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 داوری و دادگاه بین موازی رسیذگی آثار کاهش یا و جلوگیری راهکارهای
 

 2 بخشی علی مینا ،1 اصغریان مجتبی

 ایراى تْراى، ضوال، تْراى ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگاُ هذرس الولل، تیي حقَق دکتری 7

 ایراى تْراى، ضوال، تْراى ٍاحذ زادآ داًطگاُ اًساًی علَم داًطکذُ الولل، تیي تجارت حقَق ارضذ کارضٌاسی داًطجَی2

 

 چکیذه

طرف، تر ارجحیت اًتخاب هلی ٍ تیالولل ٍ ًیاز تِ ٍجَد یک هرجع رسیذگی غیری تیيافسٍى تجارت در عرغِپیطرفت رٍز

ظ، الخػَچٌیي، ترغیة طرفیي درگیر اختالفات علیآهذُ ٍ ّنداٍری تِ عٌَاى هرجع حل ٍ فػل اختالفات احتوالی ٍ یا پیص

الوللی افسٍدُ است. در ایي هیاى، یکی از آسیة ّای ًاضی از ًقع قاًَى ٍ هذیریت ًاهٌاسة دادرسی کِ در دعاٍی تیي

ضَد. تعثیر هی "هَازی رسیذگی"تْذیذی جذی ترای جریاى رسیذگی تِ دعَا ًیس تِ ضوار هی آیذ، هفَْهی است کِ از آى تِ 

حذاقل دٍ دعَای یکساى یا هرتثط تِ طَر ّوسهاى ترای دٍ هرجع ایجاد غالحیت کٌذ کِ ایي اغطالح، ٍضعیتی را تَغیف هی

 44هادُ  2تَاى تا ٍحذت هالک قائل ضذى، حکن تٌذ ًوایٌذ. در حقَق ایراى، تطَر هستقل تِ ایي هَضَع پرداختِ ًطذُ کِ هی

ی دادگاُ در هذاخلِ"َم تفکیک ًوَد، ق.آ.د.م جذیذ را تِ هَضَع هَرد تحث سرایت داد. هثحث دیگری کِ تایذ از ایي هفْ

. تاضٌذّا قادر تِ اًجام غحیح کارّای خَد ًویتذٍى هساعذت ٍ دخالت دادگاُکِ داٍراى تاضذ؛ چراٍ اهری ضرٍری هی "داٍری

ر ّایی در خػَظ پیطیگیری از طرح دعَای هطرٍحِ در هرجعی دیگر ٍ دی راّکارّذف اغلی از ًگارش ایي هقالِ ًیس، ارائِ

در ایي ضرایط، اتتذا تایذ هطخع کٌین کِ کذام هرجع غالح است کِ تاضذ. غَرت ٍقَع، چگًَگی حل ٍ فػل غحیح آى هی

ی ختن رسیذگی ٍ تَقیف رسیذگی پیص سِ دکتریي هَجَد را هثٌای تػوین خَد قرار خَاّین داد ٍ سپس، یکی از دٍ ضیَُ

یاتذ ٍ دٍهی یا قرار تَقیف دادرسی است ٍ یا هٌع استواع دعَا ًوَد هی رٍست کِ اٍلی تا غذٍر قرار عذم غالحیت ٍ یا عذم

 ی پیگیری دعَا.اقاهِ

 

 .داٍری در دادگاُ ی هذاخلِ هَازی، رسیذگی الولل، تیي حقَقهای کلیذی:  واژه

 



 فقِ ٍ حقَق سیاسی، علَم هطالعات

 77-73، غفحات 7331 پاییس، 3، ضوارُ 4دٍرُ 

 

 


