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هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
محمدرضا مهرافزا* افشین زرگر** بهنام حبیبی درگاه
تاریخ دریافت1397/11/02 :

***

تاریخ پذیرش1397/12/28 :

چکیده
ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مسأله مهم و پر دامنه ای است که
روش های حل و فصل اختالفات را به چالش کشییهه اسیتک کشیورهای مفتلی

در میورد داوری از

طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانهه انه کیه ایایه بیه طیور مسیتقیم بیه هیوش
مصنوعی استناد نکرده باانه ولی به طیور واحیب بیه ابهارهیای هیوش مصینوعی از رملیه ارت اطیات
الکترونیکی و اینترنتی اااره کرده انه در ایران نیه قانون تجارت الکترونیکی در سال  1382به تصیویب
رسیه که از این قانون در این زمینه می توان بهره رستک در این مقاله به ابهارهیای هیوش مصینوعی و
قوانین و کنوانسیون های مرت ط با آن اااره و مهایای اسیتااده از ایین روشش ایرا داده ایهه اسیت و
پروسه داوری از این طریق نیه توحیب داده اهه است و به رهت نو پا بودن این نوع از داوریش رهیت
رهانی اهن استااده از این روش به ایجاد وحهت رویه در آن تأکیه می ایودک ایین پیشوهش درصیهد
واکاوی استااده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی در مقایسه با داوری سینتی اسیت ایین
مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که قانون کشور ایران و قیوانین کشیورهای دی یر خصوصیا
کشورهای اتحادیه اروپا در ق ال داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی چ ونه بوده است؟
واژگان کلیدی :هیوش مصینوعیش داوری تجیاری بیین المللییش تجیارت الکترونیکییش قیوانین و
کنوانسیون های داوری تجاری بین المللیش داوری سنتیش وحهت رویهک
* دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومیش واحه کرجش دانش اه آزاد اسالمی کرجش ایران
** استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین المللش واحه کرجش دانش اه آزاد اسالمی کرجش ایران نویسنهه مسئول

*** استادیار گروه حقوقش واحه کرجش دانش اه آزاد اسالمی کرجش ایران
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مقدمه
هوش مصنوعی 1به سیستم هایی گاته می اود که می تواننیه واکینش هیایی مشیابه
رفتارهای هوامنه انسانی از رمله درک ارایط پیچیههش ا یه سازی فرآینههای تاکیری
و ایوه های استهاللی انسانی و پاسخ موفق به آن هاش یادگیری و توانایی کسب دانیش و
استهالل برای حل مسایل را دااته باانهک
هوش مصنوعی توسط فالساه و ریاحی دانانی نظیر ررج بول که اقهام به ارائیه
قوانین و نظریه هایی در مورد منطق نمودنهش مطرا ایهه بیودک بیا اختیراع رایانیه هیای
الکترونیکی در سال 1943ش هوش مصنوعیش دانشمنهان آن زمیان را بیه چالشیی بیهر
فراخوانه در این ارایطش چنین به نظر می رسیه که این فنیاوری قیادر بیه ای یه سیازی
رفتارهای هوامنهانه خواهه بود (مهرداد فهیمییش  )13۷۵هیوش مصینوعی را نفسیتین
مرت ه ران مکارتی در سال  19۵6در اولین کنارانس دانش اهی به کار گرفت که دربیاره
این موحوع برگهار کردک ونیوار بوش در گهارش (چنان که

می توانیم بینهیشیم) ابهاع

سیستمی مکانیهه رهت تقویت دانش و درک بشر را پیش بینی کیرد وی در سیال 194۵
در این گهارش می نویسه« :ابهاری ابهاع اهه در آینیهه را تصیور کنییه کیه هیر فیردی
تمامی کتاب هاش پرونهه ها و ارت اطات خود را در آن ذخیره خواهه کرد به طوری که به
علت مکانیهه بودن می توانه با سرعت و انعطاف زیادش مورد مشورت قرار گیرد»
ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق نیه مسأله مهم و پردامنه ای است کیه در
رن ه های مفتل

دانش حقوق می توانه کارایی داایته باایهک از مسیأله قیانونگیااری

گرفته تا ایجاد قراردادهای هوامنه و روش های حیل و فصیل اختالفیات از امکانیات
هوش مصنوعی می توان بهره رست که در ایین مقالیهش موحیوع میورد بحیوش هیوش
مصنوعی و داوری تجاری بین المللی می بااهک نمونه ای از بسترهای هوش مصینوعیش
اکل گیری روابط الکترونیکی با استااده از اینترنت یا فضای مجیازی اسیت کیه ایامل

Artificial Intelligence

1
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بکارگیری نرم افهارهایی ماننه ویهئوکنارانس2ش ویس چت3ش ایمیل 4و ککک میی باایه کیه
می توانه حقوق داوری تجاری بین المللی را به چیالش بکشیانهک در ایین مقالیه فیر
اصلی این است که استااده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللیی بیا حقیوق
داوری تجاری ایران و اتحادیه اروپا منط ق بوده در بعضی موارد کیه بیه علیت تعیار
قوانین اختالفات رهئی اگر دیهه می اودش می توان با ایجاد وحهت رویهش همیاهن ی و
هارمونی الزم را ایجاد کردک
داوری
داوری پیشینه تاریفی طوالنی داردک حل و فصل اختالفات از طرییق توافیق بیه
پایرش تصمیم افص ثالثی که مورد اعتماد طرفین دعوا بااه یعنی داوریش حتیی ق یل
از اینکه در روامع بشری قانونی وحع اود یا دادگاهی تشکیل اود ییا قضیات اصیول
حقوقی را پایه ریهی کننه ورود دااته است ( )Kellor, 1948بیا ایین وریودش بعیه از
رنگ رهانی دومش داوری تجاری بین المللی به یک روش رفع منازعیه ت یهیل گردییهک
()Kerr, 1980: 164
قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال  13۷6به تصویب رسییه و در
قانون آئین دادرسیی میهنی اییران مصیوب  13۷9نییه از میاده  4۵4بیه بعیه بیه داوری
اختصاص داردک توسعه بسترهای مرت ط با هوش مصنوعی از رملیه اینترنیت و اسیتااده
کننهگان از ا که های اینترنتی و فضای مجازی که بهون هیچ محهودیتیش سراسیر دنییا
را پواش دههش از یک طرف و اینکه روش های حیل و فصیل اختالفیات ق لیی ماننیه
«داوری رایج» ۵که به علت اینکه زمانبر و ههینهبر می بااه رای خود را بیه داوری بیا
استااده از هوش مصنوعی خواهه داد بنیابراین ایین امیر قیانون گیااران کشیورها را در
سراسر دنیا مج ور خواهه کرد که قوانین و مقررات رهیهی در این زمینه ایجاد نماینهک
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بهون استااده از هوش مصنوعی
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در ایران قانون تجارت الکترونیکی در سال  1382به تصویب رسیه که به روابط
تجاری اافاص در داخل کشور با استااده از فضای مجازی و ابهارهیای الکترونیکیی و
سایر ابهارهای هوش مصنوعی می پردازد در سطب بین المللی نییهش کنوانسییون سیازمان
ملل متحه رارع به ارت اطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللیی در سیال  200۵بیه
تصویب مجمع عمومی سازمان ملیل رسییه الزم بیه ذکیر اسیت کیه اییران عضیو ایین
کنوانسیون نمی بااهک
ابزارهای هوش مصنوعی
ق ل از اینکه واردرهئیات بحو داوری و ویشگی های ایین روش حیل و فصیل
اختالفات بشویم الزم است که به تعری

بعضیی از ابهارهیای هیوش مصینوعی کیه در

داوری به کار گرفته می اونه از رمله ایمیلش ویس چت و ویهئو کنارانس بپردازیمک
ایمیل
ایمیل یا پست الکترونیکی رایج ترین وسیله ارت اطی هوش مصنوعی میی باایه
که به علت استااده راحت و سرعت باال در انتقال اطالعیات بیه صیورت فراگییر میورد
اسیتق ال و اسیتااده قیرار گرفتیه اسیت ( )Katsh and Rifkin, 2000: 121مهمتیرین
ویشگی های ایمیلش قابلیت ذخیره کردن و بازیابی اطالعیات در فضیای مجیازی اسیتک
ایراداتی که به این ابهار هوش مصنوعی وارد می اود این است که این وسییله ارت یاطی
که به صورت نواتاری می بااه می توانه اعتمیاد طیرفین را کیاهش دهیه چیرا کیه در
نواتارهای متنی طرفین به راحتی می تواننه در بیان واقعیت ها تحری ش اغراق و زییاده
گویی نماینه (ابوترابیش  )23:1386و همچنین احتمال تحری

هویت از سوی ثالیو ییا

هر خالف دی ر می توانه ورود داایته باایه (السیانش  )91 :138۵بنیابراینش ایمییل بیه
عنوان ابهار هوش مصنوعی به نظر می رسیه حیریب امنیتیی کمتیری نسی ت بیه سیایر
ابهارهای هوش مصنوعی دااته بااهک
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ویس چت
قابلیت مکالمه از طریق صوت در بعضی از نرم افهارهیای هیوش مصینوعی در
فضای مجازی به صورت آنالین که قابلیت ذخیره اهن نیه دارد به ویس چت معیروف
استک این ابهار هوش مصنوعی از طریق این ارت اطش می توانه انتقیال دهنیهه اطالعیات
بین طرفین و گروه ها بااه استااده کردن از این ابهار نس ت بیه ایمییل راحیت تیر میی
بااه ولی ایراداتی نیه به این ابهار وارد است از آن رمله که حریب امنیتی آن پایین میی
بااه که ال ته برخی از ابهارهای هوش مصنوعی با ایجاد امکان گات وی اختصاصی و بیا
رمهن اری پیشرفته که به «چت مفای» 6معروف است حریب امنیتیی ایین ابیهار هیوش
مصنوعی را باال برده استک
ویدئو کنفرانس
یکی از مهمترین مشکالت داوری با استااده از هیوش مصینوعیع عیهم حضیور
فیهیکی و آثار حقوقی ناای از این وحعیت می بااهک وییهئو کنایرانس را میی تیوان از
رهیهترین و مناسب ترین وسایل ارت اط الکترونیکی محسوب داات که در آن طیرفین
و داوران با برقراری ارت اط رو در رو اما در محیط هوش مصنوعی می تواننه به بهتیرین
وره ممکینش منظیور یکیهی ر را درک نماینیهک (السیانش  )92 :138۵ایین ابیهار هیوش
مصنوعی یکی از ایرادات وارده به داوری با استااده از هوش مصنوعی یعنی عهم ورود
ارت اط مستقیم رودر رو که باعو می اود حقایق را با توره به احساسات و زبان بیهنی
طرفین کش

نمایه را تا حهود زیادی مرتع می نماییهک ( Kaufman and Schultz,

)1999: 164
حقوق داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی در ایران
داوری از طریق هوش مصنوعی یک روش حل و فصل اختالفات اسیت کیه در
آن همه فعالیت های داوری ماننه آئین و تشریاات داوریش ارائه مهارک به داورع صیهور
Secret chat
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حکم داوری و ککک از طریق ابهارهای هیوش مصینوعی و از طرییق ای که هیای فضیای
مجازی انجیام میی ایود ( )Arsic, 199۷: 209تصیور اینکیه داوری از طرییق هیوش
مصنوعیش نسل رهیهی از داوری است کامال اات اه است چرا که رژییم داوری تجیاری
بین المللی چه در داوری رایج و بهون استااده از هیوش مصینوعی و چیه در داوری از
طریق هوش مصنوعی یک نوع رژیم بوده و چیهی که رهیه است و باعو تااوت ایین
دو نوع داوری اهه است ابهارهیای بیه کیار رفتیه در ایکل گییری داوری میی باایهک
()Lopez, 2006: 22
مهمترین مشکلی که در خصوص استااده از داوری با هیوش مصینوعی وریود
دارد مشکالت مربوط به اث ات ورود و صحت و اعت ار موافقیت نامیه داوری و احیراز
ماهیت واقعی اافاص مرت ط یعنی طرفین و داوران می بااهک در ن اه اولش بیرای افیراد
این تردیه ایجاد می اود که ممکن است با خطر دسترسی احتمالی افراد غییر مجیاز بیه
اسناد و دالیل پرونهه خودش روبیه رو ایونه امیا در حیال حاحیر بیا توریه بیه هیور
تکنولوژی های رهیه از ق یل رمهدار کیردن اطالعیات امضیای الکترونیکیی تیا حیهود
زیادی این مشکل برطرف اهه استک در مقابل داوری از طریق هوش مصنوعی مهاییای
زیادی نیه دارد که یکی از مهمترین این مهایاش ن ودن محهودیت مکانی است بیه طیوری
که داور در هر رای دنیا می توانه از طریق ابهارهای هوش مصنوعی به اخیتالف مهبیور
رسیهگی و ا هار نظر نمایهک ()Katsh and Rifkin, 2000: 321
پاسخ به چالش های حقوقی ناای از فضای هوش مصنوعی و اعتمادسازیش بیی
اک الزمه ااافیت قوانین حاکم بر فضیای هیوش مصینوعی بیه وییشه فضیای هیوش
مصنوعی فرامرزی است که در حیطه تکالی

حقوق بین الملل خصوصی قرار می گییرد

بنابراینش فناوری اطالعات بیش ترین چالش را در قواعه حقوق بیین الملیل خصوصیی
ایجاد کرده استک (حجت زاده و نواادیش  )264 :1390مقهمه و زمینه داوری از طرییق
هوش مصنوعی در ایران با تصویب قانون داوری تجیاری بیین المللیی در سیال 13۷6و
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قانون «تجارت الکترونیک» ۷در سال  1382فراهم اهه استک تصویب قوانین و مقیررات
مربوط به این نوع ارت اطات تجاری در ایران در چارچوب قانون تجارت الکترونییک در
 81ماده و با م احثی همچیون تعیاری ش احکیام داده پییامش حماییت از اسیرار تجیاریش
کاله رداری رایانه ایش رعل رایانه ایش ر ران خسارت و غیره ایروع ایهه اسیت کیه
ال ته انتظار می رود با راه و گسترش تجارت الکترونیکی و اررای آن در دنیای واقعیش
نقایص و کم ودهای این قوانینش متناسب با ارایطش رفع گرددک (عمیادزاده و همکیارانش
)29 :1384
ناگاته نمانه قوانین دی ری رارع به حوزه مربوط به هوش مصنوعی در ایران به
تصویب رسیهه است از رمله الیحه قانونی تشکیل ایورای عیالی اناورماتییک کشیورش
قانون ررائم رایانیه ای مصیوب 1388ش قیانون آزادی اطالعیات مصیوب 138۵ش قیانون
حمایت از حقوق پهیه آورنهگان نرم افهارهای رایانه ای مصیوب 13۷9ش قیانون الحیاق
دولت رمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسییس سیازمان رهیانی مالکییت فکیریش
مقررات و حوابط ا که های اطالع رسانی رایانه ایش مصیوبه ایورای عیالی در زمینیه
اتوماسیون نظام اداری و اتصال به ا که رهانی اطالع رسانی (ح یب زادهش )13 :1390
پیشینه داوری در حقوق ایران به سال  1329در قانون اصول محاکمات حقیوقی
در مواد  ۷۵۷تا  ۷۷9برمی گردد (رهرمیش  )13 :13۷8در قیانون آییین دادرسیی دادگیاه
های عمومی و انقالب در امور مهنی مواد  4۵4به بعه به داوری اختصاص یافتیه اسیتک
قانون داوری تجاری بین الملل نیه در سال  13۷6به تصویب رسییهه اسیتک الزم بیاکر
است که رسیهگی قضایی روش مناس ی برای حیل و فصیل اختالفیات ایجیاد ایهه در
فضای هوش مصنوعی نیست چرا که اوال حقوق بین الملیل خصوصیی موریود رهیت
حل و فصل اختالفات ایجاد اهه در فضای هوش مصنوعی کارایی چنهانی نیهارد زییرا
تعیین دادگاه صالب و انتفاب قانون حاکم به علت مشفص ن ودن محل وقوع اخیتالفش
کار داواری استک ثانیا :سیستم قضایی به طور معمول توانایی و تمایل به استااده از فن
Electronic Business
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آوری های رهیه و درگیر اهن با تغییرات سریع تکنولوژی و مهارت های الزم در این
زمینه را نهارنه بنابراین مشاههه می کنیم که نظیام قضیایی در حیل و فصیل اختالفیات
ناای از فضای هوش مصنوعی فاقیه تفصیصش سیرعت و همیاهن ی الزم میی باایهک
(مح یش )۷1 :13۷6
با استناد به ماده  2۷قانون داوری تجاری بین المللیی اییران « -1داور برحسیب
قواعه حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختالف برگهییههانیهش اتفیاذ تصیمیم خواهیه
کردک تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشفصش به هر نحو که صورت گیرد بیه
عنوان ارراع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهه اهک قواعه حل تعیار

مشیمول

این حکم نفواهه بودش م ر این که طرفین به نحو دی یری توافیق کیرده بااینهک  -2در
صورت عهم تعیین قانون حاکم از رانب طیرفینش داورش بیر اسیاق قیانونی بیه ماهییت
اختالف رسیهگی خواهه کرد که به مورب قواعه حل تعار

ش مناسب تشفیص دههک»

مقر داوری
در داوری از طریق هوش مصنوعی این بحو پیش می آیه که محل رسیهگی به
اختالف بر چه اساسی تعیین می اود؟ اینکه طرفین اقامت اهاان محلیی محسیوب میی
اود که در آنجا مرکه مهم امور یا اموال غیر منقول آنها قیرار دارد در داوری از طرییق
هوش مصنوعی نمی توانه کاربردی بااه زییرا احتمیال دارد کیه طیرفینش محیل سیرور
(سرویس دهنهه) هوش مصنوعی یا مکان دی ری را به عنوان اقامت اه معرفی نماینیه در
چنین فضایی تشفیص محل داوری نیه با همیین مشیکل روبیرو میی باایهک در داوری
تجاری تجاری بین المللیش محل داوری از مهمترین ارکانی است که آثار حقوقی زییادی
به آن ارت اط دارد با این توصی

در داوری از طریق هوش مصنوعی تعیین دقییق اینکیه

محل رسیهگی در کجا قرار دارد بسیار داوار می بااهک ( )Hill,1999:104در حالی کیه
در موافقت نامه های داوریش محل رسیهگی از ق ل مشفص می اود یا اینکه داوران در
این مورد تصمیم میی گیرنیهک وریود چنیین مشیکالت در میورد مقیر داوری و محیل
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رسیهگی و حتی اقامت اه طرفینش رونیه گیرایش و سیوق از داوری سینتی بیه داوری از
طریق هوش مصنوعی را کنه خواهه نمودک
آئین داوری از طریق هوش مصنوعی
آئین داوری از طریق هوش مصنوعی می توانه به روش های گوناگونی صورت
ب یرد برای مثال می توان از قواعه داوری اتاق بازرگانی بیین المللیی ییا قواعیه داوری
آنستیرال استااده کرد همان طوری که مشاههه می کنیم ارکان و اسیاق داوری از طرییق
هوش مصنوعی نمی توانه چیهی ره ارکان داوری سنتی بااه در هر صیورتش رعاییت
تشریاات و آیین ویشه ای مورد نیاز است چرا که در غیر این صورت دادرسی عادالنه و
ار ار و التهام دادگاه های دولتی را رهت اررای آرای صادره نمی توانیه در پیی داایته
بااهک ههف داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعیش کاستن از ههینیه هیا و
ا فهایش سرعت دادرسی است اما در این میان نمی توان آیین و تشریااتی را که تضیمین
کننهه دادرسی عادالنه است نادیهه گرفتک ()Nasir, 2003
ویژگی های داوران
از تااوت های داوری سنتی با داوری از طریق هوش مصنوعی امکان دسترسیی
گسترده و سریع به داوران دارای مهارت ها و تجربه ها و تفصیص هیای مفتلی

میی

بااه قوانین داخلی برای انتفاب داور ارایطی را در نظر می گیرنه که برخی ممنوعییت
ها و محهودیت هایی که رارع به صیالحیت و اهلییت داور اسیت در پیی دارد امیا در
داوری تجاری بین المللیش فاکتور مهم برای انتفاب داور در وهله اول تفصیص فیردی
می بااه که در بحو داوری از طریق هیوش مصینوعی مهیارت هیای دی یری نییه در
خصوص توانایی فعالیت با فضا و ابهارهای هوش مصنوعی نیه به این قابلیت ها افهوده
می اودک
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داوران برگهیههش برای بررسی پرونهه ها و صهور رأی از طریق هوش مصینوعی
نه تنها می بایست در مورد حقیوق قراردادهیاش داوری و تجیارت الکترونییک تفصیص
دااته باانه بلکه بایه اطالعات کافی و الزم در خصیوص نیرم افهارهیا و برنامیه هیای
دیجیتالی به کار گرفته اهه در فضای هوش مصنوعی نیه دااته باانهک (تارای و اسهی
زادهش )106 :138۷
اسناد بین المللی داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی
ماده  ۵کنوانسیون بروکسل قواعهی برای تعیین صالحیت دادگاه مقرر میی داردک
بر اساق اصلی کلی مقرر در بنه  1ماده  2این مادهش همواره دادگاه کشیور عضیو محیل
اقامت خوانههش صالب برای رسیهگی است در صورتی که خوانهه مقیم یک کشیور باایه
و قرارداد متعلق به یک ارکت تابعه بوده و از طریق هوش مصنوعی منعقه اهه بااه و
مثال در «وب »8و با نام دامنه  www.co.gerدر کشور دی ری ث ت اهه بااه و ییا آن
که اگر اقامت اه خوانهه خارج از اتحادیه اروپا بااه ولی در اتحادیه اروپیا ییک ایرکت
تابعه دااته بااهش باز هم این قاعهه کارایی می توانه دااته بااه؟ در این صورت قاعیهه
ای که در بنه 1ماده  ۵مقررات بروکسل  1968مقرر اهه کارساز نیستک
اتحادیه اروپا تعهادی دستورالعمل در رابطه بیا ارت اطیات الکترونیکیی تصیویب
کرده است از آن رمله «دستورالعمل اتحادیه اروپا راریع بیه حماییت از داده پییام »9در
سال  199۵تصویب و در  2۵اکت ر  1998الزم االررا ایهه اسیتک ایین دسیتورالعمل در
خصوص پردازش همه داده های افصی می بااهک
«کنواسیون استااده از ارت اطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللیی» 10در 23
نوام ر  200۵به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحه رسیهک ایران به این کنوانسیون
ملحق ن ردیهه استک
8

web
Directive 95/46 EC of the European Parliament and the council, octobr24, 1995.
10
United Nations convention on the use of Electronic communications in International
contracts.
9
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تعیین قانون ماهوی حاکم بر قراردادش در اتحادیه اروپا با استناد به کنوانسیون رم
 1980انجام می اود کنوانسیون رم بر اساق ماده  3حیق انتفیاب قیانون حیاکم را بیه
طرفین اختالف اعطا میکنه و در صورت عهم انتفاب قانون حاکم توسط طیرفینش بیر
اساق ماده  4ش قانونی که بیشترین ارت اط را با قرارداد دارد حاکم می ایود در داوری بیا
استااده از هوش مصنوعی پی یری فعالیت تجاری را می توان با سیاختن "وب سیایت"
یا "آدرق ویشه اینترنتی" که در محل اقامت طرفین قابل دسترسیی اسیت انجیام داد در
صورتی که در کنوانسیون رمش قانونی در مورد تجارت الکترونیک ورود نهاردش اتحادییه
چنهین دستورالعمل در ارت اط بیا موحیوعات خیاص ناایی از ارت اطیات الکترونیکیی
تصویب کرده است که همان طور که ق ال بیان اه "دستورالعمل اتحادیه اروپا رارع بیه
حمایت از داده پیام" از رمله آنها می بااهک ()Herboczkova, 200۵: 1۷1
بر اساق کنوانسیون داوری تجاری بین المللی اروپا و بنیه  1میاده  ۷کنوانسییون
« داوران قانون مناسب را ط ق قاعهه حل تعارحی که مناسب می داننه اعمال میی کننیه»
و همچنین بنه  2ماده  28قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال بیان میی کنیه
که در صورت عهم تعیین قانون حاکم توسط طرفینش دیوان داوریش قانونی را که قواعیه
حل تعار

ش تعیین می کنه و این دیوان آن را قابل اررا می دانهش اعمال می کنهک الحاق
11

اغلب کشورها به «کنوانسیون نیویورک» ش اناسیایی و اریرای آرای داوری خیارری را
آسانتر می کنهک عالو ه بیر ایینش کنوانسییون سیازمان ملیل متحیه در میورد اسیتااده از
ارت اطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال  200۵در ماده  20اعالم دااته کیه
مقررات این کنوانسیون درباره به کارگیری ارت اطات الکترونیکیی در ررییان انعقیاد ییا
اررای قرارداد موحوع کنوانسیون اناسیایی و اریرای آرای داوری خیارری ( )19۵8و
کنوانسیون سازمان ملل متحه رارع به بیع بین المللی کاال ( )1980که یکی از کشورهای
متعاهه این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهه اهش اعمال می اودک بنابراین مشاههه می

11

کنواسیون اناسایی و اررای آرای داوری خارریش نیویورک 19۵8
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اود تا حهودی نس ت به بروز کردن مقررات داوری و هماهن ی آن با ابهارهای هیوش
مصنوعی اقهاماتی صورت گرفته استک
موافقت نامه داوری از طریق هوش مصنوعی
با استناد به بنه ج ماده  1قانون داوری تجاری بین المللی مصیوب  13۷6موافیق
نامه داوری توافقی است بین طرفین که به مورب آن تمام یا بعضی از اختالفاتی کیه در
مورد یک یا چنه رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به ورود آمهه ییا
ممکن است پیش آیهش به داوری ارراع می اودک موافیق نامیه داوری ممکین اسیت بیه
صورت ارط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد رهاگانه بااهک
با ال و قرار دادن تعری
این چنین می توان تعری

ماکور موافقت نامه داوری از طریق هوش مصنوعی را

کرد که طرفین از طریق این موافقت نامه توافق می کننیه کیه

اختالفشیییان را از طرییییق ابهارهیییای هیییوش مصییینوعی بیییه داوری ارریییاع دهنیییهک
()Herboczkova, 200۵: ۷9
فاکتور مهمی که در اینجا مطرا است اعت ار توافقنامه استک اعت ار توافقی کیه از
طریق فضای هوش مصنوعی انجام می اود اغلب ماننه سیایر قراردادهیای الکترونیکیی
بررسی می اود از آنجایی که مقررات داخلی و بین المللی بر کت ی بودن موافقیت نامیه
داوری تأکیه می کننیه از رملیه بنیه  1میاده  8قیانون نمونیه آنسیتیرال و میواد  2و ۵
کنوانسیون نیویورک و ماده  ۷قانون داوری تجاری بین المللی ایران کیه بییان میی کنیه
«موافق نامه داوری بایه طی سنهی به امضای طرفین رسیهه بااه یا اینکیه م ادلیه نامیهش
تلکسش تل رام یا نظایر آنها بر ورود موافق نامه داوری داللت نمایهک یا یکی از طیرفین
طی م ادله درخواست یا دفاعیهش ورود آن را ادعا کنه و طرف دی یر عمیال آن را ق یول
نمایهک ارراع به سنهی در قرارداد کت ی که متضیمن ایرط داوری باایه نییه بیه منهلیه
موافقت نامه مستقل داوری خواهه بود» (ایرویش 13۷8ش  )68بنه  2میاده  1کنوانسییون
داوری تجاری بین المللی اروپاش توافقنامه داوری را توافقنامیه ای معرفیی میی کنیه کیه
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ارط داوری در یک قرارداد قیه اهه بااه و یا موافقت نامه ای توسیط طیرفین امضیا
اهه یا توسط دورنویس یا تل رام گنجانهه اهه بااهک بیر اسیاق میاده  4قیانون داوری
بین المللی ترکیهش توافقنامه داوری بایه مکتوب بااهک که توسط طرفین امضا می گیردد
یا توسط تلکسش تل رامش دورنویس یا یک ابهار الکترونیکی گنجانهه میی ایود بنیابراین
مشاههه می کنیم قانون ترکیهش داوری با ابهار الکترونیکی را به صورت یک سینه معت یرش
می اناسهک ()Akini, 200۷: 2۷
بر اساق ماده  2کنوانسیون  19۵8نیویورک «هر دولت متعاهه توافقنامه کت یی را
که به مورب آن طرفها متعهه میاونه که تمام اختالفات یا هیر اخیتالف موریود ییا
محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشفصش اعم از اینکه قیراردادی
بااه یا ن ااه و مربوط به موحوعی بااه که از طریق داوری قابل حل و فصل بااهش به
داوری ارراع کننهش اناسایی خواهه کردک اصطالا «توافقنامه کت ی» اامل ایرط داوری
یا موافقنامه داوری امضا اهه یا گنجانهه اهه در مکات ات م ادله اهه یا تل یرافهیا و
دورنویسهای مفابره اهه خواهه بودک ()Hill, 1999: 21۷
این اصل که موافقنامه داوری بایه مکتوب بااهش به مرور زمانش به خصیوص در
حقوق تجارت بین المللش تث یت گردیهه استک کت ی یا نواته بودن توافقش بهون این کیه
قسمتی از ماهیت آن بااهش تنها اث ات ورود موافقنامه را آسان می سازد و همین تسیهیل
مورب اهه تا اسناد بین المللی بر کت ی بودن موافقنامیه داوری تأکییه نماینیهک بنیابراین
کت ی بودن تنها رن ه احتیاطی داردک ()Hill, 1999: 220ک
کنوانسیون اروپایی  1961ژنو رارع به داوری بیین المللیی در بنیه  2از میاده 1
عالوه بر امکان انعقاد از طریق ت ادل نامه به تل رام و دورن ار نیه اااره دارد و به نوعی
موسع تر از کنوانسیون  19۵8نیویورک اسیتک بیر اسیاق قسیمت اخییر همیان بنیه از
کنوانسیون ژنوش اگر کشوری کت ی بودن موافقنامه داوری را الهامی نهانه؛ نیازی به احیراز
این رکن برای حصول اعت ار موافقنامه نیستک در ماده  1معاههه  19۷۵پاناما مقیرر ایهه
که موافقنامه داوری ممکن است توسط طرفین امضا اهه یا به اکل نامهش تل رام ییا از
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طریق وسایل ارت اط الکترونیکیش م ادله اودک بنه  2ماده  ۷قانون نمونه آنستیرال دربیاره
داوری تجاری بین المللیش ماهوم کامال موسعی از موافقنامه داوری ارائه میی دهیه و آن
را از طریق ت ادل نامهش تلکسش تل رام یا سایر وسایل ارت اط الکترونیکی محقق می دانیه
و قرارداد منعقهه از این طریق را کت ی می دانهک
حصری ن ودن ماهوم «نواته» در ماده  ۷قانون داوری تجاری ایران نییه بیا قییه
«نظایر آنها» ش آن را بهتر از قانون نمونه آنستیرال منعکس کردهش حکاییت از آن دارد کیه
می توان از وسایل الکترونیکی برای ایجاد مهرک مکتوب و قابل استناد در محاکم بهیره
گرفت و اسناد کاغای خصوصیتی نهارنه که فقیهان آنهیا بیه ماهیوم فقیهان موافقنامیه
داوری تع یر اود (السانش )9۵ :138۵
مهارک الکترونیکیش به طور صریب ییا حیمنیش در بنیه  6میاده  ۵قیانون داوری
ان لیسش بنه  ۵ماده  1031قانون آیین دادرسی مهنی آلمانش ماده  1۷8قانون حقیوق بیین
الملل خصوصی سوئیسش ماده  1443قیانون آییین دادرسیی میهنی فرانسیهش میاده 16۷۷
قانون قضایی بلشیکش ماده  16قانون داوری رمهوری خلق چیینش بنیه  2قیانون فیهرال
ایاالت متحهه آمریکا رارع بیه داو ریش میورد تصیریب قیرار گرفتیه و بیا قیانون نمونیه
آنستیرال درباره تجارت الکترونیکی ()1996ش قیانون نمونیه آنسیتیرال دربیاره امضیاهای
الکترونیکی ()2001ش کنوانسیون آنستیرال درباره استااده از وسایل ارت اط الکترونیکی در
قراردادهای بین المللی ( )200۵و قوانین داخلی کشورها در بیاب تجیارت الکترونیکیی
تکمیل اهه استک
در طول دهه گااته همش قوانین داخلی به توسعه تجارت الکترونیک و سیهولت
انعقاد قراردادهای الکترونیکی توریه وییشه م یاول داایته انیهک قیانون نمونیه تجیارت
الکترونیک آنستیرال با مهرنیهه کردن مااهیم «مکتوب بودن» و «امضا» پیشرفت بیشیتری
کرده و در نتیجه تجارت الکترونیک را تسهیل نموده استک این قانون ماهوم «داده پییام»
را که اامل «ت ادل الکترونیکی داده ها »12پست الکترونیکیش تلکسش تله کپی میی باایه
Electronic Data Interchange
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به کار می بردک همه این وسایل ارت اطی ارط کت ی بودن موافقت نامیه در صیورتی کیه
اطالعات گنجانهه اهه در آن ها قابل دسیت ییابیش اسیتااده و ارریاع مجیهد بااینه را
برآورده می سازدک (توکلیش )10۷ :1394
درباره انعقاد قراردادش ایجاب و ق ول در فضای هوش مصنوعی ممکن اسیت بیه
وسیله داده پیام انجام بشود ط ق ماده  6قانون تجارت الکترونیکی اییرانش هرگیاه وریود
یک نواته از نظر قانون الزم بااهش «داده پیام» در حکم نواته است و یا مطیابق میاده ۷
قانون تجیارت الکترونییک اییران هرگیاه قیانونش وریود امضیا را الزم بهانیه امضیای
الکترونیکی کافی استش بنابراین هر چنه ع ارت دقیق «هوش مصنوعی» در هیچ کهام از
قوانین داخلی و بین المللی در مورد حقوق داوری تجاری بین المللی به کار نشهه است
ولی با تاسیر مضیق و گاها موسع در قیوانینی کیه از سیاختاری مشیابه سیاختار هیوش
مصنوعی بهره منهنهش به سهولت می توان کاربرد هیوش مصینوعی در حقیوق داوری را
استنتاج کردک
در تط یق ابهارهای هوش مصنوعی با وسایل ارت اط الکترونیکی بیه ایین مطلیب
می توان اایاره کیرد کیه ابهارهیای هیوش مصینوعیش نسیفه پیشیرفته وسیایل ارت یاط
الکترونیکی هستنه که ارکان تشکیل دهنهه هر دو ابهار یکسان می بااه و تنها در درره
ارتقا و پیشرفت ی با هم متااوت می باانه به عنوان مثال ایمیل کیه ییک روش انتقیال
سنه است فعالیتی ا یه انتقال اسناد با نمابر دارد در واقع از نظیر تکنیکیی ت یادل ایمییل
معادل ت ادل با تل رام استک
پروسه داوری از طریق هوش مصنوعی
بنه  1ماده  19قانون داوری تجاری ایران بیان می کنیه« :طیرفین میی تواننیه بیه
ارط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیهگی داوری توافق نماینهک» میاده
 4کنوانسیون اروپا نیه اعالم می دارد که طرفین موافقت نامیه داوری میی تواننیه کیه بیا
توافق همهی رش داوری را سازمانههی نماینه و بر اساق ماده 8قانون داوری بین المللیی
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ترکیهش طرفین می تواننه آزادانه درباره قواعیه ایکلی داوری تصیمیم ب یرنیهک بنیابراین
مط ابق قانون داوری ایرانشکنوانسیون اروپا و قانون داوری بین المللی ترکیه هییچ میانعی
برای اینکه طرفین توافق نماینه که رریان داوری با ابهار هیوش مصینوعی انجیام گییرد
ورود نفواهه دااتک ()Ankara law Review,200۷:88
به خاطر اینکه داوری از طریق هوش مصینوعیش ییک سیسیتم نوپیا در حقیوق
داوری تجاری بین المللی می بااه روییه متحیه الشیکلی در سیطب بیین المللیی بیرای
استااده از این روش از حل و فصل اختالفات ورود نهارد چرا کیه داوری معمیولی ییا
رایج نیه که قهمت بسیار زیادی نس ت به این نوع داوری دارد هنوز از قواعیه یکسیانی
پیروی نمی کنه و وحهت رویه ای در مورد آن مشاههه نمی اود اما بیه طیور کلیی بیا
بررسی اصول و قواعه استااده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بیین المللیی رونیه
زیر را می توان ترسیم نمود:
-

موافقنامه داوری که بر اساق آنش اختالفات فعلیی ییا آینیهه بیه رسییهگی ییا
دادرسی از طریق هوش مصنوعی ارراع می اودک

-

تشریاات تکنیکی و فنی الزم ماننه ث ت دادخواستش تعیین اصیول و قواعیه و
ککک

-

ت ادل لوایب به وسیله ابهارهای هیوش مصینوعی و ارائیه دالییل و میهارک بیه
وسیله ابهارهای هوش مصنوعی

-

تشکیل رلسات دادرسی از طریق ابهارهای هوش مصنوعی

-

عملیات ترافعی طرفین اختالف از طریق ابهارهای هوش مصنوعی

-

راهنمایی از طریق هوش مصنوعی در راستای مصالحه و سازش

-

صهور رأی و ابالغ آن از طریق ابهارهای هوش مصنوعی به طرفین

-

اررای رأی صادره از طریق ابهارهای هوش مصنوعی
همان طور که مشاههه میی ایود داوری تجیاری بیین المللیی از طرییق هیوش

مصنوعی تااوتی نس ت به داوری معمولی یا رایج نهارد و فقط تااوت در ابهار و وسایل
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ارت اطی می بااه و بهره رویی از مهاییای ایین ابهارهیاش باعیو پییهایش ایین سی ک از
داوری اهه استک ()Manevy, 2001: 31
مزایای داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی
با توسعه روز افهون تکنولوژیش هوش مصنوعی نیه به ت ع آن راه چشیم یری
دااته است و با گسترده اهن روابط تجاری در عرصه بین المللیش اختالفیات ناایی از
این روابط نیه بیشتر اهه است اغلب ساز و کارهای حیل و فصیل اختالفیات از رملیه
داوری معمولی و رایج برای حل این اختالفات نامناسب هستنهک این ساز و کارها زمیان
و ههینه زیادی را تحمیل می کننه و اما هوش مصنوعی با ویشگی هایی که دارد که ال ته
کاربرد آن به خاطر ورود ویشگی های منحصربه فرد آن است باعو اهه اسیت سیسیتم
داوری تجاری بین المللی در سرتاسر دنیا به استااده از این روش و ابیهار گیرایش پییها
بکننهک حجم زیاد اختالفات تجاری بین المللیش ههینه باالی استااده از روش های سنتی
و زمان بر بودن آن روش ها از فاکتورهای اساسی و مهیم در انتفیاب ابهارهیای هیوش
مصنوعی در داوری تجاری بین المللی می بااهک ()Giana Torato, 2010: 81
تمایل افراد به محرمانه ن ه دااتن موحوع پرونهه و کنترل بیشتر در انتفاب فرد
یا افراد تصمیم گیرنهه در حل اختالف از مهایای دی ر داوری از طریق هوش مصینوعی
می بااهک
سرعتش ارزانیش آسانی دسترسیش امکان ذخیره و دسترسی آسیان بیه اطالعیاتش
محهود ن ودن به مرزها و هم ام بودن با تحوالت را از مهاییای داوری از طرییق هیوش
مصنوعی می توان برامردک ()Clark et al,2003: 9
عهم حضور فیهیکی طرفین اختالف و داور نیه از مهاییای مهیم اسیتااده از ایین
روش در داوری تجاری بین المللی می بااه داوری از طریق هوش مصنوعی این امکان
را فراهم می سازد که به رای حضور طرفین داوری از اقصی نقاط رهانش آنها هر کهام
در محل کار خودش پشت میه کار خود بنشیننه و با استااده از رایانه و به طیور کامیل در
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رریان داوری قرار ب یرنه بنابراین سهولت استااده از این روش نیه از مهایای خیوب آن
می بااهک
توانایی بازبینی مجهد رلسات رسییهگی بیه علیت امکیان ذخییره ایهن آن در
فضای هوش مصنوعیش توان مررع رسیهگی را در بازبینی دقییق و موایکافانه دالییل و
اسناد و مهارک افهایش میی دهیه و باعیو صیهور آرای عادالنیه و منصیاانه در بحیو
داوری می اودک
تنوع ابهارهای هوش مصنوعی نیه از مهایای آن به امار می رود چرا کیه دامنیه
انتفاب طرفین اختالف را گسترده می کنه و قهرت و اختیار انتفاب ابهارش برای طیرفین
را باال می برد و تمایل استااده از این روش را افهایش می دههک
وحدت رویه در استفاده از ابزارهای هووش مصونوعی در داوری تجواری بوین
المللی
داوری از طریق هوش مصنوعی با توریه بیه مهاییای مهمیی همچیون سیرعتش
ارزانیش سهولت و راحتیی اسیتااده در آینیهه ریای هین روش داوری معمیولی و راییج
خواهه اه اما برای تحقق این امرش زمان الزم است و اما زمیان کیافی و الزم بیرای ایین
گار چقهر است؟ یکی از فاکتورهای مهم در کاهش ایین میهت زمیانش ایجیاد وحیهت
رویه در استااده از روش داوری از طریق هوش مصنوعی استک در حال حاحر این نوع
داوری کامال مورد اعتماد نیست و برای رفع این مشیکل الزم اسیت قیوانین داخلیی ییا
کنوانسیون های بین المللی به طور موسع تاسیر گردنهک در اینجا الزم است به نهادی در
ایاالت متحهه اااره بکنیم که با ایجاد وحهت رویه توانسیته اسیت در زمینیه ای مشیابه
اقهام به یکسان سازی قواعه بنمایهک «اتحادیه اینترنتی نام هیا و ارقیام ث یت ایهه »13در
ایاالت متحهه آمریکا به تعری

رویه حیل و فصیل اختالفیات بیا عنیوان «روییه متحیه

الشکل حل و فصل اختالفات رارع به دامنه» «یوش دیش پیش آر» 14در این زمینه پرداختیه
]Internet corporation for Assigned Names and Numbers [IC ANN
]Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy [UDPR
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استک رویه ماکور اامل تشریاات خاص قابیل اریرا در میورد نیام دامنیه ( Domain
 )Nameمی بااهک قواعهی نیه در این زمینیه تیهوین گردییهه اسیت اسیتااده از اییوه
آنالین در یوش دیش پیش آر موفقیت های عمهه ای را در پی داایته اسیت بییش از هیهار
پرونهه از زمان تأسیس این بن اه در آن حل و فصل اهه استک در ایین روش سیرویس
دهنهه داوری آنالین تمام مراحل داوری را به صورت مشیفص و خودکیار انجیام میی
دهه و دارای ال وی یکسانی در تمام ایالت های کشور آمریکا می بااه که این مساله به
استق ال عمهه مردم از این روش منجر اهه استک (السانش )86 :138۵
با ال و گرفتن از ایجاد وحهت رویه ای ماننه سیستم یوش دیش پیش آر در اییاالت
متحههش سازمان های داوری در داخل کشیورها و سیازمان هیای بیین المللیی داوری بیا
همکاری همهی ر می تواننه در راستای ایجاد وحهت روییه بیرای داوری تجیاری بیین
المللی از طریق هوش مصنوعی اقهام نماینهک همچنان کیه بیا مطالعیه قیوانین داوری در
داخل کشورها و قوانین بین المللی داوری متوره می اویم کیه ایین قیوانین در برخیی
موارد و موحوعات در تعار

با یکهی ر هستنه و یکسان سیازی و یکنواخیت سیازی

در این امر کاری بس داوار می نمایه اما رهت ایجاد وحیهت روییه در ایین سیسیتمش
تحمل این داواری هاش ناگهیر می بااه و در مقابل مهایایی که از ایجیاد وحیهت روییه
حاصل می اود ارزامنه خواهه بودک
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نتیجه گیری
با پیشرفت تکنولوژیش هوش مصنوعی نیه به عنوان یکه تاز عرصه ارت اطیات در
عصر حاحرش از این قافله عقب نمانهه است و با گسترش روابط تجاری کشورهاش مییهان
اختالفات تجاری بین المللی نیه به مقهار قابل تورهی افهایش پیها کیرده اسیتک داوری
تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی با توره به مهایایی که دارد رای اه وییشه ای
در حل و فصل اختالفات از طریق داوری در عصر حاحر پیها کرده است همان طور که
در این مقاله بحو کردیم تنوع ابهارهای هوش مصنوعی و سرعت و سیهولت و ارزانیی
استااده از آنهاش گرایش نهادهای داوری بیه اسیتااده از ایین روش را روزافیهون کیرده
استک اگرچه این نوع داوری به عنوان یک روش رهیه حل و فصل اختالفات به ایمار
می آیه هنوز قواعه داوری معمولی و رایج برای آن به مورد اررا گاارده

می ایود

ال ته الزم به ذکر است که منظیور از قواعیه در ایین خصیوصش قواعیه ایکلی و آییین
رسیهگی می بااه چرا کیه داوری تجیاری بیین المللیی از نظرقواعیه میاهویش تایاوت
خاصی با داوری معمولی و رایج نهاردک
داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعیش قواعه سنتی حقوق تجیاری
را به چالش کشیهه است و ثمره آن برای حقوق تجاریش پیشیرفت و توسیعه اسیتک بیا
بررسی قوانین داخلی کشورها و قوانین بین المللی در زمینه حقوق داوری متوره اهیم
که پاره ای تااوت ها و اختالفات در ایین قیوانین وریود دارد کیه در مسیأله داوری از
طریق هوش مصنوعی با توره به نوپا بودنش این اختالفات و تااوت ها به مراتبش بیشتر
می بااه و از آن رایی که یکنواخت سازی و ایجاد وحهت رویه در این خصوصش بیه
رهانی اهن استااده از این روش در سیستم داوری خواهه انجامیه بنابراین پیشنهاد میی
اود نهادهای داوری داخلی برای مثال داوری اتیاق بازرگیانی بیین المللیی در اییران و
نهادهای داوری در کشورهای اروپایی و در آمریکا با ایجاد کنوانسیون های مشیترک در
این زمینه و با همکاری بین المللیش به یک وحهت رویه قابل ق ول برسنه و همه دنیا را
از مهایای استااده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی بهرهمنه نماینهک
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