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چكیده
شاخص های مذاكرات حل اختالف  ،مصالحه  ،ميانجيگری  ،داوری و دیگر شکل های تامين عدالت اجتماعي بسيار
متنوع هستند  .اما همگي آن ها دارای صفات مشتركي هستند كه از ساختار عدالت رسمي متمایز مي شوند  .این عوامل به
روش های غير ترافعي حل اختالف امکان توسعه اهداف را در شکل متفاوتي از سيستم های قضایي مي دهد  .روندهای
روش های غير ترافعي حل اختالف بسيار ساده تر و غير رسمي تر از روندهای قضایي هستند و در اكثر دعاوی روندهای
رسيدگي قابل انعطاف  ،بدون تشریفات رسمي و مقررات وسيع آیين رسيدگي هستند  .غير رسمي بودن عامل مهمي در
افزایش دعاوی مطروحه در روندهای روش های غير ترافعي حل اختالف برای كساني است كه به دالیلي امکان شركت در
روندهای قضایي را ندارند  .تجربه ی آمریکا نشان مي دهد  ،كه روش های غير ترافعي حل اختالف تاثير زیادی بر حل و
فصل دعاوی دارند .
بررس ي موسسه تحقيقات قضایي در دانشگاه كارولينای شمالي آمریکا نشان مي دهد كه دعاوی منجر به ميانجيگری ظرف
مدت  7هفته حل و فصل شدند اما همين مدت در دادگستری  407روز بوده است .كاهش زمان و هزینه دادرسي نيز امر
مهمي است .اكثر طرح های روش های حل اختالف غير ترافعي نيز در كاهش هزینه ها و فراهم كردن دسترسي به عدالت
موفق بوده اند .
واژگان كليدی  :مذاكره  ،آمبودزمان  ،سازش  ،تسهيل اختالف  ،كنفرانس حل اختالف  ،سياستگذاری.
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مقدمه
اتالف زمان در تمام سيستم های قضایي جهان امری ناپسند و در عين حال گسترش یافته است و در بسياری از موارد طرف
های آگاه به چارچوب های دقيق حقوقي ،از این مهلت های قانوني به عنوان یک راه تاخير در اجرای عدالت استفاده مي كنند.
در راهبردهای طراحي روش ها ،دستيابي سریع به حل یک مرافعه یکي از مولف های توسعه اقتصادی محسوب مي شود و در
اختالفات بانکي ،خصوصي سازی اموال ،قراردادهای اداری  ،استفاده از فرصت های اقتصادی و مدیریت جامعه ی كارگری به
شدت تاثير گذار است .در اجرای روش های غير ترافعي ظرف زماني برای كسب نتيجه وجود ندارد و گاه صرف دیدار فوری
و غير رسمي دو طرف مي تواند به حل و فصل اختالف منجر شود .یک بررسي در دادگستری ایالت آالسکا از كاهش  60تا 80
درصدی طول دوره حل اختالف در نظام روش های غير ترافعي حل اختالف دادرسي حکایت مي كند.
هدف روش های غير ترافعي حل اختالف  ،ایجاد فضای مناسب برای تعامل و مصالحه طرف ها برای تامين منافع متقابل
است  .به همين دليل اصلي ترین و بدیهي ترین شکل آن مذاكرات مستقيم دو جانبه یا تسهيل آن از سوی یک ميانجي است .
در این شکل طرف های اختالف نقش فعالي برای ختم دعوی دارند  .در این شيوه داوری آخرین گزینه ی حل اختالف است .
زیرا این شيوه همانند دادرسي طرف ها را در انفعال از تصميم اخذ شده قرار مي دهد .روش های غير ترافعي حل اختالف در
شرایطي كه احتمال كاركرد موثر و معتبر یا سيستم قضایي بعيد باشد  ،موثر است و زمينه حمایت الزم را فراهم مي كند  .دعاوی
پيچيده یا فني نيز مي تواند با سيستم های خصوصي روش های غير ترافعي حل اختالف به نتيجه ی الزم برسد .در عين حال
اگر مخالف های رسمي به حد موثری قوی بوده و برنامه را تحت كنترل خود دهند  ،ارتباط با قوه ی قضایي رسمي و سيستم
حقوقي مي تواند الزم باشد  .زماني كه سيستم دادگاه مدني با ضعف نهادی مانند منابع ناكافي  ،فساد اداری و بي كفایتي سيستم
مواجه باشد و دورنمای نزدیکي برای اجرای برنامه های اصالح مدني وجود نداشته باشد  .برنامه ی روش های غير ترافعي حل
اختالف مي تواند شيوه ی مناسب برای فراهم كردن روش های غير ترافعي حل اختالف باشد  .برنامه های روش های غير
ترافعي حل اختالف ابزاری برای اعمال برابری هستند تا حاكميت قانوني هر دعوی توسط یک فرد ثالث یا توافق مذاكراتي
طرف های اختالف و مبتني بر اصول و شرایطي كه برابری طرف ها را با استاندارد متحدالشکل قانوني فراهم مي كند  ،حل و
فصل مي شود.
یافته های تحقیق
با عنایت به این كه پژوهش حاضر در حوزه ی علوم انساني صورت مي پذیرد ؛ از روش توصيفي و تحليلي استفاده مي
شود و با عنایت به موضوع مقاله به بررسي و تحليل شيوه های غير قضایي حل اختالف در نظام های حقوقي معاصر به
شرح ذیل پرداخته مي شود:
 -1شیوه های متداول و مرسوم غیر ترافعي حل اختالف
 .1-1مذاكرات
مذاكرات اصالحي روشي شامل دیدار رودر رو و مذاكرات طرف های حل اختالفات برای به دست آوردن راه حل
مشترك و با حداقل بررسي دقيق و مشترك مساله مي باشد .این مرحله از طي اختالفات مي تواند زمينه ساز بحث و تشریح
متقابل موضوع اختالف  ،شناسایي و تشخيص بيشتر مورد نياز  ،جستجوی بهترین راه حل اختالف  ،یافتن راهکارهای آتي
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اختالف و حتي تشخيص غير قابل حل بودن  ،مذاكرات اصالحي مي تواند دارای تنوع الزم از اهداف یاد شده در باال را داشته
باشند (.)416 ،2013 ،Shirelle Phelps
گری دونس 1رئيس دیوان تجدبد نظر اداری استراليا با تاكيد بر اهميت مذاكرات در قوانين حل اختالف اداری تصریح
دارد كه شمار زیادی از روش های اختالف وجود دارد و لزوما ترجيح خاصي بر یکدیگر ندارند اما در هرحال آن چه مي
توان از مذاكرات مستقيم به عنوان نقطه كنوني و مركزی و كارآمدترین روش حل اختالف نام برد زیرا بهتر از هر راه دیگری
به نتيجه مطلوب منجر خواهد شد  .مذاكرات بر تمام دیگر روش های غير ترافعي حل اختالف برتری دارد زیرا عالوه بر
صرفه جویي زمان هيچ هزینه ای در بر ندارد .كارشناسان بيطرفي را الزاما به معني مستقل بودن از سازمان دولتي بلکه استقالل
مي تواند صرفا به دور ماندن از جریان اختالف و تاثير گرفتن اختالف باشد ،لذا افراد ثالث جلب شده برای حل اختالف باید
بيطرفي و عدم دخالت در ماهيت اختالف را حفظ كند  .گاهي دفتر روند حل اختالف براساس شاخص هایي مانند ارزش
مورد اختالف یا سطح ا فراد تحت شمول اختالف مي تواند حضور افراد خارج از سازمان اداری را الزامي كند  .چنين
معيارهایي باید در آین نامه های عمومي دولت یا اختصاص سازمان شود  .مزیت استفاده از افراد خبره داخلي كاهش هزینه
های اجرای روش های غير ترافعي حل اختالف است .ارجاع اختالف به ميانجي مي تواند برای حل كل ان باشد اما ارجاع مي
تواند برای اقدام های جزئي تری مانند ارزیابي فني و صحت دالیل ارزیابي دقيق مواضع طرف ها یا كمک به ایجاد درك بهتر
و وسيع تر از منافع و مواضع طرف ها باشد  .در تمام این امور ميانجي انتخاب شده باید از لحاظ صالحيت های كارشناسي
ارزیابي و مورد اعتماد باشد و این اقدام توسط دفتر هماهنگي صورت مي رسد .در سال های اخير توقف وسيع دعاوی در
رسيدگي اداری مشکل بزرگي برای سازمان اداری بوده به گونه ای كه در سال  2007تنها  19درصد شکایت های مطرح شده
مختومه شدند و دفاتر هماهنگي روش های غير ترافعي حل اختالف دریافتند كه بسياری از آن ها صرفا با مذاكرات قابل حل
بوده اند  .تا سال  1993متداول ترین شيوه جایگزین حل اختالف اداری بود اما با اصطالحات قانون رسيدگي های اداری
توجه بيشتری به « مذاكرات اصالحي » به عمل آمد و اكنون قوانين استراليا از روش های مذاكرات اصالحي  ،ميانجي گری ،
مصاحله  ،ارزیابي و دیگر روش ها استفاده مي كند.در اكثر قرار دادهای بين المللي نفت و گاز هم قيد مي شود  ،قبل از توسل
به بند داوری  ،و یا سایر روش های حل و فصل پيش بيني شده در متن قرارداد  ،باید طرفين نهایت تالش خود را در
مذاكرات و با رعایت حسن نيت  ،جهت حل و فصل اختالف پيش آمده به كار بندند(.وكيل)35 ،1391 ،
این روند مي تواند مراحل متعدد باشد اما شرایط غير رسمي و انعطافي برخوردار بوده و جریان آن به ارزیابي نهاد تنظيم كننده
بستگي خواهد داشت  .این نهاد دقيق مراحل  ،شيوه های انجام  ،شرایط زمان و مکان و هدف اوليه مي باشد  .این مذاكرات
عمال :
-

طرف ها را در تبين منافع خود و درك منافع دیگر طرف ها یاری مي كند .

-

شيوه های مناسب مدیریت روند حل اختالف را فراهم مي كند .

مذاكرات اصالحي برآورد صحيحي از تمام مجموعه ی روش های حل اختالف را درباره ی دورنما و توانمند حل اختالف
فراهم مي كند و در صورت عدم تناسب باید از روش های رسيدگي معمولي اداری 2یا روش های قضایي استفاده كرد
)135 ،2005 ،Moffitt and Robert C.Bordone(.
در مذاكرات باید هر طرف نگاه خود را به ایجاد و رشد اختالف بيان نموده و سعي كند دیدگاههای خود را به هسته
مركزی علت اصلي اختالف معطوف كند  .مذاكرات مي تواند در چند مرحله مجزا انجام شود و سر فصل های آن را عامل

1 - Garry downes
2-Adminstrative Hearing.
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هماهنگ كننده تعيين مي كند  .عامل هماهنگ كننده مي تواند این سرفصل ها را در مرحله نخستين دریافت گزارش تعيين
كند .مذاكرات اصالحي باید با هدف یافتن راهي برای برون رفت از بن بست و حل اختالف باشد  .در این مذاكرات مي توان
عالوه بر تعيين شيوه ای برای حل اختالف درباره جزیيات آن مانند زمان و مکان به توافق رسيد  .عدم حل اختالف در مرحله
مذاكرات اصالحي به معني عدم كارایي دیگر روش های غير ترافعي حل اختالف نيست و عامل هماهنگي مي تواند از نتایج
آن برای استفاده از دیگر روش ها برای حل اختالف استفاده كرد )279 ،2005 ،Moffitt and Robert C.Bordone( .
. 1 -2

میانجي گری

ميانجيگری 1آیين ي است كه در آن یک طرف ثالث به طرف های اختالف برای به دست آوردن راه حل مورد قبول كمک
ميکند  .ميانجي اختياری درباره ارائه راه حل اجباری ندارد اما مي تواند برخي گزینه مناسب را برای تشویق طرف های دعوی
به حل و فصل قضيه ارائه مي كند  .هر گونه تصميم باید توسط خود طرف های اختالف اخذ شود  .با این كه ميانجيگری یک
روش سياسي حل اختالف محسوب مي شود  ،ولي در جایي كه اختالف در قراردادهای نفتي منجر به ایجاد بحران در روابط
دو كشور گردد  ،این روش حل اختالف معنا پيدا مي كند (.ماهرخ زاده)37 ،1391 ،
این روش شامل مداخله یک فرد مقبول  ،بي طرف و بي غرض در روند حل یک اختالف یا مذاكرات مربوط به آن بدون
حق تصميم گيری است  .هدف این دخالت كمک كردن به طرف های اختالف در دستيابي داوطلبانه به راه حل قابل قبول
موضوع اختالف است  .ميانجيگری به خصوص در جایي كه طرف ها بشدت از یکدیگر دور شده و امکان اخذ تصميم های
سازنده را ندارند یا جایي كه طرف ها به مانعي غير قابل رفع رسيده باشند  ،به كار گرفته مي شود ،Shirelle Phelps(.
)401 ،2013
یک ميانجي همانند یک تسهيل كننده درباره شيوه های ممکن برای حل اختالف نظر مي دهد .وی این كار را در تماس
های انفرادی انجام مي دهد تا زمينه بررسي گزینه های حل و فصل را فراهم كند و در نهایت به پيشنهادهای عملي نزدیک
كردن مواضع و حل و فصل قطعي دست یابد  .ميانجي ها مي توانند از نظر اختيارات و توان كمک به طرف های اختالف
متفاوت باشند  .برخي ميانجي ها مي توانند صرفا به زمينه سازی مذاكرات  ،فراهم كردن حداقل مقدمات آئيني و ورود به
مذاكرات به هدف جلوگيری توقف روابط طرف های اختالف دست بزند  .اما دسته ی دیگر با اختيارات بيشتر به تهيه پيش
نویس جزیيات حل و فصل دست مي زنند  .در هر حال ميانجي از نقش ترغيب كننده ای كه طرف ها را به گام برداشتن به
حل مشترك اختالف ها تشویق مي كند  ،برخوردار است (.)7 ،2010 ،Yona Shamir
شيوه ی برخورد و تعامل ميانجي با طرف های اختالف از ارزش و تاثير گذاری باالیي برخوردار است به همين دليل در
اكثر كشورها مدل ها و استانداردهای رفتاری اصوال غير الزامي برای رعایت در چارچوب این روش اتخاذ مي شود  .این مدل
در آمریکا به عنوان « مدل استاندارد رفتار ميانجي ها» 2با همکاری اتحاد داوران آمریکا  ،بخش حل اختالف كانون وكالی
آمریکا و اتحادیه حل اختالف این كشور در سال  1994تهيه و با بحث ها و اصالحات طوالني در سال  2005ميالدی به
تصویب نهایي سه طرف رسيد .اهميت ميانجي در به كارگيری در سطح وسيعي از اختالف ها مي باشد و در این باره ميانجي
ها باید به اصول اخالقي ویژه ای متعهد باشند  .مدل های رفتاری اصوال سه هدف اصلي راهنمایي  ،هدایت رفتاری ميانجي
ها  ،اطالع رساني طرف های اختالف تحت مدیریت ميانجي و تقویت اعتماد عمومي به ميانجيگری به عنوان یک آیين حل
اختالف مي باشد  .ميانجيگری روشي است كه در آن فرد ثالث بي طرف زمينه ی ارتباط و مذاكرات طرف های اختالف و

1-Mediation
2-Model Standerds Of Conduct For Mediator
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تشویق به تصميم سازی بين طرف های اختالف را فراهم مي كند .این روش اهداف مختلفي از جمله فراهم كردن فرصت
برای طرف ها در تشریح ایجاد وضوح در مورد ماهيت فقيد  ،درك دورنماهای مختلف  ،شناسایي منافع  ،توجه و ارزیابي راه
حل های محتمل و به دست آوردن توافق نامه های مطلوب و رضایت آميز مي باشد  .اصل مهم در استانداردهای رفتاری
عمل كامل به تمام آن ها است و هيچ اولویت خاصي به یکي در برابر دیگر موارد وجود ندارد و ميانجي ملزم مي شود تمام
تالش های خود را در انطباق با روح و اهداف استانداردهای حل اختالف منطبق كند .)11 ،2010 ،Yona Shamir(.
ميانجي باید همواره باید اصل اختيار كامل طرف ها را بر این اساس كه اتخاذ راه حل ها باید داوطلبانه و خارج از هرگونه
فشار باشد و طرف اختالف این شيوه و راه حل را به صورت آزاد و آگاهانه بر مي گزیند  ،رعایت كند ،Yona Shamir( .
)26 ،2010اگرچه آزادی اراده یک اصل مسلم و پایه ای در روند ميانجيگری است اما ميانجي مي تواند الزام هایي را درباره
استانداردهای رفتاری خود به طرف ها ابالغ و رعایت آن ها را بخواهد .ميانجي حق وارد كردن فشار بر طرفين را در انتخاب
راه حل اختالف را ندارد اما مي تواند در شرایط الزم طرف ها را از اهميت مذاكره با كارشناسان با هدف كمک به اتخاذ راه
حل آگاهانه مطلع كند .یک ميانجي حق تحليل و تقليل آزادی اختيار و حق تصميم گيری برای هيچ یک از طرف ها را با
ابزاری مانند هشدار به طوالني شدن زمان رسيدگي و افزایش هزینه های ميانجيگری  ،فشارهای ممکن سازمان اداری و حتي
رسانه های گروهي و افکار عمومي ندارد .ميانجي باید در صورت عدم اطمينان از حفظ بي طرفي از پذیرش این سمت
خودداری كند  .بيطرفي به معني مصون بودن از ترجيح و طرفداری یکي از طرف ها یا پيش قضاوت است  .یک ميانجي باید
وظيفه خود را به شکل بيطرفانه و با خودداری از رفتارهایي كه تردید خروج از این حيطه را مي دهد  ،انجام دهد .ميانجي
نباید در اقدام های خود اثری از طرفداری و پيش قضاوت مبتني بر تمایل به اعتقادات  ،باورها و خواسته های یکي از افراد
در دعوی از خود نشان بدهد .ميانجي باید از تعارض منافع با طرف های اختالف در جریان ميانجيگری خودداری كند .
تعارض منافع مي تواند ناشي از داشتن منافع خاص در خود اختالف یا هرگونه رابطه منفعت مداری باشد كه عامل تمایل و
جانبداری ميانجي به سمت یک طرف اختالف شود  ،منشا آن مي تواند در گذشته یا حال و شخصي یا حرفه ای و عرفا عنوان
بيطرفي را زایل مي كند )27 ،2010 ،Yona Shamir(.
ميانجي باید در حداكثر امکان هرگونه دليل و مدركي را كه بتواند شبهه عدم بيطرفي وی را باعث شود ،منتشر كند  .طرف
های اختالف پس از بررسي موضوع به پذیرش یا عدم پذیرش وی رأی خواهند داد .در صورتي كه هریک از طرف های
اختالف دليل و مدرك ي را مبني بر عدم بيطرفي ميانجي بيابد  ،آن را مطرح كنند و در صورت پذیرش تمام طرف های اختالف
ميانجي امکان ادامه كار خواهد داشت  .در صورتي كه ميانجي به دليل تعارض منافع  ،پذیرش ميانجيگری یا تداوم آن را به
صالح نداند  ،صرفنظر از تمایل طرف ها به ادامه فعاليت مي تواند از حضور در روند رسيدگي كناره گيری كند .ميانجي پس
از پذیرش نقش ميانجيگری حق برقرار كردن رابطه با هيچ یک از طرف ها را كه بتواند به غایت ميانجيگری لطمه وارد كند ،
ندارد (.فالحي موالن )66 ،1392 ،
. 1 -3

مصالحه

مصالحه ایجاد روابط سازنده ای بين طرف های یک اختالف است و اغلب با استفاده از روش ميانجيگری به عنوان شيوه
حل اختالف فراهم مي شود  .یک فراهم كننده ی مصالحه مي تواند طرف ها را از طریق كمک به ارتباط  ،برطرف كردن سوء
تفاهم ها و احساسات تندروانه و ایجاد اعتماد مورد نياز مورد نياز همکاری برای حل مساله یاری كند  .برخي از تکنيک های
این شيوه شامل فراهم كردن مکان نشست با بيطرف  ،مطرح كردن پيام های پایه ای بين طرف های اختالف  ،گمانه زني
صحت موارد مورد اختالف و تشویق طرف ها به همکاری با یکدیگر مي باشد .با توجه به هدف عمومي مصالحه در توسعه
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ی آشکاری و صراحت طرف ها  ،این شيوه امکان آغاز گفت و گوها  ،شناختن بهتر و ایجاد تصورات مثبت از یکدیگر و
تعميق اعتماد مقابل را فراهم مي كند  .مصالحه یک روند حل اختالف از طریق استفاده از شيوه ها و سيستم های حل اختالف
جایگزین است  .این اصول خودجوش بوده و نيازمند حضور ثالث بي طرف نيست (.ضيایي بيکدلي)457 ،1390 ،
مصالحه  ،روندی است كه در آن طرف های یک اختالف بامساعدت یک نهاد واسطه به شناسایي موضوع اختالف  ،تبعيت از
راهکارها و شناسایي جایگزین ها برای به دست آوردن یک توافق تالش مي كنند .عامل تشریک مساعي و صلح نقش تعيين
كننده در مورد اختالف و ارائه ی راه حل ندارد اما مي تواند به ارائه ی توجه هایي درباره شناسایي شيوه ی حل اختالف و
ارائه پيشنهادهایي درباره ی شرایط حل اختالف و ترتيب طرف ها به دست یابي توافق در چارچوب های قانوني بپردازد  .این
شيوه روندی اصوال نتيجه مدار است و در آن تمام تالش ها به جای آیين مداری سعي مي شود راه حلي برای پایان اختالف
یافت شود (.سيف اللهي ،جم )158 ،1389 ،مصالحه  5مرحله ی انعطافي و غير رسمي دارد و در آن طرف ها مي توانند از
مشورت های دفتر هماهنگي حل اختالف درباره ی مدیریت روند و محدودیت ها والزامات ماهوی و قانوني برخوردار شود .
مراحل شامل :
 .1آماده سازی و بيانيه آغازین واسطه صلح  :این مرحله شامل بيان مختصر نقش واسطه و شركت كنندگان  ،روند مصالحه و
هرگونه پيش زمينه مقرراتي است .
 .2بيانيه طرف ها  :هر طرف یا نماینده آن ها بيانيه ای را درباره موضوع اختالف از جانب خود بيان نموده و برای فراهم
كردن مصالحه به بازگویي منافع  ،نيازها و گزینه های حل اختالف مي پردازد .
 .3نشست و بحث های مقدماتي  :در این نشست واسطه ی مصالحه نقش فعالي را در دیدگاه ها و گزینه ها داشته و مي
تواند طي بحث با طرف های اختالف به بيان نقاط قوت و ضعف دو طرف بپردازد  .وی طرف ها را به ارتباط مستقيم با
دیگری ترغيب و این اقدام پایه را برای به دست آوردن توافق نهایي فراهم مي كند .
.4

نشست های خصوصي  :واسطه صلح مي تواند دیدارهای خصوصي با طرف های اختالف داشته و به بررسي گزینه

های جایگزین حل و اختالف پرداخته و درباره دور نمای محتمل و شدت و ضعف موضع طرف های دعوی بحث كند .
 .5برگزاری نشست های نهایي  :این روند مي تواند نيازمند نشست مشتركي باشد و واسطه ی صلح به دقيق سازی روند
مصالحه و نهایي كردن مذاكرات كمک مي كند و در غير این صورت فعاليت خود را خاتمه یافته مي داند Garry (.
)27 ،2015 ،Downes
. 1 -4

داوری

در روش داوری 1یک فرد ثالث بيطرف ،برای تصميم درباره مسایل مورد اختالف پس از شنيدن بحثهای طرف ها
تصميم ميگيرد .تصميم داوری باید از طریق توافق یا اجرای قانون الزامي باشد .داور ميتواند داوطلبانه (براساس توافق طرف
ها) یا الزاماور باشد)318 ،2005 ،Moffitt and Robert C.Bordone(.
متداول ترین شکل حل اختالف ها و در آن داور یا داوران پس از بررسي موضوع و استماع سخنان طرف های اختالف به
صدور یک تصميم الزامي یا غيرالزامي اقدام ميكند .تدابير شکلي داوری بسيار متنوع بوده و ميتواند شامل تقویم اسناد و
دالیل یا استماع اظهارات گواهان یا كسب نظر مشاوران حقوقي باشد .تصميم داور ميتواند حاوی تعيين مسؤول ،ميزان
مسؤوليت و پرداخت صدمات باشد .داوری ميتواند به صورت الزامآور ،بيس بال ، 2پيشنهاد نهایي انجام شودShirelle ( .
 )395 ،2013 ،Phelpsاین روش امروزه بيش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهاني قرار گرفته است  .تا حدی كه به ندرت
1 - Arbitraition.
2 -Base-Ball
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مي توان قراردادی راجع به تجارت معامالت بازرگاني (داخلي و بين المللي) یافت كه در آن حل و فصل اختالفات از طریق
داوری پيش بيني نشده باشد .كميسيون حقوق بين الملل  ،داوری را به عنوان آیين حل و فصل اختالفات بين دولت ها جهت
صدور حکمي الزام آور بر اساس قواعد حقوقي  ،و ناشي از تعهدی كه دولت ها به طور ارادی پذیرفته اند  ،تعریف كرده
است (.واالس  ،بهراملو)350 ،1387 ،
 -2شیوه های جدید غیر ترافعي حل اختالف در نظام های حقوقي معاصر
. 2 -1

ارزیابي بیطرفانه اولیه

این شيوه نشست مشتركي است كه در آن طرف های دعوی و مشاوران حقوقي ادله ی علمي و حقوقي خود را بيان نموده
و گزارشي از یک ارزیابي غير الزامي را از یک فرد كارآزموده بيطرف كه در امور فني موضوعي یا امور حقوقي خبرگي دارد ،
دریافت ميكنند  .این گزارش و ارزیابي در صورت رویکرد مثبت طرف های اختالف ميتواند اساس بحث های حل اختالف
باشد  .این روش هنگامي كه اختالف از لحاظ فني یا حقوقي دچار پيچيدگي بوده و یک كارشناس ميتواند كار تشخيص را
انجام دهد  ،به كار گرفته ميشود .مورد دیگر استفاده این روش هنگامي است كه ارزش موضوع اختالف وجود دارد و در
نهایت از این روش هنگامي كه طرف ها از استفاده شيوه های پرخرج و زمان بر رویگردان هستند بهره برده مي شود .در
ارزیابي اوليه بي طرف یک طرف ثالث با طرف ها در ابتدای یک رسيدگي قضایي برای روشن كردن مواضع طرف ها و
شناسایي عوامل كليدی در دعوی اقدام مي كند  .فرد بي طرف سپس طرف ها را در شناسایي اطالعات اضافي مورد نياز برای
ترتيب دادن یک تصميم حل و فصل آگاهانه  ،طراحي یک طرح محدوده ی توسعه برای فراهم كردن اطالعات در یک شيوه
ی موثر كمک كرده و سپس در روند مذاكرات حل اختالف ميانجيگری مي كند  .این شيوه مي تواند در زماني كه هيچ
رسيدگي قضایي معلق نشده باشد و طرف ها خواهان مبادله ی اطالعات باشند  ،مورد استفاده قرار گيرد .از این روش اغلب
در حقوق اداری استراليا استفاده مي شود )28 ،2015 ،Garry downes(.
. 2 -2

مقررات گذاره ای مذاكره ای

این روش كه به عنوان مذاكرات مقررات گ ذاری نيز نام برده مي شود  ،نوعي از روش های غير ترافعي حل اختالف است
و در آن جایگزین برای روندهای طوالني معضل ترسيم مي شود  .در این روش نمایندگان سازمان اداری و طرف های متاثر
خصوصي با همراهي و كسب ارشاد یک تسهيل كننده بي طرف به مذاكرات مشترك و تدوین یک قانون دست مي زنند  .پس
از این اقدام از جمعه خواسته مي شود تا درباره این قانون پيشنهادی عکس العمل نشان دهد  .این آیين از طریق جلب
مشاركت افراد ذی نفع زمينه استفاده از توانمندی های كارشناس طرف های حضوری را فراهم مي كند و لزوم رسيدگي اداری
و قضایي درباره موضوع مورد اختالف از بين مي رود  .در حقيقت در این روش 1یک سازمان اداری به جای تدوین قواعد از
راه شيوه عادی مالحظه و توصيه  2مي كوشد متن مقررات را با استفاده از مذاكره یا افرادی كه از مقررات متاثر خواهند شد
تدوین كند  .اگر سازمان و افراد متاثر درباره شرایط قانون به توافق برسند  ،سازمان سپس مقررات را از طریق آیين های
معمولي خود به تصویب مي رساند  .این آیين معموال توسط یک ميانجي هدایت مي شود (.سيف اللهي ،جم)166 ،1389 ،
قوانين عادی اغلب فاقد جزئيات الزم برای اعمال و اجرای معقول هستند  .همين موضوع سبب شده تا دستگاههای اداری
مجاز به صدور مقررات و قواعدی شوند كه این خالء را پر كند  .در ایالت متحده دستگاههای اداری در انجام این وظيفه ،
نظر عموم شهروندان را پيش از وضع مقررات پيش گفته دریافت مي كنند  .دستگاههای اداری پس از صدور آگهي مبني بر
1- Regulatory Nagotiation.
2 - Notice and Comment.
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قصد خود به وضع مقررات جدید  ،نظرات كتبي مردم و نهایتا جمع آوری این نظرات اقدام به برگزاری جلسات رسمي
استماع مي كنند  .این فرآیند بيشتر جنبه ترافعي دارد زیرا هریک از گروه های ذی نفع تالش مي كند از مقرره ای دفاع كند كه
بيشتر منافعش را تامين مي كند  .پس از اعالم نظر كتبي و برگزاری جلسه استماع  ،دستگاه اداری پيش نویس نهایي مقررات
را با در نظر گرفتن منافع تمامي ذی نفع ها تدوین مي كند .مقررات گذاری مذاكره ای  ،با تشریفات بسيار كمتر و همچنين
فراهم آوردن امکان دستيابي ذی نفع ها به اجماع در وضع مقررات  ،امکان به كار گرفتن راه حل های خالقانه بر مبنای
تجارب كساني را فراهم مي آوردكه قرار است از این مقررات تبعيت كنند .پيش از فرآیند مقررات مذاكره ای ،تحقيقي انجام
مي شو د تا مسائلي كهباید به وسيله مقررات حل و فصل گردند  ،و اطالعات مورد نياز برای آن ها تعيين شود Barret & ( .
)226 ،2004 ،Barret
. 2 -3

دادرسي اختصاری

فرایند دادرسي اختصاری 1چنان كه از نام آن بر ميآید ،به دادرسي در دادگاه شبيه است ،اما در عين حال بسيار قابل
انعطافت ر است و سرعت بيشتری دارد .این روش بيشتر در اختالفات پيچيده و منازعات مربوطه به مبالغ كالن به كار گرفته
ميشود ،از این رو بيشترین مورد استفاده از آن را ميتوان در اختالفات شركتهای بازرگاني و تجاری مالحظه كرد .در این
شيوه ،هيأتي از نمایندگان عالي رتبه هریک از طرف ها كه اصطالحاً به آن ها «ارشد» اطالق ميشود ،به همراه شخصي
بيطرف كه ریاست هيأت را بر عهده دارد و ادعاهای طرف ها را استماع ميكند تشکيل ميشود(،2003 ،Shirelle Phelps
.)411
هر یک از این نمایندگان عالي رتبه ،نقش قاضي را ایفا كرده ،معموالض در شمار مقامهای ارشد و دارای دانش و آگاهي
كافي نسبت به موارد اختالفياند .ارشدها مستقيماً در وقوع رویدادهای منجر به اختالف دخيل نيستند ،بنابراین ميتوانند
موضعي بيطرفانه نسبت به موارد مطروحه داشته باشند .آن ها دارای اختيار كامل برای حل و فصل موارد مطروحه در دادرسي
اختصاری هستند )16 ،1999 ،Hon. Martin،Anderson & J. Harty(.در این نوع رسيدگي غيرالزامي كه اصوالً برای
دعاوی پيچيده ترتيب مي یابد ،به مشاوران حقوقي هر طرف به شکلي غيررسمي به بيان نقطه نظرها خود از اختالف در
حضور یک قاضي و افراد بيطرف ميپردازند (امکان عدم حضور بيطرف نيز وجود دارد) و این روند در نهایت زمينه
مذاكرات برای حل و فصل را بين طرف ها فراهم ميكند .هدف رسيدگي در دادرسي اختصاری ،مطلع كردن ارشدها و مشاور
بي طرف از مباني و مواضع طرف های دعواست .هر طرف ،فرصت و مسؤوليت ارائه ادعای خود را به بهترین شکل ممکن
دارد .مطروحه در وهله نخست توسط وكيل یا مشاور طرف های دعوی قرائت ميشود و اغلب شکل پرسش و پاسخ ندارد اما
در عين حال معموال پيشبيني های الزم برای بررسي صحت و سقم ادعاهای مطرح شده ،البته با قواعد آسانگيرانهتری نسبت
به دادگاههای معمولي ،صورت ميگيرد .مشاور بيطرف در دادرسي اختصاری رئيس هيأت رسيدگي است و در مذاكرات ميان
طرف ها شركت ميكند .او مي تواند ،تا حدی كه احساس كند برای مذاكرات حل اختالف ضروری است ،با هر یک از طرف
ها یا مشاوران آن ها ،همزمان یا جداگانه دیدار و گفتوگو كند .توصيههای مشاور بيطرف برای طرف های اختالف الزاماور
نيست و اگر دادرسي اختصاری به حل اختالف نينجامد ،مشاور بيطرف ضمن حفظ اسرار دیگر در جلسات شركت
نمي كند.معموالً ،وكالی طرف ها مسائل مورد نظر را احتماالً به شکل خالصه ،با یا بدون شهادت ،بسته به توافق طرف ها ،در
برابر هيأت مطرح ميكنند)16 ،1999 ،Anderson & J. Harty,Hon. Martin(..موفقترین دادرسيهای اختصاری
مواردی بودهاند كه در آن ارشدها به عنوان قضات كمکي به كار گرفته شدهاند .در واقع ،در این فرایند ،ارشدها باید دست
1 - Minitrial.
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راست و چپ شخص بيطرف بنشينند و به عنوان قضات هيأت انجام وظيفه كنند .وكال و شهود باید دالیل خود را ،آنگونه
كه به هيأت قضات در دادگاهها ارائه ميشود ،به آن ها عرضه كنند .این نحوه ی چينش فيزیکي فضای مناسب برای رویه
دادرسي اختصاری را فراهم كرده ،جلوه الزم و تجهيز ذهني را به ارشدها برای بررسي و تحليل وقایع به نحو عيني و معقول،
ميدهد .این موضوع باید در انتخاب محل دادرسي اختصاری مورد توجه قرار گيردAnderson & J. Harty,Hon. ( .
)47 ،1999 ،Martin
. 2 -4

آمبودزمان

اصطالح آمبودزمان 1یعني «رسيدگي كننده به شکایت» ریشه در آمبودزمان سوئدی دارد كه در سال  1809برای تحقيق
درباره اتهام تالش دولت برای اعمال نفوذ ناشایست بر كارمندان دولتي به وجود آمد .معموال وقتي آمبودزمان شکایتي را
دریافت ميكند  ،با طرف های اختالف به گفتوگو مينشيند ،پروندههای مربوطه را بازخواني ميكند و توصيههایي به آن ها
ارائه ميدهد.آمبودزمان نوعاً نميتواند راهحلهای الزامآور را به طرف ها تحميل كند بلکه قدرت او ناشي از توانایياش در
ترغيب طرف های درگير به پذیرفتن توصيههای اوست .به طور كلي وقتي كسي راهحل پيشنهادی آمبودزمان را نپذیرد
ميتواند از طریق طرح دعوا در دیگر مراجع حل اختالف ،به تعقيب خواستهاش بپردازد)9 ،2005 ،Ribeiro(.
آمبودزمان شخصي مستقل در یک سازمان است كه نقش او كمک به محل اختالف بين اشخاص و آن سازمان است .بسته
به ماهيت سازمان ،این اشخاصي مي توانند كارمند ،بيمار ،شهروند یا مشتری باشند ،بنابراین در شركتها ،بيمارستان ها و
دستگاه های اداری آمبودزمان ها مسؤول حل اختالف ميان كاركنان با كارفرمایان ،بيماران با مسؤوالن درماني و شهروندان با
مقامهای اداری هستند .در آمریکا ،شکل استفاده از آمبودزمان با مفهوم سنتي آن تفاوت دارد .وقتي در قرن هجدهم برای
نخستين بار مفهوم آمبودزمان در سوئد پدیدار شد ،آمبودزمان ها كامالً مستقل از سازمان هایي بودند كه در آن خدمت
ميكردند و مي توانستند بدون هراس از اخراج ،انجام وظيفه كنند  .آمبودزمان های كشورهای دیگر همچنان از این استقالل
بهرهمندند اما در آمریکا این رویکرد تغيير كرده و سازمان ها مي توانند آن ها را استخدام و به آن ها دستمزد بدهند .پس از
جنگ جهاني اول ،ابتدا آمبودزمان ها در شمار اندكي شركت آمریکایي به كار گرفته شدند ،اما مفهوم آمبودزمان هيچگاه تا دهه
 80فراگير نشد .از آن هنگام به بعد ،نهاد آمبودزمان به سرعت گسترش یافت( .هداوند)616 ،1393 ،گزارش ماری رو،2
آمبودزمان مؤسسه فناوری ماساچاست 3در مقالهای كه در اواخر دهه  80نوشته شد ،حاكي از آن است كه در آن هنگام 100
دفتر آمبودزمان در كالجها و دانشگاهها و  200دفتر در شركتهای ایاالت متحده وجود داشته است .گسترش آمبودزمان در
حوزه سالمت از این هم فراتر رفته بود چنان كه براساس گزارش یادشده ،حدود  4000بيمارستان دارای آمبودزمان در این
بخش فعال بودند.
آمبودزمان ها خدمات فراواني ارائه ميكنند ،آن ها ميتوانند به عنوان مشاور حقوقي ،تسهيلگر ،ميانجي ،حقيقتیاب،
رایزن ،یا طراح نظام حل و فصل اختالفات فعاليت كرده ،هر اقدامي را كه برای حل مشکالت ارباب رجوع و حفظ كاركرد
روان و كارآمد سازمان متبوع خود الزم باشد ،انجام ميدهند)67 ،2005 ،Trevor Buck(.وقتي مشکلي پيش ميآید و
كارمندان از ترس تالقيجویي مدیران نمي توانند كاری برای حل آن انجام دهند ،دفتر آمبودزمان اغلب نخستين جایي است كه
در صورت مشاهده اینگونه مشکالت و نياز به توجه به آن ها ،هشدار ميدهد .آمبودزمان همچنين ميتواند الگوهای
اشکاالتي را كه به چشم تکتک مدیران نميآید ،شناسایي كند .برای نمونه ،او مي تواند مشکالت رو به افزایش نژادی یا
1- Ombudsman
2 - Mary Rowe
3- Mit
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اخالقي را در سازمان شناسایي كند كه مدیر حاكم بر جمعيتي كم شمار ،آن ها را موارد جداگانه و نامرتبط با یکدیگر
ميپندارد.گاه این مشکالت را بدون ایجاد تغييرات ساختاری یا شکلي در سازمان ،نميتوان رفع كرد .آمبودزمان نميتواند این
تغييرات را انجام دهد ،اما ميتواند به مدیران مربوطه توصيههایي جدی در این باره ارائه دهد .در دیگر موارد نيز ميتواند
مشکل را با تعليم و تربيت برطرف كند .آمبودزمان بدون نياز به اشاره به فرد مشخصي كه مشکل را نزد او مطرح كرده،
مي تواند .كارگاهي درباره ی مسائل متنوع برای كل مجموعه برگزار كند .این رویکرد بدون آن كه موجب شرمساری كسي
شود ،به افراد بسياری كمک ميكند تا مشکالتشان بر طرف شود)49 ،2005 ،Trevor Buck( .
آمپوزمان اروپایي كه توسط پارلمان اروپا برگزیده ميشود ،نخستين بار در سال  1995سوی پارلمان اروپا انتخاب شد .او
ميتواند به شکایت هایي رسيدگي كند كه درباره اداره در ارگان ها و نهادهای اتحادیه اروپا ،از جمله كميسيون اروپایي،
شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ،دریافت كرده است .فقط دادگاه اروپا ،1مرجع اوليه دادرسي 2و دیوان خدمات دولتي 3در
ایفای نقش قضایي خود ،خارج از صالحيت آمبودزمان اروپایي هستند( .هرویان)616 ،1393 ،
آمبودزمان نهادی است كه با عناوین گوناگون در بسياری از كشورهای اروپایي از جمله اندورا ،بلژیک ،كرواسي،
جمهوری چک ،فنالند ،مجارستان ،ایسلند ،مالت ،مولداوی ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،روماني ،اسلووني و انگليس وجود دارد .به
طور كلي آمبودزمان را نمي توان به معنای دقيق كليه ی نهاد مسالحه یا ميانجيگری ناميد ،اما از آن جا كه وظيفه ی او حفاظت
از شهروندان و نظارت بر فعاليتهای مقامهای مسؤول است ،گاه به عنوان ميانجي برای پيشگيری یا حل و فصل اختالف
ميان مقامهای اداری و اشخاص وارد عمل ميشود و آن ها را از مراجعه به دادگاهها ،بينياز ميسازد.در ادامه نهاد آمبودزمان
در برخي كشورهای اروپا به اختصار مورد بررسي قرار ميگيرد.به استثنای آمبودزمان مصرفكنندگان ،صالحيت آمبودزمان
های ویژه اغلب محدود به ارائه مشورت ،راهنمایي ،توصيهنامه و اظهارنظر برای بهبود تأمين اهداف قوانين در حوزههای
مربوط به آن هاست .استفاده مدیرانه از روش های ارشادی نقش مهمي در این خصوص بازی ميكند .تصميمهای آمبودزمان
ویژه در رسيدگي به قضيههای شخصي ،در اغلب موارد الزاماور نبوده ،به شکل توصيهنامه است و برخالف آمبودزمان
پارلماني نميتواند دستور به پرداخت مال بدهند( .سيف اللهي ،جم)187 ،1389 ،طرفه آن كه ،آمبودزمان در كنار دیگر
شيوههای سنتي جایگزین ،نقشي بسيار مهم ایفا مي كند .برخالف دادگاهها ،این نهاد فرصت ارزیابي عملکرد مقامهای اداری را
فراهم مياورد .آمبودزمان قدرت خالقي قابل مالحظهای دارد و به كارگيری آمبودزمان های ویژه در بسياری از كشورها
حکایت از موفقيت این نهاد دارد.
. 2 -5

سازش و حقیقت یابي

این روش 4یک آیين جمعي است كه در آن یک طرف ميكوشد به گروهي از افراد یا دیگر طرف ها برای بحث سازنده
درباره مسائل پيچيده و بالقوه اختالف برانگيز كمک كند .آیين دادرسي اداری در فرانسه محصول سازش و برقراری توازن
ميان دو هدف حقوق اداری ماهوی است  :از یک سو حقوق اداری باید ابزارهای حقوقي الزم را در اختيار اداره قرار دهد تا
اداره بتواند وظایف خود را انجام دهد  ،از سوی دیگر حقوق اداری باید از شهروندان در مقابل به كارگيری اختيارات از سوی

1 -The Court Of Justice.
2 - The Court Of Instance.
3 -The Civil Service Tribunal.
4 - Facilitaition.
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اداره حمایت كند (.واالس  ،بهراملو )349 ،1387 ،به طور كلي آیين دادرسي در همه ی دادگاه های فرانسه «كاربر پسند» 1و
استفاده از آن راحت است (.هداوند)737 ،1391 ،
یک بررسي اختالف توسط شخص ثالث و بيطرف است كه امور و حقایق پرونده را مورد ارزیابي بازبيني قرار داده و
ميتواند گزارش و توصيهای برای حل اختالف صادر كند .حقيقتیابي ميتواند با دیگر شيوههای جایگزین حل اختالف
تركيب یا به صورت مجزی به كار برده شود.در شيوه ی حقيقت یابي توسط فرد بيطرف 2طرف ها به انتخاب فرد ثالث بيطرف
برای انجام و پرداخته و اغلب و پرداخته و اغلب تعيين ميكند كه نتایج بررسي از نظر الزاماور بودن یا مشاورهای بودن چه
تاثيری خواهد داشت .در شيوه ی حقيقتیابي كارشناس 3طرف های اختالف به استفاده فرد بيطرف در بررسي كارشناسي و
فني موضوع اختالف كه ميتواند اثر مشورتي یا الزاماور داشته باشد ،دست ميزنند.در مقررات فدرال تامين دليل آمریکا،
دادگاهها اجازه انتخاب یک فرد بيطرف حقيقتیاب كارشناس را دارد .استفاده از این شيوه در مدتهای اخير با توجه به
جوانب فني آن توسعه یافته است .در شيوه ی « حقيقت یابي» 4طرف ها نمایندگاني را به اقدام مشترك در فراهم كردن انجام
اقدامات حقيقتیابي منصوب ميكنند .در این روش 5یک فرد ثالث بيطرف با كارشناسي فني و علمي به تعيين حقایق كليدی
موضوع اختالف ميپردازد .با در نظر داشتن خواسته اعضاء ،یافتههای حقيقت ميتواند الزامي یا غيرالزامي باشد .در زمان
انجام فعاليت فرد بيطرف ،وی به تطبيق قوانين یا نحو حل اختالف نميپردازد .پس از ارائه یافتهها ،طرف ها به مذاكرات حل
اختالف ميپردازد .در این بخش ميتواند یک ميانجي نيز حضور داشته باشد.
. 2 -6

گفت و گوی سیاستگذاری و مجمع بازنگری مدیریت

سياست گذاری 6آیيني است كه با یک نهاد اداری به صورت غيررسمي با نمایندگان تمام گروههای ذینفع به شکل جذب
كنندهای مذاكره كرده و در آن نقطه نظرها مبادله و مورد تحليل قرار مي گيرد .هدف شناسایي موارد عدم توافق ،شناسایي
موارد ریسک و یافتن منافع مشترك است .این شيوه ميتواند با یک روند مقررات همراه باشد و در آن صورت گفت وگوها به
صورت مداوم تا قاعدهگذاری ادامه ميیابد.
شيوه ی مجمع بازنگری مدیریت 7همانند بازنگری هم صنفها ،یک هيات از مدیران كه به بررسي ادله و گوش دادن به
بحثهای طرف ها برای تصميمگيری درباره یک اختالف دست ميزند .این افراد برای تصميمگيری در موضوعات حساس
آموزش دیدهاند .تصميم این افراد ميتواند الزاماور باشد این مجمع هيات حل اختالف نيز ناميده ميشود(.هرویان)39 ،1393 ،
. 2 -7

تسهیالختالف و كنفرانس حل اختالف

تسهيل 8شامل استفاده از تکنيک های توسعه انتقال اطالعات بين طرف های یک اختالف است و مي تواند در امور مربوط
به نشست های تصميم سازی با طرحي برای تصميم سازی معين به كار گرفته شود .عنوان تسهيل كننده 9اصوالً با

ميانجي10

1- Juge rapporteur.
2 - Neutral Fact-Finding
3 - Expert Fact-Finding
4 - Joint- Fact-Finding
5 - Fact – Finding.
6 - Policy Dialogues
7 - Management Review Board.
8- Faciliacion
9 - Faciliator
10 - Mediator
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مترادف دانسته شده است اما یک تسهيل كننده عموماً بر خالف ميانجي در امور ماهوی دخالت نميكند تسهيل كننده به طور
همزمان با طرف های اختالف تماس ميگيرد و به امور آیيني شکلي مانند فراهم كردن زمينه مالقات و زمان بندی ورود و
خروج طرف های اختالف ميپردازد .تسهيل كننده مي تواند یکي از اعضای گروه دچار اختالف با یک مشاور بيروني باشد.
تسهيل كنندگان بر معاضدتهای شکلي متمركز شده و درباره سرفصلهای مطرح شده بيطرف ميماند استفاده این شيوه زماني
مناسب است كه:
 -1احساسات طرف های اختالف در شرایطي معتدل و كنترل شده است.
 -2طرف های اختالف به قطبهای جدا از یکدیگر مبدل نشده باشد.
 -3طرف های اختالف درباره كار مشترك از اعتماد متقابل برخوردار باشند.
 -4طرف اختالف در تنگنای شدید قرار داشته و از كار و كسب نتيجه مشترك استقبال ميكنند.
شيوه ی كنفرانس 1پيش از نشست دادرسي به ریاست یک قاضي یا داور است كه با حضور نمایندگان طرف های دچار
اختالف (و گاهي خود افراد) توام ميشود ،برای به دست آوردن راه حل مورد قبول طرف ها تشکيل ميشود .این شيوه در
داخل سيستم قضایي استفاده ميشود و رویهای مشترك در اكثر قوههای قضایيه است .دادگاهها ميتوانند از این شيوه به
صورت یک راه اجباری حل و فصل اختالف استفاده كند .نقش قاضي حل و فصل در این شيوه به نقش ميانجي شبيه است اما
اختيارات آن ها با توجه به امکان گوشزد كردن جوانب حقوقي ارسال پرونده به روند عادی دادرسي قابل توجه است(.سيف
اللهي  ،جم)197 ،1389 ،

نتیجه
روش های غير ترافعي حل اختالف كه مورد استفاده در قراردادهای حاكميت با اشخاص حقيقي و حقوقي كاربرد دارند ،
عموما حاوی نقاط قوت و نقاط آسيب فراواتني مي باشند كه از فحوای مباحث مطرح شده مي توان به موارد زیر اشاره نمود :
در زماني كه سيستم قانوني برای پاسخگویي شرایط تجلي یا توع شرایط محلي مناسب نباشد  ،این روش ها به خوبي
عمل خواهند كرد .اكثر طرح های روش های حل اختالف غير ترافعي نيز در كاهش هزینه ها و فراهم كردن دسترسي به
عدالت موفق بوده اند .زیرا اكثرا هزینه ها در حد معقول دریافت مي شود و همچنين اداره روش های حل اختالف غير ترافعي
توسط افراد داوطلب یا نهادهای پيشگام بوده است  .اجرای روش های حل اختالف غير ترافعي به خصوص ميانجيگری و
برنامه های حل اختالف یا روش های آسان شده حل اختالف(داوری) مي تواند تاخير را كاهش دهد و مانع توقف پرونده
های مردم و افراد حقوق عمومي در دادگاه ها شود  .تجربه ی آمریکا نشان مي دهد  ،كه روش هایغير ترافعي حل اختالف
تاثير زیادی بر حل و فصل دعاوی دارند  .بررسي موسسه تحقيقات قضایي در دانشگاه كارولينای شمالي آمریکا نشان مي دهد
كه دعاوی منجر به ميانجيگری ظرف مدت  7هفته حل و فصل شدند اما همين مدت در دادگستری  407روز بود  .در آمریکا
تحقيقات نشان مي دهد كه روش هایغير ترافعي حل اختالف در حوزه ی دعاوی پيچيده اداری نيز به خوبي اجرا شده است .
اما در خصوص آسيب های استفاده از این روش ها مي توان این گونه اظهار نظر كرد كه  :روش های حل اختالف غير
قضایي به دليل محرمانه و غير علني بودن نمي تواند رویه ها و هنجارهای حقوقي را توسعه داده و موجب تحول در نظام
اجتماعي مي شود .روش های غير ترافعي حل اختالف تنها معکس كننده هنجاری های اجتماعي است نه اصالح كننده آن ها،
این هنجارها مي توانند مشتمل بر اعمال تبعيض برخي گروه های اجتماعي باشند .روش های غير ترافعي حل اختالف اصوال
1- Style ement conferences
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یک ابزار برای ایجاد برابری است تا قانونگذاری و چنانچه شيوه های جایگزین بخواهد از چارچوب دعوای فردی باالتر رفته
و یک نظام حقوقي راایجاد كند  ،اصوالً باید مکانيسم های الزم قانوني ،حقوقي و قضایي برای تعيين قاعده وجود داشته باشد
و روش های غير ترافعي حل اختالف باید صرفا یک نظام شکلي برای رفع اختالفات محلي باشد.روش های غير ترافعي حل
اختالف اصوالً ابرازی برای اعمال برابری است تا تامين حاكميت قانون و به همين دليل نتایج رسيدگي های جایگزین نمي
تواند به تغيير هنجارهای قانوني و اجتماعي منجر شود .عدم توازن قدرت تغلب ناشي از هنجارهای تبعيض آميز و بعضا
قدرت حاكميتي دولت در دعاوی ناشي از پيمان های دولتي است و مي تواند در روش های غير ترافعي حل اختالف منعکس
شود  .حتي زماني كه تبعيض در نُرم های اجتماعي منعکس نباشد  ،اغلب سيستم های روش های غير ترافعي حل اختالف
فراهم كننده ی حمایت قانوني و رویه ای برای طرف های ضعيف نيست  .یک طرف قوی و ثروتمند مي تواند به طرف دیگر
برای كسب نتایج غير منصافانه فشار وارد كند و به همين دليل روش های غير ترافعي حل اختالف در زماني كه یک طرف
دعوی دولت باشد  ،به خوبي عمل نمي كند.
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