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مسعود3

چكیده
شاخصهای حل اختالف اداری مانند مذاکرات ،مصالحه ،میانجیگری ،داوری و دیگر شکلهاای
تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات .هادف
این پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختالف در نظامهای حقوقی معاصر است
که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند .روش تحقیق ،براساا هادف ،کااربردی و از
نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات .براساا
یافتههای تحقیق ،این شیوهها ،همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز
می شوند .روشهای غیرترافعی حل اختالف امکان توسعۀ اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت
از سیستمهای قضایی میدهد .الگوهای موجود در این فرایند ،بسیار سادهتار و غیررسامیتار از
روندهای قضاییاند .اغلب پروسۀ رسیدگی این دعاوی انعطاافپاذیر ،بادون تشاریفات رسامی و
فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است .در نظام حقوق اداری ایران ،نهادینه کردن این شیوههاا
به موازات مرجع قضایی ،بهخصوص در اعمال دوجانباۀ دولات «قراردادهاای اداری» ،باهمنظاور
کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینۀ خدمات عمومی ،پیشنهاد شد.
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مقدمه
رفاه و امنیت اجتماعی جزء کارکردهای اصلی حکومتهای جدیدند و باه هماین دلیال آنهاا را
اغلب دولتهای رفاه میخوانند .موفقیت برنامههای توسعه تا حد زیادی به پذیرش آن از ساوی
ذینفعان بستگی دارد .آموزش ،توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شاهروندان در
سطوح مختلف تصمیمگیری نه تنها مشارکت مؤثر شهروندان و تحقق توسعۀ انسانی را بههماراه
دارد ،بلکه به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعۀ پایدار نیز منجر میشود (اسالمی و
رئیسی .)200 1396 ،در راهبردهای طراحی روشها ،دستیابی ساریع باه حال یاا مرافعاه از
مؤلفههای توسعۀ اقتصادی محسوب میشود .در اجرای روشهای غیرترافعی ظرف زماانی بارای
کسب نتیجه وجود ندارد و گاه صرف دیدار فوری و غیررسمی دو طرف میتواند باه حالوفصال
اختالف منجر شود .یا بررسی در دادگستری ایالت آالسکا از کاهش  60تا  80درصادی طاول
دورۀ حل اختالف در نظام روشهای غیرترافعی حل اختالف دادرسی حکایت میکند.
هدف روشهای غیرترافعی حل اختالف ،ایجاد فضای مناسب برای تعامل و مصالحۀ طرفها
برای تأمین منافع متقابل است .به همین دلیل اصلیتارین و بادیهیتارین شاکل آن ماذاکرات
مستقیم دوجانبه یا تسهیل آن از سوی یا میانجی است .در این شکل طرفهای اختالف نقش
فعالی برای ختم دعوا دارند .روشهای غیرترافعی حل اختالف در شرایطی که احتماال کاارکرد
مؤثر و معتبر یا نظام قضایی بعید باشد ،ماؤثر اسات و زمیناۀ حمایات الزم را فاراهم مایکناد.
دعاوی پیچیده یا فنی نیز میتواند با سیستمهای خصوصی روشهای غیرترافعی حل اختالف به
نتیجۀ الزم برسد .در عین حال اگر مخالفهای رسمی به حاد ماؤثری قاوی باشاند و برناماه را
تحت کنترل خود قرار دهند ،ارتباط با قوۀ قضایی رسمی و سیستم حقاوقی الزم بخواهاد باود.
زمانیکه سیستم دادگاه مدنی با ضعف نهادی مانناد مناابع ناکاافی ،فسااد اداری و بایکفاایتی
سیستم مواجه باشد و دورنمای نزدیکی برای اجرای برنامههای اصالح مدنی وجود نداشته باشد.
برنامۀ روشهای غیرترافعی حل اختالف میتواند شیوۀ مناسبی بارای فاراهم کاردن روشهاای
غیرترافعی حل اختالف باشد .این برنامه ها ابزاری برای اعمال برابری هستند تا حاکمیت قاانونی
هر دعوا توسط یا فرد ثالث یا توافق مذاکراتی طرفهای اختالف و مبتنی بر اصول و شارایطی
که برابری طرفها را با استاندارد متحدالشکل قانونی فراهم میکند ،حلوفصل میشود.

یافتههای تحقیق
با عنایت به اینکه پژوهش حاضر در حوزۀ علوم انساانی صاورت مایپاذیرد ،از روش توصایفی و
تحلیلی استفاده میشود و با توجه باه موضاوم مقالاه شایوههاای غیرقضاایی حال اخاتالف در
نظامهای حقوقی معاصر به شرح ذیل بررسی و تحلیل میشود.

شیوههای غیرترافعی حل اختالف اداری در نظامهای حقوقی معاصر 41

شیوههای متداول و مرسوم غیرترافعی حل اختالف
 .1مذاكرات
مذاکرات روش دیداری رودرروی طرفهای حل اختالفات برای بهدست آوردن راهحل مشترك و
با حداقل بررسی دقیق و مشترك مسئله است .این مرحله از اختالفات میتواند زمینهساز بحاث
و تشریح متقابل موضوم اختالف ،شناسایی و تشاخیص بیشاتر ،جساتوجاوی بهتارین راهحال
اختالف ،یافتن راهکارهای آتی اختالف و حتی تشخیص غیرقابلحل بودن باشاد ،ضامن اینکاه
مذاکرات اصالحی میتواند دو یا چند هدف از اهداف یادشده را داشته باشند ( Shirelle Phelps,
 .)2013: 416مذاکرات به دو شکل عماده در نظاامهاای حقاوقی نماود پیادا مایکنناد الاف)
«مذاکرات عادی» و ب) «مذاکرات اصالحی».
گری دونس 1رئیس دیوان تجدیدنظر اداری استرالیا با تأکید بر اهمیت مذاکرات در قاوانین
حل اختالف اداری تصریح دارد که شمار زیادی از روشهای اختالف وجود دارد و لزوماً تارجیح
خاصی بر یکدیگر ندارند ،اما در هر حال میتوان از مذاکرات مستقیم باهعناوان نقطاۀ کناونی و
مرکزی و کارامدترین روش حل اختالف نام برد ،زیرا بهتر از هر راه دیگری باه نتیجاۀ مطلاوب
منجر خواهد شد .مذاکرات بر تمام دیگر روشهای غیرترافعی حال اخاتالف برتاری دارد ،زیارا
عالوهبر صرفهجویی در زمان هیچ هزینهای در برندارد .کارشناساان بایطرفای کاه اغلاب بارای
رهبری این رسالت انتخاب میشوند ،میتوانند به دور از جریان اخاتالف باشاند و هرگاز تحات
تأثیر ماهیت اختالف قرار نگیرند .استفاده از افراد خبرۀ داخلی ،بیشا موجب تنزل هزینههاای
اجرای روش های غیرترافعی حل اختالف است .ارجام اختالف به میانجی میتواند برای دستیابی
به دو موضوم مهم باشد الف) اقدام برای حل تمامیت اختالف باشد؛ ب) برای اقدامهاای جزئای
تری مانند ارزیابی فنی و صحت دالیل ارزیابی دقیق مواضع طرفها یا کما به ایجاد درك بهتر
و وسیعتر از منافع و مواضع طرفها باشد .در تمام این امور ،میانجی انتخابشده بایاد از لحاا
صالحیتهای کارشناسی ارزیابی و مورد اعتماد باشد و این اقدام توسط اداره صورت میرسد .تاا
سال  1993مذاکرات عاادی ،متاداولتارین شایوۀ جاایگزین حال اخاتالف اداری باود ،اماا باا
اصطالحات رسیدگی هاای اداری در نظاامهاای متفااوت دنیاا ،توجاه بیشاتری باه «ماذاکرات
اصالحی» بهعمل آمد و اکنون قوانین استرالیا از روشهاای ماذاکرات اصاالحی ،میاانجیگاری،
مصالحه ،ارزیابی و دیگر روشها استفاده میکند .در بیشتر قراردادهای بینالمللی نفت و گاز هم
قید می شود ،پیش از توسل به بند داوری ،یا سایر روشهای حلوفصل پیشبینیشاده در ماتن
قرارداد ،باید طرفین نهایت تالش خود را در مذاکرات و با رعایت حسن نیت ،بارای حالوفصال
اختالف پیش آمده بهکار بندند (وکیل .)35 1391 ،این روند میتواناد دارای مراحال متعاددی
1. Garry downes

 42فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،49شمارۀ  ،1بهار 1398

باشد ،زیرا دارای شرایط غیرقضایی بوده و از انعطافی فوقالعااده برخاوردار اسات و توفیاق ایان
روش بی شا به توانمندی نهاد اداری بستگی خواهاد داشات .اداره بایاد بتواناد طارفهاا را در
تبیین منافع خود و درك منافع طرف مقابل دعوا یاری کند و شیوههای مناسب مادیریت روناد
حل اختالف را فراهم کند.
مذاکرات میتواند در چند مرحلۀ مجزا انجام گیرد و سرفصلهای آن را اداره و مسئوالن ذی
ربط تعیین میکنند .عامل (اداره) میتواند این عنوانها را در اولین مرحلاه و باا انجاام ماذاکرۀ
رودرروی معمولی رصد کند .در قدم دوم ،مذاکرات اصالحی با هدف یافتن راهی برای برونرفت
از بنبست و حل اختالف پا به میان خواهد گذاشت .در این مذاکرات میتاوان عاالوهبار تعیاین
شیوهای برای حل اختالف دربارۀ جزییات آن مانند زمان و مکان نیز به توافاق رساید ( Moffitt
 .)& Robert, C.Bordone, 2005: 279عدم توفیق در مرحلۀ مذاکرات اصالحی باه معنای کاارا
نبودن دیگر روشهای غیرترافعی حل اختالف نیست و اداره میتواناد از نتاای شکسات و عادم
توفیق آن ،برای استفاده از دیگر روشهای حل اختالف اساتفاده کناد .در حقاوق ایاران شایوۀ
مذاکره چندان نهادینه نیسات ،ولای مایتاوان ردپاای آن را در ماواد  5و  12شایوهناماۀ حال
اختالفهای قراردادی به شمارۀ  1/28-260112تاریخ 1393/06/05صنعت نفت جست کاه در
آن اختالف های اداره (وزارت نفت) با طرف قرارداد در قدم اول از طریق مکاانیزم ماذاکره دیاده
شده است .در تحلیل حقوقی آن میتوان گفت ،مذاکره با این توصیف اوالً فاقد هر گونه ضامانت
اجرایی و سازوکارهای آیینی است و ثانیاً مبناهای اعمال آن کامالً محرز نشده است.و بیشتر باه
پیشنهاد نصیحتگونه و نه فرصت قانونی ،شباهت دارد.

 .2میانجیگری
میانجیگری 1آیینی است که در آن ،طرف ثالث به طارفهاای اخاتالف بارای باهدسات آوردن
راهحل مورد قبول کما میکند .میانجی اختیاری دربارۀ ارائۀ راهحل اجباری ندارد ،اما میتواند
برخی گزینههای مناسب را برای تشویق طرفهای دعوا به حلوفصل قضیه مهیا کند .هار گوناه
تصمیم باید توسط خود طرفهای اختالف اخذ شود .با اینکه میانجیگاری روش سیاسای حال
اختالف محسوب میشود ،در جایی که اختالف در قراردادهای نفتی به ایجااد بحاران در رواباط
دو طرف دعوا منجر شود ،این روش حل اختالف معنا پیدا مایکناد (مااهر زاده.)37 1391 ،
این روش شامل مداخلۀ یا فرد مقبول ،بیطارف و بایغار در روناد حال یاا اخاتالف یاا
مذاکرات مربوط به آن بدون حق تصامیمگیاری اسات .هادف ایان دخالات کماا کاردن باه
طرفهای اختالف در دستیابی داوطلبانه به راهحل قابل قبول موضاوم اخاتالف اسات .میاانجی
1. Mediation
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گری بهخصوص در جایی که طرفها بهشدت از یکدیگر دور شاده و امکاان اخاذ تصامیمهاای
سازنده را ندارند یا جایی که طرفها باه ماانعی غیرقابال رفاع رسایده باشاند ،باهکاار مایرود
( .)Shirelle Phelps, 2013: 401برخی میانجیها میتوانناد صارفاً باه زمیناهساازی ماذاکرات،
فراهم کردن حداقل مقادمات آیینای و ورود باه ماذاکرات باه هادف جلاوگیری توقاف رواباط
طرفهای اختالف دست بزنند .اما دستۀ دیگر با اختیارات بیشتر به تهیۀ پایشناویس جزییاات
حاالوفصاال دساات ماایزننااد ( .)Yona Shamir, 2010: 7در هاار حااال میااانجی از نقااش
ترغیبکنندهای که طرفها را به گام برداشتن به حال مشاترك اخاتالفهاا تشاویق مایکناد،
برخوردار است.
شیوۀ برخورد و تعامل میانجی با طرفهای اختالف از ارزش و تأثیرگذاری بااالیی برخاوردار
است ،به همین دلیل در بیشتر کشورها مدلها و استانداردهای رفتاری اصاوالً غیرالزامای بارای
رعایت در چارچوب این روش اتخاذ میشود .این مدل در آمریکا بهعنوان «مدل استاندارد رفتاار
میانجیها» 1با همکاری اتحاد داوران آمریکا ،بخش حل اختالف کانون وکالی آمریکا و اتحادیاۀ
حل اختالف این کشور در سال  1994تهیه شد و با بحثها و اصالحات طوالنی در ساال 2005
به تصویب نهایی سه طرف رسید .مدلهای رفتاری اصوالً سه هادف اصالی راهنماایی ،هادایت
رفتاری و اطالمرسانی طرفهای اختالف تحت مدیریت میانجی بهمنظور تقویت اعتماد عماومی
به میانجیگری بهعنوان آیین حل اختالف است ( .)Yona Shamir, 2010: 11یا میانجی حاق
تحلیل و تقلیل آزادی اختیار و حق تصمیمگیری برای هیچیا از طارفهاا را باا ابازاری مانناد
طوالنی شدن زمان رسیدگی و افزایش هزینههاای میاانجیگاری ،فشاارهای ساازمان اداری یاا
رسانههای گروهی و افکار عمومی ندارد .میانجی باید در صورت عدم اطمینان از حفظ بیطرفای
از پذیرش این سمت خودداری کند .بیطرفی به معنای مصون بودن از ترجیح و طرفداری یکای
از طرفها یا پیشقضاوت است .میانجی باید از تعار منافع با طارفهاای اخاتالف در جریاان
میانجیگری خودداری کند .تعار منافع ممکن است ناشی از داشاتن مناافع خااص در بطان
خود اختالف یا هر گونه رابطۀ منفعتمداری باشد که میانجی را به سمت یکی از طارفین دعاوا
متمایل میکند ( .)Yona Shamir, 2010: 27میانجی باید تا امکان هر گوناه دلیال و مادرکی را
که بتواند شبهۀ عدم بیطرفی وی را موجب شود ،منتشر کند .طرفهای اختالف پس از بررسی
موضوم به پذیرش یا عدم پذیرش وی رأی خواهند داد .میانجی پس از پاذیرش نقاش میاانجی
گری حق برقرار کردن رابطه با هیچیا از طرفها را که بتواند به غایت میانجیگری لطماه وارد
کند ،ندارد (فالحی موالن .)66 1392 ،با اینکه میانجیگر قرار است از کاار دادگساتری تاراکم
زدایی کند ،مقولۀ میانجیگری در حقوق اداری ایران بیگانه بهنظر میرسد .شاید بتوان علت آن
را در دو مبنا جستوجاو کارد؛ اول اینکاه در اداره نظاام سلسالهمراتبای حااکم باوده و رابطاۀ
1. Model Standerds Of Conduct For Mediator
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فرمانبری و فرماندهی در علوم اداری و حقاوق اداری حکمفرماسات ( اماامی و استوارسانگری،
 )48 1392و قرار نیست ،با وجود نظام تبعیت یا پلهای ،طرفین با مشاوره و مدد شاخص ثاال ی
به توافق برسند؛ دوم اینکه ،عدم تصریح قانونگذار اداری میتواند بهنوعی این موضوم را یادآوری
کند که اداره تحت سیطرۀ حاکمیت قانون است .صالحیت اتخااذ چناین تصامیمی را حتای در
صورت سکوت یا ابهام یا نقص قانون نمیتوان بر اداره حمل کرد.

 .3مصالحه
مصالحه ایجاد روابط سازندهای بین طرف های یا اخاتالف اسات و اغلاب باا اساتفاده از روش
میانجیگری بهعنوان شیوۀ حل اختالف فراهم میشود .یاا فاراهمکننادۀ مصاالحه مایتواناد
طرفها را از طریق کما به ارتباط ،برطرف کردن ساوءتفاهمهاا ،احساساات نااهمگن و ایجااد
اعتماد موردنیاز همکاری برای حل مسئله یاری کند .برخی از این شیوهها شاامل فاراهم کاردن
مکان نشست ،مطرح کردن پیامهای پایهای بین طرفهای اختالف ،گمانهزنی در ماورد شاکل و
ماهیت اختالف و تشویق طرفها به همکاری با یکدیگر است .این شیوه امکان آغاز گفتوگوهاا،
شناختن بهتر و ایجاد تصورات م بت از یکدیگر و تعمیق اعتماد مقابل را فراهم میکند .مصالحه
روند حل اختالف از طریق استفاده از شیوهها و سیستمهای حل اختالف جاایگزین اسات .ایان
اصول خودجوش است (ضیایی بیگدلی)457 1390 ،؛ روندی است که در آن طارفهاای یاا
اختالف با مساعدت یا نهاد واسطه به شناسایی موضوم اختالف ،تبعیت از راهکارها و شناسایی
جایگزینها برای بهدست آوردن توافقی جامع تاالش مایکنناد .عامال تشاریا مسااعی نقاش
تعیینکننده در مورد اختالف و ارائۀ راهحل ندارد ،اما میتواند به ارائۀ شناخت دربارۀ شناساایی
شیوۀ حل اختالف و بیان پیشنهادهایی دربارۀ شرایط حل اخاتالف و ترتیاب دساتیابی اطاراف
دعوا به توافق در چارچوبهای نهادینهشده بپردازد .این شیوه روندی اصوالً نتیجهمادار اسات و
در آن بهجای آیینمداری سعی میشود راهحلی برای پایان اختالف یافت شاود (سایفاللهای و
جم .)158 1389 ،مصالحه پن مرحلۀ انعطافی و غیررسمی دارد و در آن طرفها میتوانناد از
مشورتها ،مدیریت روند و محدودیت ها و الزامات ماهوی و قانونی برخوردار شوند .ایان مراحال
عبارتاند از
 .1آمادهسازی و بیانیۀ آغازین مساعی این مرحلاه شاامل بیاان مختصار نقاش واساطه و
شرکتکنندگان ،روند مصالحه و هر گونه پیشزمینههای قانونی است؛
 .2بیانیۀ طرفها هر طرف یا نمایندۀ آنها بیانیهای را دربارۀ موضوم اختالف از جانب خود
بیان می کند و برای فراهم کردن مصالحه به بازگویی منافع ،نیازها و گزیناههاای حال
اختالف میپردازد؛
 .3نشست و بحثهای مقدماتی در این نشست واسطۀ مصالحه نقش فعالی در دیدگاهها و
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گزینهها دارد و میتواند طی بحث با طرفهای اختالف به بیان قوتها و ضعفهاای دو
طرف بپردازد .وی طرف ها را به ارتباط مستقیم با دیگری ترغیب و ایان اقادام پایاه را
برای بهدست آوردن توافق نهایی فراهم میکند؛
 .4نشست های خصوصی واسطۀ صلح میتواند دیدارهای خصوصی با طرفهاای اخاتالف
داشته باشد و به بررسی گزینههای جایگزین حل و اختالف بپردازد و درباارۀ دورنماای
احتمالی و شدت و ضعف موضع طرفهای دعوا بحث کند؛
 .5برگزاری نشستهای نهایی این روند میتواند نیازمند نشست مشترکی باشد و واساطۀ
صلح به امکان روند مصالحه و نهایی کردن مذاکرات کما میکند .در غیر این صاورت
فعالیت خود را خاتمهیافته مایداناد ( )Garry Downes, 2015: 27و باهناچاار گزیناۀ
داوری جایگزین چنین روندی خواهد شد .مصالحه هم بهم ابۀ مذاکره و میانجیگاری،
جایی در حقوق نوشتۀ اداری ایران ندارد .لایکن ردپاای مصاالحه را مایتاوان در ساه
مبنای اخالقی ،مذهبی و عرفی مشااهده کارد .در ماادۀ  90قاانون مادیریت خادمات
کشوری مصوب  ،1386تکلیف به راهنمایی تدوین شده اسات .اصاول کلای حقاوق در
حقوق اداری ایران بر مبنای ایدۀ عدالت و انصاف ظهور نماوده اسات (هداوناد1391 ،
 .)53پذیرش مصالحه براسا عرف های نانوشته بخشی از فرهنگ عرفی حقاوق اداری
هستند .منابع ریشه در مبانی دارند (هداوند )60 1391،و ممکن است توسط مقنن به
حالت متون درنیامده باشند ،ولیکن عمومی و مصطلح باشند.

 .4داوری
در روش داوری 1یا فرد ثالث بیطرف ،دربارۀ مسائل مورد اختالف پس از شانیدن بحاثهاای
طرفها تصمیم می گیرد .تصمیم داوری باید از طریق توافق یا اجرای قاانون الزامای باشاد .داور
میتواند داوطلبانه (براسا توافق طرفها) یا الزامآور باشاد ( Moffitt & Robert C.Bordone,
 .)2005: 318امروزه داوری بخش جداییناپذیر حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد.
تدابیر شکلی داوری بسیار متنوم است و میتواند شامل تقاویم اساناد و دالیال یاا اساتمام
اظهارات گواهان یا کسب نظر مشاوران حقوقی باشد .تصمیم داور میتواند حاوی تعیین مسبب،
میزان مسئولیت و پرداخت صادمات باشاد ( .)Shirelle Phelps, 2013: 395ایان روش اماروزه
بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است ،تا حادی کاه باهنادرت مایتاوان
قراردادی در خصوص تجارت معامالت بازرگانی (داخلی و بینالمللی) یافت که در آن حلوفصل
اختالفات از طریق داوری پیشبینی نشده باشد.کمیسیون حقوق بینالملل ،داوری را باهعناوان
1. Arbitraition
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آیین حلوفصل اختالفات بین دولتها جهت صدور حکمی الازامآور براساا قواعاد حقاوقی ،و
ناشی از تعهدی که دولتها بهطور ارادی پذیرفتهاند ،تعریف کرده اسات (واال .)350 1387 ،
اما متأسفانه چون نتیجۀ شیوۀ رسیدگی از طریق داوری در قالب یا سند یا قرارداد به امضاای
طرفین میرسد ،ارزشی فراتر از قرارداد ندارد و در حکم رأی داور قارار نمایگیارد .ازایانرو در
صورت عدم اجرای چنین سندی ،بر طرفین الزم میدانند تا در مراجع قضاایی یاا داوری طارح
دعوا کنند (موالیی .)176 1393 ،وضعیت مقولۀ داوری در حقوق ایران چگونه است؟ داوری در
قواعد نوشتۀ اداری ایران در چندین موضوم برجسته و قابل تحلیل است اول) در قانون تشکیل
یا اساسنامۀ شرکتها و مؤسسات مختلف دولتی به مدیر عامل یا هیأت مدیره اجاازه داده شاده
است که دعاوی و اختالفات را از طریق ارجام به داوری و گاه سازش حالوفصال کناد؛ دوم) در
مواردی نیز حل اختالف باید از طریق داوری صورت گیرد ،مانند اختالف کارگزار و ساهامدار در
بور اوراق بهادار که از طریق شورای داوری بور حل خواهد شد؛ سوم) در شارایط عماومی
پیمان حل اختالف توسط معاونت مدیریت و نظارت راهباردی ریاسات جمهاوری در خصاوص
تفسیر مفاد بخشانامههاای ماورد اخاتالف (ماادۀ  23قاانون برناماه و بودجاه مصاوب .)1375
همچنین در خصوص قراردادهای مقاطعهکاری که شاورای عاالی فنای ،وفاق ماادۀ  53شارایط
عمومی پیمان بهعنوان داور انتخاب میشود.

شیوههای جدید غیرترافعی حل اختالف در نظامهای حقوقی معاصر
 .1ارزیابی بیطرفانۀ اولیه
این شیوه نشست مشترکی است که در آن طرفهای دعوا و مشااوران حقاوقی دالیال علمای و
حقوقی خود را بیان کرده و گزارشی از ارزیابی غیرالزامی را از یا فرد کارآزمودۀ بیطرف که در
امور فنی موضوعی یا امور حقوقی مهارت دارد ،دریافت میکنند .این گزارش و ارزیابی در صورت
نگاه م بت طرفهای اختالف میتواند اسا بحثهای حل اختالف باشد .این روش هنگامیکاه
اختالف از لحا فنی یا حقوقی دچار پیچیدگی باشد ،توسط یاا فارد کااردان ،باهکاار گرفتاه
میشود و در نهایت هنگامیکه طرفهای دعوا از کاربرد شیوههای پرخرج و زمانبار رویگاردان
شدهاند ،استفاده میشود .در ارزیابی اولیۀ بیطرف یا طرف ثالث باا طارفهاا در ابتادای یاا
رسیدگی قضایی برای روشن کردن مواضع طرف ها و شناسایی عوامل کلیدی اخاتالف در دعاوا
اقدام میکند .فرد بیطرف سپس طرفها را در شناسایی اطالعات کافی موردنیاز بارای نیال باه
تصمیم منطقی و آگاهانه ،هدایت میکند ( .)Garry downes, 2015: 28این شیوه مایتواناد در
زمانیکه هیچ رسیدگی قضایی در انتظار تعیین تکلیف نباشد و طرفها خواهان مبادلۀ اطالعات
باشند ،بهکار رود .از این روش اغلب در حقوق اداری استرالیا استفاده میشود.
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 .2مقرراتگذاری مذاكرهای
این روش که مذاکرات مقرراتگذاری نیز خوانده میشود ،جایگزین رونادهای طاوالنی اخاتالف
ترسیم میشود .در این روش نمایندگان سازمان اداری و طرفهای متأثر خصوصی با همراهای و
کسب ارشاد یا مساعی بیطرف به مذاکرات مشترك و تدوین موافقتنامه دست میزنند .پاس
از این اقدام از طرفین دعوا خواسته میشود تا دربارۀ این توافق پیشنهادی عکاسالعمال نشاان
دهند .در حقیقت در این روش 1یا سازمان اداری باهجاای تادوین قواعاد از راه شایوۀ عاادی
مالحظه و توصیه 2میکوشد متن مقررات را با استفاده از مذاکره یا افرادی که از مقاررات متاأثر
خواهند شد ،تدوین کند .اگر سازمان و افراد متأثر دربارۀ شرایط قاانون باه توافاق برساند ،اداره
بعدها مقررات را از طریق آیینهای داخلی و متداول خود به تصویب مایرسااند (سایفاللهای و
جم .)166 1389 ،این آیین معموالً توسط یا میانجی هدایت میشود.
قوانین عادی اغلب فاقد جزییات الزم برای اعمال و اجرای دقیقاند .همین موضوم سبب شده
تا دستگاههای اداری مجاز به صدور مقررات و قواعدی (آییننامه) شوند که این خأل را پر کند .در
ایالت متحده دستگاهها ی اداری در انجام این وظیفه ،از عموم شهروندان نظرخاواهی مایکنناد
(طباطبایی مؤتمنی .)24 1385 ،سازمانهای اداری پس از صدور آگهی مبنای بار قصاد خاود،
نسبت به وضع مقررات جدید ،حسب نظرهای کتبی مردم ،این نظرها را جمعآوری ،سپس اقدام
به برگزاری جلسات رسمی استمام حضوری آن نظرها میکنند .این فرایند بیشتر جنبۀ ترافعای
دارد ،زیرا هر یا از گروههای ذینفع تالش میکنند از هنجارهایی دفام کنند که بیشتر مناافع
شخصیشان را تأمین میکند .مقرراتگذاری مذاکرهای ،با تشریفات بسیار کم و همچنین فراهم
آوردن امکان دستیابی ذینفعها به اجماعی مشترك در وضع آییننامهها ،راهحلهای خالقانهای
را فراهم میآورد ،که اطراف دعوا ،قرار است از این هنجارها تبعیات کنناد ( Barret & Barret,
 .)2004: 226مشورت اداره با آحاد شهروندانی که قرار است اداره به آنها خادمات عماومی ارائاه
کند ،در قالب مینیرفراندوم ،مبین این مطلب است که در واقع باین فعالیاتهاای اداره و رفااه
عمومی در اینگونه قراردادها ارتباط وثیقی وجود دارد (زارعی ،موالیی.)176 1392 ،

 .3دادرسی اختصاری
فرایند دادرسی اختصاری 3چنانکه از نام آن برمیآید ،به دادرسی در دادگاه شبیه اسات ،اماا در
عین حال بسیار انعطافپذیر تر اسات و سارعت بیشاتری دارد .ایان روش بیشاتر در اختالفاات
1. Regulatory Nagotiation
2. Notice and Comment
3. Minitrial
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پیچیده و منازعات مربوط به مبالغ کالن بهکار گرفته میشود ،ازاینرو بیشترین مورد استفاده از
آن را میتوان در اختالفات شرکت های بازرگانی و تجاری مالحظه کرد .در این شیوه ،هیاأتی از
نمایندگان عالیرتبۀ هر یا از طرفها که اصطالحاً به آنها «ارشد» اطالق مایشاود ،باههماراه
شخصی بیطرف که ریاست هیأت را بر عهده دارد و ادعاهای طرفها را استمام میکند ،تشکیل
میشود (.)Shirelle Phelps, 2003: 411
هر یا از این نمایندگان عالیرتبه ،نقش قاضی را ایفا میکنناد ،معماوالً در شامار مقاامهاای
ارشد و دارای دانش و آگاهی کافی در خصاوص ماوارد اختالفایاناد .ارشادها مساتقیماً در وقاوم
رویدادهای منجر به اختالف دخیل نیستند ،بنابراین میتوانند موضعی بیطرفانه نسابت باه ماوارد
مطروحه داشته باشند .آنها اختیار کامل برای حلوفصال ماوارد مطروحاه در دادرسای اختصااری
دارند ( .)Hon. Martin،Anderson & J. Harty, 2014: 16در ایان ناوم رسایدگی غیرالزامای کاه
اصوالً برای دعاوی پیچیده ترتیب مییابد ،مشاوران حقوقی هر طرف به شکلی غیررسمی باه بیاان
نظرهای خود در مورد اختالف در حضور یا قاضی و افراد بیطرف میپردازند (امکان عدم حضاور
بیطرف نیز وجود دارد) و این روند در نهایت زمینۀ مذاکرات برای حلوفصل را بین طرفها فراهم
میکند .هدف رسیدگی در دادرسی اختصاری ،مطلع کردن ارشدها و مشاور بایطارف از مباانی و
مواضع طرفهای دعواست .هر طرف ،فرصت و مسئولیت ارائاۀ ادعاای خاود را باه بهتارین شاکل
ممکن دارد .مطروحه در وهلۀ نخست توسط وکیل یا مشاور طرفهای دعوا قرائت میشود و اغلاب
شکل پرسش و پاسخ ندارد ،اما در عین حال معموالً پیشبینایهاای الزم بارای بررسای صاحت و
سقم ادعاهای مطرحشده ،البته با قواعد آسانگیرانهتری نسبت باه دادگااههاای معماولی ،صاورت
میگیرد .مشاور بیطرف در دادرسی اختصاری رئیس هیأت رسیدگی اسات و در ماذاکرات میاان
طرفها شرکت میکند .او میتواند تا حدی که احسا کند برای مذاکرات حل اخاتالف ضاروری
است ،با هر یا از طرفها یا مشاوران آنها ،همزمان یا جداگانه دیدار و گفتوگو کند .توصایههاای
مشاور بیطرف برای طرفهای اختالف الزامآور نیست و اگر دادرسی اختصااری باه حال اخاتالف
نینجامد ،مشاور بیطرف ضمن حفظ اسرار دیگر در جلساات شارکت نمایکناد .معماوالً وکاالی
طرفها مسائل موردنظر را احتماالً به شکل خالصه ،با یا بدون شهادت ،بسته به توافق طرفهاا ،در
برابار هیاأت مطارح مایکنناد ( .)Anderson & J. Harty, Hon. Martin, 2014: 16موفاقتارین
دادرسیهای اختصاری مواردی بودهاند که در آن ارشدها بهعناوان قضاات کمکای باهکاار گرفتاه
شدهاند .در واقع ،در این فرایند ،ارشدها باید دسات راسات و چاخ شاخص بایطارف بنشاینند و
بهعنوان قضات هیأت انجام وظیفه کنند .وکال و شهود باید دالیل خاود را ،آنگوناه کاه باه هیاأت
قضات در دادگاهها ارائه میشود ،به آنها عرضه کنند .این نحاوۀ چیانش فیزیکای فضاای مناسابی
برای رویۀ دادرسی اختصاری فراهم میکند ،جلوۀ الزم و تجهیز ذهنی را به ارشدها برای بررسای و
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تحلیل وقایع به نحو عینی و معقول ،می دهد .این موضوم باید در انتخاب محل دادرسای اختصااری
مورد توجه قرار گیرد (.)Anderson & J. Harty,Hon. Martin, 2014: 47

 .4آمبودزمان
اصطالح آمبودزمان 1یعنی «رسیدگیکننده به شکایت» ریشه در آمبودزمان سوئدی دارد که در
سال  1809برای تحقیق دربارۀ اتهام تالش دولت برای اعمال نفوذ ناشایست بر کارمندان دولتی
بهوجود آمد .معموالً وقتی آمبودزمان شکایتی را دریافت مایکناد ،باا طارفهاای اخاتالف باه
گفتوگو مینشیند ،پروندههای مربوط را بازخوانی میکند و توصیههایی به آنها ارائاه مایدهاد.
آمبودزمان نوعاً نمیتواند راهحلهای الزامآور را به طرفها تحمیل کند ،بلکه قادرت او ناشای از
تواناییاش در ترغیب طرفهای درگیر به پذیرفتن توصیههای اوست .بهطور کلای وقتای کسای
راه حل پیشنهادی آمبودزمان را نپذیرد ،می تواناد از طریاق طارح دعاوا در دیگار مراجاع حال
اختالف ،به تعقیب خواستهاش بپردازد (.)Ribeiro, 2005: 9
آمبودزمان شخصی مستقل در یا سازمان است که نقش او کما باه محال اخاتالف باین
اشخاص و آن سازمان است .بسته به ماهیت سازمان ،این اشاخاص مایتوانناد کارمناد ،بیماار،
شهروند یا مشتری باشند ،بنابراین در شرکتها ،بیمارستانها و دستگاههای اداری آمبودزمانهاا
مسئول حل اختالف میان کارکنان با کارفرمایان ،بیماران با مسائوالن درماانی و شاهروندان باا
مقام های اداری هستند .در آمریکا ،شکل استفاده از آمبودزمان با مفهوم سنتی آن تفااوت دارد.
وقتی در قرن هجدهم برای نخستین بار مفهوم آمبودزمان در سوئد پدیدار شاد ،آمبودزماانهاا
کامالً مستقل از سازمانهایی بودند که در آن خدمت میکردند و میتوانساتند بادون هارا از
اخراج ،انجام وظیفه کنند .آمبودزمانهای کشورهای دیگر همچنان از این استقالل بهرهمندند ،اما
در آمریکا این رویکرد تغییر کرده و سازمانها میتوانند آنها را استخدام کنند و به آنها دساتمزد
دهند .پس از جنگ جهانی اول ،ابتدا آمبودزمانها در شمار اندکی شرکت آمریکایی بهکار گرفته
شدند ،اما مفهوم آمبودزمان هیچگاه تا دهۀ  80فراگیر نشد .از آن هنگام به بعد ،نهاد آمبودزمان
بهسرعت گسترش یافت (هداوند .)616 1393 ،گزارش ماری رو ،2آمبودزمان مؤسساۀ فنااوری
ماساچاست 3در مقاله ای که در اواخر دهۀ  80نوشته شد ،حاکی از آن اسات کاه در آن هنگاام
 100دفتر آمبودزمان در کال ها و دانشگاهها و  200دفتر در شرکتهای ایااالت متحاده وجاود
داشته است .گسترش آمبودزمان در حوزۀ سالمت از این هم فراتر رفتاه باود ،چنانکاه براساا
گزارش یادشده ،حدود  4000بیمارستان دارای آمبودزمان در این بخش فعال بودند.
آمبودزمانها خدمات فراوانی ارائاه مایکنناد ،آنهاا مایتوانناد باهعناوان مشااور حقاوقی،
تسهیلگر ،میانجی ،حقیقتیاب ،رایزن ،یا طراح نظام حلوفصال اختالفاات فعالیات کنناد ،هار
1. Ombudsman
2. Mary Rowe
3. Mit
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اقدامی را که برای حل مشکالت ارباب رجوم و حفظ کارکرد روان و کارامد سازمان متبوم خاود
الزم باشد ،انجام دهند ( .)Trevor Buck, 2005: 67وقتی مشکلی پیش مایآیاد و کارمنادان از
تر تالفی جویی مدیران نمی توانند کاری برای حل آن انجاام دهناد ،دفتار آمبودزماان اغلاب
نخستین جایی است که در صورت مشاهدۀ این گونه مشکالت و نیاز به توجاه باه آنهاا ،هشادار
میدهد .آمبودزمان همچنین میتواند الگوهای اشکاالتی را که به چشم تاتا مدیران نمیآید،
شناسایی کند .برای نمونه ،او میتواند مشکالت رو به افزایش ناژادی یاا اخالقای را در ساازمان
شناسایی کند که مدیر حاکم بر جمعیتی کمشمار ،آنها را موارد جداگانه و ناامرتبط باا یکادیگر
میپندارد .گاه این مشکالت را بدون ایجاد تغییرات ساختاری یا شاکلی در ساازمان ،نمایتاوان
رفع کرد .آمبودزمان نمیتواند این تغییارات را انجاام دهاد ،اماا مایتواناد باه مادیران مرباوط
توصیه هایی جدی در این زمینه ارائه دهد .در دیگر موارد نیاز مایتواناد مشاکل را باا تعلایم و
تربیت برطرف کند .آمبودزمان بدون نیاز به اشاره به فرد مشخصی که مشاکل را نازد او مطارح
کرده ،میتواند کارگاهی دربارۀ مسائل متنوم برای کل مجموعه برگزار کند .ایان رویکارد بادون
آنکه موجب شرمساری کسی شود ،به افراد بسیاری کما میکند تا مشکالتشان برطارف شاود
(.)Trevor Buck, 2005: 49
آمبوزمان اروپایی که توسط پارلمان اروپا برگزیده مای شاود ،نخساتین باار در ساال 1995
سوی پارلمان اروپا انتخاب شد .او میتواند به شکایتهاایی رسایدگی کناد کاه درباارۀ اداره در
ارگان ها و نهادهای اتحادیۀ اروپا ،از جمله کمیسیون اروپایی ،شاورای اتحادیاۀ اروپاا و پارلماان
اروپا ،دریافت کرده است .فقط دادگاه اروپا ،1مرجع اولیۀ دادرسی 2و دیوان خادمات دولتای 3در
ایفای نقش قضایی خود ،خارج از صالحیت آمبودزمان اروپاییاند (هداوند.)616 1393 ،
آمبودزمان نهادی است که با عناوین گونااگون در بسایاری از کشاورهای اروپاایی از جملاه
اندورا ،بلژیا ،کرواسی ،جمهوری چاا ،فنالناد ،مجارساتان ،ایسالند ،مالات ،مولاداوی ،نارو ،
لهستان ،پرتغال ،رومانی ،اسلوونی و انگلیس وجود دارد .بهطور کلی آمبودزمان را نمایتاوان باه
معنای دقیق نهاد مصالحه یا میانجیگری نامید ،اما از آنجا که وظیفۀ او حفاظت از شاهروندان و
نظارت بر فعالیتهای مقامهای مسئول است ،گاه بهعنوان میانجی برای پیشگیری یا حلوفصال
اختالف میان مقامهای اداری و اشخاص وارد عمل میشاود و آنهاا را از مراجعاه باه دادگااههاا،
بینیاز می سازد .در ادامه نهاد آمبودزمان در برخی کشورهای اروپا بهاختصار بررسای مایشاود.
به است نای آمبودزمان مصرفکنندگان ،صالحیت آمبودزمانهای ویاژه اغلاب محادود باه ارائاۀ
مشورت ،راهنمایی ،توصیهنامه و اظهارنظر برای بهبود تأمین اهداف قوانین در حوزههای مرباوط

1. The Court Of Justice
2. The Court Of Instance
3. The Civil Service Tribunal
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به آنهاست .استفادۀ مدبرانه از روشهای ارشادی نقش مهمی در این خصوص دارد .تصمیمهاای
آمبودزمان ویژه در رسیدگی به قضیههای شخصی ،در اغلاب ماوارد الازامآور نباوده ،باه شاکل
توصیه نامه است و بارخالف آمبودزماان پارلماانی نمایتواناد دساتور باه پرداخات ماال بدهاد
(سیفاللهی و جم .)187 1389 ،جالاب آنکاه ،آمبودزماان در کناار دیگار شایوههاای سانتی
جایگزین ،نقشی بسیار مهم ایفا میکند .برخالف دادگاهها ،ایان نهااد فرصات ارزیاابی عملکارد
مقامهای اداری را فراهم میآورد .آمبودزمان قدرت خالق شایان مالحظهای دارد و باهکاارگیری
آمبودزمانهای ویژه در بسیاری از کشورها حکایت از موفقیت این نهاد دارد.

 .5سازش و حقیقتیابی
این روش 1یا آیین جمعی است که در آن یا طرف می کوشد باه گروهای از افاراد یاا دیگار
طرف ها برای بحث سازنده دربارۀ مسائل پیچیاده و باالقوه اخاتالفبرانگیاز کماا کناد .آیاین
دادرسی اداری در فرانسه محصول سازش و برقراری توازن میان دو هدف حقاوق اداری مااهوی
است؛ از یا سو حقوق اداری باید ابزارهای حقاوقی الزم را در اختیاار اداره قارار دهاد تاا اداره
بتواند وظایفش را انجام دهد ،از سوی دیگر حقوق اداری باید از شهروندان در مقابل بهکارگیری
اختیارات از سوی اداره حمایت کند (واال و بهراملو .)349 1387 ،بهطور کلی آیین دادرسای
در همۀ دادگاههای فرانسه «کاربرپسند» 2و استفاده از آن راحت است (هداوند.)737 1393 ،
یا بررسی اختالف توسط شخص ثالث و بیطرف است که امور و حقایق پرونده را ارزیاابی
و بازبینی کرده و میتواند گزارش و توصیه ای برای حل اختالف صادر کند .حقیقتیابی میتواند
با دیگر شیوههای جایگزین حل اختالف ترکیب شود یا باهصاورت مجازا باهکاار رود .در شایوۀ
حقیقتیابی توسط فرد بیطرف 3طرفها به انتخاب فرد ثالث بیطرف پرداخته و اغلاب تعیاین
میکند که نتای بررسی از نظر الزامآور یا مشاورهای بودن چه تأثیری خواهاد داشات .در شایوۀ
حقیقتیابی کارشنا  4طرفهای اختالف به استفادۀ فرد بیطرف در بررسی کارشناسی و فنای
موضوم اختالف که میتواند اثر مشورتی یا الزامآور داشاته باشاد ،دسات مایزنناد .در مقاررات
فدرال تأمین دلیل آمریکا ،دادگاه ها اجازۀ انتخاب یا فرد بیطارف حقیقاتیااب کارشانا را
دارند .استفاده از این شیوه در مدتهای اخیر با توجه به جوانب فنی آن توسعه یافتاه اسات .در
شیوۀ «حقیقتیابی» 5طرف ها نمایندگانی را به اقدام مشترك در فاراهم کاردن انجاام اقادامات
حقیقتیابی منصوب میکنند .در این روش 6یا فرد ثالث بیطرف با کارشناسی فنای و علمای
1. Facilitaition
2. Juge rapporteur
3. Neutral Fact-Finding
4. Expert Fact-Finding
5. Joint- Fact-Finding
6. Fact – Finding
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به تعیین حقایق کلیدی موضوم اختالف میپردازد .با در نظر داشتن خواستۀ اعضاا ،یافتاههاای
حقیقت میتواند الزامی یا غیرالزامی باشد .در زمان انجام فعالیت فرد بیطارف ،وی باه تطبیاق
قوانین یا نحوۀ حل اختالف نمیپردازد .پس از ارائۀ یافتهها ،طرفها به ماذاکرات حال اخاتالف
میپردازند .در این بخش یا میانجی نیز میتواند حضور داشته باشد.

 .6گفتوگوی سیاستگذاری و مجمع بازنگری مدیریت
سیاستگذاری 1آیینی است که با یا نهاد اداری بهصورت غیررسمی با نمایندگان تمام گروههای
ذینفع به شکل جذبکنندهای مذاکره میکند و در آن نظرها مبادله و تحلیل مایشاود .هادف
شناسایی موارد عدم توافق ،شناسایی موارد ریسا و یاافتن مناافع مشاترك اسات .ایان شایوه
می تواند با روند مقررات همراه باشد و در آن صورت گفتوگوها بهصورت مداوم تا قاعادهگاذاری
ادامه مییابد.
2
شیوۀ مجمع بازنگری مدیریت همانند بازنگری همصنفها ،هیأتی از مدیران اسات کاه باه
بررسی ادله و گوش دادن به بحثهای طرفها برای تصمیمگیاری درباارۀ یاا اخاتالف دسات
می زند .این افراد برای تصمیمگیری در موضوعات حسا آموزش دیدهاناد .تصامیم ایان افاراد
میتواند الزامآور باشد .این مجمع هیأت حل اختالف نیز نامیده میشود (هرویان.)39 1393 ،

 .7تسهیل اختالف و كنفرانس حل اختالف
تسهیل 3شامل استفاده از تکنیاهای توسعۀ انتقال اطالعات بین طرفهای یا اختالف است و
میتواند در امور مربوط به نشستهای تصمیمسازی با طرحی برای تصمیمسازی معاین باهکاار
رود .عنوان تسهیلکننده 4اصوالً با میانجی 5مترادف دانسته شده است ،اما یاا تساهیلکنناده
اغلب برخالف میانجی در امور مااهوی دخالات نمایکناد .تساهیلکنناده باهطاور همزماان باا
طرفهای اختالف تما می گیرد و به امور آیینی شکلی مانند فاراهم کاردن زمیناۀ مالقاات و
زمانبندی ورود و خروج طرفهای اختالف میپردازد .تسهیلکننده مایتواناد یکای از اعضاای
گروه دچار اختالف یا یا مشااور بیرونای باشاد .تساهیلکننادگان بار معاضادتهاای شاکلی
متمرکزند و دربارۀ سرفصلهای مطرحشده بیطرف میمانند .استفاده این شیوه زماانی مناساب
است که
 .1احساسات طرفهای اختالف در شرایطی معتدل و کنترلشده است؛
1. Policy Dialogues
2. Management Review Board.
3. Faciliacion
4. Faciliator
5. Mediator
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 .2طرفهای اختالف به قطبهای جدا از یکدیگر مبدل نشده باشند؛
 .3طرفهای اختالف دربارۀ کار مشترك از اعتماد متقابل برخوردار باشند؛
 . 4طرف اختالف در تنگنای شدید قارار داشاته باشاند و از کاار و کساب نتیجاۀ مشاترك
استقبال میکنند.
1
شیوۀ کنفرانس پیش از نشست دادرسی به ریاست یا قاضی یا داور اسات کاه باا حضاور
نمایندگان طرفهای دچار اختالف (و گاهی خود افراد) توأم مایشاود و بارای باهدسات آوردن
راهحل مورد قبول طرفها تشکیل میشود .این شیوه در داخل سیستم قضایی استفاده میشاود
و رویهای مشترك در بیشتر قوههای قضاییه است .دادگاهها میتوانند از این شیوه بهصورت یاا
راه اجباری حلوفصل اختالف استفاده کنند .نقش قاضای حالوفصال در ایان شایوه باه نقاش
میانجی شبیه است ،اما اختیارات آنها با توجه به امکان گوشازد کاردن جواناب حقاوقی ارساال
پرونده به روند عادی دادرسی شایان توجه است (سیفاللهی و جم.)197 1389 ،

نتیجهگیری
روشهای غیرترافعی حل اختالف مورد استفاده در قراردادهای حاکمیت باا اشاخاص حقیقای و
حقوقی ،اغلب حاوی نقاط قوت و نقاط آسیب فراوانیاند که از فحوای مباحث مطارحشاده مای
توان به موارد زیر اشاره کرد
در زمانیکه سیستم قانونی برای پاسخگویی شرایط تجلای یاا ناوم شارایط محلای مناساب
نباشد ،این روشها بهخاوبی عمال خواهناد کارد .بیشاتر طارحهاای روشهاای حال اخاتالف
غیرترافعی نیز در کاهش هزینهها و فراهم کردن دسترسی به عدالت موفق بودهاناد ،زیارا اغلاب
هزینهها در حد معقول دریافت میشود .همچنین ادارۀ روشهای حل اختالف غیرترافعی توسط
افراد داوطلب یا نهادهای پیشگام بوده است .اجرای روشهای حل اختالف غیرترافعی بهخصوص
میانجیگری و برنامههای حل اختالف یا روشهای آسانشدۀ حال اخاتالف (داوری) مایتواناد
تأخیر را کاهش دهد و مانع توقف پروندههای مردم و افراد حقاوق عماومی در دادگااههاا شاود.
تجربۀ آمریکا نشان میدهد که روشهای غیرترافعی حل اختالف تاأثیر زیاادی بار حالوفصال
دعا وی دارند .بررسی مؤسسۀ تحقیقاات قضاایی در دانشاگاه کارولیناای شامالی آمریکاا نشاان
میدهد که دعاوی منجر به میانجیگری طی هفت هفته حلوفصل شدند ،اماا هماین مادت در
دادگستری  407روز بود .نتای تحقیقات در آمریکا نشان میدهد که روشهای غیرترافعی حال
اختالف در حوزۀ دعاوی پیچیدۀ اداری نیز بهخوبی اجرا شده است .اما در خصوص آسایبهاای
استفاده از این روشها میتوان گفت روشهاای حال اخاتالف غیرقضاایی باهدلیال محرماناه و
1. Style ement conferences
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غیرعلنی بودن نمیتواند رویه ها و هنجارهای حقوقی را توسعه دهاد و موجاب تحاول در نظاام
اجتماعی میشود .روشهای غیرترافعی حل اختالف تنها منعکسکنندۀ هنجاریهای اجتمااعی
است نه اصالحکنندۀ آنها .این هنجارها میتوانند مشتمل بر اعماال تبعایب برخای گاروههاای
اجتماعی باشند .روشهای غیرترافعی حل اختالف اصوالً ابازاری بارای ایجااد براباری اسات تاا
قانونگذاری و چنانچه شیوههای جایگزین بخواهد از چارچوب دعوای فردی فراتر رود و یا نظام
حقوقی را ایجاد کند ،اصوالً باید مکانیسمهای الزم قانونی ،حقوقی و قضایی برای تعیاین قاعاده
وجود داشته باشد و روش های غیرترافعی حل اختالف باید صرفاً یاا نظاام شاکلی بارای رفاع
اختالفات محلی باشد .روشهای غیرترافعی حل اختالف اصوالً ابزاری برای اعمال برابری است تا
تأمین حاکمیت قانون .به هماین دلیال نتاای رسایدگیهاای جاایگزین نمایتواناد باه تغییار
هنجارهاای قاانونی و اجتماااعی منجار شاود .عاادم تاوازن قادرت تغلااب ،ناشای از هنجارهااای
تبعیبآمیز و بعضاً قدرت حاکمیتی دولت در دعاوی ناشی از پیمانهای دولتی است و میتواناد
در روشهای غیرترافعی حل اختالف منعکس شود .حتی زمانیکه تبعیب در نُرمهای اجتمااعی
منعکس نباشد ،اغلب سیستمهای روشهای غیرترافعی حل اختالف فراهمکنندۀ حمایت قانونی
و رویهای برای طرف های ضعیف نیست .یا طرف قوی و ثروتمند میتواند به طرف دیگر بارای
کسب نتای غیرمنصفانه فشار وارد کند ،به همین دلیل روشهای غیرترافعای حال اخاتالف در
زمانیکه یا طرف دعوا دولت باشد ،بهخوبی عمل نمیکناد .باا ایان هماه هناوز از نظار حال
اختالفات در خارج از دادگاهها و از طریق شیوههای جاایگزین حال اخاتالف وضاعیت مطلاوبی
ناداریم و طاارفین اخااتالف دادگاااههااا را باارای حال اختالفااات خااود انتخاااب مایکننااد .بایااد
فرهنگسازی شود و مبانی میانجیگری و عدالت ترمیمی به جامعه آموزش داده شود و میانجی
گری و شیوۀ ترمیمی با هم ادغام شوند.
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