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 چکیده:

 روش اين به توسل امروز جهان در که است مبرهن اما .بود قضايی محاکم به مراجعه تجاري، اختالفات فصل و حل روش ترين متداول گذشته در

 مجازي فضاي در داوري همچون را جايگزينی هاي روش شدن جهانی روند .نیست اختالف طرفین استقبال مورد آن بر حاکم شرايط دلیل به

 اين رد اساسی و مهم موضوعات از يکی برداشت. گام آن مشکالت و موانع رفع مسیر در بايد که است سنتی داوري مدرن شکل که کند می طلب

ن تجار کشورهاي ديگر براي انجام مبادالت یيجاد اطمینان ذهنی در ب. شفافیت اين مو ضوع سبب اباشد می داوري راي اجراي و شناسايی زمینه

حسوب ر در عرصه جهانی  ميک کشو در حقیقت اين امر قلب تپیده حیات تجاري و اقتصادير ديگر می شود .تجاري يا کشوري و يا بازرگانان کشو

به تصويب رسیده است. اين  6731در مورد اجراي آراي داوري بین المللی قانون داوري تجاري بین المللی در سال در حقوق ايران می گردد. 

سیون کنوانبین المللی نیز  . در عرصهمشکل اجراي آراي داوري تجاري بین المللی راحل ننموده است، خال قانونگذاري علی رغم پر کردن قانون 

 تصويب به هدف آن ايجاد هماهنگی و يکنواختی در اجراي احکام داوري تجاري بین المللیبا  6۵۹۱شناسايی و اجراي احکام داوري نیويورک 

 یبررس به سنتی داوري مقررات تعمیم با حاضر مقاله انالين داوري راي اجراي و شناسايی زمینه درمقررات مدون با توجه به فقدان  حال .رسید

 فعر نیازمند که دارد وجود خالهايی مطمئنا نهاد اين بودن نوپا دلیل به که پردازد می آنالين داوري يآرا اجراي و شناسايی نحوه و وانعم اصول،

  .است زمینه اين در هايی قانون نمونه پیدايش جهت در خارجی و داخلی نظران صاحب تالش سايه در ها خالء اين

  موانع کنوانسیون، داوري آنالين ، شناسايی ، اجرا،گان کلیدی : ژوا
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 مقدمه

اي داوري هدف نهايی نهاد داوري است. و با صدور راي، داوري به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما اين هدف وقتی کامل تر می گردد که راي ر

شناسايی و اجراي راي داوري آنالين آخرين مرحله فرآيند رسیدگی داوران محسوب می شود. اهمیت . قابلیت اجرايی داشته باشدمعتبربوده و 

بوده و چنانچه با مشکل مواجه شود منظور و مقصود از رسیدگی داوري به ثمر نرسیده است؛  یيهدف غابه عنوان اين مرحله در حدي است که 

فات در اجراي راي به ظهور می رسد و در صورت عدم اجراي در حقیقت راي عقیم مانده و تنها اثر آن اتالف وقت چرا که حل و فصل اختال

 رسیدگی طرفین و نهاد داوري خواهد بود.

انی که از اين رو در کنار رسیدگی داوري ، قابل اجرا بودن راي داوري يکی از دغدغه هاي اصلی طرفین اختالف قلمداد می گردد. به خصوص زم

رسیدگی داوري در کشوري به غیر از کشور محل اجراي راي باشد. در مواقعی که محل صدور راي با محل اجراي راي يکسان است، اين حس 

عموال م ست واعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله يکديگر را راحت تر بپذيرند . اما در اغلب دعاوي بین المللی اينطور نی

در مواردي که محکوم علیه  محل صدور راي داوري از محل اجراي آن جداست ؛ به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجراي راي همواره وجود دارد.

ز ابه صورت اختیاري و داوطلبانه راي را می پذيرد و با اجراي آن مخالفتی نمی کند اغلب به اين دلیل است که يک سیستم ملی و بین المللی 

داوري و آراي آن وقتی مفید خواهد بود که »اندرکاران نهاد داوري معتقدند که  در عین حال بسیاري از دست .راي حمايت می کنداجراي کامل 

 بنابراين در اين میان کیفیت راي داوري يا نقش ديوان داوري را نبايد از ذهن دور داشت..« موسسات داوري، آراي  قابل اجرا صادر کنند

زند، به تبع آن ممکن است از اجراي راي صادره علیه خود بینی است که وقتی يکی از طرفین قرارداد از اجراي تعهدات خود سر بازمیقابل پیش

زافه گ له پرونده تأمین کند. بنابراينتواند امنیت اجراي راي را براي محکومنیز امتناع کند. دراين گونه موارد قانون محل اجراي راي است که می

نیست اگر گفته شود که سرنوشت راي داوري به مساله ي شناسايی و اجراي آراي داوري وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ 

 يک از مسايل راجع به داوري هاي تجاري بین المللی حساسیتی به اين اندازه وجود ندارد و اهمیت اين موضوع موجب ايجاد مهمترين تئوري ها

بر اساس روش کتابخانه اي با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده  مقالهها در اين حوزه  گرديده است .. تحقیق در اين کترينو د

ي بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس اين قوانین  ي از دکترين داخلی و بین المللی و همچنین  مقايسه

با فرضیه ي لزوم شناسايی و اجراي آراي داوري تجاري بین  مقاله. اين ،  قرار دارد. 6731و قانون داوري تجاري  6۵۹۱سیون نیويورک کنوان

المللی و قاعده ي لزوم تابعیت ملی راي داوري تجاري بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن راي در نظام حقوقی کشورها و باالخص 

 .ايران با اتکاي بر اسناد بین المللی و دکترين داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در کشورمان

 

 داوری آنالین 

داوري به عنوان يکی از روشهاي جايگزين حل و فصل اختالفات، شايع ترين شیوه پس از دادرسی دولتی و قضايی است که به جهات مختلف، در 

نقطه مقابل داوري آنالين، داوري آفالين و يا همان داوري به روش هاي سنتی (. 3131السان، ).رسیدگی قضايی ترجیح داردتجارت بین الملل بر 

ی طاست. درعین حال بنظر میرسد داوري الکترونیکی همان نهاد داوري سنتی است که تنها روش اعمال آن تغییر يافته و از شیوه هاي مدرن ارتبا

احل اين داوري همانند دادرسی داوري سنتی و در برگیرنده تقريباً تمام موضوعات مطرح در دادرسی هاي داوري سنتی استفاده شده است. مر

است. لیکن در برخی موارد و مسائل به علت نفوذ فن آوري در آن، شکل خاص و گونه اي جديد را به خود اختصاص داده است  بعبارتی ، تنها 

از نحوه ارتباط و تعامل را معرفی کرده. اين مراحل از شروع داوري ، ابالغ اخطاريه ها و برنامه زمان بندي، تغییر فضا است که جلوه ديگري 

 ،جواهري) تشکیل هیئت داوري، جلسه استماع و بررسی داليل تا صدور راي داوري و ابالغ آن است که در مواردي با چالش هايی روبرو هستند. 
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،  (Ka,Elina .میالدي شکل گرفته است 6۵۵1بصورت آنالين  در برابر آفالين در دهه حل و فصل اختالفات  ايده استفاده از مکانیزم( 67۵۹

فناوري در اختیار روش هاي جايگزين قرار گرفته است. روش هاي جايگزين در مفهوم عام به معنی حل و فصل  ،در دادرسی آنالين(  3102

  (B.lipsky  ،2007 ).اختالفات از طريقی غیر از دادگاه است که شامل ساير طرق رسیدگی حقوقی نظیر داوري نیز می شود 

، سازش و داوري  هاي ارتباط از راه دور را براي فرآيند دادرسی آنالين نظیر میانجیگري به عبارت ديگر ، دادرسی آنالين فناوري اطالعات و شیوه

در کنار اطمینانی که از اعمال روش هاي سنتی در داوري ستی ايجاد میشود بعضی از مراحل فرآيند داوري  ( 67۱۹)السان ،  .به کار می گیرد

ه مدارک ثبت شده در محیط آنالين بسیار راحت تر از آفالين در دسترس قرار میگیرد و در داوري آنالين ساده تر صورت می پذيرد مانند اينک

 (  kohler,2005).تنها با يک کلیک ساده روي لینک و يا مطالعه متنی حاوي فهرست شرايط کلی، در دسترس است

داوري از جمله ارائه اليحه به ديوان داوري و کل نتیجه اينکه داوري آنالين يک روش حل و فصل اختالف است که به موجب آن تمام فرآيند 

جريان داوري از طريق شبکه هاي اينترنتی، پست الکترونیک ، اتاق هاي گفتگو يا ويدئو کنفرانس صورت می گیرد، بايد در پی بوجود آوردن 

.) ال بردن نتیجه بهره گیري از داوري برخط بودشرايط فنی ايمن براي شبکه و استفاده از يک سیستم عامل امن و نفوذ ناپذير جهت استفاده و با

 ( 67۵1فقیه شیرازي، 

 

 شناسایی و اجرا

 ستنده متصل يکديگر به نوعی به مستقل ي واژه دو اين که آيد می پیش تصور اين و شود می مطرح هم با معموالً اجرا، و شناسايی اصطالح دو

 وجود ، گفت توان می. نگردد اجرا ولی شود شناسايی داوري راي که است تصور قابل حالتی و يکديگرند از مستقل ي واژه دو اين حقیقت در اما

 از حاصطال دو اين تفکیک تا است الزم جهت همین به. است شده هم شناسايی حتما برسد اجرا به رايی اگر اما. نیست اجرا متضمن شناسايی

. اند دهکر اشاره واژه اجراهردو و شناسايی به اند رسیده تصويب به زمینه اين در حال به تا که المللی بین هاي کنوانسیون اکثر.بشناسیم را هم

 کشوري سرزمین در صادره آراي اجراي و شناسايی به نسبت کنوانسیون اين: »است آمده 6۵۹۱ نیويورک کنوانسیون يک ي ماده از اول بند در

 اين که متعاهدي معظم دول قلمرو در» :است آمده 6۵13 ژنو کنوانسیون در يا.« شود می اعمال اجرا و شناسايی خواست در محل کشور از غیر

 دهش شناخته آور الزام... ژنو پروتکل مشمول...  آتی يا موجود اختالفات به ناظر موافقتنامه متعاقب صادره داوري راي شود، می اعمال کنوانسیون

 .«گرديد خواهد اجرا و

موارد محکوم علیه  بصورت اختیاري راي داوري را انجام می دهد. اما بحث شناسايی و اجراي راي زمانی مطرح اصل اين است که در بسیاري از 

 میشود که محکوم علیه از اجراي اختیاري راي خودداري می کند و محکوم له می کوشد تا با توسل به مقامات قضايی و اجرايی يک نظام حقوقی،

اينجاست که يکی از داليل رغبت و تمايل افراد به داوري در بین ساير روش هاي جايگزين حل  (67۵1 شیروي،) راي صادره را به اجرا بگذارد.

اختالف مشخص می شود زيرا قطعیت راي داوري و سهولت اجراي آن يکی از عللی است که موجب می شود طرفین يک اختالف تجاري بین 

بدين ترتیب بسیاري از شرايط حاکم بر شناسايی و اجراي احکام محاکم خارجی برشناسايی المللی براي حل اختالفشان به داوري متوسل شوند. 

 واجراي آراء داوري نیز حکمفرماست بااين امتیاز که چون داوري و راي داور خارج ازمسائل حاکمیت ملی است، لذا شناسايی واجراي آن تساهل

   ( 67۵7) مافی و کاويار ،وتسامح بیشتري دارد.

ی عملی است قضايی که بواسطه آن راي داوري خارجی از جهت انطباق يا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات حاکم بر صدور راي و شناساي

ره دهمچنین قوانین و مقررات حاکم بر اجراي آن مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت ديگر منظور از شناسايی راي داوري اين است که به راي صا

شناسايی می تواند در فرضی  ري همان ارزشی  داده شود که به آراء دادگاه هاي کشوري که شناسايی در آنجا درخواست شده است.از ديوان داو
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 یکه داوري به صورت الکترونیکی در عرصه بین المللی برگزار و راي نیز در فضاي مجازي صادر میگردد مصداق داشته باشد زيرا تمام وضعیتهاي

اوري سنتی، ممکن است عمل قضايی شناسايی را ضروري نمايد، در خصوص راي داوري آنالين نیز می تواند مصداق داشته که در خصوص راي د

 باشد. 

 

 شناسایی و اجرای رای داوریپیشینه 

دادگستري که اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوي تجاري اقتضاي آن را دارد که دعاوي مربوط به امور تجاري در تشکیالتی غیر از 

از اين رو نهاد داوري به عنوان يک نهاد غیرقضايی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به د. مستلزم صرف وقت وهزينه بسیار است صورت گیر

عث تاسیس عالقه به استفاده از داوري تجاري بین المللی با. اختالفات تجاري به خصوص در امر بین المللی را تسريع نمايد ايجاد گرديده است

اتاق بازرگانی بین المللی در پاريس شد و همین موضوع زمینه ي نوشته شدن يک کنوانسیون بین المللی داوري را براي عبور از موانعی چون 

در مورد شرط داوري بود که خیلی زود  6۵13نتیجه ي آن کنوانسیون ژنو  غیر قابل اجرا بودن شرط داوري و  راي صادره رابه وجود آورد.

اين کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ي تاريخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجراي آراي داوري  کشور ها گرديد. جايگزين قوانین داخلی

می داشت راي داوري بايد در کشور محل صدور  بوداجراي مقررات کنوانسیون در عمل مشکالتی به همراه داشت. از جمله،اين کنوانسیون مقرر

ادله اي مبنی بر صدور نهايی و اعتبار راي داوري  بود. باقی  ي صورت درخواست دهنده ي اجراي راي مجبور به ارائه يی شده باشد. به ايننها

مقرره هاي سخت کنوانسیون مذکور بود. براي گذر از اين مشکالت در  راي داوري و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از بودن اعتبار

 6۵۹۹پیشنهاد پیش نويس کنوانسیونی براي تسهیالت اجراي آراي داوري بین المللی داد. دو سال بعد يعنی در سال  ی.سیآي.س 6۵۹7سال

اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نويسی در همین زمینه زد. اين شورا )ايکوساک( به دلیل وابستگی که به سازمان  - شوراي اقتصادي

وص خص بین المللی را در ملی و پیش نويس متنی کرد که پیش از آن نظريات کشورها و سازمان هاي مختلفملل متحد داشت،سعی در تهیه 

متحد )نیويورک( برگزار کرد. به اين صورت در  سازمان ملل مقر با جمع آوري نظريات متعدد کنفرانسی را در اجراي آراي داوري جويا شود و

کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسايی و اجراي  "و میالدي،متن اين پیش نويس مورد پذيرش قرار گرفت 6۵۹۱ژوئن  61تاريخ 

 خارجی"ماده،تصويب شد. براي اينکه راي داوري بر اساس اين کنوانسیون شناسايی و اجرا شود،بايد وصف  61مشتمل بر "آراي داوري خارجی 

داند که يا در کشوري غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد يا توسط دادگاه اجرا  ن رايی را خارجی میداشته باشد. ماده يک اين کنوانسیو "

در نظر گرفته شود. بنابراين کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را براي خارجی بودن راي ذکر می کند. پذيرش  "غیر داخلی"کننده 

شرايط عادالنه ي توزيع بار اثبات و آسان ساختن شرايط اجراي راي در کشورهاي غیر محل  معیارهاي مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن

وضع   6731بین المللی ايران در سال  در ايران،قانون داوري تجاري شد. اين کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها صدور در

ت محل مناسبی براي برگزاري داوري هاي بین المللی و در زمره کشورهاي مورد اطمینان گرديد. اما الزم بود ايران در صحنه بین المللی به صور

ان و حامی داوري هاي بین المللی هم قرار گیرد. از اين رو وضع و تعیین قواعدي براي چگونگی شناسايی و اجراي داوري صادره در خارج از اير

که اين مهم  ؛نیويورک بود 6۵۹۱رين راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون می رسید . کشور ايران نیز مناسب ت امري ضروري به نظر

می يابند،بلکه آراي داوري  انجام شد. به موجب اين کنوانسیون نه تنها آراي داوري خارجی،امکان شناسايی و اجرا را در ايران 67۱6در سال 

 المللی بین اداسن کاربردترين پر و ترين مهم از يکی نیويورک کنوانسیون. ل اجرا می گرددصادره در ايران نیز در ساير کشورها که عضو هستند،قاب

 . است داوري ي زمینه در
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 بستر شناختی اجرایی نهاد شناسایی و اجرای رای داوری آنالین

 شناسایی رای داوری آنالین (1

وجود ندارد بلکه رويه قضايی روشن و کاملی نیز در اين زمینه  در حقوق ايران نه تنها قانون خاصی در خصوص شناسايی راي داوري خارجی

نیست. اما از نظر دکترين منظور از شناسايی راي آن است که مرجعی که راي جهت اجرا به آن ارجاع می شود، راي مزبور را به عنوان رايی 

عنوان مقدمه اجرا مورد تصديق و تأيید قرار دهد. بنابراين  خارجی هم طراز با راي داخلی قلمداد نموده و قطعی و الزم االجرا بودن آن را به

توان گفت شناسايی به عنوان مقدمه اجرا تلقی می شود به عبارت ديگر شرط الزم جهت اجرا راي آن است که راي مورد درخواست اجرا مورد می

عامل قضايی متوالی اما متفاوت است. البته اين فرض نیز شناسايی قرار گیرد. از اين مهم می توان چنین نتیجه گرفت که شناسايی و اجرا دو 

 ( 67۵7) محبی ،  محتمل است که راي مورد شناسايی قرار گیرد ولی نسبت به آن اجرائیه صادر نگردد )درخواست اجرائیه براي اجراي آن نشود(.

مورد اثبات قرار گیرد. ضوابطی که دادگاه در مقام شناسايی به عنوان يک عمل قضايی و يک امر موضوعی است با اين توضیح که می بايست 

راي صادره در کشور محل صدور قطعی باشد يعنی قابل اعتراض  -6رسیدگی براي شناسايی راي داوري می تواند در نظر بگیرد عبارتند از : 

با  ي صادره برخالف نظم عمومی ايران نباشد.را -7کشور محل صدور راي در مقام شناسايی و اجراي احکام ايران رفتار متقابل کند.  -1نباشد. 

عنايت به ضوابط مذکور چنین استنباط می گردد که شناسايی راي داوري در پرتو حقوق اساسی و عمومی کشور محل اجرا انجام می شود. به 

که بعداً مورد اعتراض قرار گیرد يا ابطال عبارت ديگر با تشخیص و احراز ضوابط فوق الذکر راي داوري را قطعی وقابل اجرا اعالم می نمايد مگر آن

شناسايی می تواند در فرضی که داوري به صورت الکترونیکی در عرصه بین المللی برگزار و راي نیز در فضاي مجازي همانطور که گفته شد  شود.

قضايی شناسايی را ضروري نمايد، صادر میگردد مصداق داشته باشد زيرا تمام وضعیتهايی که در خصوص راي داوري سنتی، ممکن است عمل 

 (67۵۹جواهري ،  )در خصوص راي داوري آنالين نیز می تواند مصداق داشته باشد.

 هآراء داوري خارجی در صورتی که از سوي دادگاه مورد تصديق و شناسايی قرار گیرد واجد آثاري می باشد که اين آثار را می توان بطور خالص

( قاعده فراغ دادرس 1صورت عدم اجراي آن از سوي محکوم علیه به درخواست محکوم له اجرائیه صادر می شود. (در 6بدين عنوان بیان نمود. 

( 7در خصوص آن مجري است، بدين ترتیب که مرجع شناسايی کننده پس از اتمام فرآيند، از رسیدگی مجدد يا تغییر راي صادره ممنوع است. 

( راي خارجی به عنوان دلیل ارزش اثباتی می يابد چرا که ممکن است هدف درخواست 4ار است. راي صادره از اعتبار امر مختومه برخورد

کننده)ذي نفع( صرفاً شناسايی راي داور صرف نظر از اجراي راي داوري باشد. اين نکته که راي داوري خارجی همانند حکم دادگاه خارجی از 

 ( 67۵7) محبی ، متیازات داوري از حیث اجرا حکم محسوب می گردد.سوي حاکم مورد تصديق و شناسايی قرار می گیرد، از ا

 اجرای رای داوری آنالین (2

که محکوم علیه متعهد باشد مفاد راي را به اجرا راي داوري به عنوان آخرين مرحله فرآيند رسیدگی داوران زمانی مصداق پیدا می کند  ياجرا

در باب شناسايی و اجراي آراء   ( 67۵1) بدري زاده و نايینی ، کردن محکوم علیه موجود باشد. بگذارد و يا در واقع ضمانت اجرايی براي متعهد

به تصويب رسید. دايره  6۵1۵داوري خارجی کنوانسیون نیويورک به عنوان مهم ترين و متداول ترين سند بین المللی در اين زمینه، در سال 

شده است. بر اساس اين مقرره دو گروه احکام داوري، مشمول کنوانسیون میگردد. گروه آن مشخص  6شمول و قلمرو اين کنوانسیون در ماده 

اول احکام داوري صادره در کشوري غیر از کشور محل اجرا، گروه دوم احکام داوري که در کشور محل اجراي حکم، داخلی محسوب گردد.در 

 ی توان آن ها را به صورت موردي به شرح ذيل خالصه نمود.خصوص اجراي راي نیز مقررات کنوانسیون حاوي نکات مهمی است که م

 ءکشورهاي عضو کنوانسیون می توانند همزمان با الحاق به کنوانسیون بر مبناي رفتار متقابل شرط نمايند که آراء داوري را شناسايی و اجرا-6 

 شده باشد.نمايند به شرط آنکه راي مورد نظر در قلمرو يکی از کشورهاي متعاهد ديگر صادر 
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موافقتنامه کتبی داوري که شامل شرط داوري ضمن مواقفتنامه داوري و نیز موافقت از طريق مبادله  1وين به موجب ماده یدر اين کنوانس-1

 هنامه و تلگرام می شود پذيرفته شده است. همچنین اين تکلیف براي دادگاه معین شده که در صورت وجود موافقتنامه داوري معتبر و مراجع

 يکی از طرفین به دادگاه به درخواست طرف ديگر موضوع را به داوري احاله نمايد. 

کشورهاي عضو کنوانسیون احکام داوري را الزم االجرا میدانند. به عالوه اينکه رسیدگی در مراجع کشور محل اجراء صرفاً نسبت به بررسی -7

 پذيرد. شکلی راي بوده و رسیدگی ماهوي مجدد در خصوص آن صورت نمی

کنوانسیون، تشريفات الزم جهت شناسايی و اجرا صرفاً اصل يا تصوير مصدق حکم داوري به انضمام اصل يا نسخه مصدق  4حسب ماده -4 

موافقتنامه داوري و ترجمه آن ها به همراه درخواست شناسايی و اجرا می باشد که نتیجه حاصله آن است که شناسايی و اجرا نیازمند تقديم 

 است نمی باشد. دادخو

با عنايت به هدف کنوانسیون مزبور شناسايی و اجراي راي داوري خارجی در اين کنوانسیون به عنوان اصل شناخته شده است و موارد رد -۹

 کنوانسیون ذکر گرديده است و مراجع قضايی کشورهاي محل اجرا مستند تصمیم خود ۹درخواست به عنوان استناد بر اصل مشخصاً در ماده 

 مکلف مبنی بر رد درخواست اجرا را يکی از اين موارد عنوان نمايند. به عبارت ديگر در صورت نبود هر يک از موارد مزبور مراجع کشور محل اجرا

 به شناسايی و اجرا راي می باشند.

می باشد، مرجع مربوط مبادرت به صدور پس از شناسايی و اثبات اين مهم که راي داوري واجد شرايط الزم جهت قطعیت و الزم االجرا بودن  -1 

 تدستور مبنی بر اجراي آن می نمايد. مستفاد از اين نکته آن است که اجراي راي بدون نیاز به ارائه مدرک و يا دلیل ديگري از سوي درخواس

( 6) ۹ب يکی از موارد مذکور در ماده کننده، مورد اجرا قرار میگیرد و عدم اجراي راي منوط به اعتراض محکوم علیه و اثبات ادعاي وي در قال

 یکنوانسیون می باشد. اين بند به عنوان امتیاز مهم اين کنوانسیون نسبت به کنوانسیون ژنو قلمداد می شود، زيرا جهات رد درخواست شناساي

عالوه بر موارد قید شده در کنوانسیون، اين کنوانسیون ذکر شده است. برعکس مقررات کنوانسیون ژنو که  ۹و اجرا راي به صورت انحصاري در ماده 

 کنوانسیون( . 7محکوم علیه می توانست به هر دلیل معتبر ديگر هم به اعتبار راي داوري اعتراض نمايد)ماده 

انبه و جدو امتیاز ديگر کنوانسیون را می توان بدين صورت بیان کرد که با وجود مقررات کنوانسیون، منعی براي تنظیم موافقتنامه هاي دو -3

چند جانبه مربوط به اجراي احکام داوري خارجی بین کشورهاي عضو وجود ندارد و همچنین می توان به تضمین تعامل و رابطه متقابل در 

 استفاده و استناد به کنوانسیون توسط کشورهاي عضو اشاره نمود.

فهوم شناسايی از اجرا وجود ندارد زيرا اجراي محکوم به، هدف با اين اوصاف برخالف جنبه نظري، از لحاظ عملی چندان فايده اي بر تفکیک م

 و نهايی و اصلی راي داوري است و اجرا نیز متضمن شناسايی راي است و در واقع اجرا مرحله اي باالتر از شناسايی است و اکثر کنوانسیون ها

تقويت جايگاه داوري در حل و فصل   ( 67۵1زاده و نايینی ، ) بدري .مقررات بین المللی نظام واحدي را بر هر دو درخواست مقرر داشته اند

لف تاختالفات تجاري بین المللی، نیازمند شناسايی و دستور به اجراي راي داوري در دادگاه هاي ملی است. زيرا ممکن است دادگاه به داليل مخ

يد نظر کند. در نتیجه تالش هاي زيادي در سطح بین المللی از اجراي راي داوري اجتناب کند يا آن را نقض کند يا به نحو ديگري در آن تجد

ويب تصدر اين زمینه انجام شده که اين دخالت ها به حداقل برسد. يکی از اقداماتی که در اين راستا و به جهت تقويت جايگاه داوري انجام شد ، 

. ) جواهري ، به تصويب رسید 6۵۹۱خارجی بود که در سال  و الحاق کشورها به کنوانسیون نیويورک راجع به شناسايی و اجراي احکام داوري

67۵۹ )  

کنوانسیون نیويورک راي داوري قابل اجرا است البته به شرطی که در قلمرو يکی  ۹در داوري سنتی، با رعايت تشريفات و شرايط مندرج در ماده 

لیل که مراجعه کنندگان به داور يا هیئت داوران، تداوم روابط تجاري از کشورهاي عضو کنوانسیون صادر شده باشد. در داوري الکترونیکی به اين د
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ام دهند جآتی با ساير رقبايشان برايشان از اهمیت ويژه اي برخوردار است، تمايل طرفین بیشتر بر اين است که راي داوري را با اختیار و اراده ان

شان را تحت تاثیر قرار دهد. اما از طرفی ديگر بايد دانست که در مسیر  و هرگز خواهان آن نیستند که اجراي يک راي، روابط تجاري آينده

شناسايی و اجراي آراء صادره در فضاي مجازي مشکالت و موانعی نیز وجود دارد وپرسش هايی دراين زمینه مطرح است که مشکل اساسی دراين 

 رابطه مربوط به اصل سرزمینی در رژيم داوري بین المللی است. 

داوري سنتی که قلمرو سرزمینی مشخصی دارد، داوري الکترونیکی هیچ مرزجغرافیايی نداردو زمانی که محل قبول پیشنهاد داوري يا بر خالف 

و يا در داوري هاي سازمانی الکترونیکی  محل صدور و ارسال راي متفاوت است اين سوال مطرح میشود که چنین رايی درکجا صادر شده است؟

که آيا محل صدور راي الکترونیکی ، محل مرکز سازمان است ؟ و در فرضی که داور در حین يک سفر دريايی چند روزه، اين سوال مطرح است 

مراحل داوري را انجام داده و راي صادر می کند و از طريق اينترنت به طرفین ارسال می کند اين سوال مطرح می شود که چنین رايی در کجا 

چنانچه طرفین يا داوران مقر داوري را انتخاب کرده .  است ؟« شناور»عناست که اجراي احکام در فضاي مجازي صادر شده ؟ و آيا اين بدين م

اما زمانی مشکل بوجود می آيد که طرفین يا داوران، مکان داوري   ( 67۱۵) توکلی ، باشند، تصمیم گیري در مورد مکان اجراي راي آسان است.

سندگان بر اين باورند که راي بايد در جايی که نوشته و منتشر می شود، صادر شده تلقی شود و از آنجا که را تعیین نکرده باشند. برخی نوي

قانون داوري ايران، راي را سندي می دانند که بايد  71ماده  6قانون نمونه داوري آنسیترال و بند  76ماده  6بسیاري از قوانین از جمله بند 

   ان امضاء می تواند معیار مناسبی براي تشخیص محل صدور راي باشد.بصورت مکتوب باشد، بنابراين مک

شويم که چگونه شرط کتبی بودن با راي برخط تطابق پیدا می کند؟ به موجب کنوانسیون  بعد از اين توضیحات با اين پرسش مواجه می 

مکتوب را به رسمیت بشناسد، هیچ مانعی براي اجراي يک نیويورک، چنانچه کشوري که در آنجا راي صادر شده، قالب الکترونیکی يک نوشته 

راي عالوه بر اين ها ب  راي الکترونیکی برخط وجود نخواهد داشت و در نتیجه اعتبار راي داوري برخط را بايد کشور اجراکننده راي شناسايی کند.

معموالً به کنترل ساده مسائل شکلی همچون وجود قرارداد  صدور دستور الزم االجرا بودن راي داوري، مقامی که موظف به صدور اين دستور است

ا می فداوري، احراز تعیین داور بر مبناي اين قرارداد و صدور راي در مهلت مقرر در قرارداد و همچنین قواعد شکلی پیش بینی شده در قانون اکت

اما در برخی کشورهاي ديگر ، کنترلی که مقام مسئول در اين کند. مانند فرانسه که اين سیستم را پذيرفته و بر طبق اين روال عمل می کند. 

حیطه انجام می دهد فراتر از صرف عناصر شکلی است. در سوئیس و بلژيک، دستوراجراي راي داوري اگر مخالف نظم عمومی باشد قابل اجرا 

 اد داوري معتبري صادر شده است يا نه.نیست و يا در ژاپن و برزيل کنترل کننده بايد بررسی کند که آيا داوري بر مبناي قرارد

 در نهايت با بررسی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون نیويورک و مقررات نظام هاي حقوقی ملی می توان به اين نتیجه دست يافت که غالباً

افعی، موجب تعلیق يا ابطال راي چهار محور، نقض حدود اختیارات قضايی، نقض قواعد نظم عمومی، الزام آور نبودن و نقض اصول رسیدگی تر

داوري و از جهات رد درخواست اجراي راي داوري است. بايد دانست که هرچند همگان بر رعايت حدود اختیارات قضايی توسط داوران و رعايت 

داللت اين مفاهیم در دهه هاي اصول رسیدگی ترافعی و رعايت قواعد نظم عمومی مقر دادگاه اجرا کننده راي اتفاق نظر دارند، اما در مورد حدود 

ی و ملاخیر ترديدهاي زيادي بوجود آمده و برخی از حقوقدانان معتقدند که بايد معیارهاي بین المللی قابل قبول را مالک قرارداد نه معیارهاي 

 محلی.

ابلیت اجرايی نداشته و جهت اجراي آن ها در حقوق داخلی تا قبل از الحاق ايران به کنوانسیون نیويورک آراء داوري خارجی تحت عنوان مزبور ق

می بايست به يکی از صورت هاي موجود قانونی در مورد اجراي احکام خارجی تأويل می شد تا قابلیت اجرا پیدا نمايد. صورت هاي فوق الذکر 

سند مزبور در خصوص  67۱1در سال  حکم دادگاه خارجی. ولی پس از الحاق ايران به کنوانسیون -1سند خارجی الزم االجرا   -6عبارتند از: 

ازي یايران نیز الزم االجرا گرديد که به موجب مقررات اين کنوانسیون آراء داوري خارجی تحت همین عنوان قابلیت اجرايی داشته و براي اجرا ن

ري آنالين  بايد مطابق اصول و در خصوص راي داو ( 67۵1) بدري زاده و نايینی ،  به تأويل و تفسیرهاي گذشته در اين خصوص وجود ندارد.
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قواعد فوق الذکر چنین اظهار نمود که راي مزبور نیز همانند راي سنتی و قوانین موجود در خصوص آن پس از شناسايی قابلیت اجرا خواهد 

 داشت.

 

 موانع شناسایی و اجرای رای داوری آنالین 

 فعاالن حقوقی امنیت و بیشتر خاطر اطمینان موجب المللی بین تجاري داوري آراي اجراي و شناسايی خصوص در محدود و مشخص موانع وجود

نیويورک پیش بینی گرديده فصل  6۵۹۱و اين موضوع و مصاديق آن که در کنوانسیون  شود می ها داوري اين طرفین و الملل بین تجارت عرصه

بررسی اين مصاديق به صورت تفصیلی نیست؛ صرفا به بیان آنها با  مشترک داوري آنالين و آفالين نیز می باشد. حال با توجه به اينکه مجال

 ( 67۵1) موسوي،  اندک توضیح اجمالی بسنده می شود.

 فقدان اهلیت ( 1

اين قسمت از  در قسمت موانع شناسايی و اجراي آرا داوري مطرح می شود. عدم اهلیت در کنوانسیون نیويورک در ماده ي پنجم بند يک الف،

چه براي توافق بر داوري و چه در صورت  به اين صورت که فقدان اهلیت، را بیان می کند که در واقع به خود اعتبار راي بر میگردد. ماده علتی

 موضوعی علی بنابراين موضوع اهلیت، ار رسیدگی به دعوا و صدور راي را از داور و ديوان داوري سلب می کند.یتوافق بر داوري اخت عدم وجود

 .امتناع از شناسايی و اجراي راي داوري خارجی باشد موجب که می تواند راساً است وانسیون نیويورکحده در کن

 فقدان یک موافقتنامه داوری معتبر (2

 .يک قرارداد داوري است که موجب بی اعتباري آن می گردد ماهويفقدان شرايط شکلی و  منظور از عدم اعتبار يک قرارداد داوري در اين بحث،

هر چند بیشتر مفسرين حقوقی وقتی صحبت از بی اعتباري  .ط شکلی موافقنامه داوري در ماده ي دوم کنوانسیون نیويورک ذکر شده استشراي

 مايه ي جلوگیري از راي داوري اما بی اعتباري ماهوي نیز گاهی دست ؛را مويد اين موضوع می دانند قرارداد داوري می شود فقط داليل شکلی

 قانون منع -7رضا  و قصد بودن معیوب يا فقدان -1 اهلیتفقدان  -6 :است تقسیم قابل قسمت سه به ماهوي داليل می شود.

 نقض دادرسی منصفانه  (3

 نقض موضوع به ب اول بند پنج ي ماده 6۵۹۱ نیويورک کنوانسیون در. اند پرداخته داوري راي بودن منصفانه معیار به المللی بین اسناد بیشتر

 دادرسی وندر براي انصاف و عدالت از را مناسبی و قبولی قابل استانداردهاي کنوانسیون. پردازد می داوري در منصفانه رسیدگی تشريفات و آيین

 که کند نمی مشخص همچنین و. دهد نمی ارائه رسیدگی بودن عادالنه يا منصفانه دادرسی براي را مشخصی معیار اما دارد؛ انتظار داوري

برخی از مصاديق نقض دادرسی  .بود خواهد دفاع اين به کننده رسیدگی دادگاه معیار قانون، کدام رسیدگی تشريفات و آيین استانداردهاي

 و یطرف بی اصل رعايت عدم،  طرفین از يکی مواضع بیان براي مناسب فرصت و دفاع حق رعايت عدم، نامناسب ابالغمنصفانه عبارت است از 

 طرفین با مساوي رفتار
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 مبداء کشور در داوری رای نبودن آور الزام (4

 ي ماده اول بند ه قسمت در که است؛ راي اجراي براي مانعیت موارد از يکی داوري، راي «نشدن نهايی» ويژگی عبارتی به يا «نبودن آور الزام»

 یشترب در و است؛ همراه بند اين در راي ابطال يا تعلیق يعنی راي ديگر ويژگی با همراه عنوان اين. است شده مطرح نیويورک کنوانسیون پنج

 وزهن حکم: »کند می مطرح گونه اين را راي نبودن الزامی  قسمتاين  در نیويورک است. کنوانسیون شده عنوان هم با همراه حقوقی تفاسیر

 هب باشد نشده نهايی صدور محل کشور در داوري راي اگر که، شود می برداشت گونه اين عبارت اين از «است نشده الرعايه الزم ها طرف براي

 است داوري راي اجراي محلی، استانداردهاي اعمال بیان صدد در ماده اين. خواست ديگر جاي در توان نمی را مذکور راي اجراي آن تبع

 مبداء کشور در داوری رای تعلیق (5

 پنج ي ماده اول بند ه قسمت: است شده درج اينطور قسمت همان در و راي شدن الزامی موضوع ادامه در داوري راي ابطال يا تعلیقموضوع 

 در محک که کشوري قانون موجب به يا صالح مرجع توسط يا نشده الزامی طرفین براي هنوز داوري راي: »کند می عنوان نیويورک کنوانسیون

 .«باشد آمده در تعلیق حالت به يا شده نقض شده صادر آن

 بار اما. باشد راي اجراي خواهان براي راهی سد تواند می که است داوري آرا اجراي و شناسايی موانع ديگر از داوري راي تعلیق و ابطال موضوع

 يا ابطال که است؛ راي علیه محکوم ي عهده بر بلکه و نیست راي اجراي خواهان دوش بر داوري راي «نشدن الزامی»  مانند هم مانع اين اثبات

 اثبات اجرا، درخواست محل دادگاه براي را شده صادر آن تحت راي که قانونی يا صالح مقام توسط که صدور محل کشور در را راي تعلیق

 شده نقض راي قانون کدام موجب به اينکه براي را اي شبهه و شک گونه هیچ جاي داوري راي نقض و تعلیق مورد در نیويورک نوانسیون.کنمايد

 .گذارد نمی باقی را بود خواهد معلق و

 ابطال رای داوری در کشور مبداء (6

 محک که کند مجاب را مربوطه دادگاه شود¬می موفق و شده پیروز داوري، راي به معترض که شود می ممکن شرايطی در القاعده علی راي ابطال

 و نآ المللی بین و سرزمینی فرا اثر و آرايی چنین شناسايی عدم يا و شناسايی مورد در اما. گردد ابطال بايد و نبوده موجه داليلی به صادره

 .اند کرده ابراز خصوص اين در متفاوتی نظرات و ندارد وجود نظر اتفاق دولتها المللی بین الزام عدم يا الزام همچنین

 

 شده ابطالشناسایی و اجرای آرای داوری 

به شناسايی و اجراي آراي داوري خارجی باطل شده است که مطلب ديگري که شايد الزم باشد در بحث شناسايی و اجرا مطرح گردد راجع 

عهدنامه  ۹ماده  6مطابق شق هـ بند. میتواند در مورد راي داوري آنالين بعنوان راي خارجی نیز مصداق داشته باشد که ذيال به آن اشاره می گردد

 ( 67۵1) نیکبخت ،  آن امکان پذير نیست. نیوروک ، در صورتی که راي داوري توسط مرجع صالح ابطال گردد شناسايی و اجراي

مرجع صالح جهت ابطال راي بر اساس مقرره فوق الذکر صرفاً کشوري است که داراي صالحیت اولیه می باشد. به عبارتی مقرره مزبور میان دو 

 است( و صالحیت ثانويه يا صالحیتنوع صالحیت اولیه يا صالحیت نظارتی )صالحیت کشوري که راي در قلمرو آن يا تحت قانون آن صادر شده 

اجرايی تمايز قائل شده و مرجع صالح جهت ابطال  راي را مرجع داراي صالحیت اولیه می داند و ديگر کشورهاي عضو حتی کشوري که از سوي 
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يی و يا اجراي راي جلوگیري طرفین موافقت نامه داوري، براي ابطال راي تعیین گرديده حق ابطال راي را ندارند و صرفاً می توانند از شناسا

نمايند. در خصوص طرح موضوع ابطال راي در دو کشور داراي صالحیت يعنی کشور محل صدور راي و کشوري که قانون آن حاکم بر داوري 

 67۵1) نیکبخت، د.است محکوم علیه داراي اختیار بوده اما ذکر اين نکته الزم است که مشارالیه نمی تواند موضوع را در هر دو کشور مطرح نماي

 در صورتی که تصمیم مرجع صالح بر ابطال راي داوري قرار گیرد اين تصمیم و ابطال راي واجد آثاري می باشد . (

 با توجه به اينکه داوري براي حل و فصل يک اختالف پیش بینی شده، با ابطال راي، اختالف موجود فیصله نیافته لذا موضوع داوري و راي آن 

رجاست و به عنوان يکی از نتايج ابطال راي داوري بايد به دنبال حل و فصل اين اختالف بود که می توان گفت اختالف منشأ راي همچنان پاب

 داوري ابطال شده را مجدداً می توان به داوري ارجاع نمود. البته در خصوص امکان ارجاع مجدد اختالف به داوري ديدگاه هاي متفاوتی وجود

 دند که با ابطال راي داور ديگر امکان ارجاع اختالف به صورت مجدد به داوري وجود ندارد .دارد گروهی معتق

 اگروهی ديگر بر اين باورند که صرف ابطال راي داوري منجر به بی اعتباري موافقت نامه داوري نشده و هر يک از طرفین می توانند اختالف ر 

برتر و فی مابین اين دو نظر بايد گفت می بايست به علت ابطال توجه نمود، در صورتی که منشأ مجدداً به داوري ارجاع نمايد. به عنوان نظريه 

در ابطال، ايراد موافقت نامه داوري باشد ديگر امکان ارجاع مجدد اختالف به داوري وجود ندارد ولی در فرضی که علت ابطال راي ايراد شکلی 

ع به داوري وجود ندارد. بايد خاطر نشان کرد که پس از ارجاع مجدد اختالف به ديوان داوري نحوه رسیدگی باشد مانعی جهت ارجاع مجدد موضو

 جديد داوران بايد تا حد ممکن جهت پیشگیري از ابطال مجدد راي از حکم دادگاه تبعیت و ايراداتی را که منجر به ابطال راي سابق شده بود

 ( 67۵۹) جواهري ، مرتفع نمايند.

ديگر ابطال راي می بايست از عدم شناسايی و اجراي راي ابطال شده در کشورهاي عضو عهدنامه نیويورک  نام  برد. اگرچه قاعده به عنوان اثر 

ر گکلی عدم امکام اجراي راي ابطال شده، صراحتاً در عهدنامه نیويورک قید نشده ولی با توجه به اينکه اجراي راي ابطال شده در کشورهاي دي

ل دارد که پیامد آن ايجاد تعهدات متعارض براي طرفین موافقتنامه داوري در کشورهاي گوناگون می باشد اجراي قاعده کلی مذکور آثاري به دنبا

 می تواند از بروز چنین وضعیتی جلوگیري نمايد.

ز کشورها وجود دارد که دکترين اما با اين وجود در خصوص شناسايی و اجراي آراء داوري ابطال شده رويکردهاي ملی خاص در تعداد معدودي ا

ماده  6حقوقی نیز ديدگاه هاي جديدي جهت امکان اجراي آراء مزبور ارائه داده اند. اولین رويکرد عنوان شده، اعمال اختیار حاصل از صدر بند 

مذکور و بدون الزام در عدم شناسايی  عهدنامه است که بر اساس آن به دادگاه اختیار داده شده که در صورت اثبات يکی از موارد بند چ در ماده ۹

ياد می شود. الزم به ذکر است اعمال اختیار داده شده به « قدرت اختیاري مازاد»و اجراي راي آن را اجرا نمايد. که از اين اختیار تحت عنوان 

 است :دادگاه محدود بوده و رويه قضايی کشورهاي عضو عهدنامه نشان دهنده اعمال اين اختیار در دو مورد 

 طبق عهدنامه محدوداست مانند نقض جزئی قواعد داوري حاکم يشناسايی واجرا که علت رد یيجا -6

 در جايی که شخص استناد کننده به مانع شناسايی و اجراي راي داوري، ايراد مزبور را در زمان رسیدگی داوري مطرح نکرده باشد. -1

 تفاده و دستور شناسايی يا اجراي راي را صادر کند.در اين موارد ممکن است دادگاه از اختیار خود اس

ماده  6بند « د»تا « الف»اگرچه اعمال اختیار مزبور در خصوص شناسايی و اجراي آراي باطل شده و به عبارتی اعمال آن در غیر از موارد شقوق

ين اختیار در خصوص شرايطی کامالً استثنايی عهدنامه نیويورک و به طور در خصوص آراي باطل شده به روشنی مشخص نیست، اما اعمال ا ۹

)مانند نقض اصول کلی داوري منصفانه در جريان دعوي ابطال راي داوري، مستقل نبودن قضات، فقدان دلیل در حکم ابطال کننده( مورد دفاع 

توان به اختیار حاصل از اين مقرره  واقع شده است. حال باتوجه به مقرره فوق بايد گفت براي شناسايی و اجراي راي داوري باطل شده، نمی

راي قضايی منتشر شده اختیار مزبور را اعمال نکرده اند بلکه اصوالً اجراي  6۹11استناد نمود. مؤيد اين ادعا آن است که دادگاه ها در بیش از 
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مال اختیار حاصل از مقرره فوق در يکی صورت پذيرفته است. حال آنکه استدالل، اع« اعمال قانون مطلوب تر»آراي داوري باطل شده بر مبناي 

 از مهمترين استدالل هايی است که طرفداران شناسايی و اجراي آراي داوري باطل شده به آن استناد مینمايد

يی معروف است و براساس آن صريحاً امکان شناسا "قاعده حق مطلوب تر "عهدنامه می باشد که به 3ماده  6مستند اعمال قانون مطلوب تر، بند 

و اجراي راي داوري بر اساس عهدنامه ها يا قوانین ملی مطلوب تر در کشورهاي عضو پیش بینی شده است. بنابراين ممکن است راي داوري 

بند .باطل شده از طريق نظام اجرايی يک عهدنامه ديگر که کشور عضو عهدنامه نیويورک، عضو آن است يا از طريق قانون ملی مقر دادگاه اجرا شود

مقررات عهدنامه حاضر بر اعتبار موافقتنامه دوجانبه و چند جانبه در خصوص شناسايی و اجراي آراي داوري منعقده بین دول متعاهد : » 3ماده  6

نخواهد داشت و همچنین هیچ طرف ذي نفعی را از هر حقی ناظر بر بهره گیري از راي داوري به روش و در حد مجاز در قوانین يا معاهدات 

مهم ترين عهدنامه « عهدنامه اروپايی داوري»گفته می شود  .«که در آن تالش می شود به چنین رايی استناد شود، محروم نخواهد کرد.کشوري 

 6اي است که حاوي مقررات مطلوب تري نسبت به عهدنامه نیويورک در رابطه با شناسايی و اجراي آراي داوري باطل شده می باشد. در بند 

عهدنامه نیويورک ذکر شده و پیش بینی شده که خودداري از شناسايی و  ۹ماده  6بند « د»تا « الف»امه مقرراتی مشابه شقوق اين عهدن ۵ماده 

 عهدنامه باشد.  ۵اجراي راي داوري باطل شده می بايست مستند به موارد مذکور در ماده 

نه در صورتی که دو عهدنامه نیويورک و عهدنامه اروپايی داوري ، هم زمان قابل اعمال باشند و ابطال راي داوري براساس يکی از شقوق چهارگا

د. عهدنامه اروپايی داوري صورت نپذيرفته باشد دادگاه بايد راي داوري مزبور را علی رغم ابطال در مرجع صالحیت دار، اجرا نماي ۵ماده  6بند 

عهدنامه نیويورک صورت میپذيرد. از بیشتر موارد استناد به عهدنامه اروپايی  ۹ماده  6باوجود اين باتوجه به اينکه ابطال راي داوري بر اساس بند 

نها دو تداوري نتوانسته است امکان شناسايی يا اجراي راي باطل شده را فراهم سازد. در خصوص قانون ملی مطلوب تر بايد گفت برخی مفسرين 

 ند.دان _کشور لوگزامبورگ و فرانسه را به عنوان کشورهاي داوري قانون ملی مطلوب تردر رابطه با شناسايی واجراي آراي داوري ابطال شده می

ثنايی ی استالزم به ذکر است به جز اعمال قانون مطلوب تر، در ساير مواردي که يک راي داوري باطل شده مورد شناسايی و اجرا قرار گرفته شرايط

ام ن و خاص حاکم بوده است )مانند رويه قضايی آمريکا و هلند( به نحوي که نمی توان از چنین احکامی به عنوان احکامی رويه ساز يا قاعده ساز

 ( 67۵۹ ) جواهري ، .برد.عدم احراز شرايط استثنايی احکام مزبور در احکام بعدي صادر در کشورهاي مزبور نشان دهنده، همین ويژگی است
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 نتیجه گیری :

 شناسايی و اجراي راي داوري آنالين به عنوان آخرين مرحله در فرآيند رسیدگی داوران در حل و فصل اختالفات محسوب می شود . متاسفانه با

باشد. خاص قانونی میاز آن نیز فاقد نص قانونی خاصی در زمینه داوري آنالين، شناسايی و اجراي راي ناشی  توجه به عدم پیش بینی مقرره و

گرايش گسترده اي به سمت به کارگیري از اين شیوه در جهت حل و فصل اختالفات داخلی و بین المللی  ،اما در حال حاضر علی رغم اين موضوع

ص و فقدان ن وجود دارد که با توجه به اين مهم داوريسنتی آفالين يا نسبت به شیوه  آن بین اشخاص به سبب برخورداري از مزاياي بسیار

قانونی خاص در زمینه داوري آنالين ، ضوابط و چارچوب هاي حاکم بر شناسايی و اجراي راي داوري سنتی از جمله مقررات پیش بینی شده در 

ا وجه زير د؛باشهمخوانی داشته باشد قابل اجرا مینیويورک نسبت به راي داوري آنالين تا جايی که با شرايط اين نوع داوري  6۵۹۱کنوانسیون 

مسیر  در داوري سنتی که داري سرزمین مشخصی براي اجرا می باشد  برخالف داوري صرفا از حیث محیط برگزاري می باشد.شیوه  تمايز اين دو

شناسايی و اجراي آراء صادره در فضاي مجازي مشکالت و موانعی وجود دارد که مشکل اساسی دراين رابطه مربوط به اصل سرزمینی در رژيم 

که می بايست در سايه تالش صاحب نظران و علماي حقوق داخلی و بین الملل  است و نبودن مرز جغرافیايی مشخص براي آن اوري بین المللید

 زمینه گسترش اين شیوه ازو با اجراي قانون مصوب خال قانونی موجود در اين زمینه مرتفع گردد با تصويب قانونی مختص به داوري آنالين ، 

 .شودتوجه به نیاز دنیاي امروزي به آن فراهم  داوري با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 : منابع

 ،۱دوره ،6۵ شماره سیاست، و حقوق پژوهش مجله ،«الکترونیکی قراردادهاي بر حاکم قانون تعیین نحوه بررسی(. »الف67۱۹.)مصطفی السان،

 631-67۵ صفحات

 611-3۵ صفحه ،1شماره ،1جلد مفید، حقوقی نامه ،«آنالين داوري حقوقی هاي جنبه(. »ب67۱۹.) مصطفی السان،

(.  الکترونیکی )آئین نامه رسیدگی و 67۵1فقیه میرزايی ، سلمان.) - سمت دوم، چاپ الکترونیک،تهران، تجارت حقوق(.67۵7.) السان،مصطفی

 611، ص  6اعتبار آرا(، مجله پژوهش هاي حقوق خصوصی ، شماره 

، مجله حقوق «شناسايی و اجراي آراء داوري تجاري بین المللی صادره در فضاي مجازي(.»67۵1بدري زاده، سیما و منوچهر توسلی نائینی.) -

 641-617، صفحات 1، شماره3تطبیقی، جلد

(. پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، به راهنمايی دکتر محمد شمسايی، 67۱۵توکلی، زهرا، رژيم حقوقی داوري بر خط.) 

 باطبايیدانشکده عالمه ط

( پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، به راهنمایی دکتر مصطفی ماندگار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  5931جواهری، فریما، داوری تجاری آنالین ) 

 مرودشت 

 67۵1 تهران سمت، انتشارات دوم، چاپ المللی، بین تجاري داوري عبدالحسین، شیروي،

 داوري قانون و نیويورک 6۵۹۱ کنوانسیون در خارجی تجاري داوري آراي واجراي شناسايی موانع تطبیقی بررسیموسوي، کلثوم السادات ، 

 ، دانشگاه اصفهاننايینی توسلی منوچهر دکتر، به راهنمايی حقوق عمومی(، پايان نامه کارشناسی ارشد  67۵1)  ايران المللی بین تجاري

، مجموعه مقاالت جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس «حل اختالفات تجاري از طريق داوري برخط»(. 67۵7مافی، همايون و حسین کاويار.) 

 1۵۵-117مرکز داوري اتاق ايران، چاپ اول، انتشارات شهردانش، صفحات 

چاپ  ق ايران،، مجموعه مقاالت جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس مرکز داوري اتا "امتیازات داوري از حیث اجراي راي داوري"محبی، محسن، 

 7۵اول، انشارات شهر دانش، ص 

، 71، مجله حقوق بین المللی، سال «ل شدهطامتناع از شناسايی و اجراي آراي داوري خارجی با(. »67۵1نیکبخت، حمیدرضا و فرهاد پیري.) 

 74-3، صفحات 4۱شماره 

B.lipsky,D&Avgar,A.(2007). online dispute resolution through the lens of Bargaining and negotiation theory : 

toward an Integreated model ,p.56 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 Kaufmann-kohler,G.(2005 ). Online dispute resolution and its significance For International Commercial 

Arbitration, P.446 

Betancourt,Juliaocesar.Zlatans Ka,Elina.(2013).Online Dispute Resolution (ODR) : What Is It, and Way 

Forward?,P.250 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

