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Abstract 

Mediation is an appropriate dispute resolution method because of the possibility of resolving 

disputes peacefully and determining the outcome of the dispute by the parties.  Online 

mediation in e-commerce disputes, despite of the special circumstances of the parties due to 

the distance and impossibility of face-to-face meeting, allow individuals and business activists 

to resolve their disputes peacefully. In the current study, online mediation has been studied In 

terms of  "concept and characteristics", "advantages", "disadvantages", "process", "resolvable 

disputes", "enforcement of outcome" and "existing strategies for progress",  so that by 

clarifying the different legal aspects of this dispute resolution method, individuals can decide 

whether it is appropriate to use this dispute resolution method or not. Finally, the present 

article has reached the conclusion that due to the emergence of various technologies, in most 

disputes, online mediation can be exploited. At the same time, the lack of enforceability of 

online mediation results in most cases and the lack of guarantee for non- disclosure of 

confidential information in the dispute resolution process are the main problems of this 

method that can be solved by enacting comprehensive rules and training mediators. 
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 2عبداهلل خدابخشی شلمزاری ،2، اعظم انصاری2، رضا معبودی نیشابوری1رضا رضایی سید علی

 علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانو حقوق  ةدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکد .1

 و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران حقوق ةدانشکد. استادیار گروه حقوق خصوصی، 2

 (31/02/1401 تاریخ پذیرش: ـ 11/06/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

مناسـ  هتـت    یروش نیدعوا توسط خود طرف ةجینت نییو تع زیآم وفصل دعوا به صورت مسالمت امکان حل جادیا لیبه دل یگر یانجیم
فـرام    یاشخاص و فعاالن تجـار  یرا برا امکان نیا کیبرخط در اختالفات مربوط به تجارت الکترون یگر یانجیحل اختالفات است. م

. در پژومش حاضر، ندکنوفصل  حل زیآم خود را به صورت مسالمت یدعوای بعد مسافت و عدم امکان مالقات حضوررغ   بهکه  سازد یم
 یرامکارما»و  ،«جهینت یاهرا»، «ارهاع قابل یدعاو»، «ندیفرا»، « یمعا»، «ایمزا»، «ما یژگیمفتوم و و»از منظر  برخط یگر یانجیم

اشـخاص بتواننـد در    یادشدهمختلف روش حل اختالف  یشدن هوان  حقوق قرار گرفت تا با روشن یمورد بررس« شرفتیموهود هتت پ
نائـل آمـد کـه بـا توهـه بـه  تـور         جـه ینت نیحاضر به ا ة. مقالرندیگب  یروش حل اختالف تصم نیا زخصوص مناس  بودن استفاده ا

بـرخط در اکرـر    یگـر  یانجیـ م ةجینت ییاهرا تیحال فقدان قابل نی. در عمیسر استبرخط  یگر یانجیاز ماستفاده متعدد  یما یتکنولوژ
اسـت کـه بـا     یادشدهروش  یمشکالت اساس ءهز آنحل اختالف  ندیاطالعات محرمانه در فرا یعدم افشا یبرا نیموارد و فقدان تضم

 .دکرمشکالت را برطرف این  توان یم انیانجیآموزش م وهامع  نیوضع قوان

 دواژگانیکل

 سازش، محرمانگی. ،دعاوی اینترنتی ،حل اختالف برخط
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 مقدمه

اینترنت و گسترش تجارت الکترونیک،، توجهکات    ةمیالدی، با توجه به توسع 1990 ةاز اواسط ده

سکو  مکیالدی    ةو در ابتکدای هکرار  د شک وفصک  اختالفکات ج ک      به سمت استفاده از آن در حک  

. بکه  دشبینی و اجرا  های مخت ف ح  اختالف برخط توسط نویسندگان و فعاالن تجاری پیش روش

ککرد   کننده در تعامالت و ارتباطات اشخاص ایفکا مکی   خیره یهر میران که تجارت الکترونی، رشد

 . ایکن شکد  مکی بیشتر نمایکان   یادشدههای ح  اختالف متناس  با وضعیت  ضرورت توس  به روش

زیرا  .دندکرتشبیه « نشانی نوشیدن آب از شیر آتش»( به Rule 2008: 2شرایط را برخی نویسندگان )

شکرکت   مکلالا تی قابک  فصک  نیسکتند.    طرق سنّ بهگرفته در فضای اینترنت  حجم زیاد دعاوی شک 

eBay بکین  را دعکوا  می یون 60 از بیش توانسته است با استفاده از طرق برخط ح  اختالف سالیانه 

متفاوت با سرعت بسیار باال )چند ساعت تا چند روز( و با  زبان 16 از بیش با شخص می یون 200

حک  اخکتالف بکرخط     مهکم  هکای  کند. یککی از روش  وفص  ح بسیار پایین )تقریباا رایگان(  ةهرین

گری برخط از این حیث قابک  مالحهکه اسکت ککه تقریبکاا       گری است. ع ت اهمیت میانجی میانجی

 Raineyیابنکد )  مکی  فیصک ه  طکرفین  توافق طریق از تجارت الکترونی، دعاوی از درصد 90 حدود

2014: 39; Katsh 2012: 15.) 

 حک   طکرق  سایر به نسبت دعوا، طرفین اقتصادی و تجاری روابط حفظ بر عالوه ،گری میانجی

 خصوص در مقرراتی آنسیترال 1980 سال . دردشو می محسوب تر ارزان و تر سریع روشی اختالف

 مکورد  داوری خصکوص  در آنسکیترال  مقکررات  هماننکد  مقررات این اما 1.دکر ارائه و تنهیم سازش

 ایجکاد  گکری  میکانجی  خصوص در مقررات تنهیم از موجی 21 قرن در سپس. نگرفت قرار استفاده

20022 آنسیترال الم  ی بین تجاری سازش خصوص در آنسیترال نمونة قانون و دش
 دسکتورالعم   و 

 در سکنگاپور  کنوانسکیون  سپس. دندش ارائه 20083 سال در گری میانجی خصوص اروپا در ةاتحادی

 تجکاری  سکازش  زمینکة  در آنسکیترال  نمونکة  قکانون  و الم  کی  بین تجاری های نامه سازش خصوص

                                                                                                                          
1. UNCITRAL Conciliation Rules GA Res 35/52, adopted at the United NationsGeneral Assembly, 

35th Session (23 July 1980). 

2. UNCITRAL Model Law On International Commercial Conciliation (2002). 
3. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Certain 

Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters. 
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20181 مصکوب  گکری  میکانجی  فراینکد  از ناشی الم  ی بین های نامه سازش و الم  ی بین
 کنوانسکیون و 

 )کنوانسیون سنگاپور( بکه  20192گری  حاص  از میانجی های نامه سازش مورد در متحد سازمان م  

گری برخط است ککه ایکن    میانجی یادشدههای مرسو  ح  اختالف  یکی از روشرسیدند.  تصوی 

آورد تا طرفین دعوا که قادر یا متمای  به برگکراری ج سکات حضکوری نیسکتند      امکان را فراهم می

، یادشکده در مقکررات   .نکد کنوفصک    آمیکر حک    بتوانند اختالف خود را به شک  دوستانه و مسالمت

 کی، صکدور و امضکای    الم  گکری بکرخط در دعکاوی تجکاری بکین      جهت تسهی  استفاده از میانجی

 به رسمیت شناخته شده است.صراحت  بهنامه به صورت الکترونی،  سازش

گری با برگراری ج سات حضوری شناخته شده است که میکانجی در ج سکات    میانجی وارههم

اخکتالف طکرفین    وفص  ح هایی جهت  و توصیه  راهنمایی ةبا ایجاد فضایی دوستانه و ارائ یادشده

هکای متنکی    برگرار شود یا حتی با ارسال پیا  برخطاگر این ج سات به صورت  کند. حال تالش می

گکری تردیکدهای    ثیر میکانجی أمطال  و اظهارات میان طرفین دعوا و میانجی ردوبدل شکوند، در تک  

گکری   ی میکانجی اوشود. در مقاب  باید توجه داشت که مقتضیات خاص برخی دعک  ی ایجاد میجدّ

کنکد. در   آمیر دعکوا مکی    وفص  مسالمت را مبدل به تنها طریق ح  اختالف یا تنها روش ح  برخط

مرایا و معای  روش ح   و ، ضمن ذکر مفهو برخطگری  مجموع جهت روشن شدن ابعاد میانجی

ناشکی از فراینکد    ةنامک  اعمال فرایند آن و امکان اجرای اجباری سکازش  ة، باید نحویادشدهاختالف 

 د.شوبررسی  ی برخطگر میانجی

اشکخاص و فعکاالن    در ایکن اسکت ککه    بکرخط گری  های حقوقی میانجی جنبهرت بررسی ضرو

 وفصک   حک  جهکت   بکرخط گکری   ص مناس  بودن میکانجی توانند در خصو میتجاری در هر مورد 

ح  اخکتالف   روشهای این گیرند. همچنین با مشخص شدن خألب نهر ایشان تصمیم دعوای مورد

 این روش ح  اختالف را توسعه داد.، با پیشنهادهایی جهت حمایت قانونی ،توان می

گکری بکرخط مشکخص و     ، ضرورت بررسی جوان  مخت ف میانجییادشدهبه مرات   ر اساسب

ال ابتکدایی  ؤگکری بکرخط، سک    پژوهشکی در خصکوص میکانجی   مبرهن است. با توجه به فقدان آثار 

                                                                                                                          
1. UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement 

Agreements Resulting from Mediation, 2018. 

2. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation 2019. 
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و مرایا و معایک  آن   ردداهایی  مفهو  و ویژگیگری برخط چه  پژوهش حاضر آن است که میانجی

 ککه د شکو  مکی دیگکری مطکر      های تخصصکی  ابتدایی، پرسشال ؤس. پس از پاسخ به (1) چیست؟

توان با  دعاوی را می کدا  ،(2)گری برخط چگونه است؟  اجرای فرایند میانجی ةنحو ند از:ا عبارت

گکری بکرخط واجکد وصکف      آیا نتیجکة فراینکد میکانجی    ،(3) ؟دکر وفص  ح استفاده از این روش 

ال اساسکی  ؤگری برخط، سک  و پس از بررسی جوان  مخت ف میانجی . در انتها(4) االجراست؟ الز 

در حقوق ایکران چگونکه    یادشدهکه باید بدان پرداخته شود آن است که جایگاه روش ح  اختالف 

 پژوهش حاضر بدین شر  است:های  االت فوق، فرضیهؤ. با توجه به س(5) ؟است

فص  دعوا دارای مرایکای  و ح های نوین و مستق   یکی از روش منرلةگری برخط به  میانجی. 1

دعوای شرایط  و یادشدههای  ویژگیگرفتن  نهر با در باید متداعیینکه  استو برخی معای   متعدد

 .کنندخود این روش را انتخاب 

بستگی به توافق طرفین دارد و ایشان در توافق خکود  گری برخط  نحوة اجرای فرایند میانجی. 2

دعکوا و   نیطکرف  هکای  و توانایی امکانات ،پرونده و نوع دعوا طیشرا: بگیرندنهر  دررا  یباید مسائ 

 .یتکنولوژو سهولت استفاده از  تیامن ،یانجیم

ککارگیری   هبک امکان اما  .گری برخط در اکلر موارد وجود دارد امکان استفاده از میانجی قاعدتاا .3

کننکده و   بیشتر فراهم است: دعکاوی تجکارت الکترونیک،، اختالفکات مصکرف     دعاوی برخی آن در 

که امکان برقراری ج سات حضوری به دلی  بعد مسافت یا وجود تکنش میکان    ای دعاوی ،فروشنده

 طرفین میسر نیست.

گکری بکرخط را واجکد     تکوان میکانجی   هایی که صورت گرفته است، هنوز نمکی  تالشرغم   . به4

 االجرا دانست. وصف الز 

قانون تجکارت   6 ةنامه به صورت برخط، با توجه به ماد در حقوق ایران تنهیم و امضای سازش. 5

به رسمیت  ی،کیالکترون یمس ح و دادرس یروهایم نیجرا یدادرس نییقانون آ 655 ةو ماد الکترونیکی

 ةبایکد مقکرر  تنهیم و تصوی  قانونی جامع در ایکن حکوزه ضکرورت دارد ککه     اما  .شناخته شده است

 منرلکة نامه به  سازش یو اجرا ییشناسا گری برخط باشد: واجد دو قاعده در خصوص میانجی یادشده

 .یگر یانجیو برخط در م یکیارتباطات و اسناد الکترون رشیپذی برخط و گر یانجیم ةجینت
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با توجه به رویککرد قواعکد و مقکررات    را  برخطگری  های حقوقی میانجی جنبه پژوهش حاضر

 یهکا  یژگک یمفهکو  و و »دهکد:   احث ذیک  مکورد بررسکی قکرار مکی     در مبالم  ی و حقوق ایران  بین

 نکد یفرا»، «بکرخط  یگکر  یانجیک م  یک معا»، «بکرخط  یگکر  یانجیک م یایک مرا»، «بکرخط  یگکر  یانجیم

 یگکر  یانجیک م ةجک ینت یاجرا»، «برخط یگر یانجیم قیقاب  ح  از طر یدعاو»، «برخط یگر یانجیم

رویککرد حقکوق   »و  ،«برخط یگر یانجیم شرفتیموجود جهت پ یها تیو ظرف راهکارها» ،«برخط

 «.برخط یگر یانجیمایران در خصوص 

 برخطگری  های میانجی مفهوم و ویژگیالف( 

و ارتبکا    یادشده، به دلی  ماهیت دعاوی یدعاوی تجارت الکترونیک ویژه به ،در بسیاری از دعاوی

دشواری تعیین دادگاه صالح، فقدان تخصص و مشکالت تعیین قانون حاکم، با کشورهای مخت ف، 

حک  اخکتالف از   پکذیری   و فقدان سکرعت و انعطکاف   ،دعاوی گونه آگاهی قضات به مقتضیات این

 (.Gibbons et al. 2002: 40؛ 95ک  94: 1394طبائی  و  یک)توطریق مراجع قضایی دشوار است 

فضکای مجکازی و حتکی در برخکی      با توجه به مرات  فوق، طرفین دعوا در دعاوی ایجادی در

دارنکد ککه دو روش مرسکو  طکرق     تمایک   به استفاده از طرق جایگرین ح  اختالف  تیدعاوی سنّ

 گری است. داوری و میانجی یادشده

اخکتالف ککه در آن    وفصک   حک   نیگریککرد: روش جکا   فیگونه تعر نیتوان ا یرا م یگر یانجیم

 ایشکان اختالف  وفص  ح دعوا جهت  نیبه طرف ،یانجیبه عنوان م ،طرف یب یشخص در مقا  یانجیم

اسکت ککه    نیدر ا یو دادرس یبا داور یانجیتفاوت آن م نیتر مهم فیتعر نیا ةیو بر پا کند یکم، م

 نکد کن یمک نامه را منعقد  دعوا سازش نیو خود طرف ردیگ نمی میدعوا تصم ةجینت ةدربار میمستق یانجیم

(Kaufmann-Kohler & Schultz 2004: 21 .)یا را مکذاکره  یگر یانجیم سندگانینو یاست برخ گفتنی 

 (.Cole & Blankley 2006: 194) دانند یم یانجیبا کم، شخص ثالث موسو  به م

که فراینکد آن بکا اسکتفاده از ابکرار ارتبکاطی       ای گری عبارت است از میانجی برخطگری  میانجی

س یمی  و ؛ میرشکاریPonte & Cavenagh 2005: 63شود ) در فضای اینترنت انجا  می یالکترونیک

و  اسکت دارای ماهیتی مستق   برخطکه طرق ح  اختالف  اند بر آنبرخی نویسندگان  (.72: 1398

 .دنسکاز  مرتبط نمی برخطح  اختالف تنها طرق جایگرین ح  اختالف را به فضای  های این روش



98 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

( و Hornle 2009: 86)د کنک هکای اساسکی ایجکاد     تواند تغییرات و تفاوت زیرا قدرت تکنولوژی می

 اختالفکات  وفصک   حک   جکایگرین  طکرق  از نکوینی  نکوع  ةبه ملاب برخطاختالفات  وفص  ح طرق 

 .(98: 1394 طبائی و  یک)تواند  بینی شده پیش

ککه در آن از تکنولکوژی اسکتفاده     ای گکری  با میکانجی  برخطگری  میانجی، یادشده ةحس  نهری

هکای   تدارای تفکاو  یادشکده گکری   نوع میانجیهای فراوان، دو  رغم شباهت بهشود تفاوت دارد.  می

که با ع م به عد  حضور طرفین دعکوا در اقامتگکاه تجکاری خکود      ای میانجی ملالاآشکاری هستند. 

 او د اقکدا  کنک  اسکتفاده کنفرانس یا ایمی  برای برقراری ارتبا  با طرفین ک  ویدئواز  گیرد میتصمیم 

 1گکری ترکیبکی   کند و برخی نویسندگان از اصطال  میانجی نمی برخطگری را دارای وصف  میانجی

گکری طکرفین دعکوا و میکانجی امککان       زیرا در این نوع میانجی .اند دهکربرای این وضعیت استفاده 

 یادشکده را دارنکد و ابرارهکای    ،برخطاز جم ه ابرارهای ارتباطی  ،استفاده از طرق مخت ف ارتباطی

 ةگکری جنبک   میکانجی  نولکوژی در در چنین وضعیتی، اسکتفاده از تک  های موجود است. یکی از گرینه

 :Kaufmann-Kohler 2005وجود ندارد ) برخطفرعی دارد و هیچ الرامی جهت استفاده از ابرارهای 

کامالا به باید گری  فرایند میانجیطرفین،  ةحس  توافق اولی، برخطگری  (. در مقاب  در میانجی454

هکایی در ایکن خصکوص توسکط      بینکی  از ابتدا باید تدابیر و پیش بنابراینشود و طی  برخطصورت 

 (.Cortes 2008: 3-4)طرفین و میانجی اندیشیده شود 

هکای اطالعکات و    از فنکاوری  فقکط گری بکرخط   در مفهو  مستق  میانجی گفتدر توضیح باید 

 یادشکده ب ککه ابکرار    ؛شکود  در برقراری ارتبا  میان افراد دخیک  در دعکوا اسکتفاده نمکی     2ارتباطات

فراینکد   کک   3خودککار  گری یانجیمدر روش  ملالادهد.  مدیریت فرایند ح  اختالف را نیر انجا  می

گیکرد. در ایکن    ح  اختالف به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت عام  انسکانی صکورت مکی   

رزیکابی تبکدی    های کامپیوتری بکه شکک ی قابک  ا    طرفین دعوا بر اساس الگوریتم های دیدگاهروش 

بینکی و در قالک     آنچه ممکن است میانجی در نهر داشته باشد از قب  پکیش  همةشوند و سپس  می

                                                                                                                          
1. hybrid mediation 

2. information & communication technology (ICT). 
3. automated mediation 
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های متصور را  ح  شوند. در این صورت هوش مصنوعی به طرفین راه الگوریتم کامپیوتری ثبت می

 .(21: 1399ابراهیمی  و )ابوترابی زارچی دهد به ترتی  اولویت پیشنهاد می

پکذیر   گکری امککان   از میکانجی  و ج سات حضوری که حذف عام  انسانی باوربه این در پاسخ 

اما بکا توجکه    .دکرتوان هوش مصنوعی را جایگرین هوش انسانی ت قی  قطعاا نمی گفتباید نیست، 

دیگکری وجکود    ةبه وضعیت خاص دعاوی تجارت الکترونیکی )تعداد بکاال و ارزش پکایین( چکار   

و ج سکات   نکد کخود میانجی اسکتخدا    ةمی یون دعوای سالیان 60تواند برای  نمی eBay ملالا ندارد.

، انتصکاب  یادشکده با توجه به ارزش پایین دعکاوی   ،حضوری یا حتی برخط تشکی  دهد. همچنین

بایکد از روشکی اسکتفاده     بنکابراین، صرفه نیست.  وی برای طرفین به ةالرحم میانجی و پرداخت حق

الز  را بکه طکرفین ارائکه دهکد. در ایکن       هایپیشکنهاد  ،به عنوان میکانجی  ،شود که هوش مصنوعی

صورت، عالوه بر افرایش سرعت ح  اختالف، نیازی به اخذ هرینه از طرفین وجکود نکدارد. البتکه    

ن حقکوقی و  اباید توجه داشت که در صکورت طراحکی دقیکق هکوش مصکنوعی توسکط متخصصک       

فقکدان برخکی خطاهکای انسکانی و حک  مشکک        افراری ممکن است هوش مصنوعی از جهت  نر 

 .طرفی و استقالل میانجی بر هوش انسانی مریت داشته باشد بی

تی گکری سکنّ   گری برخط نسبت بکه میکانجی   ترین وجه تمایر میانجی استفاده از ابرار برخط مهم

ملک  اعطکای فرصکت بیشکتر بکه       ک گری برخط واجد اوصافی خکاص  و به همین دلی  میانجی است

کمتر، سکرعت   ةی، هرینتر ج سات خصوص راحت یبرگرارها،  و میانجی، افرایش تمرکر آنطرفین 

است ککه در  ده ش ک یگر یانجیم ندیبر فرا یانجیضعف کنترل مو  ،بیشتر، دشواری حفظ محرمانگی

 ها پرداخته خواهد شد. ادامه در دو بحث مرایا و معای  به تفصی  به آن

تی گری سکنّ  گری برخط بر میانجی ذی  استفاده از میانجی رسد در فروض در مجموع به نهر می

خواهنکد یکا    ولکی نمکی   ،در شرایطی که طرفین دعوا تمای  به ح  اخکتالف دارنکد  . 1ترجیح دارد: 

تی سکنّ  ةارزش دعوا بسیار پایین و ح  اختالف به شیو. 2حضوری داشته باشند؛  ةتوانند مواجه نمی

 (.72: 1398س یمی  و )میرشکاری فاقد توجیه اقتصادی است

 ةدر اواخکر دهک   بکرخط گکری   میانجی گفتح  اختالف نیر باید  روشاین  ةدر خصوص سابق

میالدی مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات صرفاا آکادمی، و ع می در خصکوص آن انجکا     1990
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ای  ههای تجاری نیر راه پیدا کرد و خدمات اینترنتکی حرفک   های ع می به حوزه شد. سپس این پروژه

تا اوای  قرن بیست و  یادشده(. بیشتر اقدامات عم ی Hornle 2009: 75)د شدر این خصوص ارائه 

که در اوای  قرن حاضکر آثکاری متعکدد در ایکن      ،یکم منجر به شکست شد. تحقیقات آکادمی، نیر

نشکان   برخطگری  دیگر اقبالی به میانجیمحققان و د شموضوع وجود داشت، بعد از مدتی متوقف 

ج   شده اسکت: ظهکور    یها به این روش ح  اختالف به دالی  های اخیر توجه اما در سال .ندادند

 بکرخط ها را بکه طکرق    ها که توجه دولت حجم کاری باالی دادگاه ،های اینترنتی پیشرفته تکنولوژی

ای کننکدگان بکه اینترنکت و تبکدی  فضک      ها و مصکرف  انتقال اکلر تجارت کرد،ح  اختالف معطوف 

و عکد  انتشکار    یحفکظ محرمکانگ  به دلی  اهمیکت   مجازی به محیطی امن و معمول برای معامالت

 (.Terekhov 2019: 38-39) یدر اختالفات تجاری اسرار تجار

 برخط گری میانجی مزایایب( 

 و حفظ روابط اقتصادی و تجکاری طکرفین  گری دارای مرایای متعدد است:  میانجی ،به صورت ک ی

در افکرون بکر ایکن     شکوند.  گری محسکوب مکی   ی اص ی میانجیسرعت و ارزانی ح  اختالف مرایا

زیرا خکود طکرفین در ایکن     .دعوا برای طرفین دعوا وجود دارد ةبینی نتیج گری قاب یت پیش میانجی

ف طکرفین  که در دادرسی و داوری شخص ثاللی در مورد اختال درحالی ؛ندگیر می خصوص تصمیم

پکذیر وجکود    های انعطکاف  ح  راه ةامکان ارائ هموارهگری  عالوه در میانجی به. دگیر می تصمیمدعوا 

از جهکات متعکدد    یادشکده نیر روش ح  اختالف  برخطتی و گری سنّ میان میانجی ةدر مقایس .دارد

آورد ککه در ادامکه توضکیح داده     مرایا و امکانات بیشتری را برای میانجی و طرفین دعوا فراهم مکی 

 شکتر یب زمکان ی، دعکاو  یدر برخک  روش حک  اخکتالف   یگانه ملابةگری برخط به  میانجی: شوند می

  یتحمی، انجیتوسط م یتر ج سات خصوص راحت یبرگرار، اظهارات انیو ب یابیارز یبرا نیطرف

 .دعوا یبر مسائ  اص  یانجیو م نیطرف شتریب تمرکر، دعوا نیو طرف یانجیکمتر بر م ةنیهر

 در برخی دعاوی روش حل اختالف مثابة یگانهبرخط به  یگر یانجیم

آمیکر اخکتالف    مسکالمت  وفص  ح جهت طرفین دعوا کننده،  مل  دعاوی مصرف ،در برخی دعاوی

یکن  ا ابک  (.Cole & Blankley 2006: 204ندارنکد )  بکرخط گکری   دیگری جر استفاده از میانجی ةچار

حضوری طرفین دعوا به دالی ی مل  بعد مسکافت و وجکود    ةها مواجه توضیح که در برخی پرونده
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 اسکت حک    راه یگانکه  بکرخط گکری   های زیاد میان طرفین وجود نکدارد و اسکتفاده از میکانجی    تنش

(Lombardi 2012: 538; Raines 2005: 437-438.) 

امکان ح  اختالفات ایجادشده در فضای اینترنت را بکرای طکرفین    برخطگری  در واقع میانجی

الم  ی، طرفین دعوا جهت اسکتفاده از   با توجه به فقدان مقررات و نهادهای بین ،زیرا .کند فراهم می

از جم ه مبهم بودن قکانون حکاکم بکر دعکوا و      ،راوانفسایر طرق ح  اختالف با مشکالت حقوقی 

و همچنین بکه دلیک  بعکد مسکافت امککان       رو خواهند بود به آن، روبهجهت رسیدگی مرجع صالح 

 :Cole & Blankley 2006: 205; Bordone 1998) برگراری ج سات رسیدگی حضوری وجود ندارد

178; Martin 2002: 156; Lombardi 2012: 540.) 

 طرفین برای ارزیابی و بیان اظهاراتزمان بیشتر 

های اولیه و هیجانی افراد به اظهارات طرف مقاب  دیده نخواهد شد  ، واکنشبرخطگری  در میانجی

تکر و   منطقی یواکنش و در واقع این فرصت برای طرفین دعوا وجود دارد که پس از طی شدن زمانْ

زیرا فشاری جهت پاسخگویی آنی به اظهارات طکرف مقابک     .تر داشته باشند شده حساب یاظهارات

در واقع طرفین در بهترین حالت خود پاسخ طرف مقاب  را (. Raines 2005: 437-438وجود ندارد )

 (.Terekhov 2019: 44دهند ) می

در  ،ان اهمیت نکدارد دبرخورد و تعام  طرفین چن ةکه نحو ،برخالف طرق ترافعی ح  اختالف

تکرین     با حسن نیت طرفین دعوا مهمأج سات رسیدگی و برخورد تو ةفضای دوستان گری، میانجی

نکد و قطعکاا در   گیر مکی  اختالف خود تصمیم ةزیرا خود طرفین دعوا دربار .گری است رکن میانجی

توان انتهار حصول سکازش میکان طکرفین     گاه نمی فضای پرتنش و با برخوردهای پرخاشگرانه هیچ

 ،زمانی که یکی از طرفین با الفاظ نامناسک  و پرخاشکگرانه صکحبت کنکد، عمومکاا     دعوا را داشت. 

شکود ککه احتمکال     ای مکی  طرف مقاب  نیر واکنش منطقی نخواهد داشت و فضای ج سکه بکه گونکه   

 آید. حصول سازش بسیار پایین می

یت که روابط طرفین در وضع ای گری برخط این است که در دعاوی میانجی مهم یکی از مرایای

کند و طرفین دعوا نیکر   حضوری از تشدید اختالفات ج وگیری می ةمناس  نیست با حذف مواجه

توانند بر ح  عوام  اص ی اختالف تمرکر کنند. همچنین بکرخالف   به جای پرداختن به حواشی می
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به دلیک    ،گری برخط در میانجی ،دهند دیگر پاسخ می سرعت به ی، که طرفین به ،حضوری ةمواجه

هکر یک،   ملک  ایمیک ،    ،زمکان  های غیکرهم  در روشویژه  به ،پاسخ به صورت فوری ةلرو  ارائعد  

های عجوالنکه   پاسخ ةاز ارائ وضعیتفرصت کافی برای پاسخ به اظهارات طرف مقاب  دارند و این 

 کند. ج وگیری می

دقیق های غیر پیا ان طرفین، از ارسال واسط ارسال پیا  می در مقا  ،تواند همچنین میانجی نیر می

تی چنین امکانی برای میانجی گری سنّ که در میانجی درحالی کند؛یا دارای الفاظ نامناس  ج وگیری 

کننده به طرفین دعوا  االت هوشمندانه و روشنؤای قادرند با پرسیدن س حرفه انمیانجی وجود ندارد.

بکا    (. در واقکع میکانجی  Raines 2005: 437-438)نکد  کنکم، کنند که مقصود خود را واضکح بیکان   

و باعکث برقکراری    کند بازنگری را تواند اظهارات طرفین دعوا زمان می های غیرهم استفاده از روش

اگکر طکرفین دعکوا اظهکارات احساسکی و پکرتنش داشکتند،         بنابراین،. دشوها  ثرتر بین آنؤارتبا  م

گکری ادامکه    شود فراینکد میکانجی   میمیانجی با دخالت خود و بازنگری در مفاد این اظهارات باعث 

 (.Zhao 2018: 174پیدا کند )

 تر جلسات خصوصی توسط میانجی برگزاری راحت

 مالقکات  حق داور طرفی وی، و ایجاد تردید به بیدعوا توسط داور  ةداوری، به دلی  تعیین نتیج در

شده در ج سات خصوصکی   هئیا حتماا باید مطال  و مستندات ارا ندارد را دعوا طرفین با خصوصی

 بیکان  زمکان  در تناظر، ضرورت دارد وفق اص  داوری، در همچنینرا به اطالع طرف مقاب  برساند. 

کننده  به اطالع مقا  رسیدگی نیر مقاب  طرف پاسخ ،زمان هم داور، نرد طرف ی، ادعاهای و مطال 

دعوا توسط میانجی، این امککان وجکود    ةگری، به دلی  عد  تعیین نتیج میانجی در ،مقاب  در. برسد

چنکین   (.Lombardi 2012: 540دارد که میانجی ج سات خصوصی با طکرفین دعکوا داشکته باشکد )    

 ةنمونک  قکانون  8 ةمکاد و  2002 آنسیترال الم  ی بین تجاری سازش ةنمون قانون 7 ةمادموضوعی در 

 فراینکد  از ناشکی  الم  کی  بکین  هکای  نامکه  سکازش  و الم  کی  بکین  تجکاری  سکازش  ةزمین در آنسیترال

 12 ةو مکاد  ،مریککا اداوری  ةاتحادیک گری تجاری  عد میانجیاقو 7 ةماد ،2018 مصوب گری میانجی

 بینی شده است. پیش گری سازمان جهانی مالکیت فکری مقررات میانجی
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اعتمکادی و نکاراحتی    باعث بکی تی ممکن است گری سنّ برگراری ج سات خصوصی در میانجی

مشترک را متوقف سازد و از یکی از طرفین بخواهد ککه   ةزیرا میانجی باید ج س .دشوطرفین دعوا 

و طرفکی ککه   د کنک ای خصوصی برگرار  از مح  برگراری ج سه خارج شود تا با طرف دیگر ج سه

نجی و طرف مقاب  بکا  گری منتهر است این احساس را دارد که میا خارج از مح  برگراری میانجی

( و حتی برگراری ج سات خصوصی با Zhao 2018: 175; Hoffman 2011: 297اند ) او صادق نبوده

و عکد    های مخت ف نیر ممکن است باعث ایجاد احساس تبعکی   هر ی، از طرفین دعوا در زمان

 (.Hornle 2009: 79)د شواعتماد در طرفین دعوا 

 ةزیکرا میکانجی در عکین حکال ککه در ج سک       .وجود نداردچنین مشک ی  برخطگری  در میانجی

و د کنبرقرار تواند به صورت خصوصی با طرفین دعوا ارتبا   گری حضور دارد می مشترک میانجی

جداگانه از مرورگر خود به صورت خصوصی با هر ی، از طکرفین دعکوا در ارتبکا      ةدر دو صفح

باعکث   وضکعیت ایکن   طرف دیگکر افشکا شکود.   برای طرفین اظهارات هر ی، از بدون اینکه  ،باشد

البته  (.Hornle 2009: 79)د شو میرفتن احتمال حصول سازش  کاهش تنش میان طرفین دعوا و باال

دارد. بسکتگی  مدیریت فرایند رسیدگی بکه دعکوا    ةهای میانجی و نحو وجود چنین مریتی به مهارت

طع شدن ارتبا  میانجی با یکی از طرفین زمان با طرفین دعوا به صورت برخط ق در ارتبا  هم ملالا

 .دشواعتمادی طرفین  جهت تبادل اطالعات با طرف دیگر ممکن است موج  بی

 کمتر بر میانجی و طرفین دعوا ةتحمیل هزین

-Raines 2005: 437شکود )  تکر محسکوب مکی    هرینه کم یروش برخطگری  از لحاظ اقتصادی میانجی

های میانجی نیر بکه   و هرینه نشر مستنداتو  مسافرت ةمل  هرینهای طرفین دعوا  ( و در هرینه438

شکود   جکویی مکی   مکان فیریکی یا دفتر کار برای مالقات طکرفین دعکوا صکرفه    ةدلی  عد  لرو  تهی

(Shah 2004: 29; Lombardi 2012: 539     بایکد توجکه داشکت ککه .)   میکانجی در  طکرفین دعکوا و

و حفاظت از اطالعکات   ،افرارها، فضای ابری جوز نر های دیگری بابت م هرینه برخطگری  میانجی

 توجه نیست.تی قاب  گری سنّ های میانجی در مقایسه با هرینه یادشدههای  البته هرینه که دنپرداز می
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 تمرکز بیشتر طرفین و میانجی بر مسائل اصلی دعوا

 و سکن  و نکژاد  هکای بکر مبنکای    ، تبعکی  محور های متن با استفاده از روش ،برخطگری  در میانجی

داننکد   میانجی یا طرفین دقیقاا نمیدر اکلر موارد زیرا  .رود گری از بین می جنسیت در فرایند میانجی

تمرککر اصک ی طکرفین و     بنکابراین های شخصیتی یا ظکاهری اسکت.    طرف مقاب  دارای چه ویژگی

قضکاوتی در   های شخصیتی طرف مقابک  پکیش   گیرد و ویژگی میانجی بر مسائ  اص ی دعوا قرار می

همچنکین در ج سکات حضکوری ممککن اسکت       (.Terekhov 2019: 44کند ) ذهن ایشان ایجاد نمی

و میکانجی  نکد  کنرا مطر   املال آنو  ،ای، روابط شخصی، سوابق تجاری طرفین موضوعات حاشیه

در خصکوص   بکه ) بکرخط گکری   امکا در میکانجی   .تواند مانع طر  چنین مسائ ی شود نیر اصوالا نمی

آن است و بکه   وفص  ح های  ( تمرکر اص ی طرفین دعوا بر موضوع اختالف و راهمتنیای ه روش

 تواند از طر  مباحث غیرضروری ج وگیری کند. دلی  کنترل بیشتر میانجی وی می

 برخط گری میانجی معایبپ( 

هماهنک  نبکودن     یک بکه دل است استفاده از ابرار الکترونیکی و ارتبکا  در فضکای مجکازی     ممکن

باعث ایجاد مشکالتی در فراینکد   نترنتیا یکند ای ،یستمیامکان اختالل س ی،نترنتیا یها ترساخیز

ج سات  یعد  برگرارشوند:  در ادامه بررسی می یادشدهمعای  ترین  مهمشود.  برخطگری  میانجی

 یانجیک کنتکرل م  ضعف ،برخط یگر یانجیاعتماد به م تیعد  قاب ، برخط یگر یانجیدر م یحضور

 .برخط یگر یانجیم ندیبر فرا

 برخطگری  در میانجی یحضورعدم برگزاری جلسات 

. گری همواره برگراری ج سات حضوری بوده است میانجی های مهم تی، یکی از ویژگیبه طور سنّ

گری ایجاد فضای دوسکتانه و ارتبکا  شخصکی عمیکق میکان       ترین عام  موفقیت فرایند میانجی مهم

شکود.   طرفین و میانجی است و چنین هدفی با ارسال چند پیا  و ارتباطی الکترونیکی حاصک  نمکی  

توان برخی اطالعات را در خصکوص شخصکیت، اخالقیکات،     در مالقات حضوری طرفین می فقط

 & Eisen 1998: 1310; Albornoz)به دست آورد  املال آن و ،رخورد، زبان بدنب ةحسن نیت، نحو

GonzAlez 2012: 39; Braeutigam 2006: 276; Gibbons et al. 2002: 43) . ،حتکی در  بنکابراین 
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برگرار شود که چنکین امکری در برخکی مکوارد میسکر       یحضور ةج س نیر بایدبرخط  یگر یانجیم

 .دشو مییا باعث تحمی  هرینه به طرفین دعوا  نیست

گری برخط اسکت   خصایص میانجی ءاوالا چنین موضوعی جر گفتفوق باید  در پاسخ به ایراد

ح   روشتصمیم به استفاده از آزادانه مل  بعد مسافت،  ،و طبیعتاا طرفین به دلی  مالحهات خاص

تبادل اطالعات میان طکرفین و میکانجی   اند؛ ثانیاا  مقتضیات آن گرفته همةبا پذیرش  یادشدهاختالف 

احساسکی و شخصکی در    و مط وب نیست و حتی گاهی ممکن است بیان مطالک  شکفاهی   همواره

و تمرکر مذاکرات طرفین بر دعکوای  د شوتفاهم میان طرفین  گری باعث ایجاد سوء ج سات میانجی

(؛ ثاللاا Zhao 2018: 176-177; Hoffman 2011: 282; Condlin 2016-2017: 740اص ی از بین برود )

امکان برقراری ارتبا  تصویری و صوتی به صورت  ،ابرار ارتبا  اینترنتی، امروزه ةبا توجه به توسع

 :Beal 2000)تی است گری سنّ فراهم شده است که تا حدی شبیه ج سات حضوری میانجی برخط

735; Goodman 2019: 1 های زیاد میان طکرفین دعکوا،    به دلی  وجود تنشدر برخی موارد، (؛ رابعاا

شود و با توجه به امکان دخالت میانجی به عنکوان واسکط    ارتبا  حضوری میان طرفین توصیه نمی

گری و ج وگیری از بیان اظهارات احساسکی و پرخاشکگرانه امککان بکه      جهت کنترل فرایند میانجی

 (.Raines 2005: 437-438)شود  گری بیشتر می نتیجه رسیدن میانجی

 برخط یگر یانجیاعتماد به م تیعدم قابل
مقرراتکی ککه در خصکوص     ةعمکد گکری اسکت و در    میکانجی  مهکم  محرمانگی یککی از خصکایص  

زیکرا در   .قواعکدی جهکت تضکمین محرمکانگی وجکود دارد      همکواره گری وضع شده است  میانجی

به طکور   یادشدهگری اشخاص  صورت عد  اطمینان طرفین از رعایت محرمانگی در فرایند میانجی

کنند و طبیعتاا در این صورت بکه دلیک  شکفاف نبکودن      کام  اطالعات و مستندات مهم را ارائه نمی

: 1395 ایک ن م ک،  و ایک ن یشهباز)یابد  گری کاهش می جوان  دعوا امکان موفقیت فرایند میانجی همة

 .Qtaishat et al؛ 130ک   129: 1399رضکائی   و معبکودی ؛ 71: 1396 ادی  و نیکبخت؛ 135ک   134

در آن است که امکان رعایکت کامک     برخطتی و گری سنّ از این حیث تفاوت میانجی .(391 :2018

گکری   زیرا طرفین در ج سکات میکانجی   .پذیر است آسانی امکان تی بهگری سنّ محرمانگی در میانجی

و مدارک قابک  اسکتنادی در اختیکار طکرف     ند کنبه صورت شفاهی بیان  فقطتوانند اطالعات را  می
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اظهکارات طکرفین در ج سکات     همکة گری برخط  مقاب  و میانجی قرار ندهند. در مقاب ، در میانجی

 & Cole) استره و دسترسی بعدی شده نیر قاب  ذخی گری قاب یت ضبط دارد و مدارک ارائه میانجی

Blankley 2006: 2003; Zavaletta 2002: 23; Ganeles 2002: 738; Turner 2000: 145)که  درحالی ؛

قواعکد   15 ةمکاد و  1مریککا اداوری  هاتحادیک گری تجاری  عد میانجیاقو 11 هدر برخی مقررات )ماد

 ی موضکوع اسکت ککه طکرفین دعکوا     آمدهصراحت  به (2گری سازمان جهانی مالکیت فکری میانجی

 کنند.ثبت و ضبط نباید ج سات و اظهارات را  گری میانجی

جهکت عکد     ،بکرخط گکری   دهندگان خکدمات میکانجی   توان به تضمین ارائه رسد نمی به نهر می

ای اسکت ککه امککان     زیرا مقتضیات فضای اینترنت به گونکه  .دکراعتماد  ،افشای اطالعات محرمانه

فعکال در   ةشکد  هکای شکناخته   و در سالیان اخیر حتی شکرکت  ستآن بسیار باال افشای اطالعات در

نیر نتوانستند از افشای اطالعکات   ،مل  فیسبوک یا مایکروسافت ،اینترنت و فناوری اطالعات ةحوز

 (.Lavi 2015: 296; Lombardi 2012: 542کاربران خود ج وگیری کنند )

 برخطگری  کنترل میانجی بر فرایند میانجی ضعف

، به دلی  امکان ارتبا  مستقیم طرفین دعوا و فقدان امکان مکدیریت وسکای    برخطگری  در میانجی

یابد و میانجی بیشکتر نقکش    گری کاهش می ارتباطی توسط میانجی، کنترل میانجی بر فرایند میانجی

 بکرخط گکری   همچنکین در میکانجی   (.Raines 2005: 448-449)کنکد   مشاور طرفین دعوا را ایفا مکی 

و ارتبا  خود را با وی قطکع   رندگذابوجود دارد که طرفین دعوا میانجی را کنار  امکاناین  همواره

. بکه دلیک  عکد  کنتکرل میکانجی، ممککن اسکت سکرعت         (Lavi 2015: 297) کنندیا ج سه را ترک 

 خیرأپیا  و ارسکال پاسکخ تک    ةمطالعممکن است طرفین در زیرا  .نیر کاهش یابد برخطگری  میانجی

کنند و به دلی  عد  امکان ایجاد نهم زمانی توسط میانجی و عد  کنترل بر زمان پاسخگویی طرفین 

 Lombardi 2012: 541; Betancourt & Zlatanska) شکود  طکوالنی   بکرخط گری  دعوا فرایند میانجی

2019: 258; Ganeles 2002: 739.) 

رسکد معایک  ایکن روش     گری برخط، به نهر می با بررسی معای  و مرایای میانجی ،در مجموع

                                                                                                                          
1. AAA Commercial Mediation Procedures 2013. 
2. WIPO Mediation Rules 2021. 
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تواند نقش مهمی جهت رفع این مشکالت ایفا کند.  و میانجی می نیستی ح  اختالف چندان جدّ

های تعام  در فضای مجازی هستند و در  ویژگی ءجر یادشدههمچنین باید توجه داشت که معای  

. بایکد توجکه   انکد  دهککر را لحکاظ   یادشدهی برخط طرفین دعوا وضعیت گر صورت انتخاب میانجی

های ح  اختالف معای  و مرایایی دارند و طرفین با توجه به شکرایط خکاص    روش همةداشت که 

راه  یگانکه ، در برخی دعاوی دشطور که بیان  همان. ندکنپرونده باید روش مناس  خود را انتخاب 

گری برخط  آمیر استفاده از میانجی فص  دعوا به شک  مسالمتو ح ح  اختالف به صورت ک ی یا 

 .دشو میاست که چنین وضعیتی مریت قاب  توجهی برای این روش ح  اختالف محسوب 

 برخط گری میانجی فرایندت( 

و وجکود   ،طکرفین دعکوا توسکط خکود     ةگری، تعیین نتیج به دلی  ذات توافقی و غیرترافعی میانجی

رعایت اصول رسیدگی حقوقی اصوالا قواعد کمتری در خصوص فراینکد   در زمینةحساسیت کمتر 

شروع فراینکد   گونه است که این برخط گری میانجی یندافرشود. به طور ک ی،  گری وضع می میانجی

خکدمات   ةدهنکد  گری با تکمیک  یک، فکر  توسکط یککی از طکرفین دعکوا در پایگکاه ارائکه          میانجی

توسط میانجی، وی با  یادشدهپس از بررسی اظهارات شخص  گیرد. گری برخط صورت می میانجی

گری را با  طرفین ابتدا اصول ک ی و قواعد اص ی میانجی. کند برقرار می طرف دیگر اختالف ارتبا 

ی تماس با طرفین به صکورت مشکترک یکا    رکنند. سپس میانجی با برقرا کم، میانجی مشخص می

د. در نهایت ممککن  فهمب را ردی، کردن مواضع طرفینابعاد مخت ف دعوا و ن کند می انفرادی سعی

 .توسط طرفین دعوا صادر شود یادشدهو سند ند کننامه توافق  است طرفین بر مفاد سازش

نکد  ا گری وجود دارند که عبارت فرایند میانجی ةبا توجه به مرات  فوق، موضوعات مهمی دربار

 پایکان  گری، میانجی ج سات برگراری میانجیان، تعداد و انتخاب ةنحو گری، میانجی شروع زمان از:

 امکان عد  گری، میانجی از ناشی ةمنعقد ةنام سازش مورد در مختومه امر اعتبار وجود گری، میانجی

 مراجعکه  امکان ها، رسیدگی سایر در گری میانجی فرایند در شده ارائه مستندات و اظهارات به استناد

 عنکوان  بکه  میانجی انتصاب امکان عد  مقاب ، طرف همکاری عد  صورت در دادرسی یا داوری به

تمرککر اصک ی   ککه   آنجکا از  (.59ک   52: 1385 شکیروی  ← بیشتر ةمطالعبرای ) دعوا همان در داور

گری مورد بررسی قکرار   است، صرفاا بخشی از فرایند میانجی برخطگری  پژوهش حاضر بر میانجی
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در ادامکه موضکوعات زمکان شکروع و      بنابراین،گری برخط متمایر است.  گیرد که در آن میانجی می

 د.شو بررسی می برخط گری برگراری ج سات میانجی ةگری و نحو پایان میانجی

 دانست که بعد از بکروز اخکتالف    یزمان توان یبرخط را م یگر یانجیسازش در م ندیشروع فرا

 یارتبکاط   یدر وسکا  نیاز طکرف  یکک یو ند شکو سکازش   نکد یافروارد  کنند یاختالف توافق م نِیطرف

بکه   ی ک یمیا مکلالا  .دکنک  یمک شده شروع  توافق یرا با استفاده از فناور یگر یانجیم ندیفرا زمان مرهیغ

 ةج سک  یبرگکرار  یکنفرانس، تقاضکا  کدئویمل  و ،زمان هم یارتباط  یطرف مقاب  ارسال و در وسا

روز(  30 مکلالا مشکخص )  یککه پکس از مکدت    یدر صکورت  حال، . در هردکن یم یگر یانجیبرخط م

انصراف دهکد،   یگر یانجیم ندیفرا ةاز ادام یصراحتاا و ای ردیتوسط طرف مقاب  صورت نگ یاقدام

طرق حک  اخکتالف    ریو امکان مراجعه به سا رود یم نیسازش از ب ندیکردن فرا یط یالرا  قرارداد

 .دیآ یدعوا به وجود م نیطرف یبرا

 ،مکوارد  یدارد که در برخک  تیبرخط از آن جهت اهم یگر یانجیم ندیفرا انیپا ایزمان ختم  نییتع

لحکاظ شکده    نیطکرف  یتعهد بکرا  ،ی ملابةبه  یگر یانجیتوس  به م ،یدر شر  ح  اختالف قرارداد

دعوا نکرد مراجکع    نیاز طرف یکی یدعوا هاست و در صورت عد  اعال  ختم سازش ممکن است اقام

برخط در فکرض   یگر یانجیم ندیشود. فرا یمحکو  به رد ت ق یادشدهشر   تیعد  رعا  یبه دل گرید

 جکه ینت یبر ب یمبن یانجیاختالف، اعال  م نینامه توسط طرف : انعقاد سازشابدی یوقوع چند امر خاتمه م

 .یگر یانجیبر ختم م یمبن نیاز طرف ،ی هر ای نیاعال  طرف ،یگر یانجیم ندیفرا ةبودن ادام

ابکرار بکرخط، در    ةبکه وسکی   نامه  سازش فرض تنهیم، در کنوانسیون سنگاپور 2 ةماد 2وفق بند 

فیریککی از   ةوجکود دارد و وجکود نسکخ   بودن  یشر  کتب ،یبعد یصورت امکان ارجاع و دسترس

 1اروپکا  ةیک اتحاد یکک یدسکتورالعم  تجکارت الکترون   9 ةمادهمچنین حس  . نامه نیاز نیست سازش

 یاز برخک  هکا  دلی  شک  تنهیم آنبه  دینبا های برخط( نامه ی الکترونیکی )از جم ه سازشقراردادها

 محرو  شوند. یآثار قانون

گکری   از حیکث برگکراری ج سکات میکانجی     گکری بکرخط   ر فرایند میانجییترین وجه تما اص ی

ح  اختالف است. تکنولوژی در طکرق بکرخط    روشاستفاده از تکنولوژی اینترنتی در این  الین آن

                                                                                                                          
1. directive on electronic commerce 
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ارتباطی نیست و نقش فعالی در کم، به ثالث جهکت حک  اخکتالف     هی، وسی  فقطح  اختالف 

و از این طریق  کند مینامه را به طرفین پیشنهاد  مفاد سازشدارد و حتی در برخی موارد تکنولوژی 

(. تکنولوژی Terekhov 2019: 37)گری مشارکت فعال دارد  در تصمیم نهایی حاص  فرایند میانجی

و نحوه و میران دسترسکی افکراد    برخوردار است گری برخط نقش بسیار مهمی در فرایند میانجیاز 

 Cole & Blankleyثیر دارد )أتک  بکرخط گکری   ا شکست میکانجی به تکنولوژی مستقیم در موفقیت ی

2006: 198; Katsh & Rifkin 2001: 93; Gibbons et al. 2002: 35; Katsh 2004: 285; Goodman 

 Katsh & Rifkin 2001: 9; Katsh & Ruleبه همین دلی  است که برخی نویسکندگان )  (.14 :2003

2016: 329-330; Zhao 2018: 191-192 )    گونکه دعکاوی    تکنولوژی را طکرف چهکار  دعکوا در ایکن

؛ از تکنولکوژی  دکرهای اینترنتی استفاده  توان از انواع تکنولوژی می برخطگری  در میانجی .دانند می

(. Raines 2005: 439هکای پیشکرفته )   کنفرانس یا الگکوریتم  کها تا ویدئو رسان ساده مل  ایمی  و پیا 

زمان یکا   زمان و غیرهم های هم تکنولوژی :کرداز دو جهت تقسیم توان  میرا  یادشدههای  تکنولوژی

 و نوین. پویا و متنیهای  تکنولوژی

زمان مخاط  بتواند بررسی کنکد ککه    زمان این قاب یت را دارند که به طور هم های هم تکنولوژی

زمکان، اطکالع از    غیرهمهای  تکنولوژیدر چه مطالبی است.  ةنویسنده در حال نوشتن یا بیان و ارائ

بعکد از اتمکا  نوشکتن و ارسکال توسکط نویسکنده        فقکط  هکا  مطال  طرف مقاب  و پاسخ دادن به آن

 پذیر است. امکان

شود و به دلی  عکد  نیکاز بکه     های متنی، اظهارات طرفین به صورت کتبی ثبت می در تکنولوژی

 :Cortes 2008ت دسترسی بکاالیی دارنکد )  رنت با پهنای باند باال قاب یتهای پیشرفته یا این تکنولوژی

ثیر وی در أعد  کنتکرل میکانجی و ککاهش تک     (. ضعف این ابرارها فقدان ارتبا  چهره به چهره و5

 Rossi ؛27: 1386 ؛ ابوترابی زارچی70: 1393 نائینی توس ی و زاده بدریگری است ) فرایند میانجی

& Holtzworth-Munroe 2017: 439سیسکتم پسکت الکترونیککی  توان  های متنی می (. از تکنولوژی ، 

 (.28ک  27: 1386ابوترابی  ←بیشتر  ةمطالعبرای )گو را نا  برد و گفت و اتاق ،مستمر پیغا 

است و ارتبکا    تصویریک  صوتی ترکی  و تصویری و صوتی ارتبا  شام  پویا های تکنولوژی

 در(. Rossi & Holtzworth-Munroe 2017: 395) طرفین صرفاا محدود بکه مکاتبکات متنکی نیسکت    

 مقابک   طکرف  بکه  مستقیم را خود نهرات و ببینند را دیگر ی، توانند می دعوا طرفین ،یادشده روش
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اسکت   تیسکنّ  گکری  میکانجی  در چهکره بکه   چهره ارتباطات همانند روش این واقع در و دهند انتقال

(Lavi 2015: 300مهم .) ک   29: 1386ابکوترابی  )اسکت   ویکدئویی  تکنولوژی پویا کنفرانس نوع ترین

 (.Gibbons et al. 2002: 33؛ Lombardi 2012: 536؛ 30

گیرنکد.   گری برخط مورد استفاده قرار می های نوینی نیر در فرایند میانجی های اخیر، تکنولوژی در سال

ای، نقکش تکنولکوژی فراتکر     های رایانه لگوریتماها و  مل  هوش مصنوعی یا برنامه ،های نوین در تکنولوژی

 نقش مستقیم دارد. برخطگری  ارتباطی نیست و در فرایند میانجی ةوسی  فقط ی،رود و  می

را بکه   برخطگری  های قاب  استفاده در فرایند میانجی ی، از تکنولوژی توان هیچ در مجموع نمی

با توجکه بکه شکرایط پرونکده و وضکعیت و امکانکات        ،و در هر مورد میانجی کردطور قطع توصیه 

تواند استفاده کند. ممکن است در برخی موارد میانجی ارتبا   طرفین دعوا، یکی از این طرق را می

های موجود صکال  ندانکد و تکرجیح دهکد ککه       ی و مستقیم طرفین دعوا را با توجه به تنشئویوید

. گکاهی میکانجی تشکخیص    کننکد میکانجی ارسکال   از طریق ایمی  اظهارات خود را بکه   فقط طرفین

اما  .گری را آهسته پیش ببرد عمد سرعت میانجی زمان به دهد که از طریق وسای  ارتباطی غیرهم می

گری  زمان، سرعت میانجی در مقاب  ممکن است در شرایط دیگری، با استفاده از وسای  ارتباطی هم

گری چند نکته بایکد   مورد استفاده در فرایند میانجی در انتخاب تکنولوژی بنابراین،. را افرایش دهد

. 3امکانکات طکرفین دعکوا و میکانجی؛      .2شکرایط پرونکده و نکوع دعکوا؛      .1مطمح نهر قرار گیرد: 

نبکودن اسکتفاده از    دشوار .5امنیت تکنولوژی مورد استفاده؛  .4های طرفین دعوا و میانجی؛  توانایی

 .انجیتکنولوژی مورد نهر برای طرفین و می

 برخط گری میانجی طریق از حل قابل دعاوی ث(

هکایی   هستند پرونده وفص  ح قاب   برخط گری هایی که از طریق میانجی ترین دعاوی و پرونده مهم

ند ککه  ا املال آنو  ،وساز، اشتباهات پرشکی، کار، مالکیت فکری، مشارکت مل  دعاوی بیمه، ساخت

آمیر حک    مالقات طرف مقاب  متمای  به استفاده از طرق مسالمتعد  تمای  به رغم  بهطرفین دعوا 

کنکد ککه    این امکان را برای طکرفین فکراهم مکی    برخطگری  ، میانجییادشدهند. در دعاوی ا اختالف

اخکتالف خکود دسکت یابنکد      ةح کی دوسکتانه دربکار    بدون نیاز به مالقات حضوری بتواننکد بکه راه  

(Kaufmann-Kohler & Schultz 2004: 26.) 
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که بعد مسافت مانع برگراری ج سات است مورد اقبال  ای ح  اختالف در دعاوی برخطهای  روش

های مخت فکی هسکتند و    در بسیاری از موارد طرفین دعوا در مکان یشود. در تجارت الکترونیک واقع می

(. در این Beal 2000: 735دهند از ابراری مل  اینترنت برای ح  اختالفات خود استفاده کنند ) ترجیح می

. همچنکین  نیسکت کننده بکه دعکوا    صورت نیازی به مسافرت و پیدا کردن داور یا دادگاه صالح رسیدگی

بر ( Terekhov 2019: 41) تر است و برخی نویسندگان تر و ارزان سریع برخطوفص  اختالف  روش ح 

 .شود میجویی  هرینه صرفه زمان و دردرصد  30حداق  با این روش  اند که آن

هکای بکرخط    ، تنها راه ح  اختالف و احقاق حکق اسکتفاده از روش  یادشدهدر دعاوی  ،در واقع

ممککن   مکلالا  .ح  اختالف است. در برخی موارد، مالقات حضوری طرفین دعوا غیکرممکن اسکت  

های موجکود نتواننکد    فرما و کارگر به شهر یا کشورهای دیگر رفته باشند و به دلی  مشغ هکاراست 

طکرف مقابک  در   اقامتگکاه   یدر تجارت الکترونیکک  احتمال دارد .ندکنج سات حضوری شرکت  در

و حتی ممکن است طرف مقاب  فاقد آدرس  باشدقوانین خارجی و ناشناخته  باکشوری بسیار دور 

 (.Cortes 2008: 10)د کرشده باشد تا بتوان ع یه او در دادگاه شکایت  ثبت

، دارای مب ک   یت الکترونیکک ربخش اعهم دعاوی تجا منرلةبه  ،کننده بسیاری از دعاوی مصرف

( املکال آن  و ،مستندات تکلیرمسافرت،  هتی )هرینهای طرق ح  اختالف سنّ اندکی هستند که هرینه

(. همچنین در Lombardi 2012: 543; Gibbons et al. 2002: 42گاهی بیشتر از ارزش پرونده است )

شکود.   زمان برابری بیشتری میان طرفین دعوا ایجکاد مکی   به صورت غیرهم برخططرق ح  اختالف 

اختیار داشتن مستندات کامک  و   شرکت با در هوکی  یا نمایند زمان، تی یا همهای سنّ روشدر  ،ملالا

هکای   از آمکادگی  یک،  گیرد که هیچ ای قرار می کننده فراوان در دعاوی مشابه در مقاب  مصرف ةتجرب

کننده فرصت ککافی   زمان مصرف به صورت غیرهم برخطاما در طرق ح  اختالف  .نداردرا  یادشده

 (.Terekhov 2019: 42)کند  ب  پیدا میبرای پاسخگویی به اظهارات طرف مقا

اسکتفاده   ی خانوادگی یا دعاوی خشونت و سوءاوباید توجه داشت که در برخی از دعاوی مل  دع

به دلی  هراسی ککه یککی از طکرفین     ،گونه دعاوی در اینبرگراری ج سات حضوری مط وب نیست. 

توصکیه   تیسکنّ گکری   میکانجی  ،ثیر اککراه بکر تصکمیمات وی   أدعوا ممکن است داشته باشد و امکان تک 

انتخاب سرنوشت  امکانگاه نباید  اما هیچ .(Rossi & Holtzworth-Munroe 2017: 399-400) شود نمی
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ایکن   بکرخط گری  . در این وضعیت، میانجیدکرآمیر را از طرفین س    ح ی ص ح دعوا و برگریدن راه

بدون ترس از لرو  مالقکات طکرف    ،سازد که طرفین بتوانند در فرایند ح  اختالف امکان را فراهم می

توان از ابرارهکای متنکی و    گونه ارتباطی بین طرفین، می مشارکت داشته باشند. جهت فقدان هر ،مقاب 

 (.Kuhl 2008: 239-242)د کراستفاده  برخطگری  انجیزمان در می غیرهم

 بکرخط گکری   از طریکق میکانجی   وفصک   ح ترین دعاوی دارای قاب یت  طبیعی است که مناس 

 Martinهستند ) یدعاوی تجارت الکترونیکخصوص  بهشده در فضای اینترنت و  اختالفات حادث

(. روز به روز بخش بیشتری از معکامالت تجکاری و خریکد ککاال و خکدمات از طریکق       125 :2002

ح  اختالف مناس  برای این نوع معکامالت در نهکر    روشباید گیرد و طبیعتاا  اینترنت صورت می

گونه معامالت، تشکی  ج سات حضکوری و تعیکین مراجکع قضکایی صکالح بکه        گرفته شود. در این

 (.Terekhov 2019: 41)آسانی میسر نیست  دگی به دعوا بهرسی

توان محدود به دعاوی مربو  به روابط افراد در اینترنکت دانسکت    را نمی برخطگری  قطعاا میانجی

 Lodder & Zeleznikowبهکره بکرد )   یادشکده توان از روش حک  اخکتالف    تی نیر میو در دعاوی سنّ

2005: 287; Teitz 2001: 991; Goodman 2003: 1 طکور ک کی جهکت اختالفکات بکرخط و       ( و بکه

 بکرخط و ضرورتی نکدارد اخکتالف حتمکاا    د کراستفاده  برخطتوان از طرق ح  اختالف  خط می برون

 همةاین قاب یت را دارد که در  برخطگری  که میانجی اند بر آنبرخی نویسندگان  زمینهدر همین  .باشد

 .(Terekhov 2019: 42قرار گیرد ) موضوعاتی که منحصر به رسیدگی قضایی نیست مورد استفاده

 برخط گری میانجی ةنتیج اجرای ج(

طرق ح  اختالف، یکی از موضوعات مهکم امککان اجکرای اجبکاری سکند حک         همةدر خصوص 

اسکت. تضکمین حمایکت     یادشکده اختالف در صورت استنکاف یکی از طرفین از اجرای مفاد سند 

ای طبیعتاا در  پذیر است. چنین دغدغه الم  ی امکان اجرایی تنها از طریق وضع مقررات داخ ی و بین

بکرخط حمایکت    ةنام گری برخط نیر وجود دارد. مقصود از حمایت اجرایی از سازش مورد میانجی

 یادشکده اضای اجرای سکند  بدین نحو که بتوان با مراجعه به دادگاه تق ؛است یادشدهمستقیم از سند 

ملک  داوری و   ،به معنای توس  به سایر طکرق حک  اخکتالف   ، و حمایت اجرایی غیرمستقیمد کررا 

 .یستنمط وب  ،دادرسی
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مکانعی   یادشکده وضعیت گری برخط،  فرایند میانجی ةفقدان حمایت اجرایی از نتیجدر صورت 

زیکرا قاعکدتاا اشکخاص و فعکاالن تجکاری       .شود  روش ح  اختالف ت قی میاین  ةمهم جهت توسع

دهند از طکرق حک     تمای  زیادی به استفاده از این روش ح  اختالف نخواهند داشت و ترجیح می

 ;Cole & Blankley 2006: 205) باشداالجرا  فرایند ح  اختالف الز  ةاختالفی استفاده کنند که نتیج

Ponte 2002: 490; Shah 2004: 34; Krause 2001: 476; Lombardi 2012: 539.) 

گری برخط را در اکلر مکوارد واجکد    فرایند میانجی ةتوان نتیج هنوز نمی الم  ی، از منهر مقررات بین

هکای بکرخط اسکتفاده     نامه تواند جهت اجرای سازش می کنوانسیون سنگاپور االجرا دانست. وصف الز 

صراحتاا استفاده از ابرار ارتباطی الکترونیککی بکه    یادشده ةمعاهد 4 ةماد 2و بند  2 ةماد 2شود و در بند 

ثیر چندانی در حمایت اجرایکی  أتواند ت به دو دلی  نمی یادشده ةمعاهدالبته است.  شده ت شناختهمیرس

و تنهکا چنکد    بسیار اندک است برخط داشته باشد: اوالا تعداد اعضای کنوانسیون سنگاپور ةنام از سازش

کننکده،   ثانیکاا دعکاوی مصکرف    و اند به آن م حق شده الم   تجارت بین ةحوزثیرگذار در أکشور مهم و ت

بکا ایکن    ؛انکد  استلنا شده (1 ةماد 2 )بند یادشده ةاعمال معاهد ةو دعاوی خانواده از محدود ،دعاوی کار

نکد و  ا کننکده  اختالفات مربو  به حقکوق مصکرف   برخطگری  مالحهه که بیشتر دعاوی موضوع میانجی

در دعاوی خکانوادگی و اختالفکات    برخطگری  های زیاد میان طرفین میانجی عموماا به دلی  وجود تنش

اروپکا نیکر بکه ضکرورت      ةعالوه بر سازمان م ک  متحکد، اتحادیک    شود. کارگری و کارفرمایی توصیه می

گکری   دسکتورالعم  میکانجی   6 ةاست. وفق مادده کرگری توجه  حمایت اجرایی از نتیجة فرایند میانجی

تنهیمکی در دعکاوی تجکاری و مکدنی در کشکورهای عضکو ایکن اتحادیکه          ةنامک  سکازش  1اروپا ةاتحادی

هکا ذککر    نامکه  مشخصی را برای اجکرای سکازش   ةآن است که طریق یادشده ةجراست. ایراد مقرراال الز 

نکوع رویککرد کشکورهای    نکرده و این موضوع را به کشورهای عضو سپرده است. مشخصاا بکه دلیک  ت  

 نامه قطعیتی وجود نداشته باشد. اجرای سازش ةنحو ةشود دربار ای باعث می عضو چنین مسئ ه

 کنوانسکیون  ی داوری جهکت اسکتفاده از مرایکای اجرایکی    أبکرخط در ر  ةنامک  امکان درج سازش

 ةبکه دلیک  عکد  تصکریح معاهکد      (نیویکورک  کنوانسکیون ) 2خارجی داوری آرای اجرای و ییشناسا

بر حمایت از ابرار ارتبکاطی الکترونیککی و وجکود ابهامکات حقکوقی در خصکوص اعمکال         یادشده
                                                                                                                          
1. directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters 2008 
2. convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (new york) 1958. 
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 ةنامک  توافق فقدان مل  احتمالسازش میان طرفین ) ةکنند بر آرای داوری منعکس یادشدهکنوانسیون 

 اختیکارات  حدود از تجاوز دعوا، طرفین دفاع حق نق  امکان طرفین، میان اختالف فقدان داوری،

ثیری در قاب یکت  أتوانکد تک   ( نمکی سکازش  حکاوی  داوری یآرا در صدور مح  فقدان امکان، داوران

 داشته باشد. برخطگری  فرایند میانجی ةاجرایی نتیج

 برخط گری میانجی پیشرفت جهت موجود های ظرفیت و راهکارهاچ( 

ابکرار   ةگری به وسکی   بیان شد مربو  به میانجی برخطگری  اکلر مشکالتی که در خصوص میانجی

تکنولکوژی و وجکود اینترنکت پرسکرعت بکا       دسترسکی بکه  رسد در صورت  متنی بود که به نهر می

تکوان بکر ایرادهکای     کنفرانس مکی  کهای پویا مل  ویدئو گری از طریق روش ی فرایند میانجیربرگرا

 .فائق آمد یادشده

کنکد ککه بایکد     آن میکانجی ایفکا مکی    ةو توسع برخطگری  نقش اص ی را در رفع معای  میانجی

اعتمکاد طکرفین    وهایی متناس  با فضای اینترنتی را در خکود ایجکاد    و توانایی ،ها ها، مهارت ح  راه

بکه  گری از طکرفین اجکازه بگیکرد ککه      تواند در ابتدای فرایند میانجی میانجی می کند.دعوا را ج   

ها را بررسی کند و اگر مشکک ی بکود جهکت اصکال       ارتباطی طرفین دعوا نهرات آن ةعنوان واسط

. دشکو حات، پیا  به مخاطک  ارسکال   بعد از اصال ،کننده برگرداند تا پیا  را به ارسال یادشدهمطال  

ا در زیکر  .این احتمال وجود دارد که طرفین دعوا موافق اعطای چنین اختیاری بکه میکانجی نباشکند   

وجکود   یادشکده ح  حقوقی برای حک  مشکک     تی میانجی چنین اختیاری ندارد. راهگری سنّ میانجی

ها را قکانع کنکد ککه دخالکت وی      ندارد و میانجی باید بتواند اعتماد طرفین دعوا را ج   کند و آن

 .گری است میانجی ةفظ فضای دوستانجهت ج وگیری از بروز تنش و ح

هکای ارتباطکات اینترنتکی     گری و ویژگکی  پذیر میانجی ت توافقی و انعطافباید توجه داشت که ماهی

ثیر چندانی أمقررات داخ ی کشورها ت همچنین قطعاا. دکن مینه را دشوار یامکان وضع مقررات در این زم

زیرا با توجه به تفاوت تابعیت و اقامتگاه طرفین و میانجی مشخص نیست قوانین چکه کشکوری    .ندارد

شکده   دعاوی مربو  به نق  قواعکد وضکع  به باید اعمال شود و دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی 

زیکرا میکانجی نقکش بسکیار مهمکی در فراینکد        .ثرترین راه آمکوزش میانجیکان اسکت   ؤم بنابراین،است. 

 را مرتفع سازد. برخطگری  تواند تا حد زیادی معای  میانجی کارهایی می گری دارد و با اتخاذ راه یمیانج
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 برخط یگر یانجیمح( رویکرد حقوق ایران در خصوص 

 قیک وجود ندارد و بکه طر  یگر یانجیدر خصوص م یا کپارچهیقواعد  یبه طور ک  ران،یدر حقوق ا

مواضکع   یحال، با بررس نیبرخط قاب  مشاهده است. با ا یگر یانجیدر مورد م یتیوضع نیچن یاول

 655 ةمادو  یکیقانون تجارت الکترون 6 ةکه حس  ماد میرس یم جهینت نیبه ا رانیمقررات حقوق ا

 ةجک ینت منرلةبه  رخطب ةنام سازش یکیالکترون یمس ح و دادرس یروهایم نیجرا یدادرس نییقانون آ

قکانون   2 ةوفکق بنکد الکف مکاد     نی. همچنک دشو یممعتبر محسوب  یبرخط سند یگر یانجیم ندیفرا

 یگر یانجیقاب  استفاده در م یکیالکترون  یوسا بارةدر یخصوص به تیمحدود ،یکیتجارت الکترون

و  یصورت ک  هب یگر یانجیدر خصوص م رانیا یمشک  نها  حقوق نیتر برخط وجود ندارد. مهم

 ایک  یگکر  یانجیک م ندیفرا ةجیاز نت ییاجرا تیبرخط به صورت خاص آن است که حما یگر یانجیم

و محکدود   یدر سکه فکرض اسکتلنائ    فقکط  رانیدر حقوق ا رایز .ردیگ ینامه صورت نم همان سازش

 488و  483 و 184 و 181)وفکق مکواد    یسردفتر اسناد رسکم  ای ،نامه نرد دادگاه، داور سازش میتنه

 ،یقکانون مکدن   1295 ةمکاد  ،یاحکا  مکدن  یقانون اجرا 177و  169 ةماد ،یمدن یدادرس نییآقانون 

در  بنکابراین، . شکود  یم ییاجرا تینامه حما ( از سازشیالم   نیب یتجار یقانون داور 28 ةمفاد ماد

 ةجک ینت عتکاا یطب یبه صورت ک  یگر یانجیاز نهاد م ییاجرا تیبا توجه به عد  حما رین رانیحقوق ا

 االجراست. تبع فاقد وصف الز  به ریبرخط ن یگر یانجیم ندیفرا

 یبکه جکا   یکک یبا توجه به اقتضائات مربو  بکه ارتباطکات الکترون   ،رسد یدر مجموع، به نهر م

 یکک یموجکود در قکانون تجکارت الکترون    یک ک  ریاختالف برخط، تجکو   در ح یارتباطات حضور

 ةجک ینتاز  ییاجرا تیجهت حماخصوص  بهو روشن  حیو قطعاا وضع مقررات صر کند ینم تیکفا

 یگکر  یانجیم یو قرارداد یاست با توجه به وصف توافق گفتنی. شود یم هیتوص یگر یانجیم ندیفرا

و د شکو  یادشدهباعث اعتبار روش ح  اختالف  تواند یم نیاز موارد قرارداد طرف یاریبرخط در بس

ککردن   یاالجکرا ت قک   معطکوف بکر الز    دیک بکرخط با  یگکر  یانجیدر خصوص م یوضع قواعد قانون

 با استفاده از ابرار برخط باشد. یمیتنه ةنام شناختن سازش تیبرخط و به رسم ةنام سازش

 قکانونی  تصکوی   گکرو  در اخکتالف  حک   طریق این از مندی بهره و گری برخط میانجی ةتوسع

 قواعکدی  درج بکر  عکالوه  یادشده، قانون در که است جامع قواعدی واجد و حمایتی وصف دارای



116 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

 یعنی ،اختالف ح  روش این اص ی ضعف گری، میانجی فرایند شدن طی ةنحو خصوص در جامع

 ،یادشکده  سکند  به نسبت مختو  امر اعتبار ةقاعد اعمال عد  و نامه سازش از اجرایی حمایت فقدان

برخط نیر نامه به صورت الکترونیکی یا  گری برخط یا تنهیم و امضای سازش و میانجید شو مرتفع

گری برخط در حقوق ایران،  با توجه به مرات  فوق، جهت ترویج میانجی به رسمیت شناخته شود.

ضرورت تحقق دو امر وجود دارد که از این حیث تنهیم و تصوی  مقررات ذی  بکه مقکنن ایرانکی    

 :دشو میپیشنهاد 

 موجکود  قکوانین  ضکعف  ترین گری: مهم نتیجة میانجی منرلةنامه به  شناسایی و اجرای سازش .1

 ةنتیج عنوان به نامه سازش از حمایت ضعف گری میانجی یا سازش خصوص در ایران حقوقی نها 

از این رو باید مقرراتی وضع شود که حس  آن دادگکاه م کر  باشکد    . است اختالف ح  فرایند این

 مجدد طر  از طریق این از و دکن ت قی ها دادگاه آرای با یکسان ارزشی و ثیرأت دارای را نامه سازش

بایکد   ،. همچنکین دشکو   ج کوگیری  نامکه  سکازش  در شکده  گیکری  تصمیم موضوعات با مشابه دعوای

 اجکرای  بکرای  دعکوا  طکرفین  دیگکر  و شکود  اجکرا  هکا  دادگکاه  توسط مستقیم صورت به نامه سازش

 ضرورت به توجه با ،البته .بود نخواهند دادرسی یا داوری مل  طرقی به توس  به مجبور  نامه سازش

 است متعدد استلنائات موضوع قراردادها همواره آزادی و اراده آزادی اص  جامعه، در نهم برقراری

 همکین  بکه . گیرندب تصمیم مخت ف موضوعات مورد در آزادانه صورت به همیشه توانند نمی افراد و

 .شود نمی اجرایی حمایت طرفین توسط تنهیمی ةنام سازش از موضوعات از بسیاری در دلی 

 طکرفین  ککه  صکورتی  در» :دشکو  مکی ای پیشکنهاد   از این جهت، تنهیم و تصوی  چنکین مقکرره  

 هماننکد  را نامه سازش مفاد ها دادگاه و جراستاال الز  یادشده نامة سازش ،ندکن منعقد ای نامه سازش

 و مکالی  های محکومیت اجرای ةنحو قانون اساس بر مدنی، احکا  اجرای طریق از ها، دادگاه احکا 

 اجکرا  بکه  مسکتقیم  دعکوا،  ماهیکت  به قضایی رسیدگی گونه هر بدون مدنی، احکا  اجرای قانون نیر

 نامه سازش توسط آن قب ی ح  مدعی طرفین از یکی که موضوعی خصوص در چنانچه. گذارند می

 مطکابق  و مکدنی  دادرسکی  آیکین  مقررات اساس بر تواند می یادشده طرف ،دکن بروز اختالفی است

 نهکر  مکورد  موضکوع  کنکد  اثبکات  تا دکن استناد یادشده ةنام سازش به قانون این در مطروحه شرایط

خواهکد   مختکو   امکر  اعتبکار  اثر یادشده موضوع اثبات صورت، این در. است شده وفص  ح  سابقاا
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وجکود  در صورت  یادشدهآثار  .شد خواهد منجر دعوا رد قرار صدور به مطروحه دعوای و داشت

 توافکق  حسک   نامکه  سکازش  نبکودن  االجکرا  الز  دعکوا،  طرفین اه یت فقدان :دشو میمنتفی  یموانع

 اسکتقالل  فقدان نامه، سازش مفاد ابها  نامه، سازش مفاد قب ی اجرای نامه، سازش بودن باط  طرفین،

 «.دعوا موضوع ناپذیری سازش حسنه، القخا و عمومی نهم با مخالفت میانجی، طرفی بی و

 مهکم  های فرض گری: یکی از پیش برخط در میانجی پذیرش ارتباطات و اسناد الکترونیکی و .2

گری برخط آن است که با توجه به تجویر قانونی امکان برقراری ارتبکا  و تنهکیم و    میانجی ةتوسع

الکترونیکی و برخط برای طرفین و میانجی فراهم باشد. البته چنین امکانی بایکد   ةنام امضای سازش

که قاب یت د شودر این زمینه اعمال وابط ضو ضروری است بر اساس مقررات قانونی  باشدمحدود 

 نامه محرز باشد. استناد سازش

 اطکات ارتب وضکعیت  در» :دشکو  مکی ای پیشکنهاد   از این جهت، تنهیم و تصکوی  چنکین مقکرره   

 قاب یکت  بعکدی  ارجاع برای که باشد دسترسی قاب  نحوی به مربوطه اطالعات چنانچه الکترونیکی،

 ارتباطکات  فکرض  در .دشکو  مکی  ت قکی  یافته تحقق نامه سازش بودن کتبی شر  باشد، داشته استفاده

 در میکانجی،  توسکط  نیاز صورت در و اختالف طرفین توسط نامه سازش امضای شر  الکترونیکی،

 طکرفین  هویکت  تشخیص برای روشی( الف شود:  می محسوب شده محقق ،یشرایط تحقق صورت

 یادشکده  الکترونیککی  ارتبکا   در مندرج اطالعات در زمینة طرفین ةاراد احراز برای نیر و میانجی یا

 توافکق  گونکه  هکر  جم که  از موضوع احوال و اوضاع پرتو در یادشده روش (ب باشد؛ داشته وجود

 .«باشد استناد و اعتماد قاب  کافی ةانداز به الکترونیکی، ارتبا  برقراری احراز جهت مرتبط،

 نتیجه

که اشخاص و فعکاالن تجکاری بتواننکد دعکاوی خکود را در      ده کرفرصتی ایجاد  برخطگری  میانجی

در ایکن   برخطگری  میانجی ة. اهمیت توسعندکنوفص   آمیر ح  فضای اینترنت به صورت مسالمت

جغرافیایی زیکاد طکرفین، ارزش ککم دعکوا، عکد  تمایک         ةاست که در برخی دعاوی به دلی  فاص 

و ماهیکت و نکوع دعکوا     یادشکده، میکان اشکخاص     طرفین به مالقات حضوری به دلی  وجود تنش

آمیکر دعکوا ت قکی     فص  مسالمتو ح تنها انتخاب طرفین جهت ح  اختالف یا  برخطگری  میانجی

 شود. می
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گری برخط مل  عد  امکان برگکراری ج سکات    تضائات خاص میانجیتوان منکر اق گاه نمی هیچ

حضوری شد و طرفین دعوا باید در هر مورد بکا توجکه بکه شکرایط خکاص پرونکده و در صکورت        

رسکد   ح  اختالف را برگرینند. در مجموع به نهر می روشگری برخط این  مناس  دانستن میانجی

انککواع دعککاوی قاب یککت اسککتفاده را دارد و نبایککد دعککاوی موضککوع  همککةگککری بککرخط در  میککانجی

 شده در فضای مجازی دانست. گری برخط را محدود به اختالفات حادث میانجی

هکای   تکنولکوژی  ةمطر  است با توجه به توسکع  برخطگری  اکلر مشکالتی که در مورد میانجی

ابرار ارتباطی پویا( و ایجاد امکان برقراری ارتبا  صوتی و تصکویری چنکدان   خصوص  بهارتباطی )

نیکر جهکت رفکع     بکرخط گکری   میکانجی  ةجدی نیستند. باید توجه داشت که وضع قوانین در حکوز 

صکورت  شکود و در   پذیر آن، چندان توصکیه نمکی   ی  ذات توافقی و انعطاف، به دلیادشدهمشکالت 

تکوان ایکن روش حک      گری بکرخط مکی   آمورش میانجیان و رعایت اقتضائات خاص فرایند میانجی

مشکک  فقکدان قاب یکت اجرایکی     ککه حک    د کرتالف را تا حد زیادی توسعه داد. البته باید اذعان اخ

ایکن روش حک     ةتوسکع  مکانع تکرین   اص ی منرلةبه گری برخط،  نامه ناشی از فرایند میانجی سازش

 د.الم  ی و متحدالشک  دار رات بین، نیاز به تدوین مقرفاختال

اما قوانین و مقررات مناس  جهت حمایکت   .گری است حمایت از میانجیرویکرد مقنن ایرانی 

در حکال   بنابراین،است. ده شنوضع  خصوص حمایت اجرایی از آن و به ح  اختالف روشاز این 

فاقکد قکوانین حمکایتی     به صورت خاص برخطگری  گری به صورت ک ی و میانجی حاضر، میانجی

مندی فعاالن تجاری و نها  حقوقی ایکران از   باعث عد  بهره یادشدههستند که وضعیت  اختصاصی

 .شود می یادشدهمرایای متعدد طرق ح  اختالف 
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 قکات یتحق ،«ییقضکا ریغ یکیالکترون یها اختالفات به روش وفص  ح  ة، با توسع19 دیکو روسیو
 .33ک  11ص ، 46ش  ،یفریو ک یحقوق خصوص

، «مجکازی  فضکای  در الم  کی  بکین  تجکاری  داوری» .(1393) نکائینی  توسک ی  منکوچهر  سیما؛ زاده، بدری

 .84ک  61، ص 1، ش 6، د شیراز دانشگاه حقوقی مطالعات

 ،«الم  کی  بکین  تجکارت  در اینترنتکی  داوری حقکوقی  اعتبار» .(1394) طبائی مهشیدسادات ؛زهرا ، یکتو

 .122 ک 87 ، ص28 ، ش8 ، دآزاد حقوقی تحقیقات

 بعکد  بکا  آن قکانونی  تضکمینات  و گری میانجی در محرمانگی» .(1395) نیا م ، مرتضی؛ پریانیا،  شهبازی

 .148ک  133، ص 16 ، ش5 ، دخصوصی حقوق پژوهش، «الم  ی بین

، «الم  کی  بکین  تجاری سازش خصوص در آنسیترال ةنمون قانون بررسی» .(1385شیروی، عبدالحسین )

 .73ک  45، ص 10، ش 4 ، سحقوق خصوصی

 ایکران  حقکوقی  نها  و 2019 سازش کنوانسیون رویکرد» .(1399) رضائی رضا ع ی معبودی، رضا؛ سید

های حقکوق   پژوهش، «الم  ی بین گری تجاری میانجی از حاص  های نامه سازش های چالش مورد در

 .138ک  113، ص 2، ش 24د تطبیقی، 

 ،«(ODR) اخکتالف حک    نالیک  آن یهکا  بر روش یدرآمد» .(1398) س یمی میرشکاری، عباس؛ محسن

 .80ک  65، صص 39ش ، کیفری و تحقیقات حقوق خصوصی
 های روش جایگرین عنوان به گری میانجی و اصالحگری» .(1396) ادی  اکبر نیکبخت، حمیدرضا؛ ع ی

 ، دتحقیقات حقوقی، «نفت صنعت در ها آن کارگیری هب امکان و تجاری ک  مدنی اختالفات ح  تیسنّ

 .81ک  57، ص 78 ، ش20
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