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چکیده
وقوع اختالف محتملترین فرضي است كه در هر قرارداد قابل تصور است .اگر قرار باشد همه اختالفها به
دستگاه قضایي كشیده شود ،نه تنها روابط كاری آسیب ميبیند كه سیستم قضایي كشور نیز زیر فشار كاری زیادی
قرار خواهد گرفت .اگر بتوان در روابط كاری حتي المقدور از دیگر روشهای مسالمت آمیز حل اختالف استفاده
كرد ،شرایط جلوگیری از توقف كار و ضربه به روابط بلندمدت طرفین فراهم خواهد شد .این مقاله با استفاده از
روش تحقیق اجتماعي -حقوقي آثار فرهنگي توسل به روشهای غیرقضایي حل اختالف بر روابط كاری را ميكاود
و زمینه فرهنگي اقبال به این شیوهها را بررسي ميكند .در انتها نتیجه ميگیرد استفاده از این شیوهها به نحوی
دو سویه تقویت كننده فرهنگ گفتگو و حس اعتماد در اجرا قراردادهای كاری ميشود .با توجه به سوابق تاریخي
و سهم مهم نفت در اقتصاد ایران قراردادهای مربوط به این صنعت هدف مطالعه موردی این پژوهش قرار گرفته
است.
کلمات کلیدی :حل اختالفات ،گفتگو ،مذاكره ،قرادادهای نفتي ،شیوههای غیرقضایي
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طرح مسأله
قرارداد خوب قراردادی است كه به آساني اجرا شود و این وقتي است كه قرارداد به شیوهای
متوازن و معتدل ،حقوق و منافع طرفین را تأمین و ریسكهای آنها را توزیع كرده باشد .به این
منظور الزم است طرفین پیش از امضای قرارداد مفصال گفتگو كنند .با این حال دسترسي به
یک قرارداد خوب به آساني میسر نیست و در آن عواملي مانند موضوع قرارداد ،پیچیدگيهای
آن ،قدرت چانهزني طرفین و نیازهای ایشان ،دولتي یا خصوصي بودن هریک از طرفین و
باالخره الزامات قانوني مؤثر است كه بيتوجهي به هریک ممكن است منجر به بروز اختالف
گردد (محبي .)000 :03۳۱ ,به همین جهت وقوع اختالف محتملترین فرضي است كه در هر
قرارداد قابل تصور است.
اما آیا وقوع اختالف اجتناب ناپذیر است به لحا نظری اختالل در همكاری در بسیاری از
مواقع موجب از دست رفتن ارزش اقتصادی و از دست رفتن فرصت نفع اقتصادی برای همه
طرفهای قرارداد ميشود .در چنین شرایطي كه همه طرفها از اختالف ضرر كنند ،در رفع
اختالف انگیزه اقتصادی خواهند داشت .اما در بسیاری از مواقع به دالیلي موفق به كنترل
اختالف نمي شوند ،در چنین مواردی اگر اختالف بهتر مدیریت شود ميتواند اختالل پیش
آمده را به نحو بهینه رفع كند .گفتگوهای مستمر طرفین پیش از امضای قرارداد و حین اجرای
آن ميتواند زمینه بروز اختالف را كم كند .این اولین موضوعي است كه این مقاله به آن
ميپردازد .اما درصورت وقوع اختالف در هر مرحله از اجرای قرارداد اگر بتوان اختالف را پیش
از آنكه كار به مراجع قضایي كشیده شود حل كرد ميتوان از هدر رفت مقدار قابل توجهي
هزینه و زمان جلوگیری كرد .به همین سبب ،این مقاله روشهایي را به بحث ميگذارد كه حل
اختالف را دروني ميكند و طرفین را از رجوع به دستگاه قضایي بينیاز ميكند .اما این روشها
دقیقا چه هستند و چه چیز مانع ميشود تا به اندازه كافي مورد توجه قرار گیرند .اقبال به این
روشها چه اثری بر فرهنگ روابط كاری در تدوین و اجرای قراردادها ميگذارد.
برای اینكه مباحث مقاله انضمامي باشد ،اهمیت روشهای غیر قضایي حل اختالف در
خصوص صنعت نفت موردكاوی ميشود .این انتخاب از آن روست كه اقتصاد متكي بر نفت
ایران به جذب سرمایههای خارجي و جلب همكاریهای بینالمللي و انعقاد قراردادهای خارجي
نیاز دارد .واضح است كه حفظ امنیت سرمایهگذاری و اعتمادسازی برای جذب سرمایههای
خارجي در راستای بسط ارتباطات جهاني و توسعهی روابط اقتصادی ،در اولویت دولتها قرار
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دارد .از مهمترین مسائلي كه سرمایهگذار برای ورود به صنعت یک كشور در نظر ميگیرد
نحوهی تعامل آن كشور با او به عنوان سرمایهگذار یا شریک برای شروع كار و همكاریهای بعدی
است .باتوجه به ماهیت حساس اكتشاف و استخراج میادین نفتي ،نیاز به وجود شرطي كه
ضمن تامین منافع دولت میزبان رافع نگرانيهای سرمایهگذار خارجي نیز باشد ضروری به نظر
ميرسد (دوست محمدی.)9۲ :039۱ ,
امروز حوزه ارتباطات میانفرهنگي در پي این است كه افراد و گروهها با تجربیات فرهنگي
متفاوت و با درهمآمیختگي افقهای ذهني و زیست اجتماعي یكدیگر را درک كنند و بدانند كه
اگر این درک به درستي صورت نگیرد چه مشكالتي بروز و ظهور ميیابد .یونسكو زندگي امروز
را به زندگي در «همسایگي در جهان چند فرهنگي» نام نهاده است كه باید در عین تفاوتها
چه تفاوتهای حقوقي ،مذهبي ،جنسیتي و اجتماعي در جهت احترام گذاشتن به یكدیگر
تالش كرد كه با غریبه نساختن و تبدیل نكردن هویتهای مشروعیتبخش به هویتهای
مقاومت كوشید تا به طور كلي كینه و خصومت در درون زیست جدید شكل نگیرد.
این روندها ميتوانند كلیت نظام اجتماعي را در سطوح مختلف یعني نظام اجتماعي،
سیاسي و سایر موارد در بر بگیرند و این پدیده را نميتوان صرفاً با دستورات و اقدامات اداری یا
با فرمانهای اخالقي به جای اصلي خود بازگرداند .این تغییر در نظام ترجیحات ارزشي است.

در جامعه ای كه از نظر مباني ،مكانیزم  ،سازوكار و مهارت ها ،توان الزم در گفتوگو را
ندارد ،ذهنیت ها عمدتاً به سوءظن نسبت به دیگری و هر نوع دیگری ،معطوف است و زماني
كه هر غیری مبتني بر سوءظن باشد ،طبیعتا هر كس باید مراقب باشد كه چگونه كاله سرش
نرود (خانیكي  . )09 :0399 ,در این پژوهش سعي بر ان شده تا بجای این نگاه سوءظني ،
نقش گفتگو به عنوان بستری برای بهتر فهمیدن طرف مقابل و در نوردیدن مرزهای اختالف
روشن گردد.

روش تحقیق
كاویدن نقش گفتگو بر امنیت قراردادها و اثری كه فرهنگ بر امكانپذیری و نتیجه بخشي چنین
گفتگویي دارد و همچنین اثر متفابل امنیت قراردادها بر فرهنگ كاری ،به روش كتابخانهای انجام
شده است .به این ترتیب كه منابع كتابخانهای به روش نظری و با بررسيهای علت-معلولي مورد
تحقیق قرار گرفتند .سپس اثرات فرهنگي استفاده از شیوهای غیرقضایي حل اختالف به روش
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اجتماعي -حقوقي 0مورد تحقیق قرار گرفتند .بر اساس این روش تحقیق اثراتي كه قانون یا
مالحظات حقوقي بر رفتار طرفین قرارداد ميگذارد و برعكس ،زمینههای فرهنگي كه موجب
ميشود یک قرارداد مسیر خاصي را طي كند ،بحث ميشود ).(Kharel, 2018:7
در ادامه با استفاده از روش مقایسهای 9جایگاه شیوههای غیرقضایي حل اختالف از نظر
نتیجه بخشي و اینكه تا چه حد ميتوانند دامنه اختالف را كنترل كنند ،با یكدیگر مقایسه شود.
در تحقیقات پیشین چنین مقایسهای از نگاه مزایا و معایب اقتصادی هر روش برای شركتهای
بزرگ انجام شده است ( .)Dundas, 2004: 17برخي تحقیقات نیز این مقایسه را از نگاه
دولتهای سرمایه پذیر انجام داده اند ( .)Leslie, 2015 & ,Rivkin, Lamb: 42این مقاله اما با
تاكید بر مزیت فرهنگي دروني كردن شیوه حل اختالف ،اثرات رجوع به هر شیوه حل اختالف
بر روابط كاری بلندمدت طرفین را مقایسه ميكند.

نقش گفتگو مستمر در جلوگیری از اختالفات قراردادی
مهمترین مفهومي كه در هنگام شكلگیری اعتراضها ،انتقادها و بحرانها از آن سخن به میان
ميآید ،واژه «گفتوگو» است .گفتوگو صرفا دعوت همه ذینفعان و كنشگران به امری فارغ از
دغدغهها و نگرانيهای روزمره نیست .گفتوگو هم مفهومي راهبردی و استراتژیک است و هم
ساز و كاری كاربردی و تاكتیكي است .گفتوگویي كه بهعنوان یک راهحل از ناحیه مسئوالن و
دلسوزان جامعه یا كنشگران سیاسي و مدني و شخصیتهای مورد اعتماد شهروندان مطرح
ميشود ،روشي است برای كاهش سوءظنها و سوءتفاهمها و رسیدن به تفاهم و توافق بر سر
مسائلي كه به وجود آمده است و دعوت به مشاركت همگاني و البته همدالنه برای یافتن راهحل
است« .گفتوگوی همدالنه» مباني ،مقدمات ،الزامات و ساز و كارهایي دارد كه دستیابي به آنها
ميتواند خسارتها و پیامدهای حتي بعضاً جبرانناپذیر سیاسي و اقتصادی و اجتماعي را مهار
كند یا حداقل كاهش دهد (خانیكي .)06۲ :039۲ ,
اما قرارداد عبارت است از توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقي .با توجه به
این تعریف مي توان گفت برای تحقق هر قراردادی نیاز به یک توافق است و یكي از راههای
حصول توافق ،مذاكره است .مذاكره گفتگو میان دو یا چند فرد یا گروه است كه با هدف
دستیابي به یک درک مشترک ،رفع نقاط اختالف یا چانه زني برای حصول نتیجهی رضایت
1 Socio legal research
2 Comparative Legal Research
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بخش صورت مي گیرد .بنابراین مذاكره به عنوان یكي از اركان عیني تشكیل قرارداد ،اولین
مرحله ای است كه برای حصول توافق و تحقق قرارداد نهایي ضروری است .و صد البته روشن
است كه گام اول در مذاكره گفتگوست .حسین پاینده گفتوگو را مكالمهای ميدانند كه در آن
شركتكنندگان برای نیل به هدفي واحد و مشترک كه حل یا رفع مسئله مبتالبه همهشان
است ،به فهم و نقد سخن یکدیگر ميپردازند .در فرآیند گفتوگو ،فهم سخن تو زمینهساز نقد
آن سخن از سوی من ميشود و نقد من سبب ميشود كه تو ،یا مدعای خودت را واضحتر كني
یا دلیل خودت را قویتر و این ایضاح مدعا با تقویت دلیل ،مرا به فهم عمیقتر سخن تو و نقد
دقیقتر آن رهنمون ميشود و با این سیر دیالكتیكي ،گامبهگام و دستدردست هم به حل یا
رفع مسئله یا مشكل نزدیک و نزدیکتر ميشویم (پاینده.)099 :03۳9 ,
گفتگو از این ویژگى در میان برساخته هاى دیگر اجتماعى برخوردار است كه ميتوان از ان
براى تقویت و تشدید و ترویج خود ان استفاده به عمل آورد .فراگیر كردن گفتگو و اموزش ان از
جمله ساز و كارهایي است كه احتمال مساعدتر شدن زمینه را براى قبول عام (گفتگو) بیشتر
میكند .معانى و كاركردهاى گفتگو از جمله امور ثابت و الیتغیر نیستند بلكه تحت تاثیر
تحوالتى كه در زیست بومهاى اجتماعى و تعامل هاى میان كنشگران اجتماعى بوجود ميآید
دستخوش تغییر میشود از این رو هر اندازه كنشگران اجتماعى از عقالنیت بیشترى برخوردار
باشند یا در معرض اهتمام بیشتر به مقوله گفتگو قرار گیرند بهتر قادر خواهند بود كه معانى و
كاركردهاى تازه اى براى گفتگو كشف و ابداع كنند (خانیكي .)063 :03۳3 ,بیشتر مدیران
حرفه ای به اهمیت مذاكره در زندگي كاری كامال واقفند و موفقیت و اثر بخشي حرفه ای آنان
به شدت متأثر از توانایي آنها در فن مذاكره و خصوصا هنر چانه زني است .پیشرفت جوامع
بشری در همه زمینهها از جمله حقوق از یک سو و توسعه روابط اقتصادی از سوی دیگر منجر
به پیچیده تر شدن شكل و مضمون قرارداد شده است و همین امر مؤید اهمیت قرارداد در
روابط كاری افراد است .اینجاست كه درهم تنیدگي دو حوزه فرهنگ ارتباطات و حقوق به
خوبي نمایان میگردد .بخشي از خالءهای ارتباطات باید در بخش حقوقي دنبال شود ،سه
حوزهی فلسفه ،حقوق و ارتباطات نیازمند یک هم پیوندی و گفتوگو با یكدیگر هستند.
یكي از مهترین اهداف مذاكره در راستای استحكام بخشي به توافق و حصول امنیت
قراردادی و متعاقب آن احساس امنیت اجتماعي است .در این پژوهش سعي شده كه با
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شناسایي ظرفیتهای گفتگو و مذاكره نحوه تاثیر گذاری آن بر حل اختالفات كاری و متعاقبا
امنیت قراردادی و اجتماعي مورد بررسي قرار گیرد.
الف) شناسایی یکدیگر
اولین گام در جهت دستیابي به یک توافق حقوقي ,شناخت كامل طرفین از یكدیگر است به
نحوی كه ضمن اعتماد سازی متقابل هر یک از طرفین قرارداد با تكیه بر شناخت بدست آمده
آمادگي كامل در جهت انجام تعهدات قراردادی و همكاری متقابل و چند جانبه را حاصل
كنند.این مهم تنها با تكیه بر مذاكرات ابتدایي در قرارداد حاصل میشود به نحوی كه افراد
ضمن جلسات مذاكره با هویت دقیق طرف مقابل آشنا شده و با تكیه بر آن اعتماد سازی الزم
میان آنها ایجاد شود و در همین راستا ،بواسطه ی شناخت كامل ،بستر امنیت قراردادی با تكیه
بر اعتماد موجود میان طرفین فراهم گردد .این اعتماد ایجاد شده در اثر مذاكرات قراردادی
عالوه بر استحكام بخشي به قرارداد مذكور میتواند در مقیاس بزرگتر منجر به ایجاد اعتماد
میان شهروندان گردد كه این اعتماد نقش بالمنازعي در امنیت اجتماعي ایفا ميكند
) .(Pannebakker, 2013: 33ضرورت ایجاد امنیت اجتماعي كه در دل فرهنگ گفتگو و
ارتباطات ایجاد ميشود ،مورد تاكید است.
ب) رفع ابهامات و شبهات قراردادی
پس از حصول اطمینان از هویت طرفین و ایجاد شناخت كامل میان آنها باید در خصوص مفاد
قرارداد و بندهای مختلف آن به توافق برسند .اهمیت این امر از آنجاست كه بدون حصول توافق
در خصوص جزئیات قرارداد هرگز توافق حقوقي منجر به عقد میان طرفین حاصل نخواهد شد و
تالشهای طرفین به ثمر نخواهند رسید .هدف مذكور تنها با انجام مذاكرات ضمن قرارداد
بدست خواهد آمد به این ترتیب كه طرفین ذیل مذاكرات قراردادی به رفع ابهامات و شبهات
مربوط در بندهای مختلف عقد میپردازند و در نهایت به اتفاق نظر پیرامون جزئیات قرارداد
میرسند.نتیجه این اتفاق نظر چیزی نخواهد بود مگر ایجاد ثبات در توافقات و حفظ امنیت
قراردادی ) .(Whiston-Dew, 2015: 46روشن است ایجاد فرهنگ گفتگو (و مذاكره در ذیل
آن) حایز اهمیت ميباشد تا چنانچه گفته شد از این دستاورد در ایجاد ثبات قراردادی و امنیت
احتماعي استفاده گردد.
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ج) توازن و تقابل تعهدات فیمابین
یكي از مهمترین ویژگيهای یک قرارداد اجرایي و كارآمد وجود توازن در تعهدات في مابین
است به نحوی كه هیچ یک از طرفین در نهایت امر از نتیجه مذاكرات ناراضي نبوده و تعادل و
تقابل قراردادی در هر دو سوی توافق موجود باشد .دسترسي به این هدف در راستای ایجاد
ثبات و امنیت قراردادی ,بوسیله ی مذاكرات ضمن قرارداد حادث میگردد .به این ترتیب كه
طرفین در طول مذاكرات با چانه زني و تاكید بر خواستههای متقابل اقدام به حصول یک توافق
متعادل و مرضي الطرفیني میكنند و نهایتا این رضایت دو جانبه منجر به پایبندی هر چه بشتر
طرفین به قرارداد میگردد به نحوی كه امكان عدول آنها از مفاد قراردادی كمتر شده و امنیت و
ثبات در بستر قرارداد حاصل میگردد ) .(Tochtermann, 2008: 86در نتیجه ميتوان گفت
توازن و تقابل تعهدات كاری طرفین در گرو تعامل و توانایي ارتباط صحیح ایشان ميباشد.
د) استحکام و اجرای دقیق قرارداد
هدف غایي هر یک از طرفین اجرای كامل و بينقص قرارداد منطبق بر توافقات انجام شده است
و این مهم تنها از طریق اعمال دقیق نظرات دو طرف در مذاكرات انجام شده بدست ميآید .در
واقع الزمه ی اجرای دقیق قرارداد شناخت نیازها و توقعات طرفین از یكدیگر است و راه
دستیابي به این امر دقت و حساسیت در زمان مذاكره است چراكه در غیر اینصورت طرفین در
هنگام اجرای قرارداد با سوءتفاهمهای ممكن روبرو شده و این سوءتفاهمات ممكن است به
ثبات و امنیت قراردادی ضربه بزنند.بنابراین مذاكرات نقش پررنگي در اجرای دقیق قرارداد ایفا
كرده و از این زاویه هم منجر به استحكام و امنیت در توافقات میگردد & (Barton, Borisova,

) .Helena, 2014: 95اما مذاكره سالم و مثمر ثمر خود مستلزم وجود زمینه مناسب است و این
مهم با تكیه بر غني سازی فرهنگ ارتبایطات و گفتگو حاصل ميگردد.
هـ) کاهش احتمال بروز و تسهیل حل و فصل اختالف احتمالی
از دیگر جنبههای مثبت گفتگو مي توان به نقش پررنگ آن در پیشگیری از بروز اختالف میان
طرفین اشاره كرد .به این ترتیب كه با اقدام به مذاكره پیرامون تک تک جنبههای قراردادی و
اشنایي دقیق با توقعات طرف مقابل احتمال بروز اختالف در زمان اجرای قرارداد تا حد
زیادی كاهش پیدا مي كند چراكه طرفین در زمان مذاكره كلیه احتماالت را پیش بیني و
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مورد بحث قرار داده اند .بنابر این انجام مذاكرات نقش غیر قابل انكاری در پیشگشری از بروز
اختالفات ایفا ميكند.
عالوه بر آنچه گفته شد به فرض بروز اختالف میان طرفین ضمن اجرای قرارداد ،همچنان
این گفتگو است كه به عنوان ابزار كلیدی میتواند به كمک طرفین توافق بیاید .به این صورت
كه طرفین با توسل به مذاكره مجدد موارد مورد اختالف را مورد بررسي قرار داده و به راه حل
مناسب برای انها دست میابند و از ایجاد تزلزل در بدنه ی قرارداد جلوگیری ميكنند .بنابراین
یكبار دیگر این مذاكره است كه در راستای حمایت از امنیت قراردادی به حفظ حیات حقوقي
توافق منجر ميشود ).(Banakas, 2009: 114
و) فراوانی و تسهیل انعقاد قرارداد
نقش گفتگو در انعقاد و به ثمر رساندن قرارداد تا آنجاست كه توجه به پتانسیلهای موجود در
مذاكرات میتواند تا حد زیادی به تسهیل توافقات حقوقي كمک كرده و با امتیازات خود طرفین
را به سمت انعقاد قرارداد در چهارچوب حقوقي تشویق كند .در واقع ویژگيهای گفتگو در قالب
قراردادی انگیزه ایست برای طرفین قرارداد تا با توسل به آن,توافقات خود را بر اساس الزامات
حقوقي و البته مطابق اصل آزادی قراردادها به ثبت برسانند .این امر در نهایت منجر به ایجاد
فضای قابل اعتماد و همراه با توجیه اقتصادی در صحنه ی اجتماع شده و تاثیر خود را در
توسعه و رونق اقتصادی نشان ميدهد ).(Barton, Borisova, & Helena, 2014: 63
باتوجه به ویژگيهای مذاكرات و با نظر گرفتن نقش آن در تامین امنیت قراردادی ،مذاكرات
ضمن یک فرآیند مناسب میتواند بستر ایجاد ثبات در توافقات حقوقي افراد را فراهم آورد .شكي
نیست كه با دستیابي به امنیت قراردادی در پرتو گفتگو ميتوان شاهد رشد اقتصادی و افزایش
رفاه اجتماعي در سطح جامعه بود كه این مهم به دست نمي آید مگر با ترویج فرهنگ ارتباطات
و تعامالت بین فردی .چراكه افراد با اعتماد به ساز و كار مذاكره از امنیت قراردادی بیشتری
بهرهمند شده و مراودات اقتصادی خود را با تكیه بر آن در چهارچوب قاعده مندی قرار میدهند
كه میتواند منجر به رضایتمندی هر چه بیشتر طرفین ،كاهش اختالفات و باال رفتن اطمینان
در جامعه گردد.
تا به اینجا به تاثیر گفتگو در جلوگیری از اختالفات پرداخته شد .اما اگر اختالف حقوقي
بین طرفیت قرارداد به هر علت پیش آمد روشهایي برای حل این اختالفات وجود دارد .در

تأملي بر نتایج فرهنگ گفتگو بر حل اختالفات حقوقي به شیوههای غیرقضایي 9 

میان این روشها ،شیوههای غیرقضایي حل اختالف داوطلبانه و غیر از مراجعه به محاكم
دادگستری هستند .نقش گفتگو در پیشبرد این شیوهها نیز حائز اهمیت است كه در ادامه مورد
بررسي قرار ميگیرد .برای این منظور قراردادهای نفتي به جهت اهمیت و ابعاد این قراردادها
برای ایران به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
شیوههای غیرقضایی حل اختالف
ذینعفان در قراردادهای نفتي ميتوانند دولت ها ،شركتها و اشخاص ثالث باشند و بر این
اساس به طور كلي چهار نوع اختالف در صنعت نفت وجود دارد:
الف) اختالف بین دولت با دولت
اختالفات مرزی در مورد حوزه های نفت و گاز است كه از مرزهای بین المللي عبور ميكنند و
بیشتر آنها در آبهای دریایي واقع شده اند .به طور دقیق ،آنها فقط دولتها را درگیر ميكنند،
زیرا تنها آنها ميتوانند تحت عنوان حاكمیت ،این موارد را با كشورهای همسایه خود حل و
فصل كنند.

ب) دعاوی شرکت علیه دولت
این دسته اختالفات غالبا سرمایه گذار  -دولت نامیده مي شوند .این دعاوی غالبا هنگامي به
وقوع مي پیوندند كه دولتها به طور اساسي شروط معامله اصلي را تغییر داده یا یک سرمایه
گذاری را ملي یا مصادره نمایند.

ج) اختالف بین شرکت و شرکت
این اختالفات غالبا اختالفات تجاری بینالمللي نامیده مي شوند .دو زیر شاخه از اختالفات مابین
شركتهای انرژی به وقوع مي پیوندد .اولین زیر شاخه در میان اعضا تشكیل دهنده جوینت
ونچر 0در قراردادهایي است كه معموال شامل قراردادهای همكاری مشترک ،قراردادهای یكپارچه
سازی ،قراردادهای برون سپاری ،قراردادهای خرید و فروش و قراردادهای محرمانگي ميشود.

دومین زیر شاخه اختالفات مابین اپراتورها و پیمانكاران خدماتي معموال شامل قراردادهای
حفاری و خدمات چاه ،قراردادهای لرزه نگاری ،قراردادهای ساخت ،تامین تجهیزات و
قراردادهای حمل و نقل ميشود.

1 Joint Venture
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د) دعاوی شخص علیه شرکت
در برخي موارد افراد ادعاهای خود را علیه شركتهای نفت و گاز آغاز ميكنند .این موارد زماني
است كه فرد دچار آسیب شخصي ميشود و دعوایي را علیه یک شركت اغاز مينماید .این امر
در حوزههای قضایي ایاالت متحده رایج است اما به طور فزایندهای در كشورهای دیگر نیز در
حال گسترش است (.)330 :Timothy, 2017
باال رفتن تقاضا نسبت به منابع نفت و گاز موجب شده تا دولتها كنترل بیشتری بر منابع
نفتي خود صورت دهند؛ آنچنان كه هفت شركت خصوصي بزرگ نفتي در جهان تنها  ۱درصد
منابع نفتي را تحت كنترل دارند ) .(Wesley, 2016: 11به این ترتیب مداخلهی دولتها در
فعالیتهای اقتصادی و تجاری افزایش یافته و قراردادهایي كه یک طرف آن دولت و طرف دیگر
آن شركت بزرگ خارجي است در حال فزوني است.
گاهي خود دولت راساً و گاهي نیز سازمانها ،موسسات و واحدهای وابسته یا تحت كنترل
آن ،این قرارداد را امضا ميكنند اما به سبب آنكه یک طرف این قراردادها دولت است آنها را
«قراردادهای دولتي» مينامند (طباطبایي مؤتمني .)069 :03۳0 ,قراردادهای دولتي از دو
ویژگي اصلي برخوردارند :اوالً طرف خصوصي قرارداد در احداث و اجرای یک واحد بزرگ
عمومي و مشخص ،بطور غیرمستقیم به یک عضو یا شریک اجرایي دولت تبدیل ميشود .ثانیاً
شمول و موضوع پارهای از شرایط اجباری ميشود كه بموجب آن طرف دولتي قرارداد از حقوقي
ویژه و امتیازات خاص برخوردار است (طالق.)33 :03۳3 ,
حل و فصل تمام اختالفات از طریق محاكم قضایي عالوه بر اینكه هزینه زیادی را بر دولتها
تحمیل ميكند ،منجر به تراكم كار و انباشته شدن پروندهها در دادگاههای دادگستری ميگردد
و این امر به دلیل تبعاتي همچون كندی جریان حل و فصل اختالفات و پایین آمدن كیفیت
رسیدگي و آراء و درنتیجه عدم اجرای صحیح و سریع عدالت ،نارضایتي اصحاب دعوا را به
دنبال خواهد داشت .همچنین طرفین اختالف به ویژه در برخي اختالفات تجاری به دلیل
ماهیت خاص روابط و اختالفات ،تمایل چنداني به مراجعه به محاكم قضایي جهت حل و فصل
اختالفات خود ندارند چراكه ميخواهند اختالف خود را سریعتر و حتيالمقدور با هزینه كمتر و
توسط قضاتي كه نسبت به موضوع مورد اختالف تخصص دارند ،بطور محرمانه ،خصوصي و
غیرعلني حل و فصل نمایند .تنوع و انعطاف شیوههای غیرقضایي حل اختالف این امكان را
برای طرفین فراهم ميسازد ،در حالي كه حل اینگونه اختالفات در دادگاهها آنها را در حالت
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درگیری و نزاع باقي ميگذارد ( .)Talus, 2007:249علل فوق سبب گردیده است كه روز به روز
تمایل اشخاص به حل اختالفات خود از طریق شیوههایي غیر از شیوه رسمي حل اختالف
بیشتر شود و دولتها در جهت ترویج و شناسایي شیوههای غیرقضایي حل اختالف و استفاده
هرچه بیشتر طرفین اختالفات از این شیوهها اقدامات متعددی را انجام دهند .موسسات و
سازمانهای متعددی كه موضوع فعالیت خود را شیوههای جایگزین حل اختالف 0قرار دادهاند،
تاسیس گردیدهاند و قوانین داخلي كشورها نیز به منظور تسهیل و استفادهی بیشتر از این
روشها اصالح شده است .در سطح بینالمللي نیز كنوانسیونها و قوانین نمونه ای به منظور
یكنواخت سازی مقررات داخلي كشورها در این زمینه و تسهیل اجرای این شیوهها به تصویب
رسیده است كه جملگي اهمیت حل اختالفات را از طریق شیوههای جایگزین حل و فصل
اختالفات آشكارتر ميسازد (انصاری .)0۳0 :03۳0 ,با این حال در نظام حقوقي ایران توجه الزم
به این شیوهها معطوف نشده و رجوع طرفین به شیوههای جایگزین آن چنان گسترده و موثر
نیست .دلیل این امر را ميتوان خال فرهنگي موجود در ارتباطات و تعامالت بین فردی كه الزمه
آن گفتگوست جستجو كرد .شیوههای جایگزین حل اختالف مجموعهای از روشها را شامل
ميشود كه به عنوان جایگزینهای رسیدگي قضایي و داوری به منظور حل و فصل اختالفات
عمل ميكنند كه معموالً اما نه ضرورتاً متضمن مداخله و مساعدت شخص ثالث بيطرفي است
كه به تسهیل اختالفات كمک ميكند (درویشي هویدا.)9۲0 :03۳۳ ,
كمیسیون اروپا روشهای جایگزین اختالفات را شیوههای خارج از دادگاهي توصیف كرده كه
در كنار داوری با ماهیت دخالت شخص ثالث شكل ميگیرند .درواقع این نهاد داوری را
راهكاری شبه قضایي با ماهیتي میانهی شیوههای جایگزین حل اختالف و روشهای قضایي
مينامد ( .)White, 2010: 211شیوههای جایگزین حل اختالف به روشهایي از قبیل سازش،
میانجیگری ،مصالحه ،مذاكره و دادرسيهای مختصر اطالق ميشود كه از ویژگيهای آن
ميتوان به غیررسمي بودن ،دسترسي بیشتر به انصاف و دخالت مستقیم طرفین در رسیدگي به
اختالف اشاره كرد (.)Brown, 1998: 74
درواقع شیوههای جایگزین حل اختالف به راهكارهای حل و فصل خصوصي اختالفات از
سوی افراد اشاره دارد كه وجه مشترک همهی آنها الزامآور نبودن آنهاست (جنیدی:039۱ ,
 .)0۲0این راهكارها محدود به داوری نیست و اتاق بازرگاني بینالمللي 9با تغییر در مقررات
)1 Alternative Dispute Resolution (ADR
2 International Chamber of Commerce
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خود و عمليتر ساختن امكانات جدید ،دامنهی انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله
صلحآمیز اختالفات افزایش داده است (توسلي جهرمي .)03۲ :03۳0 ,مهمترین و كاربردیترین
شیوههای غیرقضایي حل اختالف عبارتند از سازش ،مذاكره ،میانجیگری و داوری كه در ذیل به
تفصیل مورد بررسي قرار ميگیرند.
سازش

1

سازش یكي از روشهای ساده ،غیررسمي و انعطافپذیر حل و فصل اختالفات است كه
مذاكرات دوستانه ،سریع و كمهزینه را میان طرفین با كمک و مساعدت شخصي ثالت میسر
ميسازد .در مادهی  33منشور ملل متحد 9سازش به عنوان یكي از روشهای دوستانهی حل
اختالفات معرفي شده و در بسیاری از معاهدات دو یا چند جانبهی سرمایهگذاری نیز در
مقررات مربوط به حل و فصل اختالفات ،راجع به سازش به عنوان روش دوستانهی حل
اختالفات یاد شده است .سازش البته به دو روش سازش قضایي و غیرقضایي تقسیم ميشود كه
در قسم غیرقضایي آن كه مدنظر ماست ،سازوكار بدون دخالت قاضي صورت ميگیرد .این در
حالي است كه در سازش قضایي ،قاضي در روند سازش و گواهي نمودن آن بین طرفین اختالف
نقش دارد ) .(Jarrosson, 1987: 182سازش به عنوان روش خصوصي دوستانهی حل و فصل
اختالفات سابقهی طوالني در حل و فصل اختالفات بشری دارد و در كنار داوری از دیرباز
تاكنون روش برتر حل و فصل اختالفات بوده است .تفاوت بین سازش و داوری در اهداف
متفاوت این آیینهای رسیدگي است به این ترتیب كه اگر طرفین بر سازش توافق كنند
خواهان حل و فصل دوستانهی دعوایشان با مشاركت فعاالنهی یک شخص ثالث یعني سازش
دهنده هستند یا حداقل امید دارند كه بتوانند به حل و فصل دوستانه دست یابند اما اگر بر
داوری توافق كنند قصد دارند موضعي ترافعي اتخاذ كرده و خواهان رفع دعوی از طریق یک
رای خواهند بود ولو اینكه تصمیم مزبور به انتخاب خود آنها باشد .بطور معمول طرفین یک بند
سازش را فقط هنگامي در قراردادشان ميگنجانند كه رابطهی آنها به میزان كافي دوستانه باشد

Compromise 0

 9بند  0ماده  33منشور سازمان ملل متحد در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات ذیل فصل ششم
نموده« :طرفین هر اختالف كه ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللي را به خطر اندازد باید قبل از
هر چیز از طریق مذاكره ،میانجیگری ،سازش ،داوری و رسیدگي قضایي و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای
یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نماید.
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تا این امر مؤید امكان حل و فصل مسالمت جویانه باشد .انتخاب معمول طرفهایي كه خواهان
حل و فصل فراقضایي اختالفشان هستند ،توافق بر داوری است (اشمینوف.)9۳0 :03۲۳ ,
سازش ریشهای طوالني در فرهنگ گفتگو دارد چنانكه به موازات مرور سابقه و پیشینه
ارتباطات میان انسانها ،این گفتگو بوده كه راه تعامل و سازش میان افراد را هموار كرده است.
سازش یكي از مطلوبترین روشهای جایگزین حل و فصل اختالفات است كه از برخي عناصر
نامطلوب یا مضر در رسیدگيهای قضایي بدور است و تمركز آن بر سوق دادن طرفین از طریق
گزینش و گفتگو است .تنشهای سازش بطور كلي غیررسمي بوده و فاكتورهای تشریفاتي آن
بسیار كم است .در بسیاری از موارد عدم رویارویي مستقیم طرفین اختالف در جلسات سازش با
ابزار حقوقي و قانوني ،جو حاكم بر فضای جلسات را ماهیتاً طبیعيتر كرده و ميتواند منجر به
قضاوت تجاری معتدلتری گردد ).(Ncolus, 2017: 212
د) مذاکره

1

مذاكره كه نخستین و سادهترین روش غیررسمي برای نیل به تفاهم است ،روشي است كه به
موجب آن طرفین با گفتگو در فضایي دور از تنش و با حسن نیت و اطالع از نقطه نظرات
یكدیگر سعي در رسیدن به نقاط مشترک و یک راه حل دوجانبه برای خاتمه دادن به اختالف
طرفین ميكنند (رهبری .)۱90 :0390 ,گفتگو و مذاكرهی مستقیم میان طرفین یا مشاوران آن
همیشه نخستین و واضحترین روش جهت حل و فصل اختالفات بوده است چراكه طرفین ،خود
در بهترین وضعیتي قرار دارند كه بدانند نقاط ضعف و قوت اختالفات و موقعیت آنها چیست.
ماریوت مذاكره را به این صورت تعریف ميكند« :مذاكره پروسهای است كه از آن برای برطرف
كردن نیازها و تامین منافع خود استفاده ميكنیم ،هنگامي كه شخص دیگر آنچه را كه ما
ميخواهیم كنترل و نظارت مينماید ( .»)Marriot, 1998: 585نكتهی قابل توجه در خصوص
مذاكره آن است كه بین مذاكره و سایر شیوه های حل اختالف یک نوع رابطهی ترتیبي با
اولویت مذاكره برقرار است یعني تالش ميشود كه در مرحلهی اول اختالف از طریق مذاكره
حل و فصل گردد .چنانچه این روش حل اختالف ،اختالف را فیصله ندهد ،نوبت به سایر
روشهای حل اختالف ميگردد .بنابراین انتخاب مذاكره به عنوان روش حل اختالفات ميتواند به
اختالفات طرفین پایان دهد و آنها را از ارجاع اختالف به دادگاه یا سایر شیوههای شیوههای

1 Negotiation
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جایگزین حل اختالف معاف سازد .با این حال تفاوت اساسي كه بین مذاكره وسایر شیوههای
غیرقضایي حل اختالفات نفتي وجود دارد این است كه بدون مداخلهی شخص ثالث صورت
ميگیرد چراكه تماس و گفتگوی دوجانبهی طرفین عنصر اصلي مذاكره است .هرچند وكال و
مشاوران طرفین اختالف نفتي هستند كه پای میز مذاكره مينشیند اما حضور آنها به منزلهی
شخص ثالث بيطرف كه روند حل اختالفات را تسهیل ميكند تلقي نميشود بلكه آنها به مثابه
یكي از طرفهای اختالف محسوب ميشوند.
هـ) میانجیگری
میانجیگری در ایران ،كشورهای عربي ،آسیا و آفریقا دارای سوابق چند هزار ساله بوده و همواره
حل اختالف به این روش به موازات رسیدگي مراجع قضایي وجود داشته است (عرفاني:03۲۱ ,
 .)9۱از میانجیگری به عنوان روشي در مركز ثقل شیوههای غیرقضایي حل اختالفات یاد شده
است ) .(Marriot, 1998: 450درحالیكه برخي از محققین داخلي مفهوم میانجیگری را همردیف
سازش دانسته و از این دو به یک تعبیر یاد كردهاند (شیروی ,حقوق تجارت بینالملل:0396 ,
 .)0۳0با دقت در قدمت شیوه میانجگری (كه به ریش سفیدی هم تعبیر شده) در فرهنگ
كشورها به خصوص در شرق جهان ،ميتوان نتیجه گرفت كه تمدنهای قدیمي تر پیشاپیش بر
تاثیر فرهنگ گفتگپ بر حل اختالفات آگاه بوده اند.
بنابر تعریف ،میانجیگری عبارتست از مداخلهی یک شخص ثالث مورد قبول كه اختیاری
برای صدور رأی ندارد و به طرفین درگیر در اختالف برای اینكه بطور اختیاری به حل و فصل
دوجانبهی قابل قبول راجع به موضوعات مورد اختالف دست یابند كمک ميكند (Berger,

) .2002: 120درنتیجه مهمترین تفاوت سازش و میانجیگری این است كه سازش ميتواند با
كمک شخص ثالث یا بدون دخالت و مشاركت وی تحقق یابد اما در میانجیگری ،لزوماً
اختالفات با مساعدت میانجي فیصله ميیابد .به این ترتیب میانجیگری روشي است كه در آن
شخص ثالث به طرفین كمک ميكند تا از طریق گفتگو و سنجش راه حلهای مختلف ،اختالف
را به طور دوستانه و برمبنای توافق حل و فصل نمایند.
و) داوری
آنچه گفته شد شیوههای خصوصي حل و فصل اختالفات بود .لكن آنچه باید مورد توجه قرار
بگیرد این است كه داوری در میان سایر روشهای خصوصي از الزام آوری و پذیرش باالتری برای
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طرفین برخوردار است .تاریخ داوری به عنوان نهادی بینالملي برای رسیدگي به اختالفات با
حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحوالت آن ممزوج و تنیده شده است (آریان كیا.)03۳۳ ,
داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و وصل مرافعه
دو یا چند شخص است (معین )03۱3 ,و در اصطالح حقوقي ،فني است كه هدف آن حل و
فصل یک مساله مربوط به روابط دو یا چند شخص به وسیلهی دو یا چند شخص دیگر به نام
داور یا داوران است كه اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصي ميگیرند و براساس آن قرارداد
رأی ميدهند بيآنكه دولت چنین وظیفهای را بر آن محول كرده باشد (رند و صفایي.)03۲۱ ,
داوری بینالمللي در معني اخص به آن نوع داوری گفته ميشود كه در آن دعاوی یک دولت
علیه دولت دیگر مورد رسیدگي قرار ميگیرد .این قبیل دعاوی ناشي از تعهدات و مسئولیتهای
دولتها در برابر یكدیگر است كه اغلب از طریق مراجعه به داوری حل و فصل ميگردد و البته
باید توجه داشت هر معاملهای كه طرفین آن از ملیتهای مختلف باشند اصطالحاً معاملهی
بینالمللي و قرارداد و معاملهی مربوط به آن قرارداد و داوری بینالمللي نامیده ميشود (موحد,
.)90۱ :03۳0
داوری نهادی شبه قضایي است كه ميتواند مرجع نهایي حل و فصل اختالفات باشد (درویشي
هویدا .)99 :0396 ,داوری وسیعترین و قابل قبولترین روش حل اختالف در حقوق بینالملل
مربوط به انرژی است چراكه الزام حقوقي منعطفي برای طرفین مربوط به اختالفات مرتبط ایجاد
ميكند (توسلي جهرمي )9۲ :03۳0 ,و فارغ از برخي كاستيها با دادن حق انتخاب میان داوری و
دیگر روشهای حل اختالف ،طرفین همواره داوری بینالمللي را انتخاب ميكنند چراكه به آنها
امكان رسیدگي عادالنه از طریق گقتگو و تعامل را ميدهد (.)Timothy, 2017: 423
سرمایهگذاران به دنبال حصول اطمینان پیرامون امنیت سرمایهشان هستند و تفاوت میان
مقررات مربوط به حل اختالف در سراسر دنیا ،نیاز به یک زمینهی ثابت برای حل اختالفات را
بیش از پیش ضروری مينماید .برای مثال در شرایطي كه ضمن قرارداد در خصوص نفت خام،
قیمتها به طرز فوقالعادهای تغییر ميكند طرفین متعهد در یک قرارداد طوالني مدت نیاز به
مذاكرهی مجدد در خصوص شرایط قراردادی داشته و در صورت شكست این مذاكرات ،نیاز به
یک روش حل اختالف قابل قبول برای هر دو طرف به روشني نمایان ميگردد .داوری بین
المللي با ماهیتي محرمانه و انعطافپذیر در مقابل رسیدگيهای قضایي و همچنین ویژگي
الزامآور و تعهدآور در مقابل سایر روشهای غیرقضایي ،بیشترین توجهها را در این دوران به خود
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جلب نموده است .قراردادهای مربوط به نفت و گاز بیشتر از سایر قراردادهای بینالمللي با طرف
خارجي درگیر است و ارجاع دعاوی در این زمینه به دادگاههای داخلي ميتواند به این معنا
باشد كه یک سیستم حقوقي خارجي بر روابط طرف مقابل حاكم گردد كه شرایط شكلي و
ماهوی و نحوهی رسیدگي خاص خود را دارد ،زبان متفاوت از زبان طرف قرارداد در آن جاری
است و احتماالً تخصص و تجربه كافي در حیطهی موضوع قرارداد را دارا نميباشد و صد البته از
بستر فرهنگي متفاوت برخاسته است .این در حالي است كه داوری به عنوان نهادی شناسایي
شده و الزامآور در صحنهی بینالمللي مشكالت مذكور را دارا نیست و عالوه بر این طرفین
ميتوانند از طریق این نهاد ،ضمن دسترسي به رسیدگي محرمانه از امكان بررسي پرونده توسط
افراد باتجربه در زمینه نفت و گاز بهرهمند گردند ( Jahan & Luki, Bayusi Nammei

 .)Abubakr, 2018: 127از سایر مزایای داوری ميتوان كاهش اطالهی دادرسي ،كاهش هزینهی
دادرسي ،امكان رسیدگي قضات در دادگاهها به پروندههای ارجاعي بیشتر و كاهش پیچیدگي و
رسمیّت در پروسهی حل اختالف را برشمرد كه موجب باال رفتن سطح رضایت طرفین از
نتیجهی حاصله ميشود .(Lakasz, Razdeiczer & Alejandro, 2016: 78) .وجود این مزایا
دلیل تثبیت نهاد داوری و از عوامل موثر نفوذ داوری در اختالفات كاری به ویژه نفتي بوده
است .درواقع باید گفت داوری به عنوان یكي از شیوههای غیرقضایي حل اختالف در معنای عام،
این فرصت را به طرفین ميدهد تا فارغ از هیاهوی دادگاهها و جو خصمانه حاكم بر آن صدای
خود را به گوش طرف مقابل رسانده و با توسل به آنجه ذات تعامل پذیر انسان ایجاب ميكند
گفتگو را پلي برای ارتباط كنند.

اثرات فرهنگی درونی کردن شیوههای حل اختالف
اهداف خصوصي تحلیل اقتصادی شیوه حل اختالف ،دایر مدار مؤلفههایي نظیر انگیزه بازیگران
دادرسي ،هزینههای خصوصي دادرسي ،با فرصت طلبي دادرسي و درنهایت توسعهی فرهنگ
داوری است .اصل قرارداد گرایي در دادرسي مدني از دو منظر حقوقي و اقتصادی شایستهی
بررسي است .به اذعان كرامر در كتاب «دادخواهي مدني در فرآیند جهاني شدن» اندیشه
قراردادگرایي داوری ناشي از جنبش خصوصيسازی دادرسي در قرن بیستم ميباشد.
قراردادگرایي داوری مدني به معنای امكان توافق طرفین در تعیین نوع سیستم رسیدگي ،شیوه
رسیدگي و قانون حاكم بر رسیدگي است .دادرسي قراردادی به لحا مالحظه عنصر زماني آن
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به داوری قراردادی قبل از وقوع اختالف و داوری قراردادی بعد از وقوع اختالف تفكیک ميشود.
البته برخي نیز دادرسي قراردادی را به جهت شیوه حل اختالف به حل اختالف با دستان خود
یا حل اختالف شخصي از یک سو ،و حل اختالف با دخالت شخص ثالث بيطرف تقسیم
كردهاند (حبیبي درگاه ب.)006 :0399 , .
مقایسه بین مزیتهای دادرسي قراردادی و دادرسي قضایي نشان ميدهد كه هر چقدر در
دادرسي قراردادی همگرایي وجود داشته باشد در دادرسي قضائي ،علي االصول مدل واگرایي
حاكم است .همچنین به میزاني كه در دادرسي قراردادی باعث تقارن اطالعات پایه دادرسي و
اطالعات آئیني ميگردد ،به مراتب دادرسي قضایي ناتوان از این نوع مزیتهاست .دیگر مزیت
دادرسي قراردادی از جمله داوری كنترل اختالف بالقوه است .حال آنكه دادرسي قضایي با
ویژگي تهاجمي ،ترافعي و سخت ،اختالفهای بالفعل شده را تحت توجه خود قرار ميدهد .ته
نشین شدن فرهنگ گفتگو در ضمیر افراد این امكان را به آنها ميدهد تا در كلیه اختالفات
كاری از جمله آنچه در قراردادهای نفتي حادث ميگردد ،شیوههای غیرقضایي را دستاویزی
سالم تر و موثرتر برای خود بدانند(حبیبي درگاه ب.)09۱ :0399 , .

نتیجه گیری
اهمیت دقت در مذاكرات و لزوم گفتگوی شفاف طرفین در مرحله پیش از انعقاد قرارداد روشن
است .لكن الزم است این گفتگوها در طول اجرای قرارداد نیز استمرار یابد .این مهم ميتواند
موجب شود تا طرفین از چالشهای بر سر راه هركدام در اجرای قرارداد آگاه باشند .به این
ترتیب ،برخي كاستيها در اجرای قرارداد از سوی طرف مقابل درک خواهد شد و طرفین به
یكدیگر فرصت خواهند داد تا برای جبران كاستيها تالش شود .در واقع استمرار گفتگوی
صادقانه ،حس اعتماد را بین طرفین حفظ ميكند و درنتیجه مانع ایجاد اختالف و سوتفاهمهای
كاری ميشود .البته فراهم كردن بستری مناسب برای این گفتگو و مذاكره الزمه حصول تمام
این موارد است .ارتقای سطح فرهنگ گفتگو در جامعه ميتواند با گسترانیدن دامنه ارتباطات
میان افراد حل اختالف را تسهیل بخشد.
این مقاله با تفكیک تمام مراحل حصول توافقات اولیه تا اجرای قرارداد به روش نظری و
مقایسهای نشان داد كه گفتگو مستمر ميتواند احتمال سو تفاهم میان طرفین قرارداد را كاهش
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داده و موجب اجرای آسان قرارداد شود .اندازهگیری میزان اثرگذاری گفتگو بر اجرای بهتر
قرارداد ميتواند موضوع پژوهشهای آتي با استفاده از روشهای تجربي باشد.
در ادامه بحث شد كه اگر طرفین به هر علت در هر یک از مراحل روابط كاری دچار اختالف
شدند ،روشهای داوطلبانه رفع اختالف ميتوانند كارایي بیشتری از روش اجباری مراجعه به
دادگستری داشته باشند .سپس با معرفي شیوههای غیرقضایي ،شرایط و چالشهای پیش روی
این شیوهها بررسي شد .روشهای غیرقضایي حل اختالف به دلیل مزایایي چون سرعت،
سهولت ،كمهزینه و تخصصي بودن ،از جایگاه ویژهای در میان سازوكارهای قضایي برخوردار
هستند .از مهمترین آثار فرهنگي رواج روشهای غیرقضایي حل اختالف ،اعتمادسازی است .به
این معني كه با انتخاب این روشها ،طرفین احساس امنیت خاطر كرده و با تكیه بر ویژگيهایي
نظیر غیرعلني بودن جلسات در كنار تالش برای كسب رضایت ،اعتماد طرفین در این خصوص
جلب خواهد شد.
در گذشته بسیاری از كشورهای در حال توسعه تمایل چنداني به گسترش سرمایهگذاری
مستقیم خارجي كه توسط شركتهای چند ملیتي صورت ميگرفت نداشته و اعتقادشان بر این
بود كه این شركتها با ایجاد وابستگي شدید اقتصادی كشور ،حاكمیت و استقالل ملي را به خطر
مياندازند .در سالهای اخیر با توسعهی شیوههای غیر قضایي به ویژه داوری و پررنگ شدن
نقش آن در حل اختالفات ،تبادالت حقوقي و اقتصادی در این زمینه تسهیل گشته و اعتماد
دولتها به انعقاد قراردادهای بینالمللي فراهم شده است .از آنجا كه ایران برای تسریع روند
توسعه خود به روابط كاری خارجي نیاز دارد ،الزم است فرهنگ گفتگو و حل و فصل اختالفات
با روشهای جایگزین روشهای قضایي ترویج شود و ابتكارات به روز بینالمللي در این خصوص
بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به تثبیت نقش این روشها در حقوق ایران توجهات الزم
مبذول گردد.
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