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شماره اول

زمان بیشتر اعتراض میکند .در چنین مواردی نیز

تجارت به طــور معمول خــود بــاز خواهد گشت و

داوران مطابق خواست ایشان حکم میدهند،

همچنین تعطیلی گسترده جهانی بحرانهای

چون این احتمال وجود دارد که رأی به دلیل عدم

عمیق تجاری را ایجاد خواهد کــرد ،لــذا ضــروری

رعایت دستورالعملها باطل شــود .از این جهت

است که طرفین طیف وسیعی از شیوههای حل

اســتــفــاده از تــجــارب و عملکرد بــرخــی مؤسسات

اختالف جایگزین ،از جمله داوری تسریع شده

داوری در جهان میتواند بسیار سودمند باشد.

را در نظر بگیرند .این زمانی فوقالعادهای برای

برخی مرا کز داوری در آمریکا مانند سازمان داوری

همگان است و از لحاظ دامنه و تأثیرات بیسابقه

جمز ( )JAMSسعی نمودهاند با داوری تسریعشده

اســت ،بنابراین تمرکز اصلی باید در دستیابی به

از سد کرونا ویروس عبور کند.

تصمیمی مؤثر و کارآمد باشد که نیازهای فوری

سازمان داوری جمز  ،))JAMSیک سازمان

تجاری و قانونی طرفین را ب ــرآورده ســازد .از این

انتفاعی مستقر در ایاالت متحده آمریکا است که

جهت فــرصــت بسیار مناسبی اســت کــه داوری

خدمات حل اختالف جایگزین ( ،)ADRمانند

تسریعشده جایگزین داوری سنتی شود؛ چرا که

داوری و میانجیگری را ارائه میدهد .جمز در سال

رمز موفقیت داوری تسریع شده ،خواست تمامی

 1979در کالیفرنیا تأسیس شد .در سال  1994با

طرفها برای رسیدگی فوری به اختالفات است.
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 Endisputeواقع در واشنگتن ادغام شد و به این

در چارچوب سازمان داوری جمز ،روشهای

ترتیب به یکی از بزرگترین سرویسهای داوری و

تسریعشده داوری ابزاری جذاب و قدرتمند برای

میانجیگری خصوصی در آمریکا تبدیل شد .این

حــل و فصل اختالفات فــردی و دع ــاوی ناشی از

یا سه مــاه زمــان ببرد و مــشــاوران شرکتها پاسخ

سازمان  27شبعه دارد و ساالنه به طور متوسط به

اختالل کووید  19-است و میتوانند زمان ،هزینه

دادهاند که چنین داوری باید در کمتر از یک سال

 18000پرونده رسیدگی میکند .در حال حاضر در

و کارآمدی رسیدگی به پرونده تجاری را مدیریت

خاتمه یابد 3.این در حالی است که مدت زمان

این سازمان ،بیش از  400قاضی و وکیل بازنشسته

نماید .آییننامهها و رویههای جامع داوری جمز

فرایند داوری در آمریکا دو تا سه ســال از شروع

دادگاههای ایالتی و فدرال به عنوان داور فعالیت

(مــواد  16.1و  )16.2و قوانین و رویـههــای داوری

داوری تا صدور رأی طول میکشد 4.در حقیقت،

میکنند .این سازمان با توجه به وضعیت فعلی

بین المللی جمز (م ــاده  )22شــامــل روشه ــای

مدیریت زمان در داوری به دالیل گونا گونی بسیار

داوری تسریع شــده را به کــاربــران خــود پیشنهاد

تسریعشده داوری هستند .این قوانین به گونهای

سخت امــکــان م ـیپــذیــرد .ب ــرای مــثــال ،بــا اینکه

میدهد.

طــراحــی شــدهانــد کــه فاصله زمــانــی بین انتقال
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طرفین پیش از بروز اختالف دربــاره ارجــاع داوری

مطابق نظر جمز ،در بسیاری از پروندههای

پرونده به داور انتصابی تا صدور رأی نهایی حدود

به مؤسسه معین و انتخاب داور توافق نمودهاند

اختالفات ناشی از اختالل کووید  ،19-به نفع همه

شش مــاه باشد .هر دو ایــن مجموعه قوانین در

اما بنا به دالیل آن مؤسسه داوری یا داور در زمان

طرفین اســت که به سرعت به توافق برسند و با

اختیار داوران قرار میگیرد و ایشان میتوانند این

اخــتــاف در دســتــرس نیست و چنانچه طرفین

توجه به اینکه توافقات طرفین پایه هر فرآیند حل

بازه زمانی را حتی بعد از مشورت با طرفین کوتاهتر

بخواهند داوری را با سرعت ادامه دهند ،الزم است

اختالف در داوری است ا گر طرفین با یکدیگر توافق

نمایند.

در این موارد توافق جدید بنمایند یا به این دلیل

کنند ،این توافق میان ایشان قابل اجراست حتی

در بند یک ماده  19قانون داوری بینالمللی

که هر یک از طرفین میخواهند یک داور منصوب

ا گر این توافق مدتها پس از امضای قرارداد اصلی

ایران و نیز ماده  12پیشنویس قانون جامع داوری

از جانب خود داشته باشند ،رسیدگی با سه داور

صــورت گیرد .از آنجا که معلوم نیست چه زمانی

ایران این امکان پیشبینی شده است که طرفین
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را به جای یک داور دنبال میکنند که در نتیجه

بتوانند بنابر توافق داوری تسریع شــده را تجربه

از سرعت داوری کاسته خــواهــد شــد .همچنین

نمایند .ا گرچه که بهتر است رویکرد قانون داوری

داوران ع ــادت دارن ــد کــه همه اســنــاد مــربــوط به
پرونده را بررسی کنند و حتی اطالعات جدیدی را
کشف کنند و در صورت استناد به شاهدان تمایل
دارند که تمامی گواهان را استماع نمایند که گاهی
نیز با عدمدسترسی به شاهدان یا فراموشی او (به
دلیل طوالنی شدن روند داوری) مواجه میشوند.
افزون بر اینها ،اغلب یکی از طرفین داوری تمایل
به حل و فصل سریع اختالفات ندارد و زمان را تلف
میکند و با تکنیکهای مختلفی برای درخواست

سـیـسـتــم داوری ای ـ ــران در حــال
پیشرفت و گذر از مرحله داوری موردی
بــه مرحله داوری ســازمــانــی اس ــت .در
نتیجه وضعیت فعلی داوری در جهان
میتواند سکوی پرشی برای ترقی داوری
در ایران و منطقه بلکه جهان باشد ،در
صورتی که بتوان تهدید کووید  19 -را به
فرصتی طالیی بدل نمود.

ایران به سمت سرعت بخشیدن به داوری در ایران
باشد از این جهت برخی مواد مانند ماده ( 10اصل
بودن داوری سه نفره) و بند الف ،ماده ( 11مهلت
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سی روزه برای اخذ قبولی) قانون داوری بینالمللی
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ایــران باید در راستای فشرده شــدن داوری تغییر
یابد .همان گونه که مهلتهای مقرر در پیشنویس
قــانــون جامع داوری کاهش یافته اســت کــه این
خود نشانگر حرکت نهاد داوری به سمت سرعت
بخشیدن به فرایند داوری در ایران است.

