح دعوا ،روشی است اصطالحاً دعوا بدون ادعای نقض مقررات منتدرج در موافقتنامته

موافقتنامه ها نیست ،بلکه خواهان مدعی است ارتکاب عملی منجر به خدشه دار شدن منفعتی شده کته
عرفاً انتظار میرفته از سوی طرف دیگر نصیب وی گردد این شیوه طرح دعوا در نظتام حتل و فصتل
اختالفات سازمان جهانی تجارت پیشبینی گردیتده استت ایتن آلتین ختاص متیتوانتد بترای جبتران
خسارت ناشی از اختالفات بانکی و مالی بسیار مورد استفاده قرار گیرد (همان)
ج) طرح دعوا به دلیل وجود یک وضعیت خاص
آنچه از اصطالح «طرح دعوا به دلیل وجود یک و عیت یا حالت» فهم میشود این است که این شیوه
میتواند وجود هر و عیتی را شامل شود که تحت یک و عیت یا حالت خاص ایجاد شده باشد یک
و عیت خاص ممکن است ناشی از مشکالت اقتصادی (مانند تحریمهای اقتصادی ،علل سقوط ارزش
ارز ملی ،تعرفه بر کاالها ،مربوط به تراز پرداختها و مانند آن) باشد که دولتها خواهند توانستت بتا
توسل به این و عیت ،برای مسالل مالی و بانکی طرح دعوی نمایند
گرچه رویه قضایی یا آرای حقوقی زیادی در خصوص این و عیت وجود ندارد ،اما میتوان به طترح
دعوای ج ا ایران علیه ایاالتمتحده در دیوان بینالمللی دادگستتری ( )ICJدر ستال  2018درخصتوص
توقیف غیرقانونی اوراق بانکی و اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبته از ستوی آمریکتا اشتاره کترد
ایران در این دادخواست ادعای نقتض قطعنامته  2231شتورای امنیتت و توافتق هستتهای برجتام توستط
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بانکی و یا قرارداد مالی آغاز میگردد در اینجا ادعاها مبتنی بر نقض مقررات یا در تعار

با مقررات

آمریکا را به دیوان اراله داد  1دیوان در قرار موقت خود اعالم کرد که ایاالتمتحده باید اطمینان دهتد
که تحریمهای یکجانبه آن علیه جمهوری اسالمی نباید بر آزادی تجارت ،ایمنتی پروازهتا و کاالهتای
بشردوستانه و اساسی اار منفی داشته باشد
 .2سازوکارهای حل و فصل اختالفات مالی و بانکی در حقوق بینالملل
شیوههایی که برای حل و فصل اختالفات بانکی اعمال میشود ،از حیب چارچوب با شیوههای مرستوم
برای حل و فصل اختالفات تفاوت چندانی ندارند این شیوهها ،ازجمله شامل داوری ،سازش ،مذاکره،
1 http//:www.icj-cij.org/Cases/15 Feb 2019
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میانجیگری ،کارشناسی و موارد مشابه است که با جرح و تعدیلهای الزم ،در حوزه اختالفات متالی و
بانکی نیز قابل استفاده هستند بطور کلی ،برای رفع اختالفات عرصه اقتصاد بینالمللی غالباً از دو شتیوه
مرسوم استفاده میگردد که شامل روشهتای حقتوقی (داوری و رستیدگی قضتایی) و روشهتای غیتر
حقوقی ( )ADRاست در ادامه به بررسی این شیوهها میپردازیم:

 1-2روشهای حل و فصل حقوقی اختالفات
الف) داوری
اولین روش حقوقی حل و فصل اختالفات بتینالمللتی بترای اختالفتات متالی و بتانکی «داوری» استت
داوری مرسومترین شیوه حقوقی حل و فصل اختالفات به شمار میآید شیوه داوری این امتیاز را دارد
که به متنازعین امکان میدهد داوران مطلوب خود و قانون حاکم بر رسیدگی را برگزینند و بدینستان
به تخصصهای الزم در حوزه مو وع نتزاع دستت یابنتد افتزون بتر ایتن ،داوری در مقایسته بتا ستایر
روشهای رسیدگی حقوقی (قضالی) سریعتر است و میتواند محرمانه بودن قضتیه را نیتز تتا حتدودی
تأمین نماید (نیکبخت)12 :1382 ،
ارتباط مسالل پولی و بانکی با منافع عمومی و داراییهای ملی مانع از آن شده که مرکز داوری خاصتی
برای حل و فصل اختالفات بانکی در سطح بینالمللی به وجود آید با این حال ،ایتن امتر بته ایتن معنتا
نیست که اختالفاتی از این دست از طریق داوری حل و فصل نمیشود یا به داوری قابل ارجاع نیستتند
در واقع ،پروندههای متعددی برای اختالفات مالی و بانکی در سطح بینالمللی وجود دارد که مو توع
آن به طور مستقیم به اختالفات میان بانکها ارتباط داشته و حتی طرف برخی از این دعاوی بانکهای
مرکزی هستند که به لحاظ نظری ،مصونیت و داراییهای آنها در سطح بینالمللی ادعا میشود
امروزه مراکز متعددی در درون کشورها و در سطح بینالمللی برای حل و فصتل اختالفتات تجتاری و
مالی تشکیل شده است هر یک از این مراکز داوری دارای آیین دارستی و قواعتد داوری مختتص بته
خود هستند برای نمونه« ،اتاق بازرگانی بینالمللی»« ،1انجمن داوری آمریکتا»« ،1اتتاق داوری لنتدن» و
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1 international chamber of commerce

مشهور داوری در سطح جهان به شمار میآیند همچنین در سطح منطقهای براستاس ویژگیهتای بتومی
منطقه مراکز داوری برای فیصله اختالفات تجتاری و اقتصتادی ایجتاد گردیتدهانتد بترای مرتال «مرکتز
بینالمللی محاستبات و ارجتاع استالمی» 3در داکتا و امتارات متحتده عربتی و «مرکتز منطقتهای داوری
بینالمللی کواالالمپور» 4برای رسیدگی به اختالفات ناشی از توافق های تجاری و مالی بر اساس اصتول
شریعت اسالم تأسیس شدهاند
مزایای توافق بر حل و فصل اختالفات بوسیله داوری که بر مبنای «حقوق قراردادها» منعقد شود ،باعب
شده تا مؤسسات بانکی و شرکتهای تجاری ومالی رجوع به داوری را بر حل و فصل قضتایی تترجیح
دهند از این رو ،گزینش داوریهای بینالمللی در قالتب «موافقتنامتههتای رجتوع بته داوری» یتا «درج
شرط رجوع به داوری» در قراردادهای مالی و بانکی ،بجای توسل بته دادگتاههتای داخلتی کشتورهای
متبوع ،شیوه مطلوب سرمایه گذاران خارجی ،مؤسسات بانکی و شرکتهای تجاری استت( مجتهتدی،
)177 :1390
ب) رسیدگی قضایی
دومین روش حقوقی حل اختالفتات بتینالمللتی در حتوزه متالی و بتانکی« ،رستیدگی قضتایی» استت
رسیدگی قضایی در دادگاههای دولتی است که بدون شک رسمیترین شیوه است البتته حتل و فصتل
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«مرکز بینالمللی حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایهگذاری ختارجی» 2ازجملته نهادهتای متشتکل و

قضالی منازعات معموالً کُند ،پرهزینه ،غیرمطمئن و علنتی استت معتذلک ،از نظتر تتاریخی رستیدگی
1 American arbitration association
2 international center for settlement of investment disputes
3 The arbitration procedure of International Islamic Center for Reconciliation and
Arbitration may be accessed at: http://iicra.com/en/misc_pages/detail/47025a8fda, Date
of Access: 13.02.2017.

4 The Arbitration Rules of Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration may be
accessed at: http://klrca.org/Arbitration-KLRCA-Arbitration-Rules-(Revised-2013),
Date of Access: 13.02.2017.

367

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  37زمستان 1398

قضالی طریقهای است که همته سیستتمهتای حقتوقی بترای حتل و فصتل اختالفتات آن را پذیرفتتهانتد
(الریجانی )91 :1389 ،با این وجود ،تعیین دستگاه قضایی کشورهای متبوع( سرمایهگذاران ختارجی،
مؤسسات بانکی و شرکتهای تجتاری) بته عنتوان مرجتع حتل اختتالف و ستپردن سرنوشتت دعتاوی
خارجی به مراجع مزبور به لحاظ عدم بیطرفتی آن ،دغدغته و نگرانتی اصتلی ایتن اشتخاص و نهادهتا
میباشد (مجتهدی )177 :1390 ،دسترسی به یک مرجع قضایی بینالمللتی بتی طترف و مستتقل بترای
رسیدگی به اختالفات مالی و روابط بانکی آن ها انتظاری به حق و مقرون به عدالت است ،اما در عرصه
بین المللی ،عالوه بر اینکته ختود مؤسستاتش اشتخاص و نهادهتا تمتایلی بته رجتوع بته سیستتم قضتایی
بینالمللی ندارند ،یافتن مرجع صالحیت دار و صالح برای رسیدگی به اختالفات حوزه اقتصادی مشکل
خواهد بود
 2-2سازوکار حل و فصل غیرحقوقی یا روشهای جایگزین حل اختالفات ()ADR

الف) شناخت روشهای جایگزین حل اختالف
سابقه اشاره به عبارت «روشهای جایگزین حل اختالف» را میتوان در سخنرانی «رسو پوند» 1مشاهده
کرد وی در جلسه ساالنه انجمن بتاربری آمریکتا در  29اوت  1906بته نار تایتی عمتومی در اجترای
عدالت در ایاالتمتحده پرداخت پیشنهادها و توصیههای وی موجب توسعه سازوکار جایگزین نظام-
های قضایی در سراسر جهان گردید «روشهای جایگزین حل اختالف» فرآیند حل و فصتل مستالمت
آمیز اختالفات خارج از دادگاههای رسمی دولتی است در این روش دادرسی از طریتق یتک شتخص
االب بی طرف به منظور حل اختالف بکار گرفته میشود گرچه به نظر میرسد این تعریف از ()ADR
ساده باشد ،اما مباحب جدی در مورد معنای واقعی حل اختالفات جتایگزین وجتود دارد (

& Moffitt

)Bordone, 2005, p.25
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1 Roscoe Pound

 -1فرآیندی کارآمد برای حل اختالفات از طریق غیرقضایی استش
 -2در زمان و هزینههای دادرسی صرفه جویی میکندش
 -3میتواند نتایج قانونی و الزامآور بدنبال داشته باشدش
 -4فرآیندی خصوصی و محرمانه استش
 -5از طریق یک االب بی طرف انجام میگیردش
 -6توسل به آن داوطلبانه است ،اما میتواند اجباری باشدش

مقاله پژوهشی :روشهای حل و فصل اختالفات بانکی و مالی بینالمللی (با تاکید بر «شیوه جایگزین حل اختالفات» ())ADR

ب) ویژگیهای روش جایگزین حل اختالف()ADR

 -7انعطاف پذیر است و با سرعت رسیدگی میکند ()Nolan Haley, 2008

ج) اقسام شیوههای جایگزین حل اختالف
یکی از تقسیم بندیهای مهم ،تقسیم شیوههای جایگزین حل اختالف بر مبنای الزامآور بودن یا نبون نظر
شخص االب است به موجب این معیار شیوههای جایگزین به دو دسته قابل تقسیم است:
 -1شیوههایی که حل و فصل اختالفات منوط به توافق طرفین است:
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الف) مذاکره1

تالشهای

نیک(مساعی جمیله)2

میانجیگری3

کدخدا منشی و سازش

4

 -2شیوههایی که رأی شخص ثالث برای طرفین الزامآور است:
کارشناسی5

هیأت بررسی

اختالف6

الف) مذاکره
مذاکره یکی از قدیمیترین ،معمتولتترین ،آستانتترین ،متتداولتترین و متوارترین گزینته بترای حتل
اختالفات بینالمللی است مذاکره روش مستقل حل اختالفات بوده و هدف از آن پیدا کتردن راهحتل
خالقی است که ر ایت طرفین را جلب نموده تا هریتک از آنتان بتواننتد منتافع ختود را حفت .کننتد
(عرفانی)30 :1385 ،
در قرارداد بینالمللی معموالً شرط میشود که دادگاه فقط هنگامی صالحیت رسیدگی به اختالفات را
دارد که مو وع از طریق مذاکره حل و فصل نشده باشد وجه افتراق متذاکره بتا روشهتای دیگتر آن
است که در مذاکره شخص االری وجود ندارد که در مورد حل اختالف راهکاری را به طرفین پیشنهاد
کند ،بلکه خود طرفین اختالف مستقیم یا غیر مستقیم با یکتدیگر گفتگتو متینماینتد متذاکره معمتوالً

1 Negotiation
2 Good Offices
3 Mediation
4 Conciliation
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5 Expert determination
6 Dispute review board

حل اختالف و حصول نتیجه وجود داشته باشد (عرفانی)25 :1385 ،
مذاکره و گفتگو یکی ازکم هزینهترین ،معمولترین و غیر رسمیترین راههای حل و فصتل اختالفتات
تجاری و بانکی بینالمللی است در مذاکره طرفین اختالف به جای مراجعه به داوری یتا دادگتاه ستعی
میکنند اختالف را از طریق گفتگو حل و فصل نمایند گفتگو و مذاکره به طرفین این اجازه را خواهد
داد که با حف .روابط مالی و بانکی خود ،اختتالف را حتل و فصتل نماینتد اختالفتات متالی و بتانکی
بینالمللی از طریق مذاکره حل و فصل میگردند مشروط بر اینکته در قترارداد پتیشبینتی شتده باشتد
بسیاری از قراردادهای سرمایهگذاری ،مالی و بتانکی بتینالمللتی طترفین را ملتزم متیکننتد کته قبتل از
مراجعه به داوری یا دادگاه ابتدا تالش نماید که اختالف را از طریق مذاکره و گفتگو حل کنند بترای
دست یابی به نتیجه بهتر از مذاکرات ،معموالً در قراردادها یک فرجه زمانی تعریف میشود که چنانچه
در آن مدت مذاکرات نتیجه ندهد ،هرکدام از طرفین بتواند دعتوی را از طریتق ستایر روشهتای حتل
وفصل اختالفات تعقیب نماید
برای تشویق استفاده از مذاکره برای حتل و فصتل اخ تالفتات بته عنتوان یتک شتیوه جتایگزین ،برختی
سازمانهای مالی و تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بینالمللی ،ایکسید ،صندوق بینالمللتی پتول و بانتک
جهانی امکاناتی را برای طرفین اختالف فراهم کردهاند که بتوانند تحت نظر آن نهادها اختالف خود را

مقاله پژوهشی :روشهای حل و فصل اختالفات بانکی و مالی بینالمللی (با تاکید بر «شیوه جایگزین حل اختالفات» ())ADR

مستلزم این معنی است که طرفین با حسن نیت گفتگو کنند ،به نحوی که چشم انتدازی از موفقیتت در

از طریق مذاکره حل و فصل کنند
در مواردی که در نظام بانکی اختالفی به وجود آید ،میتوان در جای که با قواعد آمره تعار

نداشته

باشد ،مو وع را با مذاکره حل کرد به ویژه در اختالف میان بانک مرکزی کشورها و سایر بانکهای
عامل در خصوص سامانههای پرداختت ،استتانداردهای ایمنتی ،معیارهتای همتاهنگی بتا استتانداردهای
جهانی بانکداری الکترونیکی و اینترنتی ،مذاکره و گفتگو میتواند شیوه مناسبی برای حل مسأله ،پیش
از تبدیل به یک اختالف جدی باشد با این اوصاف ،روش مذاکره به عنوان یک «روش جایگزین حل
اختالف»( )ADRتمام یا حداقل بخشی از اختالفات نظام بانکی و مالی را حل و فصتل نمایتد در ایتن
روش ،من هماهنگی و مذاکره با طرفین دعوا ،تالش میشود عتالوه بتر فرونشتاندن دامنته اختتالف،
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زمینه برای برقراری مجدد روابط بانکی فراهم گردد
ب) تالشهای نیک(مساعی جمیله)
محدودترین شکل مداخله شخص االب برای حل و فصل اختالف ،روش «مساعی جمیله» است در این
روش حل اختالف ،شخص یا االری (اعم از فردی یا جمعی) که در اختالف ذینفع نباشد میکوشد کته
زمینههای تفاهم بین دو کشور را فراهم آورد و به طور محرمانه پیشنهادهای خود را به طرفین اختتالف
اراله می دهد و میکوشد که طرفین اختالف را به مذاکره رو در رو ترغیب نماید بتدون آن کته ختود
مستقیماً در مذاکرات دخالت داشته باشد (فرحسا )213 :1383 ،به عبارت دیگر شخص االری (یا یتک
دولت االب) طرفین را به مذاکره یا از سر گرفتن مذاکره قبلی تشویق و ترغیب نماید و یا طریق تمتاس
و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد دولت االب ممکن است به ابتکار ختود یتا بته درخواستت
یکی یا هر دو طرف اختالف ،دست به مساعی جمیله بزند (فورگ)34 :1382 ،
ج) میانجیگری
میانجیگری شیوهای ارادی ،غیررسمی ،غیرالزامآور ،محرمانه و با آیین منعطف برای حل اختالف است
که در آن میانجی بیطرفی به درخواست طرفین برای رسیدن به نتیجهای تالش میکند که برای هر دوی
آنها ر ایتبخش باشد به طور کلی فرآیند میانجیگری مستتلزم مشتارکت شتخص اتالری استت کته
میانجی یا تسهیل کننده نامیده شده و به طرفین جهت حصول بته یتک توافتق دوجانبته یتا آزاد کمتک
میکند اختیار تصمیمگیری در این فرآیند با طرفین است با توجّه به مفتاهیم ارالته شتده در خصتوص
میانجیگری این نکته مسلم است که میانجیگری کامالً اختیاری و داوطلبانه بوده و هیچ یتک از طترفین
مکلف به مراجعه به این شیوه نیستند به عالوه میانجی هیچ قدرتی برا تحمیل یتک راهحتل بته اطتراف
دعوی ندارد و نیز هر یک از طترفین دعتوی متیتواننتد هتر زمتان کته بخواهنتد و در هتر مرحلتهای از
رسیدگی و قبل از امضاء راهحل مورد توافق ،از ادامه کار صرف نظر نمایند
از جهت فرایند زمانی ،توسل به «میانجیگری» پس از «مذاکره» اتفاق می افتد بدین معنا که در صورت
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بروز اختالف ،ابتدا طرفین سعی در مذاکره و حل و فصل آن نمایند در صورت عدم موافقت ،هر یک

میانجیگری تابع اصول و شروطی است اولین شرط در میانجی گری آن است که میانجی باید شتخص
االب و بی طرفی باشد برای تضمین این امر ابزارهای میانجی گری باید به صورتی اراله شود که متعلق
به هیچ یک از طرفین نباشد همچنین در میتانجی گتری طترفین متیتواننتد میتانجی ختود را انتختاب و
عوامل مختلفی نظیر تواناییهای شخصی میانجی شامل تخصص ،شکیبایی ،خوش بینی ،آگاهی میانجی
از نقش خود در اختالف بین طرفین ،توانمندیهای ناشی از آموزش و تجربه ،و عیت حرفتهای ماننتد
عضویت میانجی در انجمنهای داخلی و بینالمللی را مد نظر داشته باشند
اگر این پیشنهاد پذیرفته شد ،مناقشه حل میشود و اگر پذیرفته نشد میانجیگر آنقدر راهحتل و پیشتنهاد
اراله نموده تا مورد پذیرش طرفین قرار گیرد طرفین اختالف در مورد پذیرش پیشنهادهای میانجیگیری
اجباری ندارند و نظر میانجی برخالف داور الزامی و اجباری نیست و طرفین میتوانند نپذیرند( محبتی،
)1386
استفاده از میانجیگری در عرصه بانکداری که اختالفات طرفین با پتول و پرداختتهتای بتانکی ارتبتاط
مییابد مورد توجه ویژه طرفهای اختالف خواهد بود بدین معنتا کته در قراردادهتای بتانکی و متالی
طرفین در قسمت مربوط به «حل و فصل اختالفات» این قید گنجانیده شود که» جز در مورد آن دسته از
اختالفاتی که به دلیل تعار

با مقررات آمره یا ارتبتاط بتا حقتوق کیفتری ،بایتد در دادگتاههتای بتین

مقاله پژوهشی :روشهای حل و فصل اختالفات بانکی و مالی بینالمللی (با تاکید بر «شیوه جایگزین حل اختالفات» ())ADR

از طرفین میتواند طرف دیگر را برای میانجیگری دعوت کند

اللمللی مطرح شوند ،در سایر موارد ،حل و فصل اختالفات طرفین بتا توستل بته شتیوههتای جتایگزین،
انجام خواهد گرفت با قید مرکزی برای حل و فصل اختالفتات بتانکی ،ایتن مرکتز بایتد آیینتی بترای
میانجیگری داشته باشد که من رعایتت مقتررات آمتره پتولی و بتانکی ،از قواعتد کلتی میتانجیگری
تجاری پیروی کند
هـ) کارشناسی
در قراردادهای بانکی و مالیه بینالمللی ،گاه طرفین ترجیح میدهند که برخی از اختالفات را از طریتق
ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند این مسالل عمدتاً جنبه فنی و حرفهای دارد و مستلزم اظهار نظتر
حقوقی و قضایی نیست معموالً در این قراردادها قید میشود که چنانچه در مورد حستابهتای بتانکی
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بین طرفین اختالف بروز کند ،نظر کارشناسان بانک جهانی و یا یک سازمان حسابرسی بینالمللی اختذ
شود یا چنانچه اختالفی در مورد کیفیت خدمات اراله شده بتروز کنتد ،نظتر یتک ستازمان حسابرستی
بینالمللی یا نهاد کارشناسی دارای صالحیّت اخذ شتود ستازمانهتا و شترکتهتای تخصصتی زیتادی
وجود دارند ،که وظیفه کارشناسی را انجام میدهند
معموالً مراجعه به کارشناس و کسب نظر وی در قراردادها پیشبینی میشود و یا ممکن است متعاقباً در
زمان بروز اختالف مورد موافقت طرفین قرار گیرد در این قراردادها ،اولین مسئلهای که طرفین بر روی
آن اتفاق نظر پیدا میکنند مو وع یا اختالفاتی است کته قابتل ارجتاع بته کارشناستی استت و دومتین
مو وع تعیین کارشناس (افراد حقیقی یا حقوقی) است که بررستی مو توع متورد اختتالف بته آنهتا
محول میشود
نظرکارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهات زیر متفاوت است:
اوالً ،در داوری و دادرسی رأی الزم االجرا صادر میشود که در کشور محل صدور رأی طبتق قتوانین
محلی و در خارج از آن در چهارچوب معاهدات قابل اجرا هستند در حالی که نظریه کارشناسی فتی-
النفسه الزم االجرا نیست ولی میتواند مستند رأی دادرسی یا داوری قرار گیرد حتتی در صتورتی کته
طرفین توافق نموده باشند که نظریه کارشناسی قاطع بین طرفین باشد ،باز در صورتی کته توافتق مزبتور
اجرا نشود یا در مورد مفاد آن اختالف بروز کند ،جهت الزام متعهد مُو وع باید به داوری یا دادرستی
ارجاع شود
اانیاً ،نظرکارشناسی معطوف به بررسی و اظهار نظر در مورد یک مسئله «مُو وعی» (بروز یتک امتر در
عالم واقع) 1و نه یک مسئله «حکمی» (حقوقی) 2است مرالً اظهار نظر در متورد رعایتت استتانداردها و
مطابقت کیفیت خدمات بانکی با مشخصات متذکور در قترارداد و امرتال آن یتک مستئله «مُو توعی»
است در حالی که داور یا قا ی فراتتر از بررستی مو توعی حکتم مستئله را نیتز بیتان متیکنتد ،مترالً
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1 matter of fact
2 matter of low

نشده است ،پس خوانده مسئول است و باید خسارت وارده به خواهان را جبران کند
توجّه روز افزون به کارشناسی و جایگاه مهم آن در حل و فصتل اختالفتات بتانکی و متالی و تجتاری،
باعب شد تا «اتاق بازرگانی بینالمللی»( )ICCدر ستال  1977مقرراتتی را راجتع بته «ارجتاع اختالفتات
راجع به اعتبارات اسنادی و بانکی به کارشناسان» را تهیه و منتشر کند این اتاق همچنین ،مرکزی را بتا
عنوان «مرکز بینالمللی کارشناسی» 1راه اندازی کرد هدف این مرکز اراله ختدمات کارشناستی و فنتی
در زمینههای گوناگون مالی و بانکی و تجاری به بازرگانان و فعاالن بانکی بینالملل اراله میدهد اتاق
بازرگانی بینالمللی در سال  2002مقررات خود را با عنوان «مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی راجع بته
حل و فصل اختالفات ناشی از اسناد اعتباری از طریق کارشناسی» مورد بازبینی قرار داد این مقررات به
عنوان یک روش جایگزین حل اختالفات( ،)ADRمیکوشد تا اختالفتات طترفین در متورد اعتبتارات
اسنادی ،اسناد وصولی و یا مانت نامههای بانکی را از طریق کارشناسی حل و فصل کند بته موجتب
این مقررات ،مو وع اختالف به سه کارشناس محول میشود که در مورد مُو وع اختالف اظهار نظر
میکنند اظهار نظر کارشناسان برای طرفین الزامآور نیست مگر به نحو دیگری بین طرفین مقترر شتود
استقالل کارشناسان در این مقررات تضمین و نحوه رسیدگی آنها معین شده است
و) روش کدخدامنشی و سازش
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میگوید چون کیفیت خدمات با مشخصات مذکور در قرارداد مطابقت ندارد و یا استانداردها رعایتت

روش کدختتدا منشتتی و ستتازش ،یتتک گتتام قبتتل از مرحلتته داوری رستتمی استتت ستتازش نستتبت بتته
میانجیگری ،رسمیتر است زیرا مشتمل بر یک روند رسمی است که در آن سازش دهندگان ،مو وع
منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار میدهند سپس برای حل مو توع پیشتنهادات رستمی بته طترفین
اراله میکنند تحقیق و بازپرسی برای سازش هم متضمن واقعات امر و مبتانی حقتوقی آن استت و هتم
جنبهها و ابعاد غیر حقوقی مو وع (نیکبخت)54 :1383،
روش کدخدا منشی و سازش معموالً به صورت محرمانه انجام میشود ،زیرا برای دولتها دادن امتیتاز

1. ICC International Center for Expertise
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در جریان سازش آسانتر است ،به شرط این که علنی و فاش نشود اگتر پیشتنهادات ستازشدهنتدگان
مقبول واقع شود ،معموالً به صورت مکتوب در میآید که سند ابت و بط توافقها است اما در عمل
سازش به معنایی که گفتیم کمتر پیش می آید شاید به این علت که هرگاه اتختاذ طترق غیتر رستمیتتر
(مساعی جمیله ،میانجیگری ) ،برای حل اختالف ،توفیقی به بار نیاورده باشد بعید استت طریقته روش
کدخدا منشی و سازش راه به جایی ببرد( نیکبخت)54 :1383 ،
کارآیی روش جایگزین حل اختالفات بانکی و مالی
اختالفات در شیوه های جایگزین حل و فصل اختالفتات در ختارج دادگتاههتای دولتتی و بته صتورت
دوستانه ،خصوصی و محرمانه حل و فصل میشوند تشریفات خشک و انعطاف ناپذیر قضتایی در ایتن
روشها رعایت نمی شود و طرفین با کمک االب بیطترف چگتونگی حتل و فصتل اختتالف را معتین
می سازند در این شیوه دعاوی به طور معمول با هزینه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به دادگاهتا خاتمته
مییابد و در اغلب شیوهها خاتمه دعوا مستلزم ر ایت و توافق طرین میباشتد کته همتین امتر حفت .و
رابطه طرفین دعوا را در حتل و فصتل مناقشته تستهیل متینمایتد داوری ،میتانجیگری ،ستازش ،حکتم
کارشناسی ،هیات بررسی اختالف ،رسیدگی اختصاری و روشهای ترکیبیای دی آر جزو شیوههای
پرکاربرد جایگزین حل و فصل اختالفات بشمار میروند
روشهای جایگزین میتواند به دلیل پیامتدهای عادالنته ،ستادگی و ستهلالوصتول بتودن ،نترخ پتایین
هزینهها برای بازیگران عرصه اقتصاد بینالملل بسیار جذاب و مفیتد باشتد همچنتین ،حتل مناقشتات بتا
استفاده از روشهای جایگزین می تواند نتایج منصفانه و ارزش افزودهای برای طترفین بتههمتراه داشتته
باشد برای طرف های اختالف سرعت در زمان رسیدگی بته شتکایات و صترفه جتویی در هزینتههتا از
اهمیت بسزایی برخوردار است ،لذا آنها در گام اول تالش خواهند کرد تا اختتالف ختود را از طریتق
گفتگو و سازش حل و فصل شودش و در گام دوم مو وع به کارشناسان مالی بینالمللتی و متخصصتان
بانکی محول خواهد شدش و در نهایت و درصورت تداوم اختتالف مو توع بته داوری ارجتاع خواهتد
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گردید که تمامی این فرآیند در زمره «روشهای جایگزین» جای میگیرد
برای افزایش کارآیی روشهای جایگزین ،گونههای آن می توانند با یکدیگر ادغام و ترکیب گردنتد،

جدید را برای فرآیند حل و فصل اختالفتات ایجتاد کنتد تمتام فعالیتتهتای اجتمتاعی و اقتصتادی در
بخشهای مختلف ،از جمله بانکداری و امور مالی ،تحت تأایر قرار خواهد گرفت
بتر استتاس اعتالم گتتروه بانتک جهتتانی« ،روشهتای جتتایگزین حتل و فصتتل اختالفتات» یتتک راهحتتل
امیدوارکننده با اراله ساختار قابل اعتماد و مجموعهای از شیوههایی است که با توسل بته آن بانتکهتا،
موسسات مالی و شرکتهای تجاری میتوانند بدون مراجعه به دادگاههای دولتی ،راهحلهتای متؤاری
را چالش در روابط بانکی و مالی خود پیدا میکنند ()(World Bank Group, 2011, p. 2
به طور کلی ،بانکها و مؤسسات مالی در سراسر جهان «روشهای جایگزین» را به عنوان ابزاری مفیتد
برای طیف گستردهای از اختالفات بانکی و مالی بینالمللی (ماننتد بتدهیهتای دولتتی ،ادعاهتای عتدم
بازپرداخت وامها و ) میان خود استفاده میکنند در حقیقت ،بسیاری از بانکهای بینالمللتی و ستایر
مؤسسات مالی شکایات و دادرسی خود را به دلیل مزایای وا تح ختارج از صتالحیت مراجتع قضتایی
بینالمللی و از طریق این روشها سازماندهی کردهاند
کارآیی «روشهای جایگزین حل و فصل اختالفات» و ایفای نقش آنها در چشم انداز حقوق بانکی و
مالی جهانی بستگی به درک صحیح دولتها ،بانکها ،موسسات مالی و شرکتهای تجاری ،اتاقهای
داوری منطقهایی و مرکز بینالمللی حل اختالف سرمایهگتذاری) (ICSIDاز نتوع و ماهیتت اختالفتات
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برای مرال ،داوری میتواند با میانجیگری یا سازش مخلوط شود ترکیب روشهای  ADRامکانهتای

ناشی از قراردادهای مالی ،روابط بین بانکی جهانی ،پرداخت و بازپرداختت وامهتای اعطتایی صتندوق
بینالمللی پول و

دارد که می تواند دورنمای واقع بینانه از حل مناسب و مطلوبی برای منازعات ناشی

از حوزه تجاری ،سرمایهگذاری خارجی برای ذینفعان این حوزهها اراله دهد ()Ibid
در قراردادهای بانکی و مالی ممکن است برای حل و فصل اختالفات سطوح متفاوتی پتیشبینتی شتود
معموالً مقرر میگردد که اختالفات باید ابتدا در سطح کارشناسان معرفی شده از سوی طرفین متذاکره
شود و چنانچه در آن سطح حتل و فصتل نگردیتد و طترفین نتوانستتند بته نقطتهنظتر مشتترکی برستند،
اختالفات به میانجیگران منعکس شود بر همین منوال اگر میانجیگری نتواند اختالفات را حتل و فصتل
کند ،مو وع جهت تصمیم به داوری منتخب طرفین ارجاع میشود( توسلی جهرمی)128 :1381 ،
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در ایران نیز هرچند از شیوههای جایگزین حل و فصل اختالفات از دیرباز تتاکنون متورد استتفاده قترار
می گرفته است اما میزان استفاده از این سازوکارها در و عیت و جایگاه مناسبی قرار ندارد لذا میتوان
با اتخاذ تدابیر و اقدامات متقتضی بخش بیشتری از دعاوی به خصوص در حوزه اقتصادی و بانکی را از
طریق این شیوهها حل وفصل نمود
نتیجه گیری و پیشنهادها
برای رسیدگی به اختالفات و شکایات ،مکانیسمهای حل و فصل حقوقی و غیرحقوقی متنتوعی وجتود
دارد در رسیدگی به اختالفات ناشی از تفسیر و اجرای موافقتنامههای متالی ،بتانکی و مؤسستات متالی
مشتتابه ،استتتفاده از «روشهتتای جتتایگزین»( )ADRمتتیتوانتتد در ستتریعتتترین زمتتان و بتتدون توستتل بتته
فرآیندهای دادرسیهای مطوّل و جلسات بیربط انجام گیرد با کتاربرد ایتن روشهتا ،حقتوق و منتافع
عمومی در حوزه پولی و بانکی بینالمللی بهتر صیانت میگردد و نقطهنظرات طرفین اختالف نیز تا حد
امکان مدنظر قرار میگیرد
کاربرد شیوههای غیرحقوقی یا همان «روشهای جایگزی حل اختالف» در مسئلههای پولی و بتانکی و
عدم تخصص کافی دادگاهها در این زمینه ،موجب تقویت این منطق میشود که میتوان حتل و فصتل
اختالفات پولی و بانکی را تا حد امکان به «روشهای جایگزین حل اختالف» یا مراکز تخصصی که از
این روشها استفاده میکنند ،واگذار کرد
از سال  1984تاکنون در ایاالتمتحده با استفاده از «روشهتای جتایگزین» حتدود  %75هزینته دعتاوی
شرکتها و مؤسسات پولی و مالی تقلیل یافته است شرکتهتای چنتدملیتی و بتزرگ و نهادهتای بتین
الدولی تجاری نیز با توسل به این شیوه کارآ و مؤار توانستهاند اختالفات اقتصادی خود را حل و فصتل
نمایند در ایاالتمتحده نیز  500شرکت و موسسه تجتاری توافقنامتههتایی را منعقتد نمتودهانتد کته در
صورت بروز اختالفات احتمالی به جای مراجعه به دادگاهها ،اختالفات خود را با «روشهای جایگزین»
حل و فصل نمایند همچنین تنها درستال  1991حتدود  6هتزار پرونتده در «انجمتن داوری آمریکتا» از
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در مجموع ،تصفیه اختالفات مالی و بانکی از طریق توسل به «روشهای جایگزین حل اختالف» متی-
تواند منافع اساسی کلیه طرفهای اختالف را به بهترین نحو تأمین کند چرا که سازوکارهای جایگزین
حل اختالف(داوری ،متذاکره ،میتانجیگری ،ستازش و ) در فراینتدهای ختود اصتول حقتوقی طترفین
اختالف را ازجمله عدم تبعیض ،عدالت ،پاسخگویی ،توانمندسازی و مشارکت را صیانت میکنند و به
ویژه در حوزههای تخصصی مانند امتور بتانکی و تجتاری بتا ادغتام و ترکیتب ایتن روشهتا متیتوانتد
استانداردهای مناسب چندگانه را برای حل وفصل اختالفات را ایجاد نمایند
برای رسیدگی به اختالفات بانکی و مالیه بینالمللی میتوان پیشنهادات زیر را اراله نمود:
الف) ایجاد مراکز تخصصی ملی و منطقهای برای حل اختالفات با استفاده از «روشهتای جتایگزین»ش
تاسیس مراکز داوری و میانجیگری در کشورهای مختلف از راهبردهای موار رستیدگی بته اختالفتات
حوزه تجاری ،سرمایهگذاری و مالی و بانکی بهشمار میرود در این زمینه میتوان به «مرکز بینالمللتی
محاسبات و ارجاع اسالمی» در داکا ،امارات متحده عربی و «مرکز منطقهای داوری کواالالمپور» اشاره
کرد
ب) تدوین آیین خاص رسیدگی به اختالفات بانکیش با درنظرگرفتن مقتضیات و محدودیتهای خاصتی
که این اختالفات با آن رو به رو هستند در تدوین چنین مقرراتی میتوان از قانون آیین دادرسی و نیتز
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طریق روشهای جایگزین حل و فصل گردید

1

آیین خاص و مشهور همچون «قواعد نمونه آنسیترال» و «قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی» بهره گرفت
ج) تهیه و اراله فهرستی از داوران و کارشناسان مالی و بانکی بینالمللیش برای اختالفات و مستایلی کته
در حوزه بانکی پیش آید ،همواره داوران و کارشناسانی در دسترس خواهند بود که اصحاب اختتالف
می توانند به داوری آنها مراجعه کنند بته عتالوه ،از ایتن طریتق داوران و کارشناستانی کته در حتوزه
اختالفات بانکی تخصص دارند ،تربیت میشوند و با حل و فصل سریع اختالفات احتمالی فعالیت روان
و سالم نظام بانکی تضمین میشود
1 Arbitration Times, American Arbitration Association Despute Resolution News,
Automn 1992, p.1.
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د)پیروی از معیارها و استانداردهای بانکتداری بتینالمللتیش در تتدوین تشتریفات ختاص حتل و فصتل
اختالفات مالی و بانکی ،باید عالوه بر قوانین و مقررات خاص پولی و بانکی کشورها ،ستایر معیارهتا و
استانداردهای بانکداری بینالمللی مانند «معیارهای حل اختالف اسناد در اتاق بازرگانی بینالمللی» هم
مدنظر قرار گیرد
هت) حضور و مشارکت کلیه ذینفعان در تدوین و اجترای قراردادهتاش در تنظتیم موافقتنامتههتای حتاوی
سازوکار حل و فصل اختالفات مالی و بانکی باید این مو وع توجه کرد که براساس اصل نسب بودن
قراردادها نمیتوان نسبت به اختالفاتی تعیین تکلیتف کترد کته طترفین قترارداد توستل بته «روشهتای
جایگزین حل اختالف» را نپذیرفتهاند و یتا استتناد اصتل «صتالحیت عتام دادگتاههتای دادگستتری» را
مسترنی کردهاند

الف -فارسی

 .1بیگ زاده ،ابراهی ؛ صادقی ،زیبا ( ،)1391حل و فصل اختالفات در مورد شیوههای جبران
خسارت در سازمان جهانی تجارت ،مجله تحقیقات حقوقی ،ویژه نامه شماره .8

 .2باقری ،محمود( )1387؛ قابلیت داوری اختالفات ناشی از حقوق اقتصادی :ناکامی قراردادی
در رجو به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس ،فصلنامه حقوق و علوم
سیاسی ،شماره . 48
 .3پیلتن ،فرزاد()1391؛ رژی حقوقی حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت،
فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست) ،بهار و تابستان
 ،1391دوره  ،8شماره .17
 .4درویشی هویدا ،یوس  ،1387 ،شیوههای جایگزین حل و فصل اختالفات ،چاپ او ،
تهران ،نشر میزان.

 .5زعی  ،علی( ،)1396گونه شناسی بحرانهای مالی با تاکید بر بحرانهای بانکی ،فصلنامه
سیاستهای مالی و اقتصادی ،سا پنج  ،شماره .18

 .6عرفانی ،محمود )1378( ،طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت ،مجله
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