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 چکیده

عامالتی منند هما ت،ممکن اسدر عصر حاضر اشخاص تمایل دارند که معامالت خود را به دلیل وجود مزایا در محیط آنالین منعقد کنند، بنابراین

جازی مه در فضای د معاملطرفین در زمان انجام تعهدات دچار اختالف شوند که الزم است همانکونه که انعقا ،عقد میشودکه به صورت سنتی من

الین است. اوری آن، دهای حل و فصل اختالفات در فضای مجازین شیوه حل و فصل شود یکی از شیوهصورت گرفته است اختالفات هم به همی

ند ی رعایت کناوری سنتست یافتیم که تمام اصول و قواعدی که طرفین و داور موظف هستند در داین نتیجه د های صورت گرفته، بهبا بررسی

رفین باید طساوات بین رفی و ممکتوب بودن توافقنامه داوری است. رعایت اصل بیط ،نیز باید در داوری آنالین نیز مراعات نمایند. یکی از اصول

الغ گردد. ه طرفین ابر باید باالجرا هستند و بدین منظون نیز مانند داوری سنتی معتبر و الزممحترم شمرده شود. آرای صادره از داوری آنالی

فین به داوری اعتماد طر ن عواملبرای گرایش اشخاص با اینکه اختالفات خود را به طریق آنالین حل نمایند باید عواملی را مهیا نمود. یکی از ای

ی حریم خصوص العات ورد دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین برقراری امنیت در مسیر تبادل اطاست که باید این اعتماد حاصل گردد. مو

های آنالین ه از تکنیکاستفاد است که باید با وسایلی مانند امضای دیجیتال یا رمزگذاری این امنیت تامین شود تا مسیر رشد و توسعه داوری با

 ردد.هموار گردد و قوانینی در این راستا تدوین گ

 های جایگزین، داوری، آنالین.مجازی، حل و فصل اختالفات، شیوه : فضایواژگان کلیدی
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Abstract 

Nowadays, people tend to do their transactions in the online environment because of the advantages, so; 

the same as traditional transactions concluded,maybe the two parties argue at the time of commitment. 

Since, the transaction has been done in cyberspace the disputes should be resolved in the same way. One 

of the dispute settlement practices in cyberspace is online arbitration. 

According to the previous studies, all the arbitrator principles and rules which are required to comply by 

the parties and arbiter in traditional arbitration should also be done in online arbitration. One of the 

principles is the written arbitration agreement. The principles of impartiality and equality between the 

parties must be respected.The opinions issued by online arbitration are similar to traditional arbitration, 

valid and should be communicated to the parties. Some factors should be provided for the tendency of 

people to resolve their differences through online arbitration. One of these factors is trust of the parties to 

this kind of arbitration. 

Identifying the identity of the parties and the establishment of security in the exchange of information and 

privacy are other factors which should be gotten withdevices such as digital signatures or encoding in 

order to smooth the path of growth and development using online techniques and rules. 

Keywords: cyberspace, resolve of disputes, alternative practices, arbitration, online. 
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 مقدمه

ل اختالفات از حلو فص تی ناشیتوسعه روزافزون کاربرد اینترنت اختالفات ناشی از تجارت الکترونیک رو به افزایش است. اغلب سازوکارهای سن با

ه با دی در رابطجمسائل  از جمله داوری سنتی برای حل این اختالفات نامناسب هستند؛ این سازوکار زمان و هزینه زیادی را تحمیل میکند و

یات دید در ادبجپدیده  حیت و اجرای رای به وجود میآورد. به عبارت دیگر فضای مجازی با این حجم از امکانات تکنولوژی به عنوان یکصال

اختالفات  ان باشد کها این بیرو شروع داوری الکترونیکی میتواند بداوری تجاری بین الملل سنتی را به چالش کشیده است. از این ،رژیم حقوقی

صل اختالف فوش حل و دهند بایستی به صورت الکترونیکی حل و فصل گردند. داوری الکترونیکی یک رونیکی که در فضای مجازی رخ میالکتر

نتی، پست اینتر یهاق شبکهاست که به موجب آن تمام فرایند داوری از جمله ارائه الیحه به دیوان داوری و کل جریان داوری از طری

 گیرد.گفتگو یا ویدئو کنفرانس صورت میهای الکترونیکی، اتاق

ت به صور در حال حاضر برخی از نهادهای داوری با سابقه طوالنی در امر داوری، خدمات خود را در خصوص حل و فصل اختالفات

اوری به دکا، جریان ریوری آمدهند. به عنوان مثال در سازمان جهانی مالکیت فکری، اتاق بازرگانی بین المللی، انجمن داالکترونیکیارائه می

های قنامهعتبار توافا عدم اعتبار یباعث ایجاد سواالت حقوقی در رابطه با ا ،رسیدگی جدید گیرد. پیدایش این نهادصورت الکترونیکی صورت می

ویب الت بدون تصسوان ای االجرا بودن آرای صادره و شناسایی آنها و سواالت متعدد دیگری شد که بدون شک پاسخ به تمامالکترونیکی، الزم

رائه دهد امل و جامع پاسخی کا تواند رافع تمام ابهامات موجود باشد ونامه امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه یک مقاله نمیقانون یا آئین

خته و کلی آن پرداششرایط و  تدا به توافقنامه داوریای که ابشکلی داوری آنالین هستیم به گونهبنابراین در مقاله حاضر درصدد بیان مسائل 

 دهیم.سپس به ترتین فرایند داوری و عوامل موثر بر توسعه داوری آنالین را مورد بحث و بررسی قرار می

 

 آنالین .توافقنامه داوری1

ارتباطات امروزه ا در نظر گرفتن حضورمان در عصر باولین گام در راستای داوری آنالین انعقاد توافقنامه داوری میان طرفین و داور است. 

کننده است بیشتر با ذی یا دست خط و امضای طرفین شرکتهای سنتی که معموال شامل گزارش با چاپ کاغهای داوری به جای فرمتوافقنامه

از جمله  هایمهبا چنین توافقناشوند در حالیکه چارچوبهای قانونی مرتبط استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد می

 های داوری. یکی از شرایط اعتبار توافقنامهتصویب و تثبیت شده استای قبل از فراگیر شدن اینترنت در ساله  نیویورک 1958کنوانسیون 

...... "این ماده مقرر میدارد:  نسیترال به آن اشاره شده است قانون نمونه آ 72است که در ماده  1مکتوب بودن آنالین مانند داوری سنتی

اعالم نمود که  2005کنوانسیون  9ماده  2همچنین در خصوص شرط مکتوب بودن بند  "توافقنامه داوری باید به شکل مکتوب باشد........

 سلههرگاه قانونی، کتبی بودن مراسله یا قراردادی را ضروری بداند یا عواقبی برای فقدان مکتوب بودن آن مقرر دارد این الزام به وسیله مرا

الکترونیکی محقق خواهد شد. در صورتی که اطالعات مندرج در آن به طریقی قابل دسترسی باشد که بتوان آن را برای مراجعات بعدی به 

کارگرفت به این ترتیب به همه مباحث موجود در زمینه معتبر دانستن اشکال مختلف اسناد الکترونیکی تمام مباحث را به نحو شایسته پوشش 

ای تنظیم شده است تا با پیشرفتهای آینده در زمینه روابط تجاری ا برای خود تکنولوژی در حقوق مدرن هموار نمود و بگونهداد و راه ر
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ترین و مهمترین هدف آن جلوگیری از انکار و تخلف ب یک مفهوم قراردادی است که اصلیکلمه مکتوHill,2003))هماهنگی داشته باشد. 

تر و تر و جامعه با ابزار الکترونیک بسیار دقیقوسیله ثبت و حفظ مفاد آن است. مسئله ثبت و نگهداری یک توافقنامطرفین از تعهداتشان به 

های کاغذی تر از سیستمآنالین حتی قویهای کاغذی امکانپذیر است و مسئله رعایت شرط مکتوب بودن توافقنامه در داوری تر از سیستمامن

ها، تگرام، فکس مایلند توسط تبادل ایمیل یا حتی کلیک ساده بر روی له تجاری بیش از استفاده از نامهمعام قابل توجیه است. طرفین یک

ها شده و یا یک قرارداد داوری را تنظیم نمایند. تبادل ایمیل به لحاظ مفهوم و عملکرد هیچ تفاوتی با تلگرام و وشواره وارد معاهدات و توافقنامهم

قع سیستم پیشرفته ای از همان مکانیزم است و میتوان آن را با تلگرام و نامه مشابه دانست و همان آثار را بر آن مترتب نامه نداشته و در وا

 (1393ی،)مسعودنمود. 

ا و هد وسایل ارتباطی سنتی مثل تلگرامتواند به نحوی به عنوان معادلی برای عملکروسایل الکترونیک از قبیل پست الکترونیکی و وب سایت می

ت تکنولوژی مفهوم وسایل الکترونیکی نیز در آینده گسترش خواهد یافت. ید توجه داشت که با توجه به پیشرفها در نظر گرفته شود. البته بانامه

ماده قانون داوری بلژیک به این مورد اشاره شده است.  1677و  1449قانون نمونه آنسیترال، ماده  72کنوانسیون نیویورک، ماده  2در ماده 

هده در صورتی مکتوب است که در آن سند امضاء شده دهد . یک معای مکتوب بودن ارائه مینه انسیترال درک وسیعتری از واژهقانون نمو 7(2)

آورد در ها را فراهم میاز توافقنامه 2ه یک گزارش ثبت شدهتوسط طرفین و یا تبادل نامه ها، تلکس، تلگرام یا سایر وسایل ارتباط از راه دور ک

 آن گنجانده شده باشد.

ون یورک و قانسیون نیوشود که بتواند به عنوان گزارشی ثبتی یک توافقنامه عمل کند. کنوانتعریف مکتوب بودن شامل هر روش ارتباطی می

ست پک از قبیل کترونیلوسایل ا اما.های داوری الکترونیکی اعتبار دهدتنظیم نشده که به طور معمول به توافقنامه نمونه آنسیترال طوری

نابراین بد. ظر گرفته شونها در رتباطی سنتی مانند تلگرام و نامهالکترونیکی و وبسایت میتواند به نحوی به عنوان معادلی برای عملکرد وسایل ا

ر آنجا دد مورد نظر و کارکر این تفسیر را متناسب با تکنولوژی معاصر با کنوانسیون نیویورک با توجه به هدف ،توانیم در مفهوم نگارشما می

 (Rule,2002) وسایل ارتباط الکترونیکی نیز بسط دهیم.

 .فرایند داوری آنالین2

بالغ رای و اس در مورد یم و سپقسمت ابتدا تشریفات صدور رای در داوری آنالین و اعتبار آن را در داوری آنالین مورد بررسی قرار میده در این

 خت.اجرای آن به بحث خواهیم پردا

 نحوه صدور رای در داوری آنالین و اعتبار آن 2.1

های موجود برای ، استفاده از آیینداوری آنالین ممکن است به روشهای مختلفی صورت گیرد یکی از راههای ممکن حاکم،از حیث آیین 

های معمولی استمانند اینکه از قواعد داوری آنسیترال بهره گرفت. راه دیگر این است که آیینی متناسب با وسایل ارتباطی در داوری داوری

ه ای از آنالین در نظر گرفته شود. این واقعیت را باید پذیرفت که گریزی از تمام قواعد داوری وجود ندارد و آنالین بودن رسیدگی در هر حال پار

و آیین خاصی حاکم اف دادرسی سنتی را به همراه خواهد داشت حتی اگر تمام روند داوری به صورت آنالین باشد باز هم رعایت تشریفات اوص
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) السان، است در غیر اینصورت هیچ تضمینی برای دادرسی منصفانه یا التزام محاکم دولتی مبنی بر اجرای رای صادره وجود نخواهد داشت

اصل حاکمیت اراده طرفین ازاد هستند توافق کنند که تمام و یا بخشی از آئین داوری به صورت آنالین و با استفاده از  بر طبقو  ( 1385

زمان انجام شود یا استفاده از وسایل الکترونیکی برای هدایت آئین داوری کنار گذاشته شود. موسایل الکترونیک غیر همزمان یا ه

(Katsh,1995) نمایم که داوری در هر نوع و روشی انجامی از جمله الکترونیک همیشه میبایست مطابق با اصول کلی اکید میاما بر این نکته ت

توان از این اصول تخطی کرد چرا قانون داوری قرار گرفته و موازین آمره را رعایت کند  و هرگز و تحت هیچ شرایطی از جمله توافق طرفین نمی

 18و  12مساوی و برابر با طرفین که در مواد طرفی و برخورد داوری را دست کم بگیرد. اصول بی قوانین آمرهتواند که اصل حاکمیت اراده نمی

اگر این اصول را مخدوش نمایند همانند زمانی که ای برخوردار است.آور داوری از اهمیت ویژهان شده است در میان قوانین الزامقانون نمونه بی

 (1393مسعودی،(اصول نقض شده باشد داوری آنالین خود را در مقابل چالش عظیم عدم اعتبار قرار خواهد داد.در یک روند سنتی داوری این 

طور  ش، باید بهیطه عملدر هر صورت به منظور تضمین عدالت و رعایت اصول آمره آئین داوری، استفاده از وسایل الکترونیکی، صرفنظر از ح

معتبر  ی نباشد تاور داورآدد و به هیچ وجه ناقص اصول الزاموری یا داور با توافق طرفین همراه گرمناسبی در روند رسیدگی توسط محکمه دا

وافق با تند که این ستزاد هدایت روند داوری تا حدی آه شده و رسمیت یابد. پس طرفین برای توافق بر سر استفاده از وسایل الکترونیکی برای

یری گیکی تصمیم ل الکترونتواند درباره استفاده از وسایاشد این محکمه داوری یا داور است که میآور آئین داوری در تضاد نباصول الزام

 وین دالیل  اشد تامبداوری آنالین در عین حال ممکن است اشکاالت غیر قابل رفعی از حیث احضار شهود و بازجویی از ایشان داشته کند.

جاو کی کیند که فین است و داوران از جمله باید در این زمینه اتخاذ تصمیم نمابرگزاری جلسات دادرسی مستلزم حضور و همفکری طر

 راه نباید ما در ایناها و تسریع دادرسی خصوصی طرفین اختالف است هدف داوری آنالین کاستن از هزینهتشریفات داوری رعایت شده است. 

 (Yu & Nasir,2003)نادیده انگاشته شود.  رودتشریفاتی که تضمین کننده دادرسی صحیح و منصفانه به شمار می

شود مثال یکی انجام مو فیزی نالین نیز به صورت ملموسامال آنالین ممکن نیست در یک روند کور که انجام آنها اساسا به صورت آانجام برخی ام

ر ند کاغذی دسررسی یک ای است و برای ادامه و صدور رای نیازمند بآنالین در حال رسیدگی به پرونده زمانی که در روند داوری به صورت

داوری  ر یا محکمهیطی داوجایی خاص و یا معاینه محل و نظایر آن باشد که امکان انجام آن به صورت آنالین مقدور نخواهد بود در چنین شرا

ز اد زیادی اون تعدچن حال رت آنالین نداشته باشند با ایمیبایست از طرق مقتضی موضوع را انجام داده و اصراری به انجام مورد به صو

نین چنتظار داشت اتوان ند میآن هستاند و یا در حال انجام آئین آنالین تکمیل و تنظیم نمودهبا های داوری هم اکنون قوانین خود را موسسسه

تواند ست میطرفی که مایل به رجوع به داوری ا معموال در یک پروسه آنالین (Schellekens,2002). مشکالتی به تدریج محو گردند

ذیرد. پیوه انجام ه همان شبتواند به خوبی درخواست خود را برای داوری از طریق پست الکترونیکی ارسال کند. اطالع رسانی به مخاطب نیز می

ر بسیاری موارد حتی اند و دو مدارک الکترونیکیاده از اسناد جالب آنکه هم اکنون در فضای تجارت بین المللی اکثر اشخاص فقط قادر به استف

ال درخواستهای الکترونیکی هممعمو،دهند بدین ترتیب به لحاظ اعتباراسناد کاغذی را پس از تبدیل به اسناد الکترونیکی مورد استفاده قرار می

توانند یگر طرفین میدکاغذ هستند. در موارد  اشان محسوب شده و از نظر عملکردی برابر با درخواستهای چاپ شده رویتراز معادل کاغذی

 یرد.صورت گ توافق کنند که هدایت آئین داوری توسط فناوری آنالین و بدون دادرسی شفاهی یعنی صرفا بر مبنای اسناد و مدارک

ند شنیدن شهادت شاهدان، در داوری آنالین نیز ممکن است طرفین تصمیم بگیرند جلسات دادرسی را به صورت آنالین انجام دهند و یا بخواه

تباط از راه دور تل کنفرانس یا ویدئو کنفرانس انجام رنظرات کارشناسان و بسیاری از دیگر موارد مربوط به امر داوری را با استفاده از فناوری ا
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 (Wang,2008)ک پرونده کافی باشددهند البته در صورتی که انجام آنها عملی باشد.داوری آنالین میتواند به تنهایی برای ایجاد و ثبت وقایع ی

 اما با دو محدودیت عمده روبرو است یکی تکنولوژی است که در مورد تکنولوژی نکات ظریف و ریزی وجود دارد که بایستی به آن توجه نمود از

جمله آنکه تکنولوژی با کیفیت در همه جا قابل دسترس نیست و همیشه نیمتوان یک ارتباط بی عیب و نقص را برقرار نمود و از طرف دیگر در 

گذار در تصمیم داور است را لمس و ا شهود را که یکی از عوامل تاثیرتوان طرز رفتار فیزیکی و لحن و صدای طرفین و یرتباط اینترنتی نمییک ا

محدودیت دیگر مربوط به قانون است موضوع قانونی مهم و اصلی مرتبط با دادرسی الکترونیک در داوری آنالین  (Hornel,2003)بررسی نمود.

ت قانونی شواهدی که به صورت آنالین تولید شده اند مرتبط است مثال در مواردی که دلیل سوگند باشد میتوان تمامی شرایط یاد کردن با اهمی

ر سوگند را به صورت آنالین برگزار نمود؟ در این مورد میتوان به داوران توصیه نمود که روند اتیان سوگند آنالین را به صورت یک عضو ناظ

 (Ibid)سازو کاری مشابه آن که بتواند اعتبار سوگند را تامین کند انجام دهند.معتبر یا 

و از اهمیت برخوردار  همانطور که میدانیم تعیین مقر داوری در داوری سنتی تعیین کننده استنکته دیگر مربوط به تعیین مقر داوری است. 

های جداگانه صورت گیرد در آن صورت تعیین ور با طرفین و داوران در محلاه دئین داوری به طور کامل به صورت آنالین و از راست . اگر آ

 Vahrenwald, 2002,at available)محل داوری ممکن است کمی سخت یا حتی غیر ممکن بنظر برسد

at:http://www.vahrenwald.com/doc/part4.pdf.at83) ی هیچ مکانی این مسئله برخی محققین را به این نتیجه رساند که داوری مجاز

برخی دیگر از  (Hornle,2003)چون با هیچ یک از قلمروهای جغرافیایی به مفهوم خاص آن مرتبط نمیباشد. (Carrington,2000)ندارد

مکان مختلف داوری آنالین را داوری بی نویسندگان در زمینه داوری نیز آن را بر مبنای تئوری عدم استقرار مکانی تعریف و در نوشته های

 زا بود و داوری انالین را با چالشی عمده مواجه میساخت.مشکلاما چنین تفسیری بسیار  (Yu & Nasir,2003)خواندند

در داوری بین المللی مقر داوری که از (,Hill,1997)در داوری آنالین تعیین اینکه واقعا کجا محل رسیدگی است بسیار سخت به نظر میرسد

 &Girsberger).امل مرکزی را تشکیل میدهد که پیامدهای قانونی بسیاری در پی داردنظر جغرافیایی مشخص شده است ع

Schramm,2002)  گیرد طرفین را قانون نمونه انسیترال که معموال توسط قوانین داوری ملی مدرن و پیشرفته مورد اقتباس قرار می 20ماده

رفین دعوی در داوری آنالین معموال به صورت غیر داوطلبانه محل موسسه داوری مجاز به انتخاب آزادانه مکان داوری میداند؛ بدین ترتیب که ط

محل موادری که طرفین در محل داوری به توافق نرسیدند در  (Yu & Nasir,2003)مورد نظر را به عنوان محل داوری انتخاب مینمایند.

راحتی طرفین تعیین گردد. بنابراین تعیین محل رسمی داروی  داوری باید توسط محکمه داوری با توجه به شرایط پرونده از جمله آسایش و

 میتواند از طریق تصمیم گیری طرفین دعوا و هم توسط داوران حاصل گردد.

باشد که ایا مانند آرای صادر شده از داوری سنتی دارای سوال دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود در راستای اعتبار آرای صادره می

برخالف بی تردید نقطه شروع و مالک ما برای اعتبار بخشی به آرای داوری الکترونیکی مفاد کنوانسیون نیویورک است یا خیر. اعتبار است 

ل مکتوب بودن رای داور که این کنوانسیون صراحتا به آن پرداخته بود در این مورد صرفا تاکید کنوانسیون برآن است که طرفین دعوی به دنبا

توان گفت مقصود در این سطور ارای ی اصلی تایید شده یا نسخه امضاء شده باشند هرچند که با بررسی شرایط و ضوابط میاجرای به موقع را

داوری سنتی است که غالبا به صورت کاغذی و تشریفات خاص خود صادر میشوند اما به هر روی این عدم صراحت دست ما را در تفسیر مفاد 

داوری آنالین باز میگذارد با این وجود برخی از قوانین داوری ملی فاقد رویکردهای سازگار با توجه به الزامات  کنوانسیون به نفع اعتبار آرای

فرمت الکترونیکی به  باشند و همین قوانین پراکنده بعضی از محققین را نسبت به اینکه یک رای دررسمی قابل اجرا در آرای داوری آنالین می
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رای نیت حقوقی بیشتر و تامین اعتبار  آاند که برای اماست. برخی پژوهشگران توصیه کرده ود یا نه دچار تردید کردهاجرا خواهد بتنهایی قابل

اند تجدیدنظر و بازبینی کنوانسیون نیویورک میتواند مفید باشد. از اینرو میتوان گفت که با توجه به که به صورت الکترونیکی صادر شده داروی

های اصلی در نظر گرفته شوند. به نظر میرسد با توجه به توانند به عنوان نسخهن نیویورک اسنا دالکترونیکی ایمن میهدف نهایی کنوانسیو

دیگر کمتر تردیدی در خصوص اعتبار یک تصویب قوانین اخیرالتصویب در خصوص اعتبار بخشی به اسناد و مراودات الکترونیکی  و اینترنتی 

 (1393)مسعودی، .ه باشدرای داوری آنالین وجود داشت

 ابالغ و اجرای رای صادره از داوری آنالین 2.2

از نظر  نیادی و همز نظر باهمیت ابالغ رای داور از این حقیقت سرچشمه میگیرد که عمل ابالغ رای به طرفین دعوا تاثیرات قابل توجهی هم ا

ای ضروری هپس قدمسرا تشخیص دهند و جازه میدهد که مفاد حکم قضیه به طرفین دعوا ا . اینایجاد رویه در داوری آنالین خواهد داشت

امر  اجد اعتباروز صدور ابعدی را برای ایجاد یا حضور مراحل بعدی بردارند زیرا در یک فرایند رسیدگی رای صادره در داوری بالفاصله پس 

سیله غ به ورایط ابالمهم و اثرگذار خواهد بود. تامین شبنابراین ارسال رای بدون تغییر بسیار  (Cachard,2003).قضاوت شده خواهد بود 

غ یک رای را که ابالچ اهد شدآسان بوده و اتفاقا موجب تسهیل این موضوع خو فاده از قوانین جدید بسیار دقیق ورتباطات الکترونیک و با استا

بوطه لعه متن مرلحظه مطا دار بودن، لحظه دریافت و حتیای موجود در این زمینه از جمله تاریخ همیل امن میتواند به راحتی دغدغهتوسط ای

اسب در نظر ک الگوی منعنوان ی ترین قوانینی ملی که در این زمینه نیز میتواند بهن تردید یکی از بهترین و آزادانهرا ثبت و ضبط نماید. بدو

ر شرایط ابالغ رای وده است طرفین جهت توافق بر سصراحتا اعالم نم 55( بخش 1انگلیس است که در بند ) 1996گرفته شود قانون داوری 

ا روی ده شود و یطالع دااآزاد هستند. در چنین مواردی، طرفین دعوی میتوانند به راحتی توافق نمایند که رای داوری توسط ایمیل به آنها 

 (Hornel,2003)سیستم عامل ایمنی که قابل دستیابی آنهاست آپلود گردد.

نون آئین قا 458اده را که مه از ابزار الکترونیکی برای ابالغ رای با توجه به اصل حاکمیت اراده صحیح و معتبر است چبه نظر میرسد استفاد

ورت صسط دادگاه امر تو دادرسی مدنی مقرر میدارد چنانچه طرفین در قرارداد داوری طرق خاصی برای ابالغ رای پیش بینی نکرده بودند این

 نانچه طریقست که چارت ابالغ رای مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. مفهوم ماده فوق بدین معنا خواهد گرفت که در این صو

ه همان طریق خاص یا کند کخاصی برای ابالغ رای پیش بینی شده باشد یا اختیار آن به داور داده شده است اصل حاکمیت اراده اقتضا می

اجع به نحوه و مرجع در داوری سازمانی در صورتیکه طرفین ر (1393توسلی و بدری زاده،؛ 1382،)پورنوریتشخیص داور معتبر شناخته شود.

بالغ را انجام ایز میتوان نز ایمیل ابینی شده انجام خواهد گرفت یعنی با استفاده باشند ابالغ بر اساس مقررات پیش ابالغ آراء داوری توافق نکرده

عمال نگردد. انه تغییری وتن هیچگتی رعایت شده باشد و در مابالغ را مشخصا تعیین نماید  و تمامی امور امنیداد البته اگر ایمیل زمان و تاریخ 

(Cachard,2003اما در داوری موردی داور می  )ل و ابالغ اوراق داوری و رسد ارساتواند راسا نحوه و مرجع ابالغ را مشخص کند پس به نظر می

این  افتنی است.ییک دست ی نزدار از انتظار نیست بلکه در آیندهرتباط الکترونیکی از جمله فکس و ایمیل دوحتی اخطاریه ها توسط وسایل ا

استفاده  قات دادرسیراق و اوها از مراسالت اینترنتی، پست، پیک و تلفن برای ابالغ اوکشورهای پیشرفته صریحا در داوری در حالی است که در

ی ابالغ ضرور حیح تلقی کردنصرای به صورت آنالین با نیازهای حقوقی داوری که متن حکم رابرای اجرا یا برای  ابالغ (1386میگردد.)ابوترابی،

کم نیز حشرده حاوی فاز لوح  کند. برای احتیاط عالوه بر ابالغ به وسیله وب سایت، ایمیلی با گواهی دریافت یا یک رونوشتمیداند برطرف نمی

 ثبت شود.)همان( باید در آرشیو دادگاه داوری
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یزترین ویژگیهای داوری اجرای رای داور در سطح بین المللی یکی از جذابترین و متمابعد از ابالغ رای داوری نوبت به اجرای آرای داور است .

آور و معتبرو الزام ری سنتی را دارند والمللی است. باید دانست که آرای داوری صادره به صورت آنالین نیز همه ویژگیهای آرای داوتجاری بین

و  تضمین کافی برای به رسمیت شناختن نیویورک به عنوان سندی که مورد قبول اکثر کشورهای جهان است 1958کنوانسیون  اند. نهایی

حاصل نماید . میتواند با طی تشریفاتی تقریبا از اجرای آن اطمینان  5له رای داوری مطابق ماده ی داوری فراهم ساخته است . محکوماجرای آرا

المللی اجرای آرای داوری تها باعث شده است که در سطح بینوجود این کنوانسیون به همراه بی طرفیو و ابسته نبودن مراجع داوری به حکوم

ری مجری و اجرای رای داو قواعد دنیای واقعی از حیث شناسایی. در داوری آنالین عمال آسانتر از اجرای آرای صادره از محاکم دولتی باشد 

در بحث اجرای آرای داوری نباید انتظار داشت که در همه موارد طرفین حاضر در دعوا که به صورت آنالین در حال رسیدگی است پس از است. 

از صدور رای به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای آن نمایند چه آنکه در داوری سنتی چنین اتفاقی صورت نمیگیرد. تردیدی وجود ندارد که هم 

 نظر ارزش و اعتبار و هم از نظر فلسفه وجودی و مبنا تفاوتی بین یک رای الکترونیکی و یک رای کاغذی وجود ندارد بنابراین به نظر میرسد

نقش مکانیسم اجرایی که توسط کنوانسیون نیویورک ایجاد شده است را به عنوان ستون فقرات داوری تجاری بین المللی آنالین و سنتی در 

 (1393)مسعودی،رفت و اجرای هر رای داوری را تحت شمول آن دانست. نظر گ

 آنالین.عوامل موثر برای توسعه داوری 3

اید بباشد اما  ود داشتهکنند یک برای اینکه یک داوری موفق باشد باید ارتباط خوب و مناسبی بین طرفین و داوران وجاغلب مردم تصور می

د. برای بیطرف باش نصفانه وبرای داوری صحیح نیست بلکه داور باید مهارتهای دیگری را بیاموزد تا داوری مدرنظر گرفت که این موارد، کافی 

نمود  آنها توجه اوری بهرسیدن به این هدف عوامل دیگری موجود است که برای توسعه و موفقیت داوری الزم و ضروری است و باید در جریان د

 که در ذیل به آنها اشاره میکینم.

 .اعتمادسازی3.1

 ردیجاد کند. ف را ااز خصوصیات داوری اعتماد است . ضروری است یک فرد رسیدگی کننده قادر باشد اعتماد الزم بین خود و طرفین اختال

اقعی و و ارتباط شناسندیگر را نمچون طرفین اغلب همدی است  سنتیاوری آنالین برای ایجاد و حفظ اعتماد مسئله کمی پیچیده تر از داوری د

فضای  ق ایمیل یاها از طریگونه ارتباط مستقیمی وجود نداشته است و ارتباط فعلی نیز تناند. این واقعیت که هیچیا مجازی مداومی نداشته

ا از تنظیم کند ی وها را مدیریت و  واکنشکند تا وضعیت کنش تر میگیرد مسئله را برای داور سختمجازی به صورت آنالین صورت می

ین حالت و حتی در ا (Katsh,Rifkin& Gaitenby,2003)ارتهای خود در فهم فضا و عکس العملهای ناخودآگاه طرفین استفاده کندمه

ارای استراتژی و راهبرد بایست در این خصوص دتر است که یک اعتماد را ایجاد و آن را تقویت و حفظ کند بنابراین داوران آنالین میسخت

 ویژه باشد.

 و امضای دیجیتال طرفین .هویت3.2

و باید هویت  این است که هویت فردی که با آن در ارتباط هستید همیشه مشخص نیستمطرح میشود، از مسائلی که در داوری  دیگریکی

ی انجام احراز شود یکی از بهترین راهکارها رمزگذاری است که غالبا در قالب امضای دیجیتال ،طرفین در مدارک و اسنادی که مبادله میشود

در اینجا است که امضای دیجیتالی میتواند نقش بسیار مهمی ایفاء کند. واقعیت این است که امضای دیجیتالی نقش مهمی را در گیرد. می
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کند. خوشبختانه در کشور ما پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک و الزام تضمین صحت، صداقت و در نتیجه افزایش اعتمادسازی بازی می

های کاغذی سنتی تحوالت مثبتی در این زمینه صورت گرفته است یند دولت الکترونیک به جای سیستماههای دولتی به استفاده از فرادستگ

در اروپا دستورالعمل امضای  که از آن جمله میتوان به ایجاد امضاء و هویت الکترونیکی و استفاده افراد از آن جمله در امور بانکی اشاره کرد.

این دسته از امضاءها را به عنوان جایگزین مناسبی برای امضاءهای دستی محسوب داشته و ضوابطی را برای ایمنی آنها مقرر نموده  3یکیالکترون

است در هر حال احراز هویت طرفین و شهود و مطلعینی که از سوی ایشان معرفی میشوند با مرجع داوری است و این مرجع میتواند از 

 (1385)السان،رتباطات و فناوری اطالعات برای حصول اطمینان از درستی اقدام خویش بهره گیرد.کارشناس و متخصص ا

 .امنیت اطالعات 3.3

رد صورت میگی ه آنالیندر اکثر رسیدگیهایی که به شیواز دیگر مشکالت مربوط به هویت در اینترنت امنیت و محرمانه بودن اطالعات است. 

یا پایگاه یکی مه الکترونطریق نا ای باز است و ارتباط ازم روند داردسی است. اینترنت شبکهبه محرمانه بودن تما طرفین یا یکی از ایشان متمایل

از به رادی غیرمجد که افبه طور ذاتی امکان دارد که از امنیت کمتری در مقایسه با فکس، نامه یا تلفن برخوردار باشد این خطر وجود دار

گذاری نقش رمزمایند. نه افشاء ها نفوذ کرده  و اسرار را برای همدست یابند و یا هکرها به رایانه و بدل میشوند دادههایی که از اینترنت رد

د تا آورجود میرگیر به وکننده و طرفینی دامکان را برای فرد رسیدگیمهمی در تضمین محرمانه بودن و امنیت اطالعات دارد رمزگذاری این 

ند داوری ینکه یک رو. برای اافراد به اطالعات آنها ارتباط برقرار سازند و ارتباط اطالعات امنی را فراهم آورندن پذیرفتن خطر دسترسی وبد

 ن صورتنام بکه هایدر فرم نوشتاری در ش آنالین موفق باشد محرمانه بودن ضروری بلکه اساسی است؛ همه مکاتبات در ارتباطات آنالین

ینترنت سازوکار ا د دارد وهای متعددی که به صورت موقت در طول راه ساخته میشود وجوی اینترنت نسخهرو میگیرد و برای انتقال اطالعات بر

سترس ر غیر قابل دپس بهترین راه برای محافظت از اطالعات رمزگذاری است. رمزگذاری یک روند خودکا (1393ذاتا چنین است. )مسعودی،

گام است که هن عکوس آنماستفاده از یک الگوریتم و یک رمز صورت میگیرد. رمز گشایی روند  کردن اطالعان برای افراد غیرمجاز است که با

ای و کلید بردرد. یک روش برای ضمانت محرمانه بودن سیستم نامتقارن است که در این سیستم از گیمیاستفاده مجدد از آن صورت 

رای ورد نیاز بمود. رمز برمز صحیح هیچ کس قادر به خواندن پیام نخواهد  شود بدین معنی که بدون داشتنرمزگذاری و رمزگشایی استفاده می

مانه بودن با امی که محراند. هنگشود  و او را به مسیر دیگری غیر از آن پیام میرسخواندن پیام به طور جداگانه از پیام به گیرنده فرستاده می

ند و ت را چک کنند جزئیاوجود دارد تا در هر زمانی بتوا امکانی کننده این استفاده از رمزگذاری تضمین شد برای هر دو طرف و فرد رسیدگ

مه چیز شود زیرا ه نویسارجبرداری یا ختی ندارد که سند یا متنی یادداشترود. جالب اینکه در اینجا ضرورببینند که روندکار چگونه پیش می

 (.availableat:http://www.juramail.de/hausarbeiten/brauns.html).قابل نسخه برداری دیجیتالی است

 .حریم خصوصی3.4

-هایی که در آن اطالعات شخصیجه قرار گیرد؛ طرفین باید از محلمسئله مهم دیگر حریم خصوصی است که باید در رسیدگی آنالین مورد تو

یا ذخیره میشود آگاه شوند. با استفاده از  کننده استفادهاشان توسط فرد یا شرکت رسیدگیت شده و راههایی که اطالعات شخصیاشان محافظ

استراتژیک از امکانات امنیت شبکه این امکان وجود دارد که حفظ حریم خصوصی همه طرفین درگیر در روند حل اختالف آنالین تضمین 

                                                           
3.Directive1999/93 ECof 13 December 1999 an a community framework for Electronice signatures. 
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ع شوند که سیاستهای بایست مطلکند در سیاست حفظ حریم خصوصی طرفین همچنین میگردد. در اینجا رمزگذاری نقش کلیدی را بازی می

میکند چرا که این فناوری در مسائل امنیت شبکه به همان اندازه که  برای نگهداری اطالعات استفاده 4حل اختالف آنالین از تکنولوژی کوکی

 میتواند مفید باشد خطرناک است و ممکن است مورد سوء استفاده واقع گردد و بسان شمیشری دولبه عمل کند.

 ختهای الکترونیکتوسعه زیرسا.3.5

وان یک الین به عناوری آنیک نیاز اساسی دیگر برای موفقیت داوری آنالین دسترسی به تکنولوژی اینترنت در سراسر جهان است. برای معرفی د

ر ما با ورد در کشومختانه این گیر و در دسترس عموم قرار داد. خوشبای را همهبایست تجهیزات اینترنتی و رایانهروش مفید بیش از هر چیز می

م ه میکردند به هفت و نیمیالدی میزان افرادی که در ایران از اینترنت استفاد 2006استقبال مردم قرار گرفته به طوری که طبق آمار سال 

 نقاط مختلف کسان درت یبه صور تاسفانه این رشدم میلیون نفر رسید و ایران مقام دوم را برای استفاده از اینترنت در خاورمیانه کسب کرد. ولی

تشکیل  نوجوان را ونی جوان سکنندگان از اینترنت در ایران غالبا ساکنین کالن شهرها  و افرادی از طبقات ایران شکل نکرفته است و استفاده

ای اخیر ته در سالهلبت که اد . نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص لزوم افزایش پهنای باند و کاستن از نوسانات شبکه آنالین کشور اسندهمی

 (1393)مسعودی،.در رسیدن به استانداردهای جهانی گام مثبتی در این زمینه برداشته شده است

 نتیجه

ز معامالت افات ناشی صل اختالبا گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای انجام معامالت در فضای مجازی، روشهایی نیز باید برای حل و ف

موظف  فین و داوردی که طرها، داوری با استفاده از تکنیکهای آنالین است. تمام اصول و قواعر گرفته شود. یکی از شیوهالکترونیکی در نظ

ه در اوری است کقنامه دهستند در داوری سنتی رعایت کنند نیز باید در داوری آنالین نیز مراعات نمایند. یکی از اصول مکتوب بودن تواف

رای رت موجبی بیر اینصواشاره قرار گرفته است. رعایت اصل بیطرفی و مساوات بین طرفین باید محترم شمرده شود در غقوانین متعددی مورد 

رفین ابالغ طر باید به دین منظواالجرا هستند و بنقض رای صادره خواهد بود. آرای صادره از داوری آنالین نیز مانند داوری سنتی معتبر و الزم

 گردد. 

مود. یکی از نی را مهیا د عواملبودن داوری آنالین، برای گرایش اشخاص با اینکه اختالفات خود را به طریق آنالین حل نمایند بای به دلیل نوپا

ر ری امنیت دن برقرااین عوامل اعتماد طرفین به داوری است که باید این اعتماد حاصل گردد. مورد دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنی

وسعه تسیر رشد و ود تا مشعات و حریم خصوصی است که باید با وسایلی مانند امضای دیجیتال یا رمزگذاری این امنیت تامین مسیر تبادل اطال

 داوری با استفاده از تکنیکهای آنالین هموار گردد و قوانینی در این راستا تدوین گردد.

 

 

 

                                                           
نگهداری اطالعات کاربران استفاده میشود و ناوری برای ه کار گرفته میشوند این فمیشوند توسط وبسایتها ب نامیده HTTP فناوری کوکی که کوکی ها .4

 شناسایی کاربران بر اساس اطالعات تسهیل مینماید.
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