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چکیده
زمینه و هدف :هدف این مقاله بررسی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقهه اسهالمی در چهارچب
مقررات آنسیترال است .حل اختالفات در فقه اسالمی ،شامل حل و فصل اختالفات بدون مراجعه به دادگاه
است و مشابه حل اختالف جایگزین یا الکترونیکی است .شکل حل اخهتالف ههه معالهبدر در فقهه اسهت اده
میشبد  ،معالبدر شامل یک شخص ثالث مستقل است .هالچنین مالکن اسهت شهامل مهراهره بهین نهرفین و
وهالی آنها بدون شخص ثالث باشهد .ایهن درحهالی اسهت ههه در چهارچب مقهررات آنسهیترال یکهی ا
سا وهارها حهل و فصهل الکترونیکهی اسهت ههه مهیتبانهد نهرفین را در حهل اخهتالف بهه روشهی سهاده،
انعطافپریر و ایالن ،بدون نیا به حضبر فیزیکی در جلسه یا جلسات دادرسی ،یاری هند.
روش :در این پژوهش روش تحقیق تبصی ی -تحلیلی برای تحلیل حل و فصل الکترونیکی اختالفات در
فقه اسالمی در چارچب مقررات آنسیترال است اده شده است.
یافتهها و نتایج :روش حل و فصل الکترونیکی ،نیف گستردهای ا رویکردها و اشکال را شامل میشبد
(ا جالله این مبارد به دادگستری ،هیئتهای شکایات ،مراهره ،سا ش ،میانجیگری ،حل و فصل تسهیل،
داوری) است .یافتهها حاهی ا این است هه اختالف آنالین مکانیزمی برای حل اختالفات ا نریق است اده
ا ارتبانات الکترونیکی است و ا آنجاییهه فقه اسالمی بر حل و فصل اختالفات در بیرون ا دادگاه
تأهید دارد ،میتبان گ ت هه بین حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی و آنسیترال میتبان

ارتباط برقرار هرد.
کلیدواژه :آنسیترال ،اختالفات ،حل و فصل سنتی ،حل و فصل الکترونیکی.
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مقدمه
حل و فصل اختالفات یکی ا مسائل مهم در حقبق داخلی و بینالالللی است .در حقبق بینالاللل،
امکان سنجی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی در چارچب مقررات انسیترال  /نبیسنده :فریبا هاظالی جلیسه

روشهای مت اوتی برای ت اهم در اختالفات وجبد دارد هه بنا بهعنبان این مقاله هه متالرهز بر
شیبههای حل و فصل الکترونیکی اختالفات در چارچب

آنسیترال است ،بدان پرداخته میشبد.

این در حالی است هه در فقه و حقبق اسالمی نیز به مسئله حل و فصل اختالفات تبجه شده است
و رواست هه این دیدگاه بیش ا پیش مبرد تبجه قرار بگیرد .درواقع اگر بخباهیم ضرورت
تدوین این مقاله را بیان هنیم باید به مسئله مند ببدن پژوهشگر برای معرفی مباحث فقهی در حل و
فصل اختالفات در برابر مبانی حقبق بینالاللل خاصه در اینجا آنسیترال اشاره داشت هه پژوهشگر
سعی در معرفی بیشتر نگرش فقه داشته است .نرفین مالکن است در مبرد روش حل و فصل
اختالفات قراردادی خبد تبافق هنند .روشهای حل اختالف شامل مراهره ،میانجیگری ،حل
اختالف آنالین ،1داوری و مراحل قضایی است .انباع مختلف اختالف مالکن است روشهای
مختلف حل اختالف را تبجیه هند .اختالفات در مبرد مسائل مالی و فنی ،بهعنبان مثال ،مالکن
است به یک تصالیم د مادجرا تبسط یک شخص ثالث (شخص یا ارگان) ارجاع شبد ،درحالیهه
برخی ا انباع دیگر اختالفات با مراهرات مستقیم بین نرفین بهنبر مؤثرتری حل میشبد .در
صبرت ادعای هالتر ،مراهرات یا میانجیگری با هالک حل اختالف آنالین مالکن است روشهای
سریع و مقرونبهصرفهای را برای نرفین برای دستیابی به تبافقنامه تبافقی بهصبرت آنالین ارائه
دهند ...قانبن برخی ا حب ههای قضایی مالکن است سا وهارهای جایگزین حل اختالف خاصی
را تجبیز هند هه نرفین قبل ا اینکه بتبانند اختالف را به دادگاه ارجاع دهند ،باید آنها را خسته
هنند.
ا جهت نبآوری این پژوهش میتبان گ ت هه م هبم شیبههای جایگزین حل و فصل
اختالفات واقعار یک نبآوری مبرد استقبال است ،خصبصار برای هاربران آنالین و هسانی هه در
تجارت الکترونیکی مشارهت دارند .با است اده ا فناوری ،اختالفات میتبانند بالفاصله و در
آسایش خانه فرد حل و فصل شبند ،ا این نریق نیا به مسافرت و یا هزینههای گزافی هه معالبدر
در هنگام دادخباست یا حل و فصل اختالفات سنتی ات اق میافتد ،فرامبش میشبد .اگرچه
چالشها و محدودیتهای یادی در روند هار وجبد دارد ،اما پاسخ سریع و راهحل برای انالینان
ا ادامه روند پیشرفت ،با این وجبد جای پیشرفت دارد .براین اساس در این مبضبع هامالر نبآوری
مشهبد است ،چه اینکه تا به امرو در ایران هاری مشابه انجام نشده است.

1. ODR
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 .1حل و فصل الکترونیکی اختالفات 1در آنسیترال
اگرچه اینترنت ا سال  1969آغا شد ،اما حل اختالف آنالین تا اوایل دهه  1990ظهبر نکرد.
است اده میشد .تا سال  ،1992اینترنت بهنبر گستردهای تبسط و ارت دفاع ایادتمتحده است اده
میشد تا انالینان حاصل شبد هه در صبرت حالله دشالن ،سیستم رایانهای آن هالچنان پایدار
خباهد ماند و فعالیتهای تجاری ا است اده ا شبکه مالنبع شد (پیهی و راجیب )1-6 :2001 ،2در
قسالت آخر دهه  ،90برخی ا تکنیکهای تخصصی حل اختالف برای رسیدگی به برخی ا
مسائل آنالین مانند شعلهور هردن و نقض «آدا و رسبم» ایجاد شده است .اگرچه این تکنیکها
به مقابله با درگیریها هالک میهردند ،اما هیچ نهاد حل اختالف سا مانیافتهای بهنبر خاص
تنظیم نشده ببد .در آن مان ،حل اختالف آنالین ابداع نشده ببد.
با ادامه فعالیتهای تجاری در شبکه ،نرخ اختالفات آنالین شروع شد .این امر منجر به ایجاد
حل اختالف آنالین شد .ایده حل اختالف آنالین ناشی ا اختالفات است هه با افزایش
فعالیتهای آنالین ،اختالفات بیشتر میشبد .این اعتقاد درست ببد ،یرا شرهتهایی هه بهصبرت
آنالین وارد معامالت تجاری میشدند ،یک اختالف یا اختالف را شروع میهردند .بهعنبان مثال،
اختالفات رو انه بین دارندگان عالئم تجاری و دارندگان نام دامنه و سایر مسائل مرببط به مالکیت
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برای دو دهه اول ،اینترنت تبسط تعداد محدودی ا افراد در تعداد محدودی ا مسیرها ا اینترنت

معنبی بهوجبد میآید .ا سال  ،1999مؤسسات تجاری به حل اختالف آنالین عالقه نشان دادند.
در این مرحله ببد هه حل اختالف آنالین تا حد یادی بهعنبان مناسبترین فرایند حل اختالف
در فضای مجا ی پریرفته شد و برای حل اختالفات آنالین و آفالین نشان داده شده است.
ظهبر اختالفات آنالین نیا به تبجه فبری داشت و ا اینرو دانشگاهیان و سا مانهای
غیرانت اعی برای حل بیشتر این اختالفات برای است اده ا حل اختالف آنالین فشار میآوردند .آنها
شروع به هارهرد حل اختالف آنالین هردند .اولین مطالعه مبردی با واسطهگری آنالین تبسط
دفتر  ،Online Ombudsیک پروژه آنالین در دانشگاه ماساچبست ببد هه در آن یک واسطه
آنالین به یک صاحب و سایت شخصی هالک میهرد تا با رو نامه محلی ادعای نقض حق
چاپ هند .مبفقیت این آ مایش الکترونیکی متقاعد شد هه حل اختالف آنالین برای حل
اختالفات در فضای مجا ی مناسب خباهد ببد و به دلیل سرعت و سهبلت ،قلب اختالفات آنالین
را بهدست آورد (مرهز فناوری انالعات و حل اختالف.)1-3 :2014 ،3
هالیسیبن حقبق تجارت بینالاللل سا مان ملل ظرفیت حل اختالف آنالین را ا چند سال
پیش به رسالیت شناخت .بر این اساس هالیسیبن ،در سال  ،2010در چهل و سبمین جلسه خبد،
1. Online Dispute Resolution
2. P. K. and Rajiv
3. Centre for Information Technology and Dispute Resolution

223

تصالیم گرفت در این مینه خاص حقبقی فعالیت هند .این امر منجر به ایجاد هارگروه  IIIدر
مبرد حل اختالف آنالین «هارگروه» شد هه یادداشتهای فنیای در مبرد حل اختالف آنالین را
امکان سنجی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی در چارچب مقررات انسیترال  /نبیسنده :فریبا هاظالی جلیسه

تهیه هرد .براین اساس هالیسیبن فبق در چهل و سبمین جلسه خبد ،در سال  ،2010مبافقت هرد
هه یک گروه هاری برای انجام هار در مینه حل و فصل اختالفات آنالین ایجاد شبد و در چهل
و هشتالین جلسه خبد ،در سال  ،2015هالیسیبن تصالیم گرفت هه این هار باید بهصبرت یک
سند تبصی ی غیرالزامآور منعکسهننده عناصر یک فرایند حل اختالف آنالین باشد .هارگروه III

در مبرد حل اختالف آنالین هالیسیبن حقبق تجارت بینالاللل سا مان ملل متحد حل اختالف
آنالین برای آخرین بار بین  29فبریه تا  4مارس  2016تشکیل جلسه داد تا آخرین نکات را در
یادداشتهای فنی آنسیترال در مبرد حل اختالف ایجاد هند و در هالان مان ،این مأمبریت هامل
شد.
 .1-1ماهیت حل اختالفات الکترونیکی
حل اختالف آنالین یا الکترونیکی شاخهای ا حل اختالف است هه ا فناوری برای تسهیل حل و
فصل اختالفات بین نرفین است اده می هند .این روش در درجه اول شامل مراهره ،میانجیگری یا
داوری یا ترهیبی ا هر سه است .ا این نظر ،اغلب معادل آنالین حل اختالف  ADRتلقی
میشبد .با اینحال ،حل اختالف آنالین هالچنین میتباند با است اده ا تکنیکهای ابتکاری و
فنآوریهای آنالین در این فرآیند ،این روشهای سنتی حل اختالف را گسترش دهد و در تسریع
رسیدگی به اختالفات تأثیرگرار باشد ( .)Bygrave, 2002: 2هیچ تعریف و درک جهانی ا حل
اختالف آنالین وجبد ندارد .با اینحال ،برای اهداف یادداشتهای فنی ،بند  24حل اختالف
آنالین را بهعنبان « مکانیزمی برای حل اختالفات ا نریق است اده ا ارتبانات الکترونیکی و سایر
فناوری انالعات و ارتبانات» تعریف میهند .در یادداشتهای فنی بیشتر تبضیح داده شده است
هه «حل اختالف آنالین نیف گستردهای ا رویکردها و اشکال را شامل میشبد (ا جالله میتبان
به متبلیان دفاع ا دادگاه ،تابلبهای شکایات ،مراهره ،سا ش ،میانجیگری ،حل و فصل تسهیل،
داوری و سایر مبارد)».
حل اختالف آنالین اغلب بهعنبان نبعی  ADRشناخته میشبد هه ا سرعت و سهبلت
اینترنت و  ICTبهره میبرد .حل اختالف آنالین بهترین گزینه (و غالبار تنها) برای جبران شکایات
مصرفهنندگان ،تقبیت اعتالاد آنها به با ار و ارتقاء رشد پایدار تجارت الکترونیکی است .ا
اینرو ،تجارت الکترونیکی یک مینه نبیعی برای است اده ا حل اختالف آنالین است.
بر این اساس ،حل اختالف آنالین شاخهای ا حل اختالف است هه ا فناوری برای تسهیل در
حل اختالف بین نرفین است اده میهند .این فناوری هه هالچنین  ICTاست تبسط هاتش و
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ری کین بهعنبان «نرف چهارم» نامگراری شده است؛ یرا حل اختالف آنالین بهعنبان یک
ورودی مستقل برای مدیریت اختالف نظر گرفته شده است( .هتچ )93-117 :2001 ،1حل اختالف

اینرو نیا به مسافرت را هنار میگرارد؛ یرا گروههای تجاری میتبانند حتی ا راه دور باهم
ارتباط برقرار هنند .این میتباند برای حل اختالفات مرببط به اینترنت بهویژه اختالفات تجارت
الکترونیکی است اده شبد .جدا ا اختالف نظر در تعامالت و معامالت آنالین ODR ،هالچنین
میتباند برای اختالفات سنتی آفالین مبرد است اده قرار گیرد.
 .2ماهیت حل و فصل اختالفات از نظر فقه
داوری ،بهنبعی ،هزاران سال است هه در فقه اسالمی انجام میشده است .در عربستان پیش ا
اسالم ،قبایل اختالفات را با ارجاع آنها به شخص ثالث بینرفی هه قابل اعتالاد و محترم
میدانستند ،حل میهردند .این شکل ا حل اختالف متعاقبار تبسط اسالم به رسالیت شناخته و تأیید
شد و داستانهایی وجبد دارد هه ا حضرت محالد خباسته شده است هه بهدلیل خصبصیات
شخصی خبد قبل و بعد ا پیامبر شدن بهعنبان داور عالل هند .در قرآن نیز به حکالیت اشاره شده
و بهصراحت در آیه  35ا سبره نساء آمده است هه میفرماید« :اگر ا اختالف بین ن و شبهر
میترسید ،داوری ا خانباده او و داوری ا خانباده او ب رستید .اگر خباهان آشتی باشند ،خداوند
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آنالین بهویژه در مکانهایی هه مهالانیها ا فاصله دور قرار دارند بسیار راحت و هارآمد است ،ا

آنها را گرد هم میآورد »2قرآن و سنت مکررار بر فباید حل و فصل سریع و محتانانه اختالفات

تأهید میهنند و در مانی هه دادگاهها وجبد نداشتند ،فرآیند داوری تنها وسیله دستیابی به این امر
ببد (ترنر.)1-5 :2021 ،3
با این حال ،روند حل اختالف در آن رو ها با آنچه امرو داوری میدانیم هامالر مت اوت ببد.
غالبار بیشتر شبیه سا ش ببد ،بهنبریهه داور بین نرفین برای یافتن راهحلی برای یک اختالف
ارتباط برقرار میهرد ،نه اینکه نرفین بهنبر رسالی پرونده خبد را در برابر داور ارائه هنند و سپس
داور در مبرد اعالال قانبن تصالیم میگرفت .عالوه بر این ،داوران اغلب بهعنبان نالاینده نرفی در
نظر گرفته می شدند هه آنها را نامزد این داوری هرده ببد و هالیشه این انتظار نالیرفت هه به
شیبهای بینرفانه عالل هنند .حکم صادرشده الزامآور ببد ،اما قابل اجرا نببد (هیچ دادگاهی
وجبد نداشت) ،بنابراین برای انالینان ا انطباق ،ا نرفین خباسته میشبد تا قبل ا هر تصالیالی،
ضالانت جهت آسایش خانر یکدیگر ارائه هنند .با اینوجبد ،تاریخ نشان میدهد هه داوری
فرآیندی بیگانه یا ناسا گار با شرع و فقه اسالمی نیست و درواقع فقه ،آن را بهنبر خاص تبصیه
1. Katsh
 .2وإن خ تم شقاق بینهالا ف ابعثبا حکالا من أهله و ما من أهلها إن یریدا إصالحا وفق اهلل بینهالا إن اهلل هان علیم خبیرا.
3. Turner
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میهند و هر چهار مکتب اصلی اندیشه اسالمی این مدعی را تأیید میهنند ،هرچند رویکردهای
آنها مت اوت است .مثالر در مکتب حن ی ،داوری ارتباط تنگاتنگی با سا ش دارد و رأی ،ا قدرت
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هالتری نسبت بهحکم دادگاه برخبردار است .در مقابل ،در مکتب حنبلی (هه بهنظر میرسد هه
محافظههارانهترین مکتب در میان چهار مکتب اصلی بهحسا میآید) حکم به هالان اندا ه حکم
دادگاه د مادجرا است و داور باید بهاندا ه یک قاضی واجد شرایط باشد .این مثال ا این جهت
است هه اگرچه قانبن شریعت ثابت است ،ت سیر و هاربرد آن میتباند بسیار مت اوت باشد و در
نبل مان تغییر هند.
در خصبص شیبههای مبرد پریرش فقه اسالمی در خصبص حل و فصل اختالفات میتبان
گ ت هه داوری ا قدیالیترین شیبهها در این گستره است و اصل جبا داوری را میتبان مبرد
پریرش تالام مراهب اسالمی در نظر گرفت .در خصبص اثر حکم داوری بین فقها اختالف است.
در این بین ،یک ت اهم بین فقها در خصبص فقها نسبت به داوری تحکیم وجبد دارد هه قاضی
تحکیم میتباند حل و فصل اختالفات را برعهده گیرد و این مسئله بالاشکال است هه نرفین
دعاویشان را به قاضی تحکیم بسپارند .صلح و سا ش ا دیگر شیبههای حل اختالف در فقه
اسالمی است .در این شیبه ،اختالفات به شکلی دوستانه و با تراضی و ت اهم نرفین حل میشبد.
استناد به اهل خبره ا دیگر شیبههای حل اختالف در فقه است و در مبضبعات پیچیده ،حجیت
بر نظر اهل خبره و هارشناسان امر است .بهنبرهلی میتبان گ ت هه «مشروعیت داوری و صلح و
سا ش اصبدر مبرد تأیید فقهای بزرگ اسالم ببده ،آیات و روایات یادی مسلالانان را به صلح و
سا ش و حل منا عات ا این نریق فرا میخباند .با تبجه به اینکه در اسالم نیز بر حل و فصل
دوستانه اختالفات تأهید شده است ،شیبههای جایگزین حل و فصل با قباعد شرعی مطابقت
دارد»( .هادی و حاجیپبر )87-110 :1395 ،در ادامه به حل و فصل اختالفات در آنسیترال پرداخته
میشبد.
 .3معایب و مزایای حل و فصل الکترونیکی اختالفات نسبت به روش سنتی
در ذیل ابتدا به معایب حل و فصل الکترونیکی اختالفات نسبت به روش سنتی و سپس به مزایای
حل و فصل الکترونیکی اختالفات نسبت به روش سنتی پرداخته میشبد.
 .1-3معایب حل و فصل الکترونیکی اختالفات نسبت به روش سنتی
با وجبد مزایای حل اختالف آنالین ،منتقدان به تعدادی ا چالشها و محدودیتها اشاره
هردهاند .به گ ته آنها گرچه حل اختالف آنالین سریعتر ،راحت ،انعطافپریر و داونلبانه است،
اما چندین مرحله در این پروسه ادعا می هنند هه حل اختالف آنالین جایگزینی مناسب برای
دادرسی  ADRسنتی است .در یر به تعدادی ا این چالشها خباهیم پرداخت.
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1

 .1-1-3عدم وجود چهره در برابر چهره:
انتقادات ا حل اختالف آنالین استددل می هند هه حل اختالف آنالین هیچ ارتباط چهره به
دینامیک  ADRسنتی را ا دست میدهد .نبیسندگان حقبق بینالاللل اظهار داشتند هه ماهیت
برخبرد چهره به چهره در  ADRبهویژه میانجیگری این است هه نرفین میتبانند احساسات و
عبانف خبد را در یک فضای رسالیتر مانند اتاق دادگاه تخلیه هنند و آنها میتبانند مستقیالار در
مقابل نرف مقابل نگاه هنند و شکایت و خسارت وارده را احساس هنند .بهدست آوردن این امر
هنگامیهه نرفین ا نریق ص حه نالایش رایانه با یکدیگر ارتباط برقرار میهنند ،بسیار دشبار
خباهد ببد .مباجهه روبهرو ایجاد اعتالاد و انالینان نرفین به روش هار را برای واسطه دشبارتر
میهند .مانبی بر این عقیده است هه بدون برخبرد حضبری  ،F2Fبدون تبجه بهسرعت ،نرفین
مالکن است ا هرگبنه تبافقی هه منعقد شده باشد و هارایی فرآیند راضی نباشند (هتچ:2001 ،2
.)93-117
با وجبد چالشهای مباجهه چهره به چهره با حل اختالف آنالین ،نرفداران حل اختالف
آنالین با راهحلی برای ا دست دادن تالاس چهره به چهره به نتیجه رسیدهاند .یکراه حل مناسب
برای این چالش است اده ا ارتبانات ویدئبیی ا نریق اینترنت است .این امر ا نریق دستگاه
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چهره ندارد .به نظر میرسد هه حل اختالف آنالین بهویژه میانجیگری و داوری ا نریق ایالیل

هن رانس ویدیبیی امکانپریر است .نبق گ ته مانبی ،ارتبانات «چهره به چهره» با ارتبانات
قدرتالند «ص حه به ص حه» جایگزین میشبد .با اینوجبد این امر به واسطهها نیا دارد تا
مهارتهای ارتبانی خبد را ا تعامل چهره به چهره تا تعامل ص حه به ص حه اتخاذ هنند .تقابل
چهره به چهره تقریبار یکسان است هه نرفین میتبانند خبد را ببینند ،مدارک را بگیرند و به تبافق
برسند هه گبیی برای روبهرو شدن با هالاهنگی صبرت گرفته است (نبندیم.)31 :2014 ،3
4

 .2-1-3موارد محرمانه بودن و امنیت
چالش مهم دیگر حل اختالف آنالین ،محافظت ا مباد حساس است .برخی ا نبیسندگان حقبق،
تبانایی حل اختالف آنالین را در محرمانه نگهداشتن مشبرت و تصالیمگیری احزا

یر سؤال

بردهاند .سؤادت اصلی مطرحشده عبارتند ا « :چگبنه میتبان انالینان داشت هه دادههای ارسالی
و دریافتی دستکاری نخباهد شد و چگبنه میتبان انالینان داشت هه هیچ شخص ثالث غیرمجا
به انالعات دسترسی نخباهد داشت؟» یکی ا ویژگیهای مهم « ADRمحرمانه ببدن» است و
بنابراین یکبار روند محرمانه ببدن ،اعتالاد بهن س در بین نرفهای صادرهننده نشان میدهد.
1. LACK OF FACE TO FACE ENCOUNTER:
2. Katsh
3. Nwandem
4. ISSUES OF CONFIDENTIALITY AND SECURITY
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هاتش اظهار نظر هرده است هه محافظت ا اعتالاد و روند بحث در  ADRبسیار مهم است؛ یرا
گروهها احتالادر آ ادانه صحبت میهنند ،درصبرتیهه انالینان حاصل هنند هه سخنان آنها علیه
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آنها صادر خباهد شد .نرف دیگر ،روند  ADRدر معرض خطر است (هانگ.)859 :2001 ،1

مسئله ناامنی در حل اختالف آنالین یک مسئله جدی است .هیچ تضالینی وجبد ندارد هه
اسناد و انالعات محرمانه بالاند؛ یرا هسی (هکرهای اینترنتی) میتباند بهراحتی به پایگاه داده
و سایتها ن بذ هند ،مثالر ارتبانات الکترونیکی را بدون انالع و رضایت آنها چاپ و تب یع
هند .در این بین ،عدم امنیت بهنبرهلی محرمانه ببدن را هه یکی ا اصبل اصلی حل اختالف
آنالین است ،ضعیف میهند ،اما هالچنین باعث میشبد مردم در است اده ا حل اختالف آنالین
برای حل اختالفات خبد بیمیل باشند.
با اینحال ،برای غلبه بر این مشکل ،برخی اقدامات امنیتی اجرا شده است .یکی ا این مبارد
امضای دیجیتال است .امضای دیجیتالی نقش مهالی در انالینان ا صحت ،صداقت و عدم انکار
ربط ارتبانات دادهای دارد و درنتیجه اعتالاد را افزایش میدهد( .تامپسبن )2-4 :2014 2،این یک
روش احرا هبیت است هه ا رمزنگاری هلید عالبمی است اده میهند .هشبرهای مختلف قانبنی
را تصبیب هردهاند هه امضای دیجیتال را اعتبار میبخشد ،بنابراین به آن وضعیت یک قلم و سند
هاغری را میدهد .یکی ا این هشبرها ایادت متحده آمریکا است .در سال  ،2001رئیسجالهبر
هلینتبن «قانبن امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و قانبن ملی» را امضا هرد .این قانبن یک
امضا یا سابقه ارسالشده ا نریق فضای مجا ی را به هالان اعتبار قانبنی بهعنبان یک سند مکتب

ارائه میدهد (اشالیز.)1-4 :2019 ،3
هالچنین ،برای انالینان ا رسیدگی به مبضبع عدم امنیت پایگاههای انالعاتی در فضای
مجا ی ،چندین هشبر قبانینی را برای جرمانگاری و منع هکهردن پایگاههای داده وضع
هردهاند .بهعنبان مثال در ایادت متحده ،قانبن حق چاپ هزاره دیجیتال  DMCAدر سال 1998
به تصبیب رسید .این قانبن ا دور دن اقدامات ح اظت فنآوری تبسط صاحبان پایگاه داده
جلبگیری میهند .این بدان معناست هه هرهسی هه بدون اجا ه صاحبان پایگاه داده دور بزند،
نبق قانبن مجا ات خباهد شد .با وجبد این قبانین ،مسائل مرببط به عدم امنیت در فضای مجا ی

به حداقل رسیده و برای روند حل اختالف آنالین نده اعتالاد است 4.یکی دیگر ا تکنیکهای

م ید خصبصار برای داوری آنالین ،نرمافزار «مدیریت پرونده الکترونیکی» است .این برای داوری
1. Hang
2. Thompson
3. Schmitz
 .4در حال حاضر قانبن پیشنهادی برای اصالح قانبن حق چاپ تحت عنبان «قانبن حق چاپ (اصالحیه) دیحه SB 03" ،ارائه
شده است .این دیحه شامل مقررات منع دور دن اقدامات اندا هگیری فناوری است. Johnson
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پیچیده و در مقیاس بزرگ است اده میشبد .این نرمافزار بهعنبان جایگزین ایالیل ابداع شده است؛
یرا ایالیلها نالی تبانند امنیت هافی را برای حل اختالف آنالین تضالین هنند .مدیریت پرونده
ترتیب سیستم ذخیره میشبند ،نرمافزار مدیریت پرونده الکترونیکی اجا ه میدهد تا اسناد یا
متنهای فردی بهراحتی با یابی ،نالایش یا چاپ شبند ،با مراجعه متقابل ،مقایسه ،حاشیهنبیسی و
جس تجبی هلالات هلیدی انجام شبد .مدیریت پرونده الکترونیکی به دلیل امنیت بیشتر بهنبر
گستردهای در عالل مبرد است اده قرار میگیرد.
 .3-1-3مشکالت با توافقنامههای داوری الکترونیکی
اساسار در داوری سنتی ،تبافق داوری یک قرارداد هتبی است هه در آن بین دو یا چند نرف تبافق
می هنند هه یک اختالف را در خارج ا دادگاه ا نریق داوری حل هنند .قرارداد داوری بهنبر
معالبل یکبند در یک قرارداد بزرگتر است؛ بنابراین ،با امضای مبافقتنامه داوری ،پس به
سادگی مبافقت خبد را با داوری در صبرت برو هرگبنه اختالف در آینده اعالم میهند .تنها
چیزی هه تبافقنامه داوری الکترونیکی را ا تبافق داوری سنتی جدا میهند این است هه
یکنرف بهصبرت آنالین تبافق میهند تا اختالفات را ا نریق داوری آنالین حل هند .این هار
در اهثر مبارد با هلیکهردن روی «مبافقم» یا «میپریرم» هنگام پرهردن فرم تبافقنامه
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الکترونیکی به این معنی است هه تالام اسناد مرببط به پرونده مبرد نظر بهصبرت الکترونیکی و به

مصرفهننده بهصبرت آنالین انجام میشبد (جانسبن.)1 :2021 ،
ت اوت دیگر این است هه درحالیهه تبافقنامه داوری سنتی بهصبرت هتبی است و تبسط
نرفین امضا میشبد ،داوری الکترونیکی ا نریق اینترنت انجام میشبد و بنابراین هیچگبنه
نبشتاری وجبد ندارد ،اما نشاندادن رضایت با نشان دادن ساده « »Iacceptیا « Iمبافقم» امکانپریر
است .این فرم تعداد یادی پرسش را در مبرد اعتبار این شکل ا تبافق مطرح هرده است.
سؤادتی هه مطرحشده این است هه ا آنجاهه هنبانسیبن سا مان ملل در مینه شناخت و اجرای
آرای داوری خارجی هه به نام نیبیبرک نیز شناخته میشبد ،هنبانسیبن یک شرط سخت را برای
تبافقنامه بهصبرت هتبی برای معتبر ببدن آن تعیین هرده است ،آیا میتبان تبافقنامه داوری را هه
بهصبرت آنالین ساخته شده است ،نبشت؟ آیا میتبان گ ت هه با م اد هنبانسیبن نیبیبرک
مطابقت دارد؟ این هنبانسیبن در ماده  2به شرح یر است:
«هر هشبر متعاهد مبافقتنامهای را هتبار به رسالیت میشناسد هه بر اساس آن نرفین متعهد
میشبند هه هاله یا اختالفاتی را هه مالکن است بهوجبد آمده باشد یا مالکن است در رابطه با یک
رابطه حقبقی تعریف شده به داوری ارائه دهند».
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بخش دوم ماده  2هالچنین عنبان میهند هه:
«اصطالح» تبافقنامه هتبی «شامل یک بند داوری در یک قرارداد یا تبافقنامه داوری است هه
امکان سنجی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی در چارچب مقررات انسیترال  /نبیسنده :فریبا هاظالی جلیسه

تبسط نرفین امضا شده و در تبادل نامه یا تلگرام وجبد دارد.
بهمبجب ماده  6.1قانبن مدل آنسیترال در مبرد تجارت الکترونیکی ،تبافقنامه داوری
الکترونیکی وضعیتی مشابه قرارداد داوری سنتی دارد و بنابراین معتبر است.
ا آنجاییهه آنسیترال قبانینی را در مینه ساخت امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی با
اسناد الکترونیکی برتر تعیین هرد ،چندین هشبر با تصبیب قبانینی در مبرد تجارت الکترونیکی ا
آن پیروی هردهاند .آنسیترال ،در سال  ،1999ایادت متحده قانبن تجارت الکترونیکی یکنباخت
( (UETA 199974را برای تجارت الکترونیکی و قانبن امضای الکترونیکی در تجارت جهانی و
تجارت ملی را در سال  200075تصبیب هرد تا ا امضای الکترونیکی مراقبت هند .هالچنین،
استرالیا برای مراقبت ا تجارت الکترونیکی ،قانبن الکترونیکی (اصالحیه)  ETA 2011را تصبیب
هرد .نیب یلند در سال  2002نیز قانبن تجارت الکترونیکی را تصبیب هرد .مراقبت ا پیامهای
الکترونیکی در معامالت تجاری و قانبن مالزیا  DigitalSignature 1997برای مراقبت ا امضای
الکترونیکی.
1

 .4-1-3مشکالتی ضمانت اجرای آرای الکترونیکی
در داوری سنتی ،رأی داوری به تصالیالی است هه تبسط دادگاه داوری در روند داوری گرفته
می شبد .رأی داوری مشابه رأی دادگاه در دادگاه قانبنی است .این تعریف مشابه رأی داوری
الکترونیکی است ،مگر اینکه در رأی داوری الکترونیکی ،رأی بهصبرت آنالین (به روش
الکترونیکی یا ا نریق اینترنت) داده شبد .در داوری سنتی ،هنگامیهه رأی صادر شد ،مرحله
بعدی اجرای رأی داوری است .اهنبن سؤال این است« :چگبنه میتبان این نیا به اصالت و
اصالت را با قانبن آنالین تطبیق داد؟» هالاننبر هه نبیسندگان حقبقی پیشنهاد هردهاند ،راهحل
احتالالی این چالش با خبانی ماده  4به هالراه ماده  3هنبانسیبن نیبیبرک است هه مقرر میدارد
«هشبرهای متعاهد آراء داوری را مطابق با قبانین آیین دادرسی مرببط به قلالرو سر مینی هه در
آن رأی داده میشبد ،شناسایی و اجرا میهنند »...این روش به معنای ساده این است هه در
صبرت پریرش فرم الکترونیکی نبشتن ،هیچ مانعی برای اجرای جایزه الکترونیکی وجبد ندارد
(هرباهزوا.)1-5 :2014 ،2

1. PROBLEMS WITH ENFORCEMENT OF E-ARBITRAL AWARDS
2. Herboczkova
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 .5-1-3تعیین صندلی داوری
در نبل سالها ،در تعیین صندلی داوری آنالین و قانبن قابل اجرا در داوری آنالین ،سختیهایی
در تبافق خبد ،محل داوری را تعیین هنند .مطابق ماده ( )1ماده  20قانبن نالبنه داوری ،نرفین در
انتخا محل داوری آ اد هستند .در صبرت عدم مبفقیت در تبافق بهعنبان صندلی داوری،
صندلی داوری تبسط دادگاه تعیین میشبد.
راهحل مشکل قانبن قابل اجرا در داوری آنالین مشابه محل داوری است .آنچه در اینجا هار
میهند اصل خبدمختاری درونگروهی است .براساس اصل خبدمختاری گروهها ،نرفین در
انتخا قانبن قابل اجرا در مبرد اصل اختالف خبد آ اد هستند .فقط در صبرت عدم مبفقیت در
انتخا آنها هیئت داوری می تباند قانبن قابل اجرا را انتخا هند .این امر عالالر با داوری تجاری
بینالالللی یکسان است .میتبان گ ت هه داوری تجاری بینالالللی به نرفین این فرصت را میدهد
تا ا نریق قانبن مطلب خبد ا نزدیک خرید هنند.
 .6-1-3فرهنگ و مانع زبان
اینترنت هه یک خالقیت منحصربهفرد ا فناوری است ،تعامل بین گروههای قبمی و نژادی
مختلف را هنترل میهند .وقتی صحبت ا معامالت تجاری در اینترنت میشبد ،این هالان است .ا
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وجبد داشته است .در مبرد صندلی داوری آنالین ،راهحل این مسئله این است هه نرفین میتبانند

آنجاهه اختالفات ناشی ا معامالت تجارت الکترونیکی اجتنا ناپریر است ،خصبصار هنگامیهه
اختالف بین نرفین مبدأ ا فرهنگهای مختلف باشد ،اختالف در مبرد بان و فرهنگ وجبد
دارد .بهعنبان مثال ،برخی ا اصطالحات مالکن است بهدرستی ا یک گروه در یک هشبر به
هشبر دیگر تبدیل نشبد .به گ ته هلی جی «هسی مالکن است سریع بهسرعت یک پیام ایالیل را
فک هند بدون اینکه فکر هند ،اما گیرنده میتباند بسیار جدی مبضبع را بررسی هند .این
میتباند باعث ایجاد سبءت اهم و حتی استددل هامل شبد ».یکی ا راهحلهای این چالش است اده
ا مترجالان حرفهای برای هالک به ارتبانات غیرمخابراتی است .هار مترجم صرفار تبدیل انالعات
ا یک بان به بان دیگر است .فناوری دیگری هه برای هالک به ارتبانات در اینجا است اده
میشبد ،است اده ا «ارتباط دسترسی به ترجاله در مان واقعی»  CARTاست CART .یک
متن«گ تار به متن» است هه در دهه گرشته ظهبر هرده است .با هالک این دستگاه ،هلالات
گ تاری چه تبسط یک شخص نده و چه تبسط یک برنامه رایانهای به متن با نبیسی میشبند.
هر صدای محیطی ،بلندگبهای ثانبیه ،یا با تا غیرمعالبل میتباند بهراحتی منجر به گیجی شبد؛
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بنابراین ،مترجالان و مترجالان انسانی بهعنبان مناسبترین پیشنهادشدهاند (ال.سی ،خدمات

ترجاله.)3 :2014 ،1
امکان سنجی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی در چارچب مقررات انسیترال  /نبیسنده :فریبا هاظالی جلیسه

 .4-3مزایای حل و فصل الکترونیکی اختالفات نسبت به روش سنتی
حل و فصل الکترونیکی مزایای یادی را به هاربران آنالین اعطا میهند .بیشتر این مزایا مرببط به
مزایای معالبدر مرتبط با  ADRسنتی است .با اینحال ،برای حل اختالفات ا نریق اینترنت مزایای
دیگری نیز وجبد دارد .در این بخش مزایای مختلف حل اختالف آنالین بحث خباهد شد.
2

 .1-2-3تسهیالت
یکی ا مهمترین مزایای حل اختالف آنالین این است هه اجا ه ارتباط ا راه دور را میدهد تا
نیا به س ر را هاهش دهد و هزینه را به میزان قابلتبجهی هاهش دهد .برخالف  ADRسنتی،
گروهها برای حل اختالفات خبد مجببرند در مسافتهای نبدنی رفتوآمد هنند ،در حل
اختالف آنالین ،گروهها می تبانند اختالفات خبد را در راحتی خانه خبد حل هنند .تنها چیزی هه
د م است یک رایانه است هه ا نریق اینترنت فعال باشد .پس ا در دسترس ببدن ،اختالفات فبرار

قابل حل و فصل هستند .ا نظر پاپاس ،3حل اختالف آنالین سریعتر ا یک آ مایش معالبلی یا
حتی  ADRاست ،یرا فناوری میتباند مسافت را هاهش دهد ،در غیر این صبرت مالکن است
احزا

برای س ر نیا داشته باشند( .پیپر )6 :2008 ،4عامل دیگر نشاندهنده مناسب ببدن حل

اختالف آنالین این است هه و

سایتهای برخی ا ارائهدهندگان  24 ،ODRساعت در رو و

ه ت رو در دسترس هستند .بیشتر این و سایتها بهصبرت شبانهرو ی هار میهنند و بنابراین
به محض برو اختالف ،نرفین میتبانند بالفاصله بدون اینکه ه تهها یا ماهها صبر هنند قبل ا
رسیدگی به پروندهشان ،مشکالت خبد را حل هنند.
هالچنین تسهیالت و آسبدگی مهم این است هه نرفین میتبانند در راحتی منا ل خبد
گزینههای اینترنتی حل اختالف را در هسری ا ثانیه انتخا هنند تا در حل اختالفات به آنها
هالک هنند .در حال حاضر ،بیشتر ارائهدهندگان حل اختالف آنالین در و سایتهای خبد
لیستی ا افراد بینرف (اعم ا واسطه یا داور) دارند .احزا درگیر در فرآیند میتبانند بهسادگی
با پروفایل خنثیها و انتخا
هنند.

مبردی هه برای حل اختالفات آنها مناسب باشد ،خنثی را انتخا

1. L.C. Interpreting Services
2. Convenience
3. Pappas
4. Pappas
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1

 .2-2-3هزینه پایین
دادخباست میتباند بسیار گران باشد .به هالین ترتیب ،داوری تجاری بینالالللی ار ان است و
مالکن است منجر به هاهش هزینهها شبد .در بسیاری ا مبارد ،گروههای درگیر در حل اختالف
آنالین مجببر نیستند هامالر هزینه وهیل دهند .این مزیت باعث جرابیت حل اختالف آنالین نسبت
به  ADRسنتی میشبد .گروههای سنتی  ADRتالام هزینهها را متحالل میشبند .نرفین عالوه بر
هزینههای س ر ،هزینه وهال و داوران را نیز پرداخت میهنند .آنها هالچنین هزینههای اجاره اتاق را
برای استالاع ،مشبرت جایزه و هزینههای س ر برای هر شخص ثالثی هه در دادرسی بهعنبان یک
متخصص یا بهعنبان شاهد درگیر شبد ،متحالل می شبند .صرف این واقعیت هه نرفین ،وهال و
داوران میتبانند ا هرهجا هه باشند شرهت هنند ،هزینههای س ر و هزینههای مرببنه را ا بین
میبرد.
حل و فصل آنالین بخشی ا جبران خسارت و مخل مدیشن معالبلی را بهببد میبخشد .به هالین
ترتیب ،هالانند میانجیگری مرسبم ،حل و فصل آنالین به شخص بینرف اجا ه میدهد تا روش
هار را تنظیم هند تا خباستههای خاص اختالفهنندگان را برنرف هند .حل و فصل آنالین
بهنبرهلی هزینههای دادرسی را هاهش میدهد .هزینههای جبران خسارت یا فرآیند داده شده به
ار یا
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بهویژه یک رویه سریع نیست ،گرچه ار انتر ا دادرسی است .ا نرف دیگر حل اختالف آنالین

بینرف معالبدر بهنبر مساوی بر عهده هاله نرفین است و حس مالکیت برابر و سهام

مساوی درنتیجه را برای هاله نرفین فراهم میهند.
 .3-2-3مشوق تجارت بینالمللی
حل اختالف آنالین بهویژه داوری با حرف مبانع جغرافیایی در برابر عدالت به تجارت بینالالللی
هالک می هند .ایالیل ا نیا شدید و دشبار جلسه مالقات حضبری و مبار ه مداوم با
محدودیتهای منطقه مانی صرف نظر میهند( .داوری اینترنتی )2 :2014 ،2حل اختالف آنالین
یک ابزار انعطافپریر ،غیررسالی و خالقانه برای حل اختالف است هه تحت قبانین و رویه اداری

هسلهننده مدیریت نالیشبد .این امر به نرفین امکان میدهد تا در فرایندی هه میتباند متناسب
با نیا های آنها شکل بگیرد ،شرهت هنند .این یک رویکرد تبافقی و نه یک رویکرد خصالانه را
تشبیق میهند .هالچنین حل اختالف الکترونیکی محرمانه است .این فرایند مانی مناسب است هه
محرمانه ببدن برای نرفین مهم یا ضروری تلقی شبد هه معالبدر چنین است؛ نرفین با است اده ا
مکانیزمهای حل اختالف معالبدر این هار را بر این اساس انجام میدهند هه بتبانند آ ادانه در مبرد
مسائل گ تگب هنند و هالین مهم ،افراد و گروهها را بیشا پیش به سالت این روش تشبیق میهند.
1. Low Cost
2. Internet-ARBitration

233

 .5فقه اسالمی و حل و فصل الکترونیکی اختالفات
در نظام حقبقی اسالم ،راههای حل اختالف بهنبرهلی در دو دسته قرار میگیرد .دسته اول ا
امکان سنجی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی در چارچب مقررات انسیترال  /نبیسنده :فریبا هاظالی جلیسه

نریق دعبا ،یعنی در دادگاههای اسالمی (قضاء یا قضاوت) و دسته دوم ا راههای دوستانه مانند
مراهره ،سا ش و مصالحه ،میانجیگری (صلح) ،داوری (تحکیم) ،میانجیگری هالراه با داوری
(صلح و تحکیم) ،با رس (محتسب) ،تصالیم هارشناسی (فتبای م تی ،جالع فتاوای) و غیره انجام
میشبد .جایگزین دعاوی سنتی با گرشت مان ،اصطالح  ADRاهنبن به معنای «حل و فصل
مناسب اختالف» یا مناسبترین فرآیند حل و فصل در شرایط خاص است .یکی ا اهداف اصلی
 ADRارائه گزینههایی برای نرفین برای حل مؤثر و هارآمد اختالفات است .فرآیندهای حل

اختالف فبق دارای ویژگیهای مت اوتی هستند (راسید.)343-369 :2013 ،1
تراهم دعاوی در دادگاهها  ،نبدنی ببدن و پرهزینه ببدن دعاوی ،نرفین دعبی را بر آن داشته
تا بهدنبال راههای دیگری برای حل و فصل اختالفات باشند .حل اختالف جایگزین ADR
مجالبعهای ا روشهای خصبصی است هه میتباند به جای مراجعه به دادگاه مبرد است اده قرار
گیرد .یکی ا دغدغههای مهم در این روش ،مشروعیت و عدم مغایرت آنها با احکام شرعی و
فقهی است .برای بررسی مبضبع ،این روشها را میتبان به دو دسته عالده تقسیم هرد ،روشهای
تبافقی و روشهای متضالن آرای الزامآور شخص ثالث مانند داوری.

در مشروعیت روشهای دسته اول تردیدی وجبد ندارد ،یرا حل و فصل اختالفات ا نریق
آنها جنبه قراردادی دارد و میتبان آن را در قرارداد صلح اعالال هرد؛ اما در مبرد دسته دوم با
اثبات شباهت آنها با نهاد قاضی تحکیم در فقه میتبان به ادله ارائه شده در این خصبص استناد
هرد .نظر مشهبر فقها این است هه است اده ا نهاد قاضی مشروع است و اختصاص به مان غیبت
امام عصر (عج) ندارد .در دعباهای خصبصی و حقبق بشری ،برخی ا دعباها مانند اختالفات
هارگری و هارفرمایی ،اصل ا دواج و نالق و برخی ا مسائل خصبصی شامل نالیشبد .هالچنین
شرایطی هه در مبرد قاضی منصب در فقه امامیه وجبد دارد مانند شرط اجتهاد ،عدالت ،شرط
مردانگی و  ...در حل اختالف جایگزین شرط نیست .بر این اساس فقهی ببدن روشهای تراضی را
میتبان ا نریق عقد صلح تبیین هرد و فقهی ببدن روشهایی را هه متضالن نظر الزامآور ثالث
است بر نهاد قاضی تحکیم در فقه اعالال هرد .بر این اساس به نظر میرسد هه فقه ،هالاهان سعی
در ح ظ قباعد سنتی خبد در خصبص حل اختالفات دارد ،اگرچه ا نگاهی خبشبینانه نیز
میتبان گ ت هه نگرش فقهی نسبت به حل اختالفات بر مبنای شیبههایی است (هه در سطبر
پیش به آن اشاره شد) هه نزدیکیهای یادی را با  ADRدارد .در این بین چالش اصلی بین فقه و

1. Rasyid
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آنسیترال در خصبص حل اختالفات در حل اختالف آنالین بیشتر خبد را نشان میدهد .چه اینکه
فقه امرو ین چندان تالایلی به است اده ا اینترنت در قباعد و نظرات خبد ندارد.
تحت تأثیر ظهبر اینترنت قرارگرفته است .ا نریق حل و فصل اختالفات آنالین ،چندین مکانیسم
 ADRبرای دعاوی هبچک ،آنالین و تراهنشهای مالی برونمر ی تطبیق داده شده است .به نظر
میرسد مکانیسمهای حل اختالف آنالین مبجبد ،یربنای خاصی ا فقه اسالمی را در تبسعه
نادیده میگیرد .این امر باعث شده است هه اتبماسیبن حل اختالف برای بخشهای شکایات
شرعی جرابیت نداشته باشد .مشروعیت حکالیت ،صلح و سا ش اساسار مبرد تائید فقهای بزرگ
اسالم است و آیات و روایات فراوانی مسلالانان را به صلح ،سا ش و حل اختالف ا این نریق
دعبت میهند .با تبجه به اینکه اسالم بر حل و فصل مسالالتآمیز اختالفات نیز تأهید دارد،
روشهای جایگزین حل و فصل مطابق با مبا ین شرعی میتباند مطابقت داشته باشد؛ بنابراین
میتبان نتیجه گرفت هه جدای ا قضاوت در مبرد مشروعیت و ن بذ سایر روشهای جایگزین ،ا
نظر شرعی اشکالی ندارد و افراد میتبانند با این روشها اختالفات خبد را حل هنند و حل
اختالفات الکترونیکی را در برنامه هاری خبد قرار دهند .در این رابطه البته فقیهان بایسته است هه
احکام جدیدی را بر پایهی مسائل جدید خاصه در دایره حل و فصل اختالفات صادر هنند .ا
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در شکل حل و فصل اختالفات در جهان جدید ،مکانیسمهای حل اختالف مدرن بهنبر مثبت

آنجاییهه فقه اسالمی ،بر حل اختالفات با سا ش و مصالحه در بیرون ا دادگاه تأهید ویژهای
دارد ،به نظر میرسد هه حل و فصل اختالفات به شیبهی الکترونیکی ا این قاعده پیروی مینالاید
و در صبرت تبافق فقها این شیبه جدید حل اختالف میتباند در داوری تجاری بینالالللی نیز
مبرد است اده قرار بگیرد.
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بحث و نتیجهگیری
به نظر میرسد هه اخالق مبجبد حقبق اسالمی در حل و فصل اختالفات مانند مصالحه در میان
امکان سنجی حل و فصل الکترونیکی اختالفات در فقه اسالمی در چارچب مقررات انسیترال  /نبیسنده :فریبا هاظالی جلیسه
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دیگران با واقعیتهای مدرن حل و فصل اختالفات آنالین مطابقت دارد .به هالین ترتیب ،شریعت
اسالم ،اختالفات را تشبیق میهند هه در خارج ا دادگاه ا نریق تحکیم (داوری) یا صلح
(میانجیگری) حل و فصل شبند .فرآیندهای حل اختالف در اسالم بخشی ا یک چارچب
حقبقی اسالمی بزرگتر است هه بهعنبان قانبن اسالمی یا شریعت شناخته میشبد .داوری تجاری
بینالالللی نیز میتباند مشالبل قبانین اسالمی باشد .مرهز داوری بینالالللی آسیایی قبانین i-

 Arbitrationرا ایجاد هرده است ( iبه معنای انطباق با قبانین اسالمی است) .این برای نرفهای
بینالالللی هه عالقهمند به حل و فصل اختالفات خبد ا نریق رویههای اسالمی هستند ،تأمین
میشبد .برای مثال ،داور مالکن است هنگام تعیین مجا ات در داوری تجاری بینالالللی با رعایت
اصبل اسالمی ،سبد (ربا) را در نظر نگیرد .اگرچه شریعت اسالم تجارت و سبد را تشبیق میهند،
اما ربا را منع میهند .این نهی هم در قرآن و هم در روایات ذهرشده و سبدی غیراخالقی و
یادهروی تلقی میشبد .قبانین  i-Arbitrationنیز با قبانین داوری هالیسیبن حقبق تجارت
بینالاللل سا مان ملل متحد مطابقت دارد.
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