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چکیده
میانجیگری يکي از روشهای جايگزين حل اختالف است که در آن با دخالت شخص سوم به طريقي
دوستانه و توافقي سعي در حل اختالف مي شود .اين شیوه که در خارج از دادگاه به حل اختالف
ميپردازد شیوه ای غیر ترافعي است که از آنجايي که اساس آن بر توافق طرفین است اختالف را با
رضايت و صمیمیت خاصي حل مي نمايد .اين روش بطور خاص در دعاوی بازرگاني کارايي بااليي دارد
چرا که بواسطهی حل دوستانهی اختالف امید به استمرار روابط تجاری طرفین را افزايش ميدهد .اينکه
تعريف میانجیگری چیست ،ارکان آن کدامند ،انواع آن کدامند و چه اصولي بر آن حاکم است ،سواالتي

کلید واژهها
میانجیگری ،میانجي ،اختالف ،داوری ،داور

 ۱دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شيراز ،شيراز ،ایران
Email: Mohsensalimi68@gmail.com
)نویسنده مسئول(
 2استاد یار دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان ،الرستان ،ایران
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خارجي مورد تحقیق قرار گرفته اند.
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از مولفه هاي اساسي روابط تجاري بویژه در حوزهي تجارت بين المللي سررت و امنير اسر
(اسکيني )68 :۱370 ،بر این دو مولفهي مهم باید مولفه ي بقا و تقوی روابط تجاري را افروود
بعبارتي مي توان گف سم و سوي همه ي قواتد تجاري باید بر حفظ و تقوی روابط تجراري
باشد حوزه ي حل و فصل اختالفات تجاري نيو نميتواند از این مولفه ها بر کنار باشرد در ایرن
راستا انتخاب یک شيوهي مناسب جه حرل و فصرل اخرتالر در قراردادهراي تجراري نقشري
بيبدیل دارد از ميان شيوههاي جایگوین حل اختالر که در سایه ي توجره بره داوري موفرول
مانده ،شيوه ي ميانجيگري ( )Mediationاس در این شيوه طرفين با کمرک شرخس سرور در
جه حل اختالر گار بر ميدارند در کشور ما تلي رغم توجهاتي که بره داوري شرده اهمير
ميانجيگري آنگونه که شایسته اس مورد توجه قرار نگرفتره اسر اغلرب نویسرندگان در ایرن
حوزه در کنار سرایر شريوه هراي جرایگوین حرل اخرتالر نگراهي اجمرالي و گرشرا بره شريوهي
ميانجيگري هم داشتهاند (توسلي جهرمري۱38۱ ،و ( )۱380درویشري هویردا )۱384 ،و تعرداد
تحقيقاتي که بطور خاص به شيوه ي ميانجيگري پرداخته باشند تا آنجرا کره نگارنردگان اطرالع
دارند به تعداد انگشتان یک دس هم نميرسد بره همرين جهر بررخالر داوري در حروزهي
ميانجيگري تجاري ادبيات حقوقي ما از پختگي الزر برخوردار نيس و با توجه به امتيازات مهم
ميانجيگري نسب به داوري این ضرورت احساس ميشود که ابعاد مختلف شيوهي ميرانجيگري
مورد تحقيق و مطالعه قرار گيرد در این راستا آنچه مورد توجره اسر و محردوده ي موضروتي
این مقاله را تشکيل ميدهد ميانجيگري در روابط خصوصي اشرخاص و بطرور خراص در روابرط
تجاري تابع حقوق تجارت مي باشد هر چند که ميانجيگري تجاري و غيرتجاري در اغلب مروارد
با یکدیگر هم پوشاني دارند تالوه بر این ميانجيگري موضوع این مقالره ميرانجيگري بره تنروان
یکي از شيوه هاي جایگوین حل اختالر اس شيوه هرایي کره بره نروتي جرایگوین رسريدگي
قضایي دادگاهها شده اند اینکه تعریف ميانجيگري چيس  ،ارکان آن کدامند ،انواع آن کدامند و
چه اصولي بر آن حاکم خواهد بود سواالتي اس که این مقاله بدنبال پاسخ آنها ميباشد در این
راستا با استفاده از روش کتابخانهاي منابع داخلي و خارجي مورد تحقيق قرار گرفته اند

.1معرفي کلي
 .1.1مفهوم اختالف ()Dispute
قبل از شناخ

مفهور ميانجيگري بهتر اس موضوع آن مرورد شناسرایي قررار گيررد موضروع
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ميانجيگري یک «اخرتالر» اسر هرر رسريدگي اترم از ميرانجيگري و سرایر روشرهاي فصرل
خصوم متوقف بر وقوع اختالر و منازته اس در واقرع مري تروان گفر ترا اختالفري وجرود
نداشته باشد حل و فصل آن موضوتا منتفي اس بنابراین در گرار نخسر بایرد تشرخيس داد
آنچه که تقاضاي رسيدگي بدان مطرح شده اس را ماهيتا مي توان اخرتالر دانسر یرا خيرر
قوانين ما اتم از قانون آیين دادرسي دادگاههاي تمومي و انقالب در امور مدني مصوب  ۱37۹و
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب  ۱376معياري را براي تميو اخرتالر از غيرر آن بدسر
نمي دهند برخي اساتيد اختالر را وضعيتي دانسته اند که در آن حداقل دو شخس بر یرک یرا
چند مسئلهي حکمي ( )Point of lawیا موضروتي ( )Point of Factتوافرق نداشرته و هرر یرک
اخبار به حقي مي کند که به نفع خود و به زیان دیگري اسر (انصراري معرين)3۱0 :۱3۹۵ ،
برخرري دیگررر آنرررا تعررار ( ،)Conflictمشرراجره یررا مجادلرره ( )Controversyنررار نهررادهانررد
( )Garner,2004: 505تدهاي دیگر اختالر را «تدر توافق ارادهها نسب به یک موضوع خاص»
تلقي نمودهاند (کورنو و فوایه به نقل از محسني )48 :۱38۹ ،آنچه مسلم اس آنکه هر اختالر
مبتني بر تدر توافق طرفين در یک موضوع معين و تعار منافع آندو ميباشد ذکر ایرن نکتره
ضروري اس که اگر چه از حيث حقوقي بن مایهي دو اصطالح «اخرتالر» و «دتروا» برر تردر
توافق و تعار منافع استوار اس  ،منتها این دو مفهور را بایرد از هرم مجروا دانسر در واقرع
همانگونه که برخي اساتيد ابرراز داشرتهانرد (محسرني )48 :۱38۹ ،اخرتالر از زمران طررح در
«دادگاه» تبدیل به دتوا مي شود بنابراین اختالر مقدمهي تحقق تنوان «دتوا» اس و دتوا را
باید اختالفي دانس که در دادگاه مطرح شده اس بر این مبنا موضوع ميرانجيگري حرل یرک
اختالر در خارج از دادگاه اس
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ميانجيگري یکي از شيوه هاي جایگوین حل اختالر ( )ADRاس که در خارج از دادگاه به
طریقي دوستانه سعي در حل اختالر دارد این شيوه در دتاوي بازرگاني از این جه کارایي
باالیي دارد که حتا با بروز اختالر هم تالوه بر اینکه از قطع یک رابطهي تجاري مستمر و
ریشهدار جلوگيري ميکند ،ميتوان ادتا کرد اتمال این شيوه روابط تجاري را بيش از پيش
تقوی مي کند چرا که در روند اجراي ميانجيگري مواضع طرفين به یکدیگر نودیک شده و
احساس صميم ي خاصي ميان آنها شکل خواهد گرف در ایاالت متحده آمریکا اهمي
ميانجيگري تا بدانجاس که  7۵درصد از اختالفات تجاري ارجاع شده به ميانجيگري نهایتا از
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طریق این شيوه حل و فصل شده اس (درویشي هویدا )۹2 :۱388 ،بطور خاص در انجمن
داوري آمریکا ( 8۵ ۱)AAAدرصد از اختالفات تجاري که به ميانجيگري این سازمان ارجاع شده
اس به طور موفقي آميوي حل و فصل شده اس (همان )۹3 :تعاربف متعددي از این شيوه
صورت گرفته اس در یک تعریف کلي ميانجيگري روشي دانسته شده که در آن طرفين از یک
شخس ثالث استفاده ميکنند تا به آنها در جه حل اختالر کمک کند ()Stone, 2004
چنين تعریفي از ميانجيگري بسيار کلي اس و سایر روشهاي جایگوین از جمله داوري را هم
در بر ميگيرد در تعریفي دیگر بيان شده اس « :ميانجيگري یکي از روشهاي حل اختالر
اس که بوسيله ي آن شخس ثالث ميانجي اختالر ميان طرفين را از بين ميبرد» ( Hornle,
 )2009: 50این تعریف نيو دقيقا منطبق بر تعریف اول اس و مشمول همان تنوان کلي اس
در نگاهي دیگر ميانجيگري اینگونه تعریف شده اس « :مداخلهي یک شخس ثالث مورد قبول
که اختياري براي صدور راي ندارد و به طرفين درگير در اختالر براي اینکه بطوري اختياري به
حل و فصل دوجانبه ي قابل قبول راجع به موضوتات مورد اختالر دس یابند کمک مينماید»
(به نقل از درویشي هویدا )۱23 :۱3۹0 ،این تعریف نيو تالوه بر داشتن تکلف در بيان تمامي
ابعاد ميانجيگري را در بر نميگيرد به نظر ميرسد با در نظر گرفتن ارکان اساسي ميانجيگري
بتوان این شيوه را بدین سان تعریف نمود :یک روش غير ترافعي حل اختالر که در آن شخس
ثالث بيطرر و منتخب طرفين روند حل اختالر را تسهيل نموده و در جه دستيابي به توافق
طرفين را یاري مي رساند پرسش اساسي که در خصوص ماهي ميانجيگري مطرح ميشود آن
اس که آیا مي توان فرایند ميانجيگري را «دادرسي» و ميانجي را «دادرس» در مفهور اتم نار
نهاد؟ اهمي پاسخ به این پرسش از آن جه اس که اگر ميانجيگري را همانند رسيدگي
قضایي و داوري یک دادرسي در مفهور اتم بدانيم در فرایند اجراي آن اصول تار حقوق
دادرسي 2باید رتای شوند و تدر اهتمار به این اصول ،موجب فقد اتتبار ميانجيگري و تبعا
نتيجه ي حاصل از آن خواهد شد برخي دادرسي را قواتد قضایي ( )Judicial ruleبراي
 .1انجمن داوري آمریکا ( )American Arbitration Associationدر سال  ۱۹26تشکيل شده اس

اساسا این

مرجع یک سازمان داوري اس که به داوري اختالفات تجاري مي پردازد این سازمان تالوه بر قواتد داوري ویژه
ي خود ،یکسري قواتد ميانجيگري تجاري هم براي رسيدگي به اختالفات تجاري وضع کرده اس که مطابق آن به
اختالفات تجاري که به ميانجيگري این سازمان ارجاع مي شود رسيدگي مينماید بنابراین این سازمان ،یک
سازمان ميانجيگري هم تلقي ميشود
 2از جمله ي این اصول تبارتنداز :اصل ترافعي بودن ،اصل رتای حق دفاع ،اصل استقالل و بيطرفي دادرس و
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رسيدگي به دتوا دانستهاند ( )Garner, 2004:1241برخي دیگر از اساتيد آنرا به رسيدگي
مرجع قضاوتي به درخواس متقاضي براي صدور راي تعبير نمودهاند (شمس)۱۱2 :۱387 ،
تده اي دیگر بدون ارایه تعریفي از دادرسي موضوع آنرا ادتاها و دفاتيات ،وقایع مورد دتوا و
اتمال حکم بر موضوع دانستهاند (محسني )۵2 :۱38۹ ،تردیدي نيس که دادرسي شاخهاي از
حقوق اس که به قواتد راجع به رسيدگي به دتاوي ميپردازد ( )Emery and all, 2000: 4اما
رکن اساسي هر دادرسي را باید قضاوت و صدور راي دانس در واقع در دادرسي به ادتاها و
ادله ي طرفين رسيدگي شده ،مورد قضاوت و داوري قرار ميگيرند و در نهای با صدور راي،
دادرسي خاتمه ميیابد در مقار تطبيق فرایند ميانجيگري با دادرسي باید گف حقيقتا
نمي توان ميانجيگري را یک دادرسي حتا در معناي اتم تلقي نمود چرا که نقش ميانجي در
ميانجيگري از یک سو با نقش قاضي و داور از دیگر سو ،از حيث ماهوي با یکدیگر متفاوت
اس در ميانجيگري این خود طرفين هستند که تصميم نهایي را راجع به اختالر خویش
اتخاذ مينمایند و ميانجي جو تالش و کوشش در جه نودیکي مواضع دو سوي اختالر
وظيفه ي دیگري ندارد حال آنکه قاضي و داور خود حاکم اس و با حکم خویش ،ختم نواع
مي کند در حقيق ميانجيگري را باید نوتي احقاق حق با دستان خویش دانس در یک
تحليل فني ميتوان گف تعهد ميانجي یک تعهد به وسيله و تعهد داور یا قاضي یک تعهد به
نتيجه اس براین مبنا نه ميانجيگري را ميتوان دادرسي دانس و نه ميانجي را دادرس در
نتيجه ،نمي توان از ضمان اجراي تدر اتمال اصول دادرسي در ميانجيگري با قاطعي سخن
گف

 .2ويژگيهای میانجیگری:

 ۱برخي ترافعي بودن را تقابلي بودن و برخي دیگر آنرا تناظر ناميدهاند به نظر ميرسد در خصوص ترجمهي
صحيح اصطالح « »Contradictoireاز حقوق فرانسه در حقوق ما اختالر نظر وجود دارد رک :محسني،۱38۹ ،
پاورقي صفحه  60در این مقاله صرفنظر از اختالر نظرهاي موجود به جه جا افتادگي اصطالح «ترافعي بودن»
این اصطالح به استخدار گرفته شده اس
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با در نظر گرفتن این امر که ميانجيگري نمي تواند یک دادرسي تلقي شود در وهلرهي دور ایرن
پرسش به ذهن ميآید که آیا ميانجيگري یک شريوهي ترافعري اسر یرا غيرر ترافعري تمومرا
«ترافعي بودن » ۱را بدین مفهور ميدانند که در رسيدگي به دتروا هرر یرک از طررفين بتواننرد
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ادتاها و ادله ي خود را نموده و فرص دفراع در برابرر ادتاهراي طررر مقابرل را داشرته باشرد
فيالواقع مفهور کلي ترافعي بودن همان مشاجرهاي و مجادلهاي بودن اس در حقروق فرانسره
ترافعي بودن یک اصل تار اس که در همه ي دادرسيها به مفهرور اترم بایرد رتایر شرود و
مبناي آن حکم تقل اس (به نقل از خدري )۵37 :۱3۹3 ،اساسا ترافعي بودن از اقتضائات یک
رسيدگي تادالنه اس ( )Hornle, 2009: 130بدین ترتيرب ترافعري برودن پایره ي اصرلي هرر
دادرسي اس که تدر رتای آن پيکره ي دادرسي را از هم ميپاشد مبناي اصلي دادرسي نيل
به تدال اس همانگونه که بيان شد ميانجيگري را نميتوان یک دادرسي دانس بر این مبنرا
ميتوان پشیرف دس یازیدن به تدال اصليترین هدر ميانجيگري نيس به واقع ایرن روش
قبل از آنکه در پي برقراري تدال باشد بدنبال از بين بردن اختالر اس ( Cobb and Rifikin,
 )1991: 39بنابراین برخالر هر دادرسي در ميانجيگري هدر غایي حل اختالر اس ولو اینکه
در این مسير تدال نيو تح الشعاع قرار گيرد حال آنکه غای هرر دادرسري نيرل بره تردال
اس  ۱باري ،باید مدتي شد کره نمري تروان ترافعري برودن یرا تقرابلي برودن را داخرل در ذات
ميانجيگري دانس
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ميانجيگري روشي اس که در آن طرفين اختالر به کمک شخس ثالث موضوتات اختالفري را
تحليل مينمایند ،راه حلها را مورد شناسایي قرار ميدهند و در جه دستيابي به توافق و حل
اختالر تالش مينمایند ) (Ibidایرن شرخس ميرانجي( )Mediatorناميرده مريشرود بنرابراین
ميانجيگري همانند داوري جو آندسته از روش هاي حرل اخرتالر اسر کره در آنهرا ترالوه برر
طرفين اخرتالر ،شرخس یرا اشرخاص دیگرري تحر تنروان ميرانجي دخالر دارنرد اسراس
ميانجيگري بر مشاکره ي طرفين اس که این مشاکره با مشارک شخس ثالث (ميرانجي) انجرار
ميشود
ميانجي در اصل اختالر دخال نمي کند بلکه طرفين را به مشاکره ترغيب و تشویق مي نمایرد،
موانع را از بين ميبرد و شرایط را براي مشاکرهي مستقيم فراهم مينماید بر خرالر داوري کره
در آن داور تالوه بر دخال مستقيم در حل اختالر ،در نهای نظر خود را تح تنروان «راي»
 ۱البته این امر منطقا هم قابل توجيه اس چراکه در ميانجيگري این اراده ي خود طرفين اس که نهایتا با انعقاد
قرارداد آنان را متعهد ميکند در حاليکه در دادرسي تصميم ثالث بيطرر دادباخنه را ملور ميکند
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به طرفين تحميل مي نماید از یک نگاه کلي ميتوان ميانجيگري را حد وسط روشهاي مشاکره
و داوري دانس چرا که در داوري همانند ميانجيگري شخس سومي سعي در حل اختالر دارد
در روش مشاکره نيو خود طرفين با مشاکرهي مستقيم در پي حل اختالر و یا طررحریروي یرک
توافق هستند ( )Fangfel Wang, 2009:16این دو ویژگي مشاکره و داوري در ميانجيگري جمع
شده اند با این تفاوت که در ميانجيگري بر خالر داوري شخس سور صرفاً نقش تشویقکنندهي
طرفين به ادامهي مشاکرات را دارد در حالي که در داوري ،داور «قاضي طبيعري» طررفين بروده
(محبي )42 :۱387 ،و در اصل اختالر دخال مسرتقيم دارد در روش مرشاکره طررفين بردون
دخال دیگري با یکدیگر در جه حرل اخرتالر گرار برر مري دارنرد امرا در ميرانجيگري ایرن
مشاکرات به کمک شخس سور انجار مي شود تا طرفين خود به توافق نهایي دس یابند از این
رو ميانجيگري «مشاکره ي خصوصي مدیری شده» نيو ناميده شده اس ) (Ibid: 192در واقرع
در ميانجيگري ميانجي مشاکره ي ميان طرفين را مدیری ميکند
 .3.2توافقي بودن:
رسيدگي ميانجيگرانه توافقي اس چرا که تالوه بر اینکه ارجاع اختالر به ميانجيگري با توافرق
طرفين اس  ،آغاز ميانجيگري نيو با توافق طرفين اس و فرایند حل اخرتالر ترا زمراني ادامره
ميیابد که طرفين مایل به ادامه ي آن باشند و با توافرق طررفين برر خرتم آن و یرا رسريدن بره
راهحل توافقي ميانجيگري خاتمه ميیابد شرخس ميرانجي فقرط برقرراري ارتبراذ و مرشاکرهي
طرفين را تسهيل مينماید و هيچ قدرتي بر تحميل تصميم خود بر طرفين ندارد ( )Ibidدر این
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شيوه ميانجي یکسري جلسات مشترک و مجوا با طرفين برگوار ميکند تا تالش نمایرد طررفين
دتواي احتمالي آیند به توافق برسند ميانجي در پي ارتقا روابط طررفين ،شناسرایي موضروتات
اختالفي ،ارائهي راهحلهاي احتمالي رسيدن به یک تصميم ارادي طرفيني اس که طررفين را
بردان مقيرد سررازد ) (The Harvard Law Review Association, 1990:1088هردر اوليرره
ميانجيگري توافق نهایي ميان طرفين اس این توافق بيانگر این امر خواهد بود کره هرر یرک از
طرفين در آینده باید اقداماتي را انجار دهند مرالال پرداخر مبلرع معينري از ناحيرهي یکري از
طرفين به طرر دیگر ( )Lampe and Ellis, 1995: 87روند ميانجيگري احتررار و فهرم متقابرل
طرفين را افوایش ميدهد و آنان کنترل قابل مالحظهاي بر جریان حل اختالر خواهنرد داشر
()Ibid: 88
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 .3انواع میانجیگری:
ميانجيگري قابل تقسيم به انواع زیر مي باشد:
 .1.3میانجیگری منفرد و میانجیگری مشترک(:)Co-mediation
 .1-1-3میانجیگری منفرد :در این نوع از ميانجيگري فقط یک ميانجي بر حل اختالر طررفين
تالش مي نماید شخس سور (ميانجي) کمک کننده ي طرفين براي دستيابي به توافق اس
 .2-1-3میانجیگری مشترک :در این نوع از ميانجيگري بريش از یرک ميرانجي دخالر دارنرد
ميانجيگري مشترک شکل تکامل یافتهي ميانجيگري اس در این شيوه چنرد ميرانجي توسرط
طرفين انتخاب مي شوند اما این به معني به تهده گرفتن وکال طررفين در دتروا نيسر بلکره
ميانجيگران وظایفي را که یک ميانجي در ميانجيگري منفرد به تهده دارد ميران خرود تقسريم
مي نمایند ميانجيگران همچنين ممکن اس یک یا چند جلسه ي مشترک ميان خودشان براي
بررسي جریان ميرانجيگري و ارزیرابي آن برگروار نماینرد ایرن نروع ميرانجيگري برراي دتراوي
پيچيدهي تجاري بویژه جایي که اختالر داراي جوانب تخصصي مختلف باشد مفيد اسر چررا
که ميتوان هر یک از ميانجيگران را برا تخصرس هراي مختلرف انتخراب نمرود ایرن امرر یعنري
متخصس بودن ميانجيگران در ميانجيگري مشترک در مقابرل ميرانجيگري منفررد یرک مویر
اس در ميانجيگري مشترک ،ميانجيگران اقدامات یکدیگر را تکميل مينمایند و با مشرورت برا
یکدیگر بار خستگي و نااميدي از حل اختالر را ميان یکدیگر تقسيم مينمایند )Spencer and
فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 .(Brogan, 2006:75با این وجود ميانجيگري مشترک این تيب را دارد که هوینهي ميانجيگري

88

را باال مي برد به تبارت دیگر طرفين اختالر به جاي پرداخ هوینهي یک ميانجي باید هوینه
ي چند ميانجي را بپردازند بعالوه ميانجيگران مشترک ممکن اس با شخصيتها و دیردگاههاي
متفاوتي باشند و چنانچه نتوانند یک تيم ميرانجيگري منسرجم را تشرکيل دهنرد ایرن موضروع
ممکن اس تأثير منفي بر رفتار طرفين اختالر داشته و در نهایر ميرانجيگري را برا شکسر
مواجه نماید )(Boulle, 2005:201
 .2.3میانجیگری مصلحت محور و میانجیگری حقوق محور:
 .1-2-3میانجیگری سننتي (مصنلحت محنور) ( :)Interest – Based Mediationدر ایرن نروع
ميانجيگري تمرکو بر درک متقابل طرفين در جه حل اختالر اسر بردون اینکره در آن بره
ارزیابي توانایي و حقوق قانوني طرفين توجه شود در واقع در این نوع ميانجيگري تأکيد بر ایرن
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اس که اختالر چگونه حل شود تا مصلح و منافع هر دو طرر ترأمين شرود ،بردون در نظرر
گرفتن این امر که هر یک از طرفين از نظر قانوني و حقوقي از چره امتيرازاتي برراي مطالبره ي
حق خود برخوردار هستند این نوع ميانجيگري بيشتر در جوامع سرابق و برر اسراس روش کرد
خدامنشانه صورت ميگرف ویژگي اصلي ميرانجيگري مصرلح محرور ایرن اسر کره در آن
طرفين تشویق مي شوند رازهاي تجارتي خود را در جهر حرل اخرتالر افشراا نماینرد برا ایرن
اطمينان که اطالتات آنها توسط ميانجي افشاا نمي شود و اینکه نقش ميانجي در واقع کمک به
دستيابي یک نتيجهي توافقي اس )(Limbury, 2005: 1
 .2-2-3میانجیگری حقوق محور( :)Rights – Based Mediationدر این شيوه تمرکو بر حقوق و
توانمندي هاي قانوني طرفين اس در واقع تمرکو بر ابواري اس که قانون براي احقاق حرق در
اختيار طرفين قرار داده اس این نوع ميانجيگري بيشتر شبيه شيوههاي حل اخرتالر ارزیرابي
کننده همانند شيوهي واقعي یابي( )Fact-Findingاس
 .2.3میانجیگری موردی و میانجیگری سازماني:
 .1-3-3میانجیگری موردی( :)Ad hoc Mediationدر ميانجيگري موردي همهي مسایل مربوذ
به ميانجيگري از جمله آیين رسيدگي و خود ميانجي را خود طرفين انتخاب مرينماینرد بطرور
کلي تمامي تشریفات حاکم بر ميانجيگري توسط طرفين اختالر بدون دخال هري سرازمان و
موسسهاي تعيين مي شود
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 .2-3-3مینانجیگری سنازماني( :)Institutional Mediationدر ميرانجيگري سرازماني هماننرد
داوري سازماني فرآیند ميانجيگري تح مدیری یرک سرازمان یرا نهراد ارایره کننرده خردمات
ميانجيگري قرار ميگيرد این سازمانها اغلب قواتد ميانجيگري خراص خرود را دارنرد و ارجراع
اختالر به این سازمانها به منوله ي پشیرش آیين رسيدگي سازمان موبور برراي حرل اخرتالر
اس این سازمانها معموال با داوري به وجرود آمردهانرد ولري در کنرار آن قواتردي راجرع بره
ميانجيگري هم دارند و تالوه بر خدمات داوري خدمات ميانجيگيري هم ارایه مريدهنرد نظيرر:
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دیوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ،۱انجمن داوري آمریکا ،دادگاه داوري بين المللي لنردن و
مرکو داوري و ميانجيگري بلژیک
 .3.4میانجیگری تسهیل کننده و میانجیگری ارزيابي کننده:
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 .1-4-3میانجیگری تسهیل کننده( :)Facilitative Mediationدر این نوع ميرانجيگري ميرانجي
صرفا به طرفين کمک مري کنرد ترا اختالفشران را حرل نماینرد در واقرع ميرانجي فقرط نقرش
تسهيلگري را به تهده دارد بن مایهي اصلي ميانجيگري بر تسهيل مرشاکرهي طررفين اسر و
تعریف اصلي ميانجيگري همان ميانجيگري تسهيل کننده اس ميانجيگري تسهيل کننده یک
رونررد مررشاکره ي مرردیری شررده اس ر ( )Clift, 2006: 5در انگلسررتان اسررتفاده از ایررن نرروع
ميانجيگري در اختالفات تجاري بسيار رای اس ()Ibid
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 .2-4-3میانجیگری ارزيابي کننده( :)Evaluative Mediationمنظور از ارزیرابي کرردن در ایرن
نوع از ميانجيگري ارزیابي حقوق قرانوني طررفين اسر در ایرن قسرم از ميرانجيگري ميرانجي
ارزیابي خود را از حقوق قانوني طرفين ارایه ميدهد و به پيش بيني نتيجهي دتوا در فرضي که
اختالر به دادگاه ارجاع شود مي پردازد و نهایتا نظر حقوقي خود را در این خصوص به طررفين
ابراز ميدارد
تالوه بر گونه هاي مختلفي از ميانجيگري که در باال ذکر شد شيوههاي دیگرري از ميرانجيگري
وجود دارد که ناشي از ترکيب آن با روش داوري اس بره طرور کلري ميرانجي بایرد بره دنبرال
شيوهاي باشد که مصلح و منافع هر دو طرر را روشن نماید ،باید به دنبال راهي باشد کره بره
طرفين این امکان را بدهد حتا در آینده هم مطلوبتر به اختالفرات خرویش رسريدگي نماینرد،
شيوه اي که اختالفات طرفين را به فرصتي براي ارتقاا روابط تجاري آنها تبدیل نمایرد در ایرن
راستا ميانجي با توافق طرفين مي تواند یک روش قابل توييرر و تبردیل برراي حرل اخرتالر برا
توافق طرفين انتخاب نماید این روشها ترکيبي از ميانجيگري و داوري اسر کره تحر تنروان
ميانجيگري مرکب ( )Mediation Hybridsشناخته ميشوند )(Limbury, 2005:1
 ۱قواتد جدید ميانجيگري اتاق بازرگاني بين المللي در اول ژانویه  20۱4به اجرا درآمد این قواتد داراي  ۱0ماده
مي باشد و مباحالي از جمله :شروع ميانجيگري ،مکان و زبان ميانجيگري ،انتخاب ميانجي ،محرمانه بودن و را در
بر مي گيرد

محسن سلیمي و دکتر مهدی زارع

 .5.3میانجیگری ن داوری( :)Med-Arbاین شيوه ترکيبي از ميرانجيگري و داوري اسر

در

این روش طرفين توافق مينمایند که شخس ثالث بيطرر ابتدا به تنوان ميانجي سعي در حرل
اختالر آنها نماید و چنانچه اختالر از طریق ميانجيگري حل نشد شخس ميانجي داور طرفين
در حل اختالر باشد در واقع در این شيوه شخس سور ابتردا نقرش یرک ميرانجي را داشرته و
سپس در صورت لوور نقش او تبدیل به داور طرفين مي شود و مي توانرد یرک ر ي الروار آور و
نهایي راجع به اختالر صادر نماید نکتهي قابل توجه در ایرن روش ایرن اسر کره چنانچره از
همان ابتدا ميانجيگري مؤثر واقع شود و منجر به حصرول توافرق ميران طررفين گرردد شرخس
ميانجي با رضای طرفين ميتواند توافق حاصله ميان طررفين را بره یرک ر ي داوري برا همران
قدرت الوار آوري تبدیل نماید )(Limbury, 2005:3
اولين موی این روش آن اس که شخس ثالث هر دو نقش ميرانجي و داور را برازي مري کنرد
یعني همان ميانجي سابق تبدیل به داور مي شود در نتيجه نيازي نيس کره شررح اخرتالر و
جوئيات آن براي داور توضيح داده شود اما تيب مهم ایرن روش ایرن اسر کره ممکرن اسر
طرفين با بي ميلي در ميانجيگري شرک نمایند از این جه که احتمال دارد اطالتراتي را کره
طرفين در ميانجيگري افشاا مي نمایند متعاقباً در داوري تليه آنها مورد استفاده گيرد در ایرن
شي وه طرفين مي توانند توافق نمایند ميانجي که تبدیل به داور مي شود صرفاً بتوانرد یرک ر ي
مشورتي و غيرالوار آور صادر نماید ()Ibid
 .6.3داوری ن میانجیگری( :)Arb-Medاین شيوه بر تکس شيوه ي قبل اس

در ایرن روش
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شخس سور ابتدا به تنوان داور سرعي در حرل اخرتالر دارد و پرس از آن تبردیل بره ميرانجي
ميشود داور در این شيوه ر ي خود را در ماهي اختالر صادر مينماید اما این ر ي به صرورت
مخفي نود او باقي مي ماند و براي طرفين افشاا نميشرود پرس از صردور ر ي داور تبردیل بره
ميانجي ميشود و از طریق ميانجيگري سعي در حرل اخرتالر طررفين خواهرد نمرود چنانچره
ميانجيگري منجر به حصول توافق ميان طرفين گردید ر ي داوري هيچگاه افشاا نخواهد شد اما
چنانچه ميانجيگري با شکس مواجه شود ر ي داوري به طرفين تسليم ميشود تا بر اسراس آن
اختالر حل شود در آمریکا این روش براي حل اختالفات در صنع هوایي این کشور پيشرنهاد
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همانگونه که مشاهده مي شود در دو روش اخير اساس حل اختالر بر ميرانجيگري اسر و بره
دليل ترکيب داوري با ميانجيگري در هر صورت تکليف اختالر ميان طررفين مشرخس خواهرد
شد

 .4اصول حاکم بر میانجیگری:
 .1.4محرمانه ( )Confidentialityو خصوصي( )Privacyبنودن :هرر آنچره کره در جلسرات
ميانجيگري مطرح ميشود و یا مدارکي که در جریان ميانجيگري ارائه ميشود ،کرامالً محرمانره
اس در واقع طرفين اختالر بدون ترس از افشاا گفته ها و مدارکشان بایرد بتواننرد راجرع بره
اختالر بحث و تبادل نظر نمایند هر یک از طرفين و ميانجي مکلف به حفظ اسرار طرر دیگرر
در حين ميانجيگري و پس از آن ميباشند اصل محرمانه بودن ميانجيگري ناشي از تردر قصرد
اضرار به غير اس ( .)Cherlton, 2000:15اینکه ميانجي گفتههاي طرفين را بره طرور محرمانره
نود خود نگه دارد صداق در ميانجيگري را افوایش ميدهد همچنرين محرمانره برودن اتتمراد
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که مشاکرات طرفين ،اطالتات و اسنادي که ارایه مريشرود و بطرور کلري هيچيرک از جویيرات
رسيدگي و نتيجه ي حاصل از آن را نباید برراي اشخاصري غيرر از افرراد دخيرل در رونرد حرل
اختالر افشا نمود (درویشي هویدا)4۱ :۱3۹2 ،
تالوه بر این منظور از خصوصي بودن آن اس که بره جرو طررفين اخرتالر ،نماینردگان آنهرا،
ميانجي و اشخاصي که حضور آنها براي رسيدگي ضروري اس همانند شهود ،اشرخاص دیگرري
نمي توانند در جلسه ي مشترک یا خصوصي ۱حضور یابند (همان) مگر اینکه طررفين بره نحرو
دیگري توافق کرده باشند
محرمانه و خصوصي بودن ميانجيگري یک ویژگي مهم در اختالفات تجاري اس این ویژگي در
رسيدگي قضایي و حتا در داوري(آنگونه که در ميانجيگري مورد تاکيد اس ) وجود ندارد بسرته
به مهارت ميانجي و با توجه به امکان برگواري جلسات خصوصري ميران ميرانجي و هرر یرک از
 ۱در ميانجيگري ميانجي ابتدا جلسهاي با حضور همهي اطرار دتوا برگوار مي کند که از آن تح تنوان جلسهي
مشترک ( )Joint sessionیاد مي شود پس از آن ميانجي و هریک از طرفين دتوا به صورت جداگانه ممکن اس
در جلسهاي با هم راجع به اختالر بحث نمایند که به چنين جلسه اي جلسه ي خصوصي ( )Private sessionگفته
مي شود
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طرفين اختالر ،احساس صميميتي که ميران ميرانجي و طررفين شرکل مريگيررد در داوري و
رسيدگي قضایي وجود نخواهد داش بویژه اینکره برگرواري جلسرهي خصوصري ميران داور یرا
قاضي و هر یک از طرفين ممکن اس بيطرفي آنها را خدشه دار کند همين احساس صميمي
موجب خواهد شد تا تاجري که بعنوان طررر دتروا قررار گرفتره اسر در جلسرهي خصوصري
ميانجي را امين خود بداند و جویيات مربوذ به روابط تجاري مالي خرویش و حترا نقراذ ضرعف
خود را براي ميانجي افشا نمایرد( ) Clift, 2006قطعرا ایرن امرر کمرک قابرل تروجهي بره حرل
دوستانهي ا ختالر خواهد کرد تح لواي محرمانه بودن طرفين اغلب موضوتات شرگف آوري
را براي ميانجي افشا مينمایند که ميانجي ميتواند با مجوز خود آنها براي تعيين مدل چانهزنري
با طرر دیگر از این موارد استفاده کند( )Ibidبرخي از قواتد ميانجيگري اصل محرمانه بودن را
شامل خصوصي بودن جریان رسيدگي هم دانسته اند و هر دوي آنهرا را تحر تنروان محرمانره
بودن قرار دادهاند (مانند بند  a-۱ماده  ۹قواتد ميانجيگري اتاق بازرگاني بين المللي) اما برخري
دیگر هر کدار از این دو اصل را جداگانه مورد توجه قرار داده انرد( هماننرد مرواد  M-9و M-10
قواتد ميان جيگري تجاري انجمن داوري آمریکا) به هر حال آنچه مهم اس اینکه همه ي قواتد
ميانجيگري این دو اصل را مورد تاکيد قرار داده اند
 .2-4ارادی بودن :ارادي بودن ميانجيگري بردین مفهرور اسر کره -۱ :طررفين بره صرورت

مي توانند از ميانجيگري انصرار دهند و ميرانجيگري را تررک نماینرد طررفين اخرتالر ملرور
نيستند که ميانجيگري را ترا حصرول توافرق و حرل اخرتالر ادامره دهنرد از ایرن جهر نيرو
ميررانجيگري یررک روش مبتنرري بررر توافررق و اراده ي طرررفين اسر ( Brown and Marriot,
)1999:129
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خاصي از ميانجيگري را بپشیرند یا آن را رد نمایند ( )Ibidآنها در هر مرحله اي از ميرانجيگري
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داوطلبانه و اختياري اختالر را به ميانجيگري ارجاع دهند و در جلسات آن شرک نماینرد -2
طرررفين تحرر هيچگونرره اجبرراري بررر حررل اخررتالر نباشررند  -3نتيجررهي ميررانجيگري
منعکسکننده ي مصالح طرفين و کنترل آنها بر تمار جریان ميرانجيگري باشرد  -4طررفين در
انصرار از ميانجيگري و یا پشیرش یا تدر پشیرش نترای خاصري از ميرانجيگري مخترار باشرند
( (Wolski, 1996:97تالوه بر این ارادي بودن ميانجيگري به معني تروافقي برودن آن و اینکره
ميانجي نميتواند تصميم خود را بر طرفين تحميل نماید نيو ميباشد طرفين آزادنرد ترا نترای
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 .4-4بيطرفي :به طور کلي بي طرفي در ميانجيگري داراي دو مفهور کلي اس  :الرف) اینکره
ميانجي تأثيري در محتوا و نتيجهي ميانجيگري نداشته باشد در این مفهور وظيفرهي ميرانجي
کنتررل جریرران ميررانجيگري و حفررظ چهررارچوبهراي رسرريدگي ميانجيگرانرره در طررول مرردت
ميانجيگري اس تا طرفين بتوانند اختالر خویش را حل نمایند از این جه بيطرفري ارتبراذ
نودکي با تدر دخال ميانجي در تصميمگيري نهایي توسط طررفين دارد ب) ميرانجي نبایرد از
هيچ یک از طرفين جانبداري نماید و مکلف اس به شکل مساوي با طرفين اختالر رفتار نماید
و هيچکدار از آنها را بر دیگري مقدر نداند (.)Astor, 2007:223
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 .5نتیجه گیری:
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مقدمه ي ورود به ميانجيگري وقوع یک اختالر اس اختالر تدر توافق دو ارادهاي اس که با
یکدیگر داراي منافع متعارضي هستند تالوه بر این هدر از ميانجيگري فقط حل اختالر اس
و نيل به تدال در درجهي دور اهمي قرار دارد بنابراین ميانجيگري را برخالر داوري
نمي توان یک دادرسي دانس ميانجيگري یک روش غير ترافعي حل اختالر اس که در آن
طرفين با کمک شخس سور اختالر خویش را حل مينمایند این روش را با توجه به جهات
مختلف مي توان تقسيم کرد و انعطافپشیري آن به حدي اس که قابلي تطبيق با اختالفات
مختلف اتم از تجاري و غير تجاري را خواهد داش به نظر ميرسد در حال حاضر این روش
مناسب ترین شيوه براي حل اختالفات تجاري باشد در یک نگاه کلي آرماني ترین مدل حل
اختالر آن اس که خود طرفين و بدون دخال دیگري اختالر خویش را حل نمایند اما
دستيابي به چنين آ رماني در دتاوي تجاري با توجه به اینکه ترصه ي تجارت ترصهي رقاب و
کسب سود حداکالري اس  ،قدري دشوار مينماید در نتيجه ،ناگویر اختالفات تجاري باید با
دخال یک شخس سور حل شود در این مسير هرچه دخال ثالث در روند حل اختالر کمتر
باشد چنين مدل حل اختالفي به مدل آرماني نودیک اس با یک مقایسهي کلي ميان سه
روش دوستانهي مشاکره ،ميانجيگري و داوري مي توان گف شيوهي ميانجيگري در اوج
روش هاي جایگوین و دوستانه ي حل اختار قرار دارد در واقع ميانجيگري ترکيبي از روشهاي
مشاکره و داوري اس اگر در روش مشاکره خود طرفين با یکدیگر از طریق گفتگو اختالر
خویش را حل مي نمایند در شيوه ي ميانجيگري هم این خود طرفين هستند که با گفتگو
اختالر خود را حل ميکنند از سوي دیگر اگر در روش داوري حل اختالر با دخال ثالث
انجار مي شود ،در روش ميانجيگري نيو اختالر با کمک ثالث حل و فصل ميشود اما تفاوت
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اساسي ميانجيگري و داوري آن اس که بر خالر داوري در ميانجيگري شخس سور نظر خود
را بر طرفين تحميل نمي کند و این امر را مي توان یک حسن براي ميانجيگري دانس بطور
کلي ویژگي ارادي بودن و حاکمي ارادهي طرفين در ميانجيگري بيش از داوري خودنمایي
ميکند چرا که حتا نتيجه ي ميانجيگري هم یک قرارداد و توافق ميان طرفين اس از این رو
نگارندگان آیندهي ميانجيگري تجاري را درخشانتر از داوري ميدانند زیرا این روش سه
مولفه ي سرت  ،امني و تقوی روابط تجاري را به خوبي تامين خواهد کرد ممکن اس این
ایراد مطرح شود که برخ الر داوري که در نهای با صدور راي الوار آور اختالر خاتمه ميیابد
در ميانجيگري هيچ تضميني براي حل اختالر وجود ندارد در پاسخ مي توان گف شاید این
ایراد به ميانجيگري وارد باشد اما به دو طریق ميتوان این ایراد را مرتفع کرد :نخس آنکه
طرفين از قبل ضمن یک قرارد اد به نتيجه ي ميانجيگري پایبند شوند دور آنکه با بکار گيري
روشهاي ميانجيگري ترکيبي از جمله داوري -ميانجيگري این ایراد را رفع نمایند
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