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چکيده
در كنار روش هاي قضایی و غير قضایی حل و فصل اختالفات در دنياي واقعی ،با گسترش

اصلی تمایل اشخاص به حل اختالفات از طریق آنالین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوري و مسئله
دیگر شناسایی هویت طرفين و همچنين وجود امنيت در مسير تبادل اطالعات و توجه به حریم
خصوصی اشخاص می باشد .موضوع دیگر اطمينان از اجرایی شدن راي در نظام دادرسی آنالین است
كه در صورت تحقق آن اطمينان طرفين به این روش و رشد و توسعه حل مجازي اختالفات با استفاده
از تکنيک هاي آنالین را هموار می كند .در این ميان یکی از روش هاي حل مجازي اختالفات ،استفاده
از داوري آنالین است كه هدف از این تحقيق بيان و تشریح این نوع رسيدگی و چالش هاي آن در
خصوص موضوعات مذكور خواهد بود .به نظر ميرسد مانع و چالش جدي بر سر راه داوري آنالین
وجود ندارد ،اما مسلما هم مقررات حقوق بين الملل و هم حقوق ایران نيازمند به روز رسانی است.
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اینترنت ،بحث حل و فصل دعاوي از طریق آنالین نيز مطرح شده ،اما یکی از این مسائلی كه در دليل
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در كنار رواج بﻬره گيري از وسایل ارتباط الکترونيکی در ثبت سوابق در برخی كشورها ،ابالغ
اوراق و لوایح ،بایگانی مدارك به شکل الکترونيکی و در فایل هاي مربوطه طرفين ،در فضاي مجازي
تجارت الکترونيکی نيز امري رسيدگی مجازي به دعوا و حل اختالفات در این فضا با روش هایی
غير قضایی اخيرا رایج گشته است.1
داوري و موارد دیگر شيوه هاي جایگزین حل و فصل اختالف همچون ميانجيگري ،مذاكره،
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سازش و غيره ،نيز با خصوصياتی چون خصوصی بودن ،2داراي ویژگی محرمانگی 3و سرعت در
رسيدگی بسيار مورد توجه هستند 4.جداي از روش هاي قضایی روش دیگر حل اختالفات از طریق
غيرقضایی یا به تعبير دیگر فراقضایی 5یا شيوه هاي جایگزین حل اختالف -اي.دي.آر 6به صورت
حل و فصل خصوصی هم با گسترش فضاي مجازي و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات مجازي
شایع شده كه مﻬمترین آنﻬا داوري در فضاي مجازي است .در این نوع داوري نيز داور در فضاي
مجازي و اینترنت با پيشنﻬاد حل اختالف سعی در حل اختالفات مربوطه می نماید.7
با اینکه اطمينان از اعمال روش هاي سنتی در داوري سنتی نسبت به فرآیند داوري آنالین بيشتر
است؛ اما داوري بر خط روش ساده تر بوده كه راحت تر هم می توان در این روش به مدارك ثبت
شده در محيط آنالین دسترسی یافت .در این حالت بسيار راحت تر از آفالین ،می توان با كليک كردن

online dispute resolution or ‘ODR’.

1
2

Privacy
Confidentiality
4
Bagner, Hans, Confidentiality a Funda Mental Principle in Internationa Commercial
Arbitration, Journal of International Arbitration, Vol. 18, No. 2., 2001, p 243.
3

 5اشميتوف ،كالیو.ام ،حقوق تجارت بين الملل ،ترجمه بﻬروز اخالقی و همکاران ،جلد  ،2تﻬران :نشر سمت ،1398 ،ص .985
Alternative Dispute Resolution
7

6

بدري زاده ،سيما ،توسلی ،منوچﻬر ،شناسایی و اجراي آراء داوري بين المللی صادره در فضاي مجازي ،قم :مجله نامه مفيد ،شماره

 ،1390 ،88ص .24
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بر روي لينک و یا مطالعه متنی حاوي فﻬرست شرایط كلی ،به داوري دست یافت 1.مضافا در این
روش نيازي به حضور فيزیکی طرفين نيست و ذخيره اطالعات و مداركی مبادله شده نيز راحت تر
بوده و می توان تمام فرآیند دادرسی در داوري آنالین را ضبط نمود .مضافا اینکه این مسئله در سطح
بين الملل با قابليت استفاده از زبان هاي متعدد در دادرسی واحد با كمک نرم افزارهاي ترجمه،
دسترسی سریع به اطالعات و امکان ذخيره و بازیابی اطالعات و توانایی مرور جلسات رسيدگی به
صورت نامحدود با امکان بازبينی مجدد ادله و اظﻬارات شﻬود و صدور رأي منصفانه و صحيح و
چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

عادالنه و امکان بررسی صحيح و دقيق اصالت اسناد و مدارك طرفين در صورت به روز بودن نرم
افزارها این نوع داوري در محاكم حقوق بين المللی بيش از بيش با اهميت بوده و مركز توجه می
باشد.
این نوع داوري فرایندي است كه طی آن طرفين می توانند اختالف نظر را به صورت رضایت
بخش به یک تصميم گيرنده غيردولتی جﻬت ارائه تصميم الزام آور  ،غير الزام آور یا یکجانبه ارجاع
دهند؛ در این حالت حل اختالف می تواند به صورت كامالً آنالین یا تا حدي آنالین با استفاده از
فناوري اینترنت باشد؛ بدین صورت كه داوري آنالین ممکن است به شرح زیر طبقه بندي شود:
 داوري گاهی كامالً الزام آور بوده و تمامی مراحل آن به صورت آنالین است. گاهی داوري كامالً آنالین است ؛ اما راي صادره غير الزام آور ميباشد(به واقع گاهی این فرآیندمی تواند در ابتدا یا انتﻬا غير الزام آور در نظر گرفته شود كه در این حالت به نام داوري اختياري
خوانده شده و تصميم نﻬایی نيز الزام آور نيست و نتيجه داوري می تواند پذیرفته یا رد شود  ،یعنی
راي الزم االجرا نخواهد بود.)2

 1جواهري ،فریما ،ماندگار ،مصطفی ،1396 ،شناس ایی و اجراي رأي داوري آنالین ،كنفرانس پژوهش هاي نوین ایران و جﻬان در
مدیریت ،اقتصاد ،حسابداري و علوم انسانی ،ص 4
Kaufmann-Kohler, Gabrielle, Online Dispute Resolution and its Significance for International

2

Commercial Arbitration, Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute

 -در برخی موارد داوري آنالین است كه به صورت یکجانبه الزام آور خواهد بود
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 گاهی نيز داوري الزام آور است؛ اما تا حدي آنالین یعنی به صورت (آنالین و آفالین) برگزارمی

شود1 .

گاهی اوقات این روش ها با یکدیگر تركيب می شوند ، 2چنانچه داوري براي یکی از طرفين
الزامی است؛ اما براي طرف دیگر اختياري است كه این فرایند ،داوري الزام آور یک طرفه خوانده
می شود.3.
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با عدم وجود مقرره اي خاص در زمينه داوري آنالین ،اعتراض به رأي این نوع داوري با توجه
به قواعد و اصول حاكم بر داوري آفالین خواهد بود و از آنجا كه این نوع داوري و داوري آنالین
صرفاً از حيث محيط برگزاري در فضاي مجازي با هم متفاوت هستند؛ امکان شناسایی داوري به
صورت الکترونيکی در عرصه بين المللی وجود دارد و صدور راي در فضاي اینترنتی به مانند رأي
داوري سنتی ،خواهد بود .4اما چالش هایی نيز در این حوزه قابل مشاهده است و برخی مسائل بحث
انگيز در این حوزه وجود دارد كه در ادامه بيان و تشریح می گردد.

Resolution Liber Amicorum in honour of Robert Briner ICC Publishing, Publication 693, 2005,
www.iccbooks.com, p 437.
Schultz, T.: Information Technology and Arbitration – A Practitioner’s Guide, Kluwer Law

1

International, Alphen aan den Rijn, 2006, p 109.
e.g. the Rules of the Independent Arbitration Scheme for the Travel Industry, administered by the

2

Chartered Institute of Arbitrators.
T. Schultz, G. Kaufmann-Kohler, D. Langer & V. Bonnet, ‘Online Dispute Resolution: The State

3

of the Art and the Issues’, Report of the E-Com/E-Law Research Project on ODR of the University
of Geneva, December 2001, <www.online-adr.org> at 54–57.
Alvaro, J.A.G., Online dispute resolution - Unchartered Territory, Vindobona Journal of International

4

Commercial Law and Arbitration, No. 7/187, 2003, p. 1-5.

موضوعی كه قابل طرح است این است كه هدف از داوري مجازي روش كاهش هزینه ها و باال
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بردن سرعت دادرسی خصوصی طرفين اختالف است اما آیا طرفين ملزم به تشریفاتی كه تضمين
كننده دادرسی صحيح و منصفانه به شمار می رود ،نيز هستند یا خير؟ مسئله دیگر نحوه اجرا و شناسایی
راي است ،اما مسئله مﻬم دیگر رعایت برخی از اصول حاكم بر داوري در این روش خاص نظير
محرمانگی و یا شرط كتبی بودن داوري است كه سواالت و ابﻬاماتی را به همراه دارد كه در ادامه بدان
ها اشاره می گردد.
.1

نحوه شکل گيری داوری آنالین

با وجود قبول داوي آنالین و اعتبار بخشی به آن در بسياري از اسناد ( مانند قانون نمونه داوري ،

الکترونيکی شدن معامالت تجاري و در نتيجه حل اختالف در این فضا) ،تصور رایج این بود كه
داوري آنالین فقط تركيبی از مکانيسم هاي آنالین و سنتی است ،اما مسئله این است كه داوري آنالین
مجزا از داوري سنتی می باشد؛ نه تنﻬا به این دليل كه بصورت آنالین یا تا حدي آنالین برگزار می
شود بلکه عناصر تعریف آن هم با عناصر داوري سنتی متفاوت است.2

the Model Law on Arbitration, Model Law on E-Commerce, EU Electronic Commerce

1

Directive.
Badiei, Farzaneh, Online Arbitration Definition and Its Distinctive Features, ICC publishing, ODR

2

, volume 684 of CEUR Workshop Proceedings,CEUR-WS.org,2010, p87.
البته برخی بر این نظرند که داوری آنالین تنها فضا تغییر می کند و حاوی نکته جدیدی نیست که در داوری سنتّی وجود نداشته
باشد:ر.ک :آرزومندی ،مهدی ، 1395 ،سازوکارهای حل و فصل اختالفات در عرصه تجارت الکترونیکی ،کنگره بینن المللی جامع حقوق
ایران ،ص.3
به نظر بنده این شکل از داوری شکل ترکیبی از داوری آنالین با عناصر مفهوم سنتی داوری و مجموعه ای از قوانین است که این شکل
از حل اختالف را مستقل تر می کند.
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قانون نمونه تجارت الکترونيکی  ،دستورالعمل تجارت الکترونيک اتحادیه اروپا 1با حمایت از

چنانچه مسئله اي كه ممکن است عامل شک و تردید نسبت به داوري تلقی گردد عدم حضور
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فيزیکی و آثار حقوقی آن است كه آیا در این دنياي مجازي امکان توافق بين طرفين بر سر موضوع
داوري وجود دارد و ماهيت حقوقی الزم االعتبار را خواهد داشت و یا خير.
در خصوص توافق بر این نوع داوري می توان به موافقت الکترونيکی اشاره نمود؛ بدین نحو كه
داوري در وب سایت مؤسسات داوري الکترونيکی به نمایش گذاشته شده و یا فرم خاص قرارداد
داوري و یا شرط داوري 1در وب سایت وجود دارد ،با یک انتخاب گزینه« »yesقبول فرآیند داوري
و تایيد آن صورت می گيرد .در این خصوص می توان داوري را بين طرفين معتبر دانست؛ در این
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مورد می توان به حکم  I.Lan Systems, Inc.Netscout service level Cropسال 2002
اشاره نمود كه كاربري با كليلک موافق هستم بر روي برنامه نرم افزاري در زمان دانلود موظف به
اجراي قرارداد تلقی گردید .در این حالت كليک روي این گزینه به معناي پذیرش داوري خواهد بود.2
موضوع بحث انگيز در این مورد این مسئله است كه كليلک كاربر بر روي لينک دانلود می تواند
به معناي موافقت با شرایط عمومی قرارداد در بخش پایين صفحه وب باشد و یا خير ،آیا صرف كليک
بدون امکان دیدن شروط در انتﻬا به صورت واضح نشان دهنده پذیرش می باشد؟
به نظر ميرسد در این حالت باید بين كليک كردن بدون هيچ مرجعی آغازكننده دانلود و غير آن
تفاوت قایل شد .اگر بر روي دكمه اي در یک پایگاه اطالعاتی كه حاوي یک ایجاب شرایط داوري
است ،كليک شود ،به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است؛ قبول داوري معتبر است .اما در جایی كه

 1مسئله اي كه براي شرط داوري معتبر اهميت دارد و ممکن است در محيط الکترونيکی مشکل ایجاد كند  ،استفاده از مرجع 1است.
بدین معنی كه در اینترنت  ،عمالً همه بندهاي داوري در شرایط عمومی موجود است و نه در فرم سفارشی كه مشتري روي آن كليک
می كند .اگر فرم سفارش به بند داوري خاصی ارجاع می دهد  ،این مسئله معتبر است .اما اگر فرم سفارش فقط شامل یک مرجع
جﻬانی به شرایط عمومی و بدون اشاره خاص به داوري است ،اعتبار این مسئله به قانون ملی بستگی دارد .گاهی روي پيوندي كليک
كرده یا فيلدي را كه شرایط كلی را فﻬرست می كنند ،در این حالت باید با قانون حاكم با قرارداد سازگار باشد.
Kaufmann-Kohler, Op cit, 364.
 2بنی یعقوب ،سميه ،كریمی ،عباس ،شﻬبازي نيا ،مرتضی ،بررسی حقوقی داوري آنالین در قراردادهاي الکترونيکی ،تحقيقات حقوقی
تطبيقی ایران و بين الملل ،سال دوازدهم ،شماره  ،1398 ،43ص .90

صرفا كليک بر روي قبول داوري صورت می گيرد و شروط بسيار كوچک در انتﻬا نوشته شده و یا به
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صورت كامال واضح و با چشم مسلح قابل مشاهده نيست ،باید در اعتبار این داوري تردید نمود.
در خصوص قبول داوري چه باایميل و یا پست الکترونيکی و چه به صورت استفاده از تلگرام؛
داوري قابل قبول می باشد؛ به واقع ميتوان گفت برابر قانون نمونه تجارت الکترونيک آنسيترال و
عبارت «تبادل الکترونيکی دادهها» امکان قبول داوري وجود دارد كه در این حالت ایجاب و قبول با
داده پيام صورت می گيرد.
بعد از اینکه طرفين در وب سایت موسسه داوري ثبت نام كنند و یا اینکه یکی از طرفين از طرف
چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

دیگر براي حضور در داوري در وب سایت مؤسسات داوري  ،دعوت نماید دیوان داوري بایدموافقت
نامه را تنظيم و ابالغ كند .بعد از آن زمان مراجعه طرفين و داوران به دیوان از طریق وسایل الکترونيکی
مشخص گردد .در این حالت اینکه ابالغ یا اخطار به چه نحو خواهد بود و روند جریانات دادرسی
در فضاي مجازي به چه صورت باید باشد ،می تواند به صور واضح مشخص گردد.
نحوه حضور طرفين و چگونگی حضور آنﻬا در جلسه رسيدگی در برخی موارد در دیوان هاي
داوري مجازي از بدین صورت است كه با كمک برنامه هاي نرم افزاري قوي خدمات متخلف این
حوزه به آنﻬا ارائه می گردد .به عنوان نمونه مؤسسه سيسکو سيستم 1نوعی سيستم ویدئو كنفرانسی
این امکان را دارد كه حداكثر  400نفر بتوانند در یک زمان واحد در آن شركت كنند و مؤسسه

گربی 2

در هلند سيستم شکلی ساده استفاده كاربران از طریق اینترنت را معرفی نموده است.
یکی از بﻬترین راهکارها امکان شركت وگفتگو دو و یا چند طرف داوري و داور و یا داوران در
محيط مجازي به نام اتاق گفتگو ات كه در این حالت مکالمات طرفين و بحث و گفت گو آنﻬا می
تواند به صورت همزمان صورت گيرد؛ گاهی نيز این امکان وجود دارد كه طرفين بتوانند به ترتيب

Cisco System

1

Gearbi

2
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سخن گفته و مطالب خود را بيان كنند و یا حتی پی در پی با در نظر گرفتن اصل تناظر به حل و
فصل دعواي خود بپردازند.1
مضافا می توانند داوران و یا طرفين دعوا از گپ الکترونيکی و چت استفاده كنند؛ در این حالت
می توان هر سوال و یا پرسش را مطرح نمود؛ پاسخ به سواالت هم می تواند به صورت آنالین در
زمان واحد ميان طرفين داده شود.
روش دیگر بﻬره گيري از سيستم مدیریت الکترونيکی مدارك (سمام) است كه در این حالت
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می توان تمام مدارك را به صورت الکترونيکی ذخيره كرد .در این حالت با وجود دستور فنی نه تنﻬا
امکان مشاهده و بازیابی آن وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به صورت نسخه كاغذي پرینتکرد و یا
در ليست مدارك بایگانی كرده و به راحتی هم آن را ما بين سایر مدارك جستجو نمود .مضافا با
استفاده از روش نامه الکترونيکی و تبادل مدارك سریعتر از نامه سنّتی و یا فاكس ارتباط بين طرفين
و داوران تسﻬيل می گردد .روش بایگانی مدارك با تکنيک هاي خاص در حيطه آنالین از طریق
ارتباط ایمن هم مشاهده ،دریافت ،جستجو یا بازیافت مدارك در جﻬت اینکه سيستم هاي رایانه اي
و مدارك الکترونيکيقابل استناد باشند؛را فراهم ساخته و با خصيصه اساسی یعنی «ایمنی» و «صحت
فرآیند» ميتواند مورد بﻬره برداري قرار گيرد.2

 1بنی یعقوب ،پیشین ،ص 85
 2آرزومندی ،پیشین ،ص .4

كنفرانس ویدئویی با استفاده از وسایل ارتباط الکترونيکی در محيط مجازي با امکان اطالع از
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منظور یکدیگر 1با وجود عدم وجود ارتباط مستقيم رو در رو؛ امکان آگاهی كامل از احساسات و
زبان بدنی طرفين را فراهم می سازد كه در این حالت در زمان كوتاه امکان تایپ كلمات تلفظ شده
توسط برنامه اي به صورت شده در پایين صفحه نيز وجود دارد 2.مسئله مﻬم صرفا هزینه باالیی و
عدم امکان اطالع تمام و كامل از تبادالت ارتباطی و احساسی است كه البته این مسئله امري اجتناب
ناپذیر است
البته با برگزاري كنفرانس ویدئویی چه به صورت تماس تصویري باشد و یا به صورت صوتی و

مورد نظر طرفين مطرح شود .مضافا بعد از تماس می توان با فکس و تلگرام ،و یا حتی ایميل
رونوشت تصویر یا اصل مدارك ارسال شود ،تبدیل آنﻬا به صورت سند الکترونيکی و یا فرستادن آنﻬا
به صورت لوح فشرده نيز ممکن است صورت گيرد .در این حالت داوري ها با مراسالت اینترنت و
یا به صورت پست ،پيک و یا تماس گرفتن از طریق تلفن نسبت به ابالغ اوراق و اوقات دادرسی و
یا آگاهی از اسناد طرفين اقدام می نمایند.3.
در این حالت ایميل ارسال شده كه می توان با مراجعه به سایت داوري از راي داوري اطالع یافت.
راه تشخيص آن در بين سایر نامه هاي الکترونيکی می تواند از طریق اولویت بندي صورت گيرد؛ در
این حالت براي ابالغ گزینه ) (priorityیا همان اولویت مورد استفاده قرار می گيرد كه دسترسی

 1السان ،مصطفی ،جنبه های حقوقی داوری آنالین ،نامه حقوقی مفید ،شماره  ،1385 ،2ص .92
 2ابوترابی ،محمد ،داوری بر خط و مسائل حقوقی آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،1386 ،ص .33
 3ابوترابی ،محمد ،داوری بر خط و مسائل حقوقی آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،1386 ،ص .25

چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

قبل از اینکه ادله  -مستندات و دفاعيات از طریق وسایل الکترونيکی ارسال گردد؛ می توان مباحث

به ابالغ و اطالع از روند داوري را سریعتر می كند .1اولویت یک عالمت براي گيرنده نامه و در
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صورت امکان دیدن نامه زودتر از بقيه نامه ها یکی از راهکارهاي تسریع روند داوري آنالین نيز می
تواند فرض شود.
در صورت تعدد داوران برابر نظام حقوقی فرانسه و ایتاليا داوران می توانند با ارتباط تلفن تصویري
با همدیگر هم فکري كرده و راي را بدون تغيير صادر نمایند .ماده ( 28 )1مقررات سال  1998مقرر
می دارد دبيرخانه باید نسبت به اعالم متن داوري كه توسط دیوان داوري امضاء شده اقدام نماید.
ماده ( 26 )5قوانين داوري دادگاه لندن در مورد داوري بينالمللی مورخ  1998هم به انتقال كپی
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هاي داوري كه به تصدیق داور رسيده اشاره دارد .در این حالت اطالع رسانی با ایميل امن با درج
زمان و تاریخ این امکان زمينه اطالع از راي براي طرفين داوري را فراهم می سازد.
تبادل ایميل هيچ تفاوتی از حيث مفﻬوم و عملکرد با تلگرام و نامه نداشته و داراي همان آثار
مترتب بر مکاتبات دیگر خواهد بود .از جﻬت اینکه آیا آراي داوري داراي امنيت حقوقی بوده و آراي
داوري الکترونيکی داراي اعتبار هستند و یا نه می توان گفت در مورد اسناد الکترونيکی؛ نسخه هاي
اصلی داوري داراي اعتبار الزم هستند كه امکان اصالح و تغيير و درخواست تجدیدنظر آنﻬا هم وجود
دارد.
البته در برخی از قوانين ملی نيازي به صدور حکم به شکل خاصی نيست و در نتيجه شکل
الکترونيکی راي داوري به رسميت شناخته می شود .در بریتانيا  ،به عنوان مثال  ،بخش  52قانون
داوري  ، 1996بيان داشته كه طرفين می توانند در خصوص نوع حکم توافق كنند .یا به طور مشابه ،
در سوئيس  ،ماده  )1( 189قانون سوئيس در حوزه حقوق بين الملل خصوصی  ،در مبحث مرتبط با
راي داوري  ،بيان نموده راي باید به شکلی صادر گردد كه مورد توافق طرفين باشد .عالوه بر این ،

1

موسوی ،علی ،سبز علی گل ،محمد ،گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر سطح یک ،تهران :انتشارات صفار،1389 ،

ص .337

در هلند  ،در ماده ( 1072ب) ()3مبحث داوري قانون آیين دادرسی مدنی به این امر اشاره نمود كه
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داوري می تواند به صورت الکترونيکی؛ اجرا ،صادر و امضا گردد .1اما داوري آنالین نمی تواند
الزامات قوانين سنتی را به طور كامل نادیده بگيرد .یعنی اگر روش داوري مطابق با توافق طرفين یا
مطابق با قانون كشوري كه داوري در آن صورت گرفته نباشد و با آن در تعارض باشد ،اجراي آن با
مشکالتی مواجه خواهد بود.2

.2

ایميني و حصول اطمينان از داوری آنالین

جﻬت احراز هویت نيز می توان از امضاي الکترونيکی استفاده نمود؛ چنانچه مطابق ماده  7قانون
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تجارت الکترونيک ایران در صورت الزم به وجود امضا امضاي الکترونيکی كفایت خواهد كرد و معتبر
می باشد .در بند  1ماده  5قانون نمونه تجارت الکترونيک آنسيترال هم امضاي الکترونيکی به مثابه
امضاي معتبر یک شخص حقيقی قابل قبول ميباشد .دستورالعمل امضاهاي الکترونيکی اروپا هم به
عدم امکان انکار امضا الکترونيکی و صحت آن توجه شده است.3
احراز هویت طرفين و شﻬود و مطلعين با مرجع داوري است كه با استفاده از كارشناس و متخصص
ارتباطات و فناوري اطالعات قابل بررسی است .اما جﻬت محافظت از اطالعات رمزگذاري و غير
قابل دسترس كردن اطالعات براي افراد غيرمجاز می توان با الگوریتم و یک رمز و یا رمز گشایی
روند معکوس جﻬت ضمانت محرمانه بودن سيستم نامتقارن از دو كليد براي رمزگذاري و رمزگشایی
نموده كه بدون داشتن رمز صحيح هيچ كس قادر به خواندن پيام نخواهد بود .رمز مورد نياز براي

Kaufmann-Kohler, Gabrielle, Op cit, p 437.
HERBOCZKOVÁ, JANA, CERTAIN ASPECTS OF ONLINE ARBITRATION, Journal of

1

2

American Arbitration, Vol. 1, No. 1, 2001, p11.
3

توكلی ،زهرا ،اعتبار حقوقی داوري اینترنتی در تجارت بينالمللی ،تحقيقات حقوقی آزاد ،دوره  ،8شماره  - 28شماره پياپی ،28

 ،1394ص .104

خواندن پيام به طور جداگانه از پيام به گيرنده فرستاده می شود و او را به مسير دیگري غير از آن پيام
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می رساند .هنگامی كه محرمانه بودن با استفاده از رمزگذاري تضمين شد براي هر دو طرف و فرد
رسيدگی كننده این امکان وجود دارد با با چک كردن جزئيات از روند داوري مطلع شده و حتی تمام
داده ها قابل نسخه برداري دیجيتالی خواهد بود.1
.3

موضوع محل داوری و تشریفات دادرسي

موضوعی كه در داوري آنالین قابل طرح است این است كه هدف از داوري مجازي روش
كاستن از هزینه ها و تسریع دادرسی خصوصی طرفين اختالف است اما آیا طرفين ملزم به تشریفاتی
فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره سوم(پياپي،)7پایيز98

كه تضمين كننده دادرسی صحيح و منصفانه به شمار می رود ،نيز هستند یا خير؟
در این ميان بر اساس نظر عده اي داوري نوعی قضاوت خصوصی بوده مطيع مقررات آیين
دادرسی نيست ،داور می تواند راسا یه به درخواست طرفين در جریان داوري ،عالوه بر تشریفات
قانونی اصول مسلم حقوقی را نيز دور زده و ملزه به تبعيت از آن نيست؛ چراكه نظام آنالین می تواند
تشریفات دادرسی الکترونيک ناقص و یا كامل بوده و با توجه به ماهيت توافقی بودن آن ،فاقد
تشریفات دادرسی است .در تقابل با این مسئله عده اي اصول دادرسی را اموري دایمی ،كلی ،ارزشی
و انتزاعی تلقی نموده كه در هر حال باید الزم اجرا و الزم االتباع ميباشد.2
به نظر ميرسد باید به این مسئله توجه نمود كه تشریفاتی كه در جریان رسيدگی قضاوت دولتی
به دليل ماهيت خاص آن و حفظ حقوق افراد بوده كه نظم عمومی تلقی شده و جنبه آمره اي به

 1پارسا ،الﻬه ، 1395 ،اصول حاكم بر داوري با استفاده از تکنيک هاي آنالین ،كنفرانس جﻬانی روانشناسی و علوم تربيتی ،حقوق و
علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم ،ص 9
2

علی محمدي ،زهرا ،بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوري ،كنفرانس مفاهيم مالی و اداري در نظام حقوقی ایران با هدف

بﻬبود و توسعه سيستم حقوقی ،1395 ،ص 5

خود گرفته كه عدم رعایت آن می تواند منجر به بی اع تباري جریان رسيدگی و راي صادره شود؛
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كه با توجه به ماهيت و فلسفه وجودي داوري فاقد معناست.
به واقع الزم نيست كه كل مسائل و اصول حاكم ب ر دادرسی قضایی در این حوزه رعایت
گرددد؛ اما رعایت حداقل تشریفات امري ضروري است؛ چراكه این امور ضامن اجراي اصول
حقوقی بود كه رعایت برخی از آنﻬا امري بدیﻬی در دادرسی تلقی می شود .چنانچه داور باید بر
اساس اصولی چون محرمانه نگه داشتن روند داوري و با استفاده از قواعد حل تعارض و رعایت
رازداري ،به موضوع رسيدگی كند و نمی تواند این قبيل اصول را نادیده بگيرد 1.و یا اینکه اصوالً
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رعایت اصل بی طرفی )بعد عينی /ماهوي( و استقالل )بعد ذهنی /شکلی( در هر نوع داوري الزامی
است.2
اما در مقابل اراده و آزادي طرفين در صورت عدم مغایرت با قواعد آمره از جمله اصول دادرسی
عادالنه قابليت اعمال و اجرا خواهد داشت .در نظام حل و فصل اختالفات در عرصه تجارت
الکترونيکی نيز با اینکه می توان به طور كلی یا جزئی از طریق ارتباطات الکترونيکی دعاوي را حل
و فصل نمود و با بکارگيري و استفاده از نرم افزارهاي مختلف در ارتباطات الکترونيکی دعاوي را
رفع و رجوع كرد ،اما این مسئله باید با رعایت ماوردي چون رسيدگی و توجه به ادله و استماع
گواهی شﻬود؛ رعایت اصل تناظر ،اصل دفاع باشد و رعایت این گونه موارد در هر نوع دادرسی فارغ
از شکل آن متضمن رعایت دادرسی عادالنه است.
مضافا درست است كه ماهيت این نوع رسيدگی با دادگاه متفاوت می باشد اما در نﻬاد داوري
هم ،داوران به هنگام رسيدگی باید به ضوابط و اصول حقوقی و مفاد قرارداد توجه نمایند .چنانچه

Cachard O, International commercial arbitration- electronic arbitration, copy right unitednation, 2003, p10.
Rafal morek, online arbitration: admissibility within the current lagal frame work, 202, 1999, p217.

1
2

در حقوق ایران در صورت مغایرت راي داوري با نظم عمومی جامعه ایرانی ،راي قابل اجرا نخواهد
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بود و فاقد اعتبار است.
هر چند كه اصوالً مطابق قواعد حقوق بين الملل خصوصی ایران اشخاص از حيث احوال شخصيه
و سایر موارد شخصی خود تابع مقررات كشور متبوع خویش هستند 1اما گاها رأي داوري ممکن است
در صورت صدور با سوء نيت و نقض مفاهيم اساسی عدالت ابطال شود . 2البته در صورت وجود
شک در تشخيص این مسئله كه موضوع تشریفات دادرسی است و یا جزو اصولی است كه الزامی
ميباشد كه الزم االتباع هستند؛ این وظيفه داور است كه تشریفات را از اصول بازشناسی كند و در این
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خصوص تصميم گيري نماید.3
البته در داوري آنالین می توان از تمام قواعد داوري سنتیّ استفاده نمود و آنالین بودن رسيدگی،
در هر حال فارغ از تمامی اوصاف دادرسی سنتیّ نيست و گاهی همان مقررات حاكم بر داوري سنتی
در مورد آن جاري است .پس در داوري آنالین نيز امکان دارد از آیين هایی كه براي داوري هاي
معمول رایج و متداول است ،استفاده نمود .چنانچه از قواعد داوري اتاق بازرگانی بين المللی یا
قواعد داوري آنسيترال می توان بﻬره برد .در این حالت با رعایت این اصول؛ دادرسی منصفانه و
عادالنه محقق شده و التزام محاكم دولتی مبنی بر اجراي رأي نيز بدون خدشه خواهد بود.
در خصوص تعيين مقر داوري در صورت اجراي آئين داوري به طور كامل به صورت آنالین و
از راه دور با طرفين و داوران در محل هاي جداگانه و با توجه به اینکه داوري مجازي فاقد مکان و

-1

شﻬبازي نياز ،مرتضی ،مرتضی و همکاران ،1392 ،مفﻬوم نظم عمومی در حقوق بين الملل خصوصی و جایگاه آن در داوري

تجاري بين المللی ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم قضایی ،دوره  ،43شماره  ،1ص .100
 - 2ایرانشاهی ،عليرضا ،1389 ،ا ثر فراسرزمينی احکام ابطال آراء داوري تجاري بين المللی  ،مجله تحقيقات حقوقی ،شماره ،3.ص
.245
 3خدابخشی ،عبداهلل ،قواعد داوري و دعاوي مربوط به آن در رویه قضایی ،تﻬران ،انتشارات شركت سﻬامی انتشار ،1397 ،ص 545

قلمروهاي جغرافيایی به مفﻬوم خاص آن ميباشد؛ تئوري عدم استقرار مکانی و بی مکان داوري آنالین

238

بيان شده است.1
این در حاليست كه مقر داوري داوري بين المللی از نظر جغرافيایی برابر ماده  20قانون نمونه
آنسيترال توسط طرفين قابل تعيين است؛ در این مقررات بيان شده كه طرفين مجاز به انتخاب آزادانه
مکان داوري هستند و محل مؤسسه داوري مورد نظر می تواند به عنوان محل داوري انتخاب گردد .با
عدم توافق محل داوري هم خود محکمه داوري با توجه به شرایط پرونده از جمله آسایش و راحتی
طرفين محل داوري را تعيين می كند .بنابراین تعيين محل رسمی داوري چه با تصميمگيري طرفين
چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

دعوا و چه از طریق خود نﻬاد داوري و داوران وجدو دارد و در خصوص داوري آنالین نيز هم
صادق است و نمی توان گفت كه این نوع داوري در همه حاالت بی محل و فاقد محل خاصی براي
داوري می باشد.
البته درست است كه این داوري تابع قوانين و مقررات محل داوري نيست و تحت شمول هيچ
یک از قوانين ملی با محدوده اختيارات خاص نمی باشد ،2اما در صورت توافق طرفين بر محل
خاص ،این توافق صحيح است و با عدم توافق مکان داوري مکان استقرار سرورها و یا كامپيوتر اصلی
و یا محل ارسال و دریافت ایميل هاي داور محل داوري در نظر گرفته می شود.3
در این حالت با وجود فورجه زمانی مشخص در جدول زمانبندي شده اي در قالب فرم هاي
الکترونيکی در سایت متعلق به نﻬاد داوري می توان از نظر طرفين و یا توافق آنﻬا در مورد شکل
رسيدگی اطالع حاصل نمود در خصوص محل داوري نيز از همين روش می توان براي آگاهی از نظر
طرفين و در نﻬایت انتخاب محل داوري بﻬره برداري كرد.

 1پارسا ،پيشين ص .6
Beaufort Developments (NI) Ltd v. Gilbert-Ash N.I. Ltd, (1998) 2 WLR 860

2

Vahrenwald, M. Wilikens, P. Morris, from the Joint Research Center of the European Commission,

3

Out-of- court dispute settlement systems for e-commerce. Part IV: Arbitration, P 87.
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اصل محرمانگي و کتبي بودن در داوری آنالین

مسئله اي كه در داوري آنالین محل شبﻬه و تردید است بحث محرمانگی و كتبی بودن آن است.
در واقع با اینکه اسناد الکترونيکی اسناد معتبري ستند كه در دادگاه ها قابل استفاده و قابل قبول تلقی
می گردند؛ اما شرط كتبی بودن حکم براي داوري امري الزامی است و یا خير؟
به واقع آیا می توان گفت داوري امري است كه تنﻬا از طریق كتبی بودن الزم االجرا می باشد؟
حتی به فرض قبول این نظریه ،در این حالت می توان با ارائه یک كپی از حکم الکترونيکی و یا صدور
حکم در فرم هاي فيزیکی و یا با استفاده از روش تركيبی به این شکل كه یک كپی تﻬيه و توسط
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داوران امضا شود ،مسئله كتبی بودن و الزامی بودن آن در داوري رفع و رجوع می شود.1
اما گاهی مسئله این است كه مقررات داخلی خود كشورها به كتبی بودن داوري اشاره نموده است؛
در این خصوص می توان به مقررات در سطح اتحادیه اروپا  ،ماده ( 9 )1از دستورالعمل تجارت
الکترونيک اشاره نمود كه از كشورهاي عضو می خواهد اطمينان حاصل كنند كه سيستم حقوقی آنﻬا
اجازه می دهد قراردادها با وسایل الکترونيکی منعقد شود.
البته در مواردي نيز به این موضوع اشاره شده كه نوشته منحصر به نوشته فيزیکی نيست ،چنانچه
مفﻬوم «نوشته» در ماده  7قانون نمونه و ماده  7قانون داوري تجاري ایران نيز با قيد «نظایر آنﻬا» حصري
نبوده و وسایل الکترونيکی براي ایجاد مدرك مکتوب و قابل استناد در محاكم قابل قبول ميباشد.
مضافا اسناد كاغذي داراي خصوصيتی ویژه نيستند كه به واسطه فقدان آنﻬا موافقتنامه داوري هم
موجودیت نيابد؛ مدارك الکترونيکی ،به طور صریح یا ضمنی؛ در بند  6ماده  5قانون داوري 1996
انگليس؛ بند  5ماده 1031قانون آیين دادرسی مدنی آلمان؛ ماده  178قانون حقوق بين المللی خصوصی

 1یاقوتی ،ابراهيم ،كيوانی ،ميترا ،1398 ،بررسی چالش هاي داوري الکترونيکی ،مجله تحقيقات حقوق خصوصی
و كيفري ،شماره  ،40ص .134

سوئيس ،ماده  1443قانون آیين دادرسی مدنی فرانسه ،ماده  1677قانون قضایی بلژیک؛ ماده  16قانون
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داوري جمﻬوري خلق چين )مصوب ( )1995و بند  2قانون فدرال ایاالت متحده راجع به داوري
مورد اشاره واقع شده است.
قانون نمونه آنستيرال درباره تجارت الکترونيکی ( )1996قانون نمونه آنستيرال درباره امضاهاي
الکترونيکی)  )2001كنوانسيون آنستيرال درباره استفاده از وسایل ارتباط الکترونيکی در قراردادهاي
بين المللی ( )2005و قوانين داخلی كشورها هم در باب تجارت الکترونيکی به بيان و تشریح موارد
و مباحثی پرداخته است كه تمامی این مباحث نشان از قبول این نوع شکل داوري دارد.
چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

اما در كنوانسيون نيویورك وجود عبارت توافق نامه كتبی در مباحث مرتبط با داوري در یک
قرارداد یا توافق داوري امضا شده توسط طرفين این ذهنيت را تلقی می كند كه این كنوانسيون به این
نوع شکل داوري و اعتبار آن اشاره نکرده است .1به عبارت دیگر  ،كنوانسيون نيویورك هيچ چيزي
در مورد انتقال الکترونيکی به عنوان وسيله احتمالی انعقاد یک توافق داوري بيان ننموده است.
اما به طور كلی  ،استفاده از فناوري هاي جدید در مراحل داوري قابل قبول می باشد و نظر بر
توافق طرفين  ،داوران می توانند شواهد آنالین را جمع آوري كرده و شﻬادت شفاهی را با شواهد
كتبی جایگزین كنند تا روند رسيدگی كوتاه شود .با این وجود  ،اگر برخی از قوانين ملی وجود
جلسات حضوري ميباشد ،طرفين و داوران ملزم به وجود و رعایت این شرط هم هستند  .مضافا در
صورت قبول مقررات و قوانين دولت مجري در مورد نگارش الکترونيکی داوري ،هيچ مانعی براي
اجراي راي الکترونيکی وجود نخواهد داشت.
مضافا عبارت «نوشته» در بردارنده سند الکترونيکی است كه منظور از آن تمام آثار بشري بر روي
شيئی می باشد و حافظه الکترونيکی نيز مشمول آن خواهد بود .عالوه بر این قانون تجارت الکترونيکی

Article II (2) of the New York Convention

1
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ایران هم پيام الکترونيکی را در حکم نوشته تلقی نموده و به عنوان دليل قبول دارد )مواد  6و 12
قانون یاد شده).1
موضوع عمالً ایجاد اشکال نخواهد كرد چرا كه می توان موافقتنامه یا رأي را پرینت گرفته و به
امضاء طرفين و داور رساند كه در این صورت شرط كتبی بودن نيز محقق شده است و در نﻬایت می
توان رأي داوري آنالین را براساس كنوانسيون نيویورك شناسایی و اجرا نمود.
یکی دیگر از مسائلی كه در خصوص رسيدگی هاي مجازي قابل تامل است؛ محرمانه بودن آرا و
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نحوه رسيدگی است؛ این مسئله در داوري آنالین با حساسيت بيشتري همراه است؛ چنانچه در داوري
هاي الکترونيکی عالوه بر این مؤسسه داوري موظف است براي طرفين مشخص نماید كه از اطالعات
و مدارك ارائه شده به وب سایت چگونه استفاده و بایگانی می گردد و آیا امکان دسترسی عموم به
آن وجود دارد و یا خير؟ و چگونه آرا از دسترسی عموم خارج

است2 .

برخی بيان داشته اند حل اختالفات در داوري با رعایت قواعد حاكم بر علنی بودن محاكمات و
حفظ منافع و تساوي طرفين اختالف  3و هم چنين توجه به اصل محرمانه بودن همراه است؛ چراكه
در هنگام انعقاد موافقتنامه و ارجاع اختالف به شيوه هاي مزبور ،به طور ضمنی شرط محرمانه بودن(
عنوان شرط ضمنی) موافقت نامه داوري مورد تایيد و قبول طرفين بوده است؛ برخی نيز با قبول

 1ميرشکاري ،عباس ،سليمی ،محسن ،1398 ،درآمدي بر روش هاي آنالین حل اختالف ( ،)ODRفصلنامه تحقيقات حقوقی خصوصی
و كيفري ،شماره  ،39ص 73
Hornle, Ibid, p 63.

2

 3عنایت ،حسين ،محرمانه یا آشکار بودن داوري تجاري ،مجله تحقيقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه شﻬيد بﻬشتی،
شماره  ،1378 ،28-27ص .95

محرميت در داوري آنالین آن را براساس مذاكرات ميان داوران و ماهيت قضایی داوري در نظر گرفته
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اند.1
جداي از این موضوع ،مطلب این است كه چه موضوعی شامل محرمانه بودن داوري می شود ؟
آیا می توان آن را ان تشار داد و یا خير؟ به نظر ميرسد در این حالت باید به حيطه و محدوده توافق
طرفين در این خصوص مراجعه نمود؛ مضافا این مسئله امري مسلم است كه پيشنﻬاد و نظر شخص
ثالث مانند ميانجی و سازش دهنده جﻬت تسﻬيل توافق با اصل محرمانه بودن منافات داشته و این
مسئله صرفا در صورت رضایت طرفين اختالف ممکن خواهد بود.
چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

البته رعایت محرمانگی داوري آنالین«حق استناد به حکم در مقابل ثالث» 2و حق «آزادي دفاع از
خود» 3را در بر نمی گيرد .راي داوري به عنوان ارایه مستندي براي اثبات و اعمال یک حق عليه
شخصی كه در جریان رسيدگی حضور نداشته و یا استناد به نتایج حاصل از رسيدگی در برابر ثالث
قابل قبول است؛ اما در غير این صورت و با عدم رعایت اصل محرمانگی در مشاوره و مذاكرات
ميان داوران ،در صورت تخلف داور ،داور می تواند عزل گردد و یا حتی رأي داوري ابطالشده و بحث
مسئوليت مدنی داور و یا ضمانت اجراي كيفري در خصوص وي مطرح شود.
در آراي مختلفی در انگليس حکم بر محرمانه بودن رسيدگی ها و اینکه تعﻬد محرمانه بودن یک
تکليف قانونی 4است مورد اشاره قرار گرفته؛ و یا اینکه رویه قضایی سوئيس و فرانسه هم محرمانه

 1درویشی هویدا ،یوسف ،1392 ،اصل محرمانه بودن در شيوه هاي جایگزین حل اختالف ،فصلنامه دیدگاه هاي حقوق قضایی ،شماره
 ،62ص .42
2

le droit ďopposer La sentence aux tiers
La liberté de se defender
4
Devoir legal
3

بودن بودن داوري را خصوصيت ذاتی موافقت نامه داوري در نظر گرفته و دیوان عالی سوئد محرمانه
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بودن را به عنوان بخش ذاتی پروسه داوري خوانده است؛ البته رویه قضایی ایاالت متحده و استراليا
وجود هرگونه تعﻬد ضمنی در مورد محرمانه بودن رسيدگی هاي داوري رد شده است.1
بﻬرحال رعایت اي اصل مﻬم در اقانون نمونه سازش تجاري بين المللی آنسيترال (مصوب )2003
در ماده  8این قانون زیر عنوان «افشاي اطالعات» مورد تاكيد می باشد كه در صورت دریافت اطالعات
توسط سازش دهنده از هر یک از طرفين راجع به اختالف امکان افشاي محتواي اطالعات را براي
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طرف دیگر رسيدگی وجود دارد ،اما در صورت وجود شرط محرمانه ماندن ،اطالعات نباید براي
طرف هاي مقابل رسيدگی سازش افشاء گردد.
برابر بند  3ماده  5قواعد ميانجی گري دیوان داوري بين المللی لندن نيز هر موضوعی كه در
طول جریان ميانجيگري به طور خصوصی به ميانجيگري اعالم می گرد؛ بدون رضایت طرف مزبور
براي طرف یا طرف هاي قابل افشاء نخواهد بود .در قواعد داوري دیوان داوري بين المللی لندن و
نيز قواعد داوري و قواعد ميانجيگري تجاري انجمن داوري آمریکا هم مسئله محرمانه بودن مورد
تاكيد و توجه قرار گرفته است.
به نظر ميرسد با توجه به این مﻬم در داوري و جایگاه ویژه آن مسئله اي است كه نه تنﻬا در
داوري هاي فيزیکی بلکه در داوري هاي آنالین نيز باید رعایت شود ،نحوه حفاظت از آرا و عدم
انتشار آن نيز با كمک نرم افزارها وجود دارد و مانع جدي بر سر راه رعایت این اصل در این حيطه
نيز وجود ندارد.
برآمد:
درست است كه حس مذاكره ،داوري ،سازش در رسيدگی و انجام مستقيم از سوي افراد انسانی
در محيط فيزیکی قابل اعتمادتر می باشد و طرفين داوري به خصوص در فضاي در ایران نسبت به

 1درویشی هویدا ،پيشين ،ص .53

آن متمایل تر هستند؛ و داوري آنالین فاقد ویژگی ارتباط ،احساس ،فﻬم مشترك ،روح حاكم بر
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مسائل و جلسات مذاكره و داوري است ،اما با وجود پيشرفت هاي فناوري ،این مسئله امري غير قابل
انکار است كه هر روزه عيوب فصاي مجازي به حداقل خود رسيده و با امکان ارتباط تصویري و
گسترش ارتباطات بين المللی استفاده از این جﻬت حل و فصل اختالفات امري اجتناب نابذیر است.
اما باید توجه نمود كه داوري آنالین صرفاً تركيبی از داوري سنتی و آنالین نيست و با اینکه تأكيد
بر وجود برخی عناصر خاص در داوري آنالین مانند بی طرفی و استقالل داوران و توجه به اصل
حاكميت اراده همانند داوري سنتی اهميت دارد ،اما به دليل ماهيت ویژه آن گاهی عناصر این دو نوع
داوري ممکن است متفاوت باشد؛ این نوع داوري نوپا بودن و تازه از طرفی مستلزم جلب اعتماد

جﻬت جلب اطمينان و اعتماد به آن از طرف عامه مردم با اشاره مستقيم و صریح در قوانين مورد تاكيد
و تایيد قرار گيرد.
در این راستا قانون باید به اهم چالش هاي این حوزه جواب صریح داده و با به رسميت شناختن
آن باب تازه اي را در روش هاي حل اختالفات مجازي به روي كاربران این حوزه بگشاید؛ لذا با
وجود امکان اعمال مقررات داوري به صورت عام در مورد داوري آنالین با توجه به شرایط حاكم بر
داوري آنالین قوانين و مقرراتی خاص باید در این حوزه پيش بينی گردد.
مسئله دیگر در سطح بين المللی این است كه اگرچه استفاده از مکانيسم هاي حل اختالفات
آنالین هر روز بيشتر مورد توجه است ،اما به نظر نمی رسد كه داوري تجاري بين المللی از رویه هاي
كامالً الکترونيکی استفاده كند .به احتمال زیاد تركيبی از سيستم هاي الکترونيکی و روشﻬاي سنتی
مورد استفاده قرار می گيرد و اگرچه بسياري از سيستم هاي حقوقی ملی و همچنين اسناد بين المللی
(مانند مدل قانون داوري  ،مدل قانون تجارت الکترونيکی  ،دستورالعمل تجارت الکترونيک اتحادیه
اروپا) از الکترونيکی شدن معامالت تجاري و در نتيجه حل اختالف حمایت نموده اند ،اما هنوز

چالش های داوری آنالین در نظام حقوقي ایران و نظام حقوق بين الملل

طرفين در استفاده از تکنيک هاي آنالین است ،و از طرفی داراي ویژگی هاي خاصی است كه باید به
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مطابقت این نوع داوري با الزامات كنوانسيون نيویورك امري مسلم است .كنوانسيون مزكور نشان
دهنده یک ابزار حقوقی بسيار قوي است؛ اما از طرفی الزامات آن براي اجراي حکميت داوري با
مشخصات داوري آنالین سازگار نيست و تنﻬا می توان با تفسير گسترده اي از مفاد آن داوري آنالین
را توجيه نمود؛ حال آنکه اشاره مستقيم به این نوع داوري و بيان صریح شرایط و ویژگی هاي آن هم
چون داوري فيزیکی در دنياي واقعی با پيگيري تحوالت جامعه مدرن  ،مدرن سازي و اصالح آن
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امري ضروري است كه باید مورد توجه قرار گيرد.
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