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 301-271، صفحۀ 1400، پاییز و زمستان 4های نوین، دورۀ دوم، شمارۀ دوفصلنامۀ علمی حقوق فناوری

 برخطِ جایگزین حل اختالف هایروش اجرای نتایج

 ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکارمطالعه

 2رضائی رضایعل دیس 1، معبودی نیشابوریرضا 

 4/3/1401: رشیپذ خیتار               25/1/1401: افتیدر خیتار

 نوع مقاله: پژوهشی

 یدهچک
 دربارۀهای برخط بوده است. اختالفات، ظهور روش وفصلحلترین تحوالت حقوق یکی از مهم

وقوع در فضای مجازی،  علتبه ها آن برخط حل اختالف، با توجه به اوصاف خاص هایروش

 ۀمذکور، نحو هایروش دربارۀهای موجود ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش

ختالف در این های عادی یا سنتی اجرای اسناد نهایی حل ازیرا روش ها است،آن ۀاجرای نتیج

یک عتبار و مقبولیت هراجرای اسناد نهایی در افراوان با توجه به اهمیت  زمینه راهگشا نیستند.

رفع منظور بهتجارت الکترونیکی،  ۀ، دکترین حقوقی و فعاالن عرصهای حل اختالفروشاز 

برخط حل اختالف  هایروشکه نتیجۀ  اندکرده بینی و اعمالراهکارهایی را پیشخأل مذکور، 

با توجه به صورت خودکار اجرا شود. ها و بهبدون نیاز به مراجعه به مراجع عمومی و دادگاه

در مباحث  برخط حل اختالف یجخودکار نتا یاجرا یراهکارها ،پژوهش حاضردر مراتب فوق، 

حل اختالف نام  یجۀنت یاجرا یراهکارها»، «یپول یاجرا یراهکارها» است: شدهبررسی  ذیل

حاضر  ۀدر مجموع مقال «.یبلوک زنجیرۀ یخودکار بر اساس فناور یاجراراهکارهای »و « دامنه

های و روش برخط حل اختالف هایروش یجترو حمایت وبه این نتیجه نائل آمده است که 
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 یگام در جهت کاهش حجم کار ترینیو اساس ینترمهم، اجرای خودکار نتایج طرق مذکور

 یلزوم مراجعه به دادگستر های مذکور،با توسعۀ روش یراز ،استو سایر مراجع قانونی محاکم 

 ۀدر مرحلها آن ثالو ام ییاجرا، ییامور قضا برای یو عموم یانتظام، یدولت یهادستگاه ۀیو کل

حال، چنین امری بدون حمایت مقنن و تصویب قوانین درعین. شودیم یمنتف رسیدگی و اجرا

عد یکپارچه و جامعی را شود قواو از این حیث به مقنن ایرانی پیشنهاد مینیست متناظر میسر 

 .کنددر این حوزه تنظیم و تصویب 

قواعد حل اختالف نام دامنه،  هوشمند، یقراردادها ،دعوا ۀاجرای مستقیم نتیج واژگان کلیدی:

 برگشت هزینه، حساب امانی

 

 مقدمه
تجارت الکترونیکی و کاهش روزافزون ارتباطات سنتی اشخاص،  توسعۀهم راستا با 

متحول  جازی و معامالت تجارت الکترونیکیاختالفات در مراودات فضای م وفصلحل
 و یافته توسعۀهای برخط حل اختالف در سالیان اخیر روش ،است. از این حیثشده 

ترین توان یکی از مهماجرای نتیجۀ فرایند برخط حل اختالف را می حال،درعین
های حقوقی در این زمینه نام برد. بدیهی است، یکی از معیارهای اعتبار انواع چالش
است و فقدان آیین اجرایی مؤثر و ها آن حل اختالف تضمین اجرای نتیجۀ هایروش

 در همین راستا، و شودمیمتناسب باعث کاهش مقبولیت روش حل اختالف مربوطه 
اعتبار و مقبولیت در مستقیمی  تأثیرهای حل اختالف برخط اجرای کارآمدِ نتیجۀ روش

 مذکور خواهد داشت.  هایروش
ها جرای نتایج آنهای حل اختالف برخط، نحوۀ اهای خاص روشیکی از ویژگی

ای که حل اختالف در فضای برخط دارد، استفاده است. در واقع با توجه به مقتضیات ویژه
های سنتی و مرسوم اجرای اسناد حل اختالف مبنی بر دخالت مراجع عمومی و از روش

منظور، با توجه به تأثیر مستقیم اجرای سند قضایی در این راستا راهگشا نیست. بدین 
دانان و تجار گذاران و حقوقالف در افزایش اعتبار روش فصل دعوی، سیاستحل اخت

وفصل اختالفات برخط از حیث اجرایی در وضعیت اند که حلهای نوینی را ابداع کردهراه

ترین روش اجرایی پیشنهادی آن است که با توافق قبلی طرفین دعوا، مطلوبی قرار گیرد. مهم
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ورت خودکار و بدون نیاز به دخالت مراجع قضایی نسبت به صنتیجۀ حل اختالف برخط به

های طرفین اجرا شود. با اتخاذ راهکار مذکور، درصد فراوانی از اسناد حل اختالف اموال و دارایی

های سنتی مرتفع خواهد شود و مشکل عدم امکان اجرای اسناد مذکور با روشبرخط اجرا می

و موضع کنونی حقوق  حل اختالف برخط یجنتاخودکار شد. در مقاله حاضر راهکارهای اجرای 

 است.  گرفتهایران در این خصوص مورد بررسی و مداقه قرار 

 . راهکارهای اجرای خودکار نتایج حل اختالف برخط1
مفاد علیه، ها و مراجع عمومی و با اجبار محکومطور سنتی، از طریق مراجعه به دادگاهبه

به دلیل ، 2نهایی حل اختالف برخطاما در مورد اسناد  ،شودمی اجرا 1اسناد حل اختالف
و باید  ستیاقدامی متعارف و مقرون به صرفه نهای مذکور، چنین اوصاف خاص روش

بدین توضیح که تحقق  شود؛اسناد اتخاذ این دیگری برای اجرای  راهکارهای
سند  بودن یکتبشده درخصوص طرق سنتی حل اختالف مثل بینیاستانداردهای پیش

پذیر های برخط حل اختالف امکانحل اختالف، در بسیاری از موارد در روشنهایی 
مشهود است.  المللیینوضع قواعد و مقررات ب ۀمذکور در نحو یتتأثیر وضعنیست. 

درخصوص  المللییناسناد ب ینتر)مهم 4و سنگاپور 3یویورکن هاییونکنوانس برای مثال،
برخط  هایروشحمایت کاملی از حل اختالف(  5یگزینجا از طرق ییاجرا یتحما

، حتی اگر قوانین و مقررات موجود دارای سطح حمایتی براینعالوهاند. نکرده فصلِ دعوا

                                                      
ی یا حکم أحل اختالف لزوماً منتج به صدور رفرایند آن است که نتیجۀ « احکام»به جای « اسناد»علت استفاده از عبارت . 1

 دهند.نامه به اختالف خود خاتمه میگری، طرفین از طریق صدور سازششود، برای مثال در میانجینمی

خصوص فصل دعوای دو نوع سند تنظیم حاضر آن است که در ۀحل اختالف در مقال« نهایی»اسناد علت استفاده از عبارت  .2

روشی خاص از فصل دعوا با استفاده ومنظور حلمبنی بر توافق طرفین بهحل اختالف: گاهی سندی  ۀنامتوافق -1: شودیم

شود مثل گیری میشده تصمیمآن خصوص دعوای ایجاد ۀوسیلسند حل اختالف: سندی که به -2شود و توسط ایشان منعقد می

دهندۀ دعوا بوده و به هکارهای اجرای اسناد نوع دوم به عنوان فیصلهبررسی را حاضر ۀنامه. موضوع مقالزشداوری یا سا یأر

ه نوع اول اسناد حل اختالف مدنظر کشود تا مشخص گردد حل اختالف استفاده می« نهایی»منظور از عبارت اسناد همین به

 نویسندگان نیست.
3. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York) 1958. 

4. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation 2019. 

منظور فصل دعاوی دادرسی یا مراجعه به دادگاه، بهجای ه های جایگزین حل اختالف، راهکارهایی است که بمنظور از روش .5

 گیرد.مورد استفاده قرار می
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شدن نتایج طرق برخط حل اختالف باشند، باز هم وضعیت اجراییبرای کامل و الزم 
حل اختالف مستلزم ی نهایهای اجرای سنتی اسناد زیرا روش ،مذکور راهگشا نیست

که در اختالفات برخط، به علت بعد درحالیها و مراجع عمومی است، مراجعه به دادگاه
مسافت طرفین و شرایط خاص دعاوی، چنین امکانی وجود ندارد. برای مثال، یکی از 

کننده و های برخط حل اختالف، دعاوی ایجادشده میان مصرفموضوعات اصلی روش
ای اینترنتی است. در دعاوی مذکور، به علت ارزش پایین موضوع فروشنده در خریده

است که  یدبع یاربسدعوا و تعداد فراوان دعاوی، مراجعه به دادگاه منطقی نیست و 
خود با فروشنده به دادگاه  یصادره درخصوص دعوا ییسند نها یاجرا برایکننده مصرف

 .مراجعه کند
 یدبرخط حل اختالف، با هایروش یجۀنت یااجر منظوربه، مذکوربا توجه به مراتب 

در  ،در همین راستا. کرد و متناسب با اوصاف طرق مذکور استفاده یننو یهااز روش
 یا یخالف طرق عمومبرابداع شده است که  یهایتجارت الکترونیکی روشۀ عرص
را صادر  فصلِ دعوا ییاسناد نها یمثل دادگاه دستور اجرا یمقامات عموم ی،اجبار

طرق برخط حل اختالف  ۀیجنت ین،طرف یقبل ۀنامبلکه بر اساس موافقت کنندینم
 شودیدعوا اجرا م ینطرف هایییبر دارا یو فن یکنترل مال یقصورت خودکار و از طربه
(UNCITRAL, 2013, p.2.) کنند در روش اجرای خودکار یا مستقیم، طرفین توافق می

ها اجرا شود. در این صورت، کنترل های آنصورت خودکار دربارۀ داراییکه نتیجۀ دعوا به
بر منابع اقتصادی و مالی از سوی طرفین دعوا به مقام حل اختالف یا شخص ثالثی داده 

 تور دادگاه نتیجۀ دعوا را اجرا کند. صورت خودکار و بدون نیاز به دسشود که وی بهمی
نهادهای  -1دهندگان خدمات حل اختالف برخط دو راهکار دارند: ارائه روازاین

برای های طرفین را در اختیار دارد، حل اختالف برخط با شخص ثالثی که کنترل دارایی
ها امن یصتخص ینترنتیشرکت ا»همکاری کنند. چنین راهکاری توسط  دعوااجرای نتیجۀ 

 ۀ دعوااستفاده و نتیج 2نام دامنه دربارۀدر قواعد یکنواخت حل اختالف  1« هاو شماره
شود. در این صورت نهاد حل اختالف، با توجه به کنندۀ نام دامنه اجرا مینامتوسط ثبت

                                                      
1. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

2. Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) 
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ی کنندۀ نام دامنه دستور دهد که نام دامنه را معلق یا به دیگرتواند به ثبتمی ، نتیجۀ دعوا
کند اجرایی خودکار ایجاد  فرایندتواند مستقالً می نهاد حل اختالف برخط -2؛ کندمنتقل 

یا ایجاد  امانی ترین راهکارهای موجود در این زمینه، استفاده از سیستم پرداختکه مرسوم
 پالپی مالک (،eBay)بی ای شرکت ،مثال برایسیستم تضمینی در بازار مربوطه است. 

(PayPal،)  دهندۀ خدمات حل اختالف ارائهبی ایواسطۀ پرداخت است و زمانی که
 دستور دهد که نتیجۀ دعوا را اجرا کند.پال پیتواند به برخط باشد می

و همچنان برای ندارد ای نهایی های اجرای خودکار نتیجهباید توجه داشت که روش
وا وجود دارد. البته با توجه به اعتراض به نتیجۀ دعبرای  امکان مراجعه به دادگاه ،طرفین

ها، در اکثر موارد، و ارزش مالی اندک آنزیاد اوصاف خاص دعاوی برخط مثل تعداد 
 . دهندنشان نمیطرفین تمایلی به اعتراض 

فصلِ طرق برخط  ۀنتیجخودکار  یاجرابرای های اصلی موجود روش ،در ادامه
 شود.میبررسی  دعاوی

 اجرای پولی راهکارهای. 1-1
ای توسط فعاالن عرصۀ تجارت الکترونیکی صورت گستردهساختار اجرای پولی به

صورت کلی در تجارت برخط، فضایی مجازی برای خریدار و شود. بهاستفاده می
دهندۀ خدمات نیز واسطی مالقات و خریدوفروش ایجاد شده و ارائهمنظور بهفروشنده 

ترین اقدامات کند. یکی از مهمر را تسهیل میاست که معامالت بین اشخاص مذکو
تا است ایجاد ساختار حل اختالف و اجرای خودکار آن  1های تجارت برخطزیرساخت

صورت مؤثر و حتی در صورت عدم تمایل طرفین اجرا شود. این طریقۀ نتایج دعاوی به
ایج طرق اجرای نتبرای صورت کلی اجرا ساختاری داخلی در بازاری خاص است اما به

توانند های حل اختالف اینترنتی میشود و سازمانمیاستفاده نیز برخط حل اختالف 
 ,Zheng, 2020) کننداجرای نتایج حل اختالف برخط ایجاد برای های پرداختی را واسط

p. 316.) 
 دربارۀگیری زمان حق تصمیمصورت همدر ساختار اجرای پولی، واسط پرداختی به

کنترل منابع مالی فقط جوه قراردادی را دارد. در برخی طرق دیگر، واسط دعوا و کنترل و

                                                      
1. Online Trading Platform 
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 گیرددعوا توسط نهادی ثالث صورت می دربارۀگیری را در اختیار دارد و تصمیم
(UNCITRAL, 2013, p. 8.) 

 (Zheng, 2020, p. 316): ساختار اجرای پولی 1نمودار 

طرق حل اختالف برخط به شرح  ۀاجرای نتیجبرای نواع ساختارهای پولی مورداستفاده ا
 : شودمیذیل بررسی 

 برگشت هزینه راهکار. 1-1-1
کارت اعتباری که از این طریق مبالغی را برای کاال و خدمات پرداخت کرده  ۀدارند

عدم یا  لیعدم تحوبه دالیلی مثل  ،شدهانجام ۀممکن است نسبت به بخشی یا تمام معامل
کاال و خدمت با سفارش، اعتراضاتی داشته باشد. در این صورت دعوا یا اختالفی  تطابق

بانک صادرکنندۀ کارت  1گیرد و در طرح بازگشت هزینهمیان فروشنده و خریدار شکل می
 ،کنندۀ وجوه )که فروشنده در آن حساب داشته است(اعتباری، با همکاری بانک دریافت

رت خودکار از طریق استرداد مبالغ به حساب دارندۀ صوحل اختالف برخط را به ۀنتیج
کنند. بدین فروشنده اجرا می 2کارت یا عدم انجام اقدام مذکور با توجه دعوای متقابل

 3، و ویزاکارت مسترکارت کارت اعتباری )یا واسط پرداختی( مثل ۀتوضیح که شبک
گیرد و تصمیم تصمیم میدعوا  دربارۀطرف، با اخذ مستندات از طرفین عنوان ثالث بیبه

                                                      
1. Chargeback Scheme 

2. Representment 

3. MasterCard & VisaCard 
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صورت و بهاست قطعی  1کارت و فروشنده حسب مقررات موجود ۀوی نسبت به دارند
 ,Zheng)شود وجوه اجرا می ۀکنندکارت و بانک دریافت ۀخودکار توسط بانک صادرکنند

2020, p. 317-318; UNCITRAL, 2013, p. 9). ًاعتراض خریدار، مبالغ  صرفبه ،اصوال
ی متقابل نزد همان مرجع و شود اما فروشنده نیز حق اقامۀ دعواوی مسترد می حساببه

فروشنده است  ۀدارد ولی برخالف خریدار، بار اثبات دعوا بر عهداسترداد مجدد وجه را 
اصل بر صحت ادعاهای  ازیر ،کنندۀ ادعای خود را ارائه نمایدو وی باید مستندات اثبات

کند و هایی را تحمیل میهزینه وجهکه هر انتقال کرد جه . همچنین باید تواستخریدار 
 ،چنین وضعیتیدر کنند. ، فروشندگان از این حق در اکثر موارد استفاده نمیعلتبه همین 

فروشنده دعوا توسط خریدار و درخواست بازگشت هزینه توسط وی،  ۀدر صورت اقام
 از سویدعاوی متعدد  و در صورت طرح بپردازدهای اقدام مذکور را باید هزینه

 .UNCITRAL, 2013, p) شودخریداران، بار مالی منفی زیادی برای فروشنده ایجاد می

9; Hanriot, 2015, p. 19; Cortés, 2015, p. 27) طرح بازگشت هزینه برخالف عرف .
گونه معامالت، فروشنده غالباً ریسک را زیرا در این ،معامالت تجارت الکترونیکی است

 ,Hill)کند کند و تمامی وجه کاال را قبل از تحویل آن دریافت میبه خریدار منتقل می

2008, p. 374 .)هاییتمز ینترمهم ،برگشت پول یتو قطعزیاد سرعت  ،بودن گانیرا 
 یو تعادل کندمیرا متوجه فروشنده  یسکر یاگونهبهاست و  یدارانخر یطرح برا ینا

 (.Cortes, 2007, p. 12)نماید یم یجادو فروشنده ا یدارخر ینرا ب
 یکدرخصوص  هزینهبازگشت  ،متعدد دعاوی، در صورت طرح براینعالوه

دو درصد کل فروش(، حساب فروشنده توسط بانک  یا یکاز  بیشفروشنده )معموالً 
و امکان  گیردمیقرار  سیاهفهرست  و، فروشنده جزشودمیوجوه مسدود  کنندۀدریافت

 .شودمی منتفی اعتباری هایکارت طریقاز  ویپرداخت وجه محصوالت 
 یروش حل اختالف هزینهبرگشت  فرایندکه مشخص است،  طورهمان ،نیبنابرا
 هایروشدر  توانیساختار م ینو از ا شودیصورت خودکار اجرا مدعوا به ۀیجاست که نت

پرداخت و نهاد حل اختالف برخط  واسط یحل اختالف برخط در صورت همکار

                                                      
1. MasterCard Chargeback Guide and Visa Chargeback Guidelines for Visa Merchants. 
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 1قانون ایاالت متحده آمریکا 1666 مادۀ 15در ایاالت متحده آمریکا، وفق بند  .کرداستفاده 
کننده الزامی است. در ، استفاده از طرح بازگشت هزینه در دعاوی مصرف2010مصوب 

نظران کید نویسندگان و صاحبأبینی نشده اما تکه چنین مقرراتی پیشاروپا با این
(Perritt, 2000, p. 692-693; Duca, et al., 2012, p 71) ای مشابه، تخاذ رویهمبنی بر ا

 بودن طرح بازگشت هزینه در اجرای نتایج دعاوی برخط است.بیانگر مؤثر
 زمانی درفقط دارد: اوالً این روش  هاییطرح بازگشت هزینه مشکالت و محدودیت

اند، همچنین صرفاً به دعاوی که طرفین دعوا وجوه را به واسط منتقل کردهکاربردی است 
(؛ UNCITRAL, 2013, p. 9) شودمیمربوط های اعتباری از طریق کارت دوفروشیخر

کارت، بانک  ۀمثل دارند ،ندااشخاص زیادی در فرایند بازگشت هزینه دخیل کهدوم این
فرایند بازگشت هزینه نسبتًا  کهسوم اینکننده و فروشنده؛ یافتصادرکننده، بانک در
این روش پرهزینه  کهچهارم اینکشد؛ ماه طول میشش هفته تا شش طوالنی است و بین 

دالر در هزار تا پنجاه ای بین حدودًا هزینه ویزاکارت و مسترکارتمثال در  برایو است 
هر دعوا به همراه دارد. بدین توضیح که در صورت استفادۀ خریدار از این طرح، هزینه 
را باید فروشنده پرداخت کند و در مقابل، خریدار نیز در صورت ردشدن دعوای خود 

 .(UNCITRAL, 2013, p. 9)های مذکور را بپردازد باید هزینه
بر یگران متعدد بانکی و مالی عالوهازترین ایراد طرح بازگشت هزینه، دخالت بمهم

اضالع فرایند حل اختالف، مستلزم کردن که افزون بر پیچیده مرجع حل اختالف است
به همین لحاظ، طرح  های متعدد بین اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف است.هماهنگی

ا و هجوه نیازمند مداخالت بانکزمان بیشتری نیاز دارد زیرا استرداد و بازگشت هزینه
مرحله است. بدین توضیح که بر بوده و دارای چندین سسات مالی متعدد و طبعاً زمانمؤ

بازگشت هزینه را از حساب  های طرف قراردادتواند نزد یکی از بانکخریدار می ابتدا
بازگشت تواند میبا توجه به مدارکی که دارد،  ؛ فروشنده نیز،کند فروشنده درخواست

ینۀ طرح هزکند. همچنین ریسک و تقاضا خریدار نزد بانک دیگر  ها را از حسابهزینه
 ، زیرا در دو طرح دیگر هزینۀ اضافی بابتبازگشت هزینه بیشتر از طرح دیگر است

                                                      
1 United States Code 

قانون مجلس  یبازنگر یو توسط دفتر شوراعنوان تقسیم شده  53قانون مذکور شامل قواعدی عمومی و دائمی است که به 

 د.وشمیمتحده منتشر  یاالتا یندگاننما
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شود اما در طرح بازگشت هزینه، اگر فروشنده نتواند جریمه به فروشنده تحمیل نمی
این صورت اگر  شود. دره مینظر گرفت ای برای او دراثبات کند، جریمه ادعای خود را

زیادی بر علیه فروشنده مطرح شود، ریسک عملیاتی وی افزایش  دعاوی بازگشت هزینۀ
 ,Zheng) های اعتباری منتفی شودوی از کارت و ممکن است امکان استفادۀ یابدمی

2020, p. 323-324; UNCITRAL, 2013, p. 9.) 

 (Zheng, 2020, p. 317راهکار برگشت هزینه ): 2 نمودار

 تضمین معامله راهکار. 2-1-1
های بازاری یا های اخیر، بازیگران بازار تجارت الکترونیکی )همانند واسطدر سال

سریع که در موارد خاص، امکان جبران کردند را اجرا  1پرداختی( طرح تضمین معامله
 2های مختلفسازمان از سویاین زمینه  هایی درکند. طرحخسارت مالی را فراهم می

و  3با عنوان طرح حفاظت از خریدار پالپی توضیح از قواعدبرای اما شده است ارائه 
 پالپی خدمات ۀنامتوافق 13 ۀماد 1کنیم. وفق بند استفاده می 4طرح حفاظت از فروشنده

                                                      
1. Transaction Guarantee Scheme 

2. eBay Moneyback Guarantee, Amazon, AtoZ Guarantee. 

3. PayPal Buyer Protection Policy. 

4. PayPal Seller Protection Policy. 
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شده به خریدار تحویل نشود در طرح حفاظت از خریدار، اگر کاالی خریداری 1،با کاربر
ا کاالی تحویلی مطابق سفارش نباشد، مبالغ واریزشده به حساب فروشنده به خریدار ی

با کاربر، در طرح  پالپی خدمات ۀنامتوافق 11 ۀماد 6شود. در مقابل، وفق بند مسترد می
های مستندات ارسال کاال از سوی فروشنده، حمایت ۀحفاظت از فروشنده، در صورت ارائ

های ناموفق عای خریدار مبنی بر عدم تحویل کاال یا پرداختمقتضی از وی درخصوص اد
شود آید. این طرح در فرضی که خریدار مدعی عدم تطابق کاال با سفارش میبه عمل می

تنها اثبات ارسال اعمال نخواهد شد و در صورت طرح چنین ادعایی توسط خریدار، نه
حمایت این طرح برخوردار کند. ا از تواند فروشنده رکاال بلکه هیچ دلیل دیگری نمی

اختالف  دربارۀصالحیت کاملی دارد که  پالپی ، در این طرحمذکوروفق مقررات 
 .(.Paypal, 2021)آن را اجرا کند ۀایجادشده تصمیمی نهایی اتخاذ و نتیج

مشکالت این طرح آن است که اوالً دعاوی بسیار محدودی )تحویل کاال یا 
های ناموفق در طرح حفاظت از فروشنده و عدم تحویل کاال یا عدم تطابق کاال پرداخت

شوند و دعاوی مربوط به با سفارش در طرح حفاظت از خریدار( شامل این طرح می
ست؛ ثانیاً حمایت از خریدار کیفیت و خدمات پس از فروش مشمول طرح مذکور نی

مثال، در برخی موارد  برایاز این طرح شود.  وی سوءاستفادةممکن است موجب 
خریداران متقلب با سوءاستفاده از این طرح، پس از استرداد وجوه به دلیل ادعای 

 ,.Duca et al) مسترد کرده بودند بیای تطابق کاال با سفارش، کاالهای جعلی را بهعدم

2015, p. 242; Duca et al., 2014, p. 215). 

                                                      
1. User Agreement for PayPal Service. 
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 (Zheng, 2020, p. 320معامله ) تضمینراهکار  :3مودار ن

 امانیحساب  راهکار. 3-1-1

ال، درخصوص معامالت در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن 1،طرح حساب امانی
حال اجرای شود. در این طرح، زمانی که طرفین در امالک و قراردادهای وام استفاده می

سپرده(، دارایی و وجوه را از جانب طرفین دعوا حفظ  ۀقراردادند، شخص ثالثی )نمایند
-Kendall, 1964, p.289)انجام شود  که تعهدات قراردادی طرفین کامالًکند تا زمانیمی

توسط  2،قضاوت یهاتحت عنوان صندوق ،برخطیرغ یدر دعاو یساختار ینچن(. 305
استفاده  4آلمان یجبران کار اجبار ۀو برنام 3سازمان ملل متحد تجبران خسار یسیونکم

 (.Schultz, 2002, p. 9) شده است
شود و خریدار مبالغ را به استفاده می نیز این طرح در معامالت تجارت الکترونیکی

دریافت شکایت یا در از گذشت زمان مشخص و عدمپس و کند میشخص ثالث پرداخت 
اما در  ؛شودمیید دریافت کاالها مطابق با سفارش، وجوه به فروشنده پرداخت أیصورت ت

                                                      
1. Escrow Account Scheme 

2 Judgment Funds 

3 United Nations Compensation Commission 

4 German Forced Labor Compensation Program 
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 ,UNCITRAL) کنددعوا حفظ می ۀصورت ایجاد اختالف، ثالث وجوه را تا تعیین نتیج

2013, p. 10) .مثال، مدیر  برای. استفاده از این طرح در برخی موارد بسیار موفق بوده است
درصد از  50که با استفاده از این طرح، کرد عنوان  1لپاپیاختالفات برخط  وفصلحل

دعاوی میان خریداران و فروشندگان کاهش یافته و همچنین خسارات مالی فروشندگان در 
 (.Hanriot, 2015, p. 18)درصد کمتر شده است  20طرح بازگشت هزینه 

فقدان امکان اجرای طرح بازگشت هزینه در برخی کشورها مثل چین، واسط  علتبه 
تواند از طرح حساب امانی ایجاد امنیت در معامالت بازار مربوطه میبرای پرداختی 

بین  ۀدر رابط )واسط پرداخت چینی( همانند نماینده 2پیعلی ،مثال برایاستفاده کند. 
ورت که در صورت انعقاد معامله، خریدار مبلغ کند. بدین صخریدار و فروشنده عمل می

به فروشنده اعالم  پیعلی، شدکه مبلغ دریافت کند و زمانیپرداخت میپی علیرا به 
که خریدار کاال را دریافت و قبولی خریدار ارسال کند. زمانیبرای کند که کاال را می

د. در صورت کنپرداخت می مبلغ قرارداد را به فروشنده پیعلی، کردتحویل آن را اعالم 
طرف، با توجه به قرارداد عنوان ثالث بیبه پیعلیبروز اختالف میان خریدار و فروشنده، 

 اً کند و مبلغ پرداختی توسط خریدار موقتبه اختالف رسیدگی می 3،موجود و قواعد خود
ف انتخابی به دعوا یا سایر طرق حل اختال پیعلیدعوا )در رسیدگی  ۀتا زمان تعیین نتیج

در (. Zheng, 2020, p.320-321)شود نگاه داشته می پیعلیتوسط طرفین(، توسط 
تواند برای دهندۀ خدمات حل اختالف برخط می، ارائهفصلِ دعاویبرخط  هایروش

 پالپییک سازمان مالی جهت ایجاد حساب امانی همکاری کند. دعوا، با  ۀاجرای نتیج
؛ بدین صورت که نهاد ثالثی وجوه را از خریدار دریافت دکناز چنین راهکاری استفاده می

 کند. و تا زمان انجام تعهدات فروشنده آن را حفظ می
هایی وجود دارد زیرا درخصوص امنیت و مدیریت وجوه، نگرانی ،در این طرح

وه تا زمان اعالم قبولی کنترل پرداخت را برای مدت زیادی )از زمان پرداخت وجپی علی
وفق گزارش  ،2015حل اختالف( در اختیار دارد. در سال  ۀخریدار یا زمان اعالم نتیج

                                                      
1. Colin Rule. 

2. Alipay 

3. General Terms of Alipay Transaction, Alipay Dispute Resolution Rules and Alipay Service Agreements. 
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های برخط توسط اشخاص ثالث حدود پرداخت 1،حساب چینسازمان پرداخت و تسویه
با  ،پیعلیهای پرداخت مثل میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که واسط68/6

صورت ها آن و نظارت کافی برشوند نمیۀ خدمات مالی، بانک محسوب ارائ وجود
های نظارت مالی بر این واسطبرای  2در کشور چین مقرراتی از همین روگیرد. نمی

های پرداختی باید مجوز مقررات، واسط این که وفقشد مصوب پی علیپرداختی ازجمله 
سسات مذکور ؤارائه دهند و همچنین مهای مالی منظم و گزارشدریافت کنند الزم را 

که اصواًل باید سود باید تمامی مبالغ اضافی را در یک حساب بانکی سپرده کنند. با این
عنوان شده که سود مبالغ امانی پی علیقرارداد خدماتی  9 ۀدر ماد ،متعلق به خریدار باشد

اجرت خدمات پی علی سساتی از قبیلؤرسد ازآنجاکه منظر میبه. استپی علیمتعلق به 
است مندشدن ایشان از سود مبالغ امانی غیرمنصفانه ند، بهرهکنخود را جداگانه دریافت می

بودن قرارداد خدماتی مزبور، ناچار الحاقیعلت صرفاً به پی علیهای قرارداد با و طرف
ح اجرت جداگانه در طر یافتدرهمچنین  ند.ابه تمکین و پذیرش این شرط غیرمنصفانه

 یدگیرس یندکردن فرایدر طوالن یسسات سعؤم ینباعث شود که ا یدشا یحساب امان
 .بیشتری ببرندتا سود  کنندبه اختالفات 

 یبازارها گفت یدبا یپول یاجرا یانواع ساختارها یپس از بررس ،در مجموع
خود از  یداخل یدعاو یجۀنت یاجرا برای بِیای آمازون و 3،تائوبائو مثل یموفق ینترنتیا

حل اختالف برخط  هایسازمان. گیرندمیکمک  پیعلی و پالپیمثل  یپرداخت یهاواسط
مذکور  راهکارهایاز  توانندمی نیز کنندمی فعالیت الکترونیکیکه خارج از بازار تجارت 

 مند شوند. حل اختالف بهره نتیجۀ اجرای برای
وجوه را بالفاصله تواند میمعامله، فروشنده  تضمینو طرح  هزینهدر طرح بازگشت 

دریافت کند و واسط پرداختی مالکیتی بر وجوه ندارد. در طرح حساب  پس از پرداخت
ماند تا خریدار دریافت کاال را اعالم کند. در این طرح، امانی، وجوه نزد واسط باقی می

                                                      
1. Payment & Clearing Association of China 

2. Administrative Measures for the Online Payment Business of Non-bank Payment Institutions -Measures 

for Depository of Customer Excessive Reserves by Payment Institutions. 

3. Taobao 
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و به همین دارد ود وجها آن کنترل طرفین بر وجوه، ریسک بیشتری برایعدمعلت به 
 .ضروری استرآمد درخصوص این طرح تقنین مقررات کاعلت 

باید توجه داشت که اصوالً مؤسسات خصوصی حق کنترل وجوه متعلق به اشخاص 
ه با کاربر به شددیگر را ندارند و لذا چنین حقی صرفاً بر اساس شروط قراردادی منعقد

طرح بازگشت هزینه، بانک صادرکنندۀ شود. در همین راستا، در این مؤسسات داده می
کنندۀ وجوه نیز کند و بانک دریافتکارت منعقد می ۀکارت اعتباری قراردادی را با دارند
کارت مبالغ را از طریق کارت  ۀکه دارندکند. زمانیقراردادی را با فروشنده منعقد می

راکنش مربوطه را کنندۀ وجوه موظف است ت، بانک دریافتبپردازداعتباری به فروشنده 
کارت ادعای بازگشت هزینه  ۀاز بانک صادرکنندۀ کارت اعتباری دریافت کند. اگر دارند

کنندۀ وجوه را مطرح کند، بانک صادرکنندۀ کارت اعتباری آن مبلغ را از بانک دریافت
مستندات خالف ادعای خریدار را اثبات  ۀو اگر متعاقبًا فروشنده با ارائکند میمسترد 

 1.کندکننده وجوه را از بانک صادرکنندۀ کارت اعتباری دریافت می، بانک دریافتنمود
له را وفق قرارداد پرداختی حق پرداخت وجوه به محکومٌدر طرح تضمین معامله، واسط 

عنوان در طرح حساب امانی، واسط پرداختی ثالث حق اقدام به 2.کندبا کاربر کسب می
 3کند که حسب قرارداد مذکوراد خدمات پرداخت کسب میطرفین را وفق قرارد ۀنمایند

 .خریدار به تعویق بیندازداز سوی ید دریافت کاال أیتواند پرداخت را تا زمان تمی

 حل اختالف نام دامنه یجۀنت یاجرا یراهکارها .2-1

و ممکن است  شوندیبا آن شناخته م ینترنتیا هاییتاست که سا ینام دامنه، نام
سند حل اختالف مربوطه در قالب  ،که حسب مورد شود یجادا یدرخصوص آن اختالفات

 «ینترنتیا یهاها و شمارهنام یصشرکت تخص». شودمیصادر  یا یمنامه تنظسازش یا یأر
قواعد حل دعاوی است،  5یپ یآآدرس نام دامنه به  ترین اقدام وی تبدیلکه مهم 4(آیکان)

                                                      
1. MasterCard Chargeback Guide and Visa Chargeback Guidelines for Visa Merchants. 

2. User Agreement for PayPal Service , eBay User’s Agreement. 

3. Alipay Service Agreement. 

4. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

5. Internet Protocol Address 



 های برخطِ جایگزین حل اختالفاجرای نتایج روش                       و رضائی           نیشابوری معبودی

284 

این  یدمذکور با یتوضع یلتبد یمالک نام دامنه برا است کهکرده را وضع  1نام دامنه
، سازمان مذکور ساختار داوری 2000از سال (. Schultz, 2002, p. 10) بپذیردرا قواعد 

های داوری است که دعاوی مربوط به نام دامنه از طریق سازمانکرده برخطی را طراحی 
. یکی از قواعد مهم شرکت مذکور آن است شود وفصلحلصورت برخط یدشده بهأیت

کنندۀ نام نامصورت خودکار توسط ثبتدامنه، به که نتیجۀ دعاوی مربوط به نقض نام
حل اختالف برخط، از طریق کنترل  ۀهای قبلی، اجرای نتیجدر روششود. اجرا می 2دامنه

بر منابع ارزشمند  کنترل ۀوسیلگرفت، اما در این روش، اجرا بهبر منابع مالی صورت می
 ,.Duca et al) شودحقوق مالکیت فکری انجام می های دیجیتال مثلاجتماعی و دارایی

2012, p. 67 .) 
حل اختالف از طریق لغو نام  ۀنام دامنه، اجرای نتیج دربارۀوفق قواعد حل دعاوی 

محض شروع رسیدگی به اختالفات گیرد. بهدامنه و انتقال نام دامنه به خواهان صورت می
، شودشود. در صورتی که رأی به نفع خواهان صادر مربوط به نام دامنه، نام دامنه قفل می

با  ،کند و ویروز کاری به مالک نام دامنه اعالم میسه مرجع حل اختالف رأی را تا 
وظیفه دارد رأی را ، است منعقد کردهآیکان که قبالً با  3نامنامه اعتبار ثبتتوجه به توافق

روز کاری به مالک نام دامنه فرصت ده ی، أمذکور، قبل از اجرای ر ۀاجرا کند. وفق مقرر
جلوگیری برای  ،اعتراض خود را نزد دادگاه طرح نماید و وی موظف استتا شود داده می

ت ی، مستندات الزم مبنی بر طرح دعوا نزد دادگاه را ارائه دهد و در این صورأاز اجرای ر
روش مذکور بسیار . دعوا، رأی را اجرا نخواهد کرد ۀتا تعیین نتیج ،کنندۀ نام دامنهنامثبت

از این طریق اجرا نام دامنه های مربوط به دوم پروندهسوم تا یکمؤثر بوده است و یک
گونه دعاوی در حل اختالف در این ۀکه نتیجاست شوند و این وضعیت باعث شده می

 (.White, 2001, pp.229, 236-237; Hanriot, 2015, p. 14) شود اکثر موارد اجرا
تمامی دعاوی  ۀاجرای نتیجبرای های خاص آن، ویژگیعلت به شده، گفتهروش 

اجراهای این روش محدود به لغو یا زیرا اوالً ضمانت ،برخط قابلیت استفاده را ندارد

                                                      
1. Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) 

2. Registrar 

3. Registration Accreditation Agreement 
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قابل استفاده  1مربوط به نام دامنهدر مورد دعاوی فقط و است انتقال مالکیت نام دامنه 
نام دامنه، صرفاً در دعاوی مربوط به  دربارۀقواعد حل دعاوی  5 ۀاست و حتی وفق ماد

سایر دعاوی مربوط به نام  دربارۀو کرد توان از این روش استفاده نقض حق دامنه می
ن روش وجود مندی از ایسایت یا انتقال نام دامنه، امکان بهرهمثل محتوای وب ،دامنه

نهایی نام دامنه های مربوط به ، تصمیم اتخاذی در پروندهمذکور ۀندارد. ثانیاً وفق مقرر
و امکان نقض آن توسط دادگاه وجود دارد و در صورت طرح دعوا نزد دادگاه، نیست 

و ایک ام  2هایی مثل ریتِل سرورز علیه فریبرز پابلیگیشنزدر پروندهشود. رأی اجرا نمی
توسط  نام دامنههای مربوط به ی صادره در پروندهأر، 3رادیو علیه مایکل بیکرستالیت 

کنند تر بررسی میها ادله و مستندات را کاملزیرا دادگاه ،دادگاه نقض شده است
(Froomkin, 2000, p. 100; Zheng, 2020, p. 325). 

 بلوکی زنجیرۀاجرای خودکار بر اساس فناوری راهکارهای . 3-1

با  هر بلوکاست که  5هااز بلوک یستیل دارای 4شدهیعتوز ۀداد یگاهپا چین یکبالک
، 1398 ی،صادق و)ناصر کنند ایجاد میرا  6یبلوکای هزنجیر های دیگر،اتصال به بلوک

از انواع  یبرخوردار یتنامتمرکز است که قابل یبسترو در واقع  (262-261ص
هدف اصلی ایجاد آن،  را دارد. یکیالکترون هاییامپداده ۀیرو ذخ یمال یهاتراکنش

وجود نداشته باشد. وقتی ها آن تا امکان تغییر زماناست بندی اسناد نهایی دیجیتال زمان
چین ثبت شود، تغییر آن بسیار دشوار است و در صورت تغییر اطالعاتی در یک بالک
 شوند.اعتبار میهای مرتبط بییک بالک، تمامی بالک

امکان استفاده از  ،شودبلوکی عموماً در ارزهای دیجیتال استفاده می زنجیرۀکه با این
نیز وجود دارد. برخی نویسندگان پیشنهاد  برخط اجرای نتایج حل اختالفدر این فناوری 

                                                      
1. Cyber-Squatting Disputes 

2 Retail Servs. Inc.v. Freebies Publ’g 

3 XM Satellite Radio Inc. v. Michael Bakker 

4. Distributed Database 

5. Blocks 

6. Blockchain 
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حل اختالف برخط استفاده  ۀاجرای نتیجبرای  1کوینبیت ۀکه از ساختار سپرداند کرده
کوین پرداخت توان از طریق بیتمیرا . مبلغ خرید (Ortolani, 2015, p.595-598) شود

اما دسترسی فروشنده به مبلغ منوط به رضایت دو شخص از سه شخص )خریدار، 
، با نشدخدمات حل اختالف برخط( است. اگر اختالفی ایجاد  ۀکنندفروشنده یا ارائه

رد. در صورت وقوع دعوا، گیتوافق خریدار و فروشنده، مبالغ در اختیار فروشنده قرار می
له وجوه به نفع محکومٌ آزاد شدنله باعث  ٌتصمیم سازمان حل اختالف برخط و محکوم

شود. در واقع، این راهکار بسیار شبیه ساختار حساب سپرده )خریدار یا فروشنده( می
که در کنار سازمان حل اختالف، باید رضایت خریدار یا فروشنده نیز با این تفاوت است 

تنهایی امکان آزادسازی وجوه آزادسازی وجوه وجود داشته باشد و سازمان مذکور بهرای ب
 را ندارد.

بلوکی در قراردادهای هوشمند است که قرارداد از طریق کدهای  زنجیرۀ کاربرد دیگر
است  قرارداد الکترونیکی نوعی هوشمند قراردادشود. شده ذخیره یا اجرا میریزیبرنامه

یابد و بلوکی تحقق می زنجیرۀچین یا کالدر بستر برفین )ایجاب و قبول( توافق ط هک
و یک شود میدر هر بلوکی ثبت  2شدهیکد رمزنگار عنوان یکمفاد توافق طرفین به

ر در مفاد قرارداد دهد. در این صورت امکان هرگونه تغییوکی را تشکیل میلب زنجیرۀ
است. بدین  3ییخوداجرا یژگیوهای قراردادهای هوشمند، یکی از ویژگی. شودمیمنتفی 

از سوی ید اجرای تعهدات أیتوضیح که در صورت تحقق شرایط مذکور در قرارداد و ت
مثال، در صورت تحویل  برایشوند. اجرا میطور خودکار بهطرفین، تعهدات قراردادی 

پرداخت  تأییدگیرد یا در صورت کاال، پرداخت از طریق قرارداد هوشمند صورت می
هوش مصنوعی منتقل  طرفین از طریقاز سوی ثمن قراردادی، دارایی بدون نیاز به اقدامی 

های قراردادهای هوشمند، انعقاد معامالت عهدی است. بدین یکی از قابلیت. شودمی
شود میتوضیح که پس از انعقاد قرارداد، وجه قرارداد در حساب یکی از طرفین مسدود 

                                                      
که ها است، در حالیتراکنش کـه متکـی بـر اصـول رمزگـذاری بـرای معتبـر سـاختن کوین نوعی پول مجازی است بیت .1

کوین اولین نظام پرداخت  شود. در واقع بیتدولتی اداره نمی کنندة متمرکز ندارد و از طریق هیچ سـازمان یـا نهـادسیستم کنترل

 های مرکزی است. بدون نیاز به بانک و بانک دیجیتال کامالً غیرمتمرکـز جهـان و

2. Cryptocode 

3. Automatic Execution 
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توسط هوش  صورت خودکارو در صورت انجام تعهد توسط طرف مقابل، وجه به
قرارداد (. 262، ص1398, یصادق و)ناصر  شودمتعهد منتقل میبانکی به حساب  یمصنوع

حل اختالف برخط میان طرفین نیز نوعی قرارداد عهدی است که تعهد موضوع قرارداد، 
 دعوا است. ۀاجرای نتیج

کند. اواًل ن حل اختالف برخطی است که از این روش استفاده میسازما 1کِلِروس
عنوان مرجع حل اختالف انتخاب را بهکِلِروس و شوند میاشخاصی وارد قرارداد هوشمند 

گیری اساس اطالعات موجود تصمیم برکِِلروس کنند. در صورت بروز اختالف، می
 ,.Cohn et al)سازد صورت خودکار اجرا میکند و قرارداد هوشمند رأی مذکور را بهمی

2017, p. 281.) 
ترین مزیت این روش فقدان واسط پرداختی و انجام پرداخت خودکار است. مهم

های جانبی دو پرداخت وجود ندارد )پرداخت از خریدار همچنین نیازی به پرداخت هزینه
انعقاد چنین قراردادی به واسط و پرداخت از واسط به فروشنده(. همچنین طرفین برای 

دیجیتالی باشند و از این  امضائات در 2شدهداده خصوصی تخصیص باید دارای کلیدهای
صالح ذیمراجع از سوی ها آن جهت هویت، اموال، سوابق کیفری، وضعیت حقوقی

وضعیت مذکور باعث افزایش شفافیت (. 257، ص1398 ی،صادق و)ناصر شود بررسی می
اموال متعلق به خود  درخصوصامکان انعقاد قرارداد فقط اشخاص  ،مثال برای. شودمی

یا فروش مال غیر جلوگیری  را دارند و در این صورت از انعقاد قراردادهای فضولی
، در صورت ذکر شروط مبهم یا باطل در قرارداد، امکان انعقاد قرارداد براینعالوهشود. می

گونه قراردادها به مکان ایجاد حق فسخ در اینارو ؛ ازاینشودهوشمند به طرفین داده نمی
 (.261، ص1400 ،ناصر و ی)مظفردلیل ذکر شروط باطل یا مبهم منتفی است 

ترین معایب این روش عبارت است از: اوالً مفاد قرارداد هوشمند کدگذاری مهم
و در صورت اجرای قرارداد نیز امکان بازگشت وجود  ستیتغییر نشده است و قابل

با توجه به وابستگی این ساختار به رمزگذاری، ممکن است ایرادات سیستمی  ،. ثانیاًندارد
دالر ارز دیجیتال  ونیلیم 60در یک مورد هکرها توانستند  ،مثال برایو فنی رخ دهد. 

                                                      
1. Kleros 

2. Private Cryptographic Key 
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و امکان تغییر کدها است . ثالثاً امکان نظارت قضایی بر رأی صادره منتفی کنندسرقت 
-Raskin, 2016, p.327; Koulu, 2016, p.307) وجود نداردتوسط مرجع حل اختالف 

308; Kaal & Calcaterra, 2017, p.41). 

راهکارهای اجرای خودکار نتایج حل اختالف خصوص حقوق ایران در موضع. 2
 برخط

 ایجاد توانها، میو مزایای آن خودکار یاجرا یراهکارهااز بررسی جوانب مختلف  سپ
 منظوربه در گام تریناساسی و ترینمهم را اختالف حل ی اجرایهاروش این ترویج و

 نظام در اختالف حل جایگزین هایروش سایر ۀتجرب دانست. محاکم به مراجعه کاهش
 مراجعه به عموماً  اختالف حل جایگزین هایزیرا روش ،است نبوده موفق ایران حقوقی

 ظرین لحاظ از اگرچه داوری برای مثال، شوند.می منجر احکام اجرای و دادگستری به
های جایگزین حل خالف آرمان روشبر اما اختالف است حل جایگزین طریق یک

 داوری یأموارد، ر از بسیاری در زیرا است افزوده محاکم کاری حجم اختالف، بر
 داوری آرای از چشمگیری تعداد و گیردمی قرار محاکم نزد ابطال و اعتراض درمعرض

 محاکم ماهیت، در در مجدداً باید دعوا اصل آن دنبال به شده و ابطال طریق همین از
 هانامهسازش و اصالحی هایگزارش از بسیاری همچنین شود. مطرح تجدیدنظر و بدوی

 انفساخ، فسخ، ییدتأ درخواست قبیل از متعددی دعاوی با طرفین توافقات ابهامات اثر در
 بینیپیش حکمت با منافی این وضعیت که شوندمواجه می نامهسازش بطالن اعالم و اقاله

است.  هادادگاه کاری حجم کاهش و زداییقضا بر مبنی اختالف حل جایگزین هایروش
منظور بهایران  قضایی و حقوقی نظام عملی ۀتجرب ، درشدهفتهگ هایدر نتیجه روش

 ؛ لذااندکردهکمکی نکرده بلکه وضعیت را بدتر  تنهانه ها،دادگاه کاری حجم کاهش
 مراجع هایپرونده تعداد دهندۀکاهش کهآن یجابه اختالف حل جایگزین هایروش

 در اما ؛هستند دادگستری کاری حجم افزایش و پرونده ایجاد باعث خود باشند، قضایی
دولتی،  هایدستگاه یةو کل دادگستری اخیرالذکر، لزوم مراجعه به اختالف های حلروش

 گذارقانون شود. بهمی منتفی امثال آن و اجرایی و منظور امور قضاییبه عمومی و انتظامی
 انعقاد برای الزم الکترونیکی و قانونی، فنی هایزیرساخت که شودمی پیشنهاد ایرانی

، آنبرعالوهفراهم سازد.  را اختالف حل هایروش گونهینا بستر و قراردادهای هوشمند
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 صورتبه را اختالف حل روش این به مربوط احکام و قواعد دستگاه تقنینی کشور باید
  دهد. قرار بینیپیش مورد مجزا قانونی عنوانبه قواعد از مدونی مجموعه

خصوص راهکارهای اجرای نونی مقررات نظام حقوقی ایران دردر ادامه وضعیت ک
 :مورد مداقه قرار خواهد گرفت یلتفصبهذیل  در مباحثخودکار، 

 پولیراهکارهای  .1-2
 الذکر، با توجه بهدر مورد وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مباحث فوق

منظور اجرای ساختارهای پولی مذکور، دو رویکرد قابل فقدان مقررات صریح قانونی به
 اتخاذ است:

مستلزم  شدهفتهگهای که روش شودیمکید أدر رویکرد اول بر این مسئله ت -1
اند. در هستند که حسب مقررات نظام حقوقی ایران شناسایی نشده یو بانکاقدامات مالی 

حصری از سوی مقنن  صورتبهحقیقت در نظام حقوقی ایران، عملیات و عقود بانکی 
تواند بدون اجازه مقنن، قراردادهای خصوصی را بر نمی کسیچهشود و احصاء می

قوق بانکی در ایران به نحوی . در واقع، مقررات حاکم بر حیفزایدبفهرست عملیات بانکی 
وسیعی برای اصل آزادی قراردادی در این ساحت باقی  جوالنگاهاست که  تنظیم شده

هایی کرده که ها و چارچوبمالی را ملزم به رعایت قالب و مؤسساتها نگذارده و بانک
ی گانه مذکور به نحوهای سهطرح ازآنجاکه ین؛ بنابراریزی شده استاز سوی مقنن طرح

شوند، تا زمانی که مورد تقنین مقنن قرار نگیرند، مداخله در امور بانکی و مالی قلمداد می
 قابلیت استفاده در این خصوص نخواهند داشت. 

 متشکل یرغقانون تنظیم بازار  1منظور تقویت تحلیل مذکور، شایسته است به مادۀ به
 از سوی یبانک یاتعمل به اشتغال»دارد: ، توجه شود که بیان می1383پولی مصوب 

 انجام یبرا تشکل هرگونه و ثبت یسو تأس عنوان هر تحت یحقوق یاو  یقیحق اشخاص
. است ممنوع یرانا یاسالم یجمهور یمرکز از بانک مجوز یافتدر بدون ،یبانک یاتعمل
و  وجوه یانو متقاض کنندگانهعرض ینب یگرامر واسطه به قانون یندر ا یبانک یاتعمل

و  « هر عنوان تحت موارد مشابه» و یعه، ود، سپردهوجوه انواع یافتدر صورتبهاعتبار 
 یهاو کارت پرداخت یکیالکترون یهاو صدور کارت یالتتسه یراعتبار و سا ،وام یاعطا

 یرغبازار  یمقانون تنظنامۀ اجرایی آیین 1همچنین بند واو مادۀ  .«شودیم اطالق اعتباری
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یکی از انواع عملیات بانکی  عنوانبهدر خصوص قبول سپرده  1386مصوب  یپول متشکل
 کهینحوبهارز از سوی اشخاص  یا یالهرگونه وجه به ر یافتدر»دارد که: بیان می
از سوی صاحب  ینحسب توافق طرف یا آن عندالمطالبه ۀاز ماند یقسمت یاتمام  برداشت

 یرپذامکان یپرداخت به شخص ثالث به دستور و یاو  یو شدهیمعرف یندهنما یا سپرده
 قانون یتها با رعابدون آن یاخاص و  یازاتامت یاتواند با احتساب سود یامر م این .باشد

 یاو پرداخت به صاحب  یردصورت پذ ـ 1363مصوب بدون ربا ـ  یبانکدار عملیات
پرداخت و  یهااز خدمات کارت یریگبهره یا یبا مراجعه حضور سپرده صاحبان
در حقیقت مقرره مذکور، اوالً رعایت مقررات قانون  .«انجام شود ی الکترونیکیابزارها

را الزامی دانسته و ثانیاً پرداخت را به صاحبان  1363عملیات بانکی بدون ربا مصوب 
 اشخاص ثالث معطوف کرده است.  هو نسپرده 

مانند  یتجار یاتهرگونه عمل»دارد که: نامۀ مذکور عنوان میآیین 1تبصره بند ه مادۀ 
 یانبه مشتر یالتتسه یمنظور اعطابه یا و یادار یازهاین ینتأماموال به جز  یدوفروشخر

الذکر تاکید کرده است که نامۀ فوقآیین 2مادۀ  .«ممنوع است یدر قالب عقود اسالم
و ثبت هرگونه  یستأساز سوی اشخاص تحت هر عنوان و  یبانک یاتشتغال به عملا»

«. ممنوع است یمجوز از بانک مرکز یافتبدون در ی،بانک یاتانجام عمل برای تشکل
 یجوهو»مبنی بر آنکه کامالً مضیق عنوان داشته  صورتبهنامۀ استثنائی را این آیین  3مادۀ 

خود  تولیدی محصوالت فروشیشخدمات بابت پ دهندگانئهارا یاکاال  یدکنندگانکه تول
 یفبا تخف یا خدمتکاال  یدبه خر یتاً که نها ینمشروط بر ا کنند،یم یافتدر یاناز متقاض

ق وف ؛ لذا«ی استنامۀ مستثنآیین ینموردنظر ختم شود، از شمول مفاد ا یفبدون تخف یا
اند و محصوالت و خدمات استثناء شده فروشیشپمقرره اخیرالذکر، تنها وجوه بابت 

منظور تبادل میان دو طرف دیگر مستثنی نشده است. در وثیقه یا امانت گرفتن وجوه به
حقیقت، چنانچه مؤسسات حل اختالف برای رسیدگی به اختالفات برخط تشکیل شوند، 

پرداخت از متقاضیان خدمات حل پیش صورتهبتوانند اجرت خدمات خود را می
نامۀ مذکور، دریافت کنند اما مجاز آیین 3اختالف، تحت شرایط خاصی و با رعایت مادۀ 

نیستند که وجوه مربوط به موضوع دعوا و متعلق به طرفین را نزد خود یا نزد شخص 
 سپرده نگهداری نمایند. عنوانبهثالثی 
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نامۀ مذکور بیان آیین 4بودن عملیات بانکی، مادۀ  حقیقت حصری یینتبدر راستای  
 یآن بر اساس قانون و قانون پول یقمصاد یینو تع یبانک یاتعمل یصتشخ»دارد که: می

و  ـ 1362مصوب  بدون ربا ـ یبانک یاتو قانون عمل ـ 1351مصوب  ـ ی کشورو بانک
کید أدر این راستا ت هنامآیین 7مادۀ «. است یبر عهدۀ بانک مرکز هنامین آیینمقررات ا

 یبانک یاتبدون مجوز به انجام عمل 5که با لحاظ مادۀ  یاشخاص یتالفع»کند که می
طبق «. متوقف خواهد شد یانتظام یرویاز سوی ن ی،با اعالم بانک مرکز ورزند، مبادرت

ند، برخورد کننیز با مؤسساتی که بدون مجوز اقدام به عملیات بانکی می هنامآیین 8مادۀ 
حدود اختیارات بانک مرکزی را  1351مصوب  یو بانکقانون پولی  14شود. مادۀ می

احصاء کرده و حتی برای نهاد مذکور نیز امکان تعریف عملیات پولی و بانکی جدید 
قانون مذکور،  14مادۀ  ۀگانپانزدهجاد نکرده است. دقت در بندهای بدون تصویب مقنن ای

ریزی عقود و عملیات بانکی پولی و بانکی امکان طرح مرکزیبیانگر آن است که بانک 
عملیات قانون  3مادۀ  ،و این موضوع فقط در صالحیت مقنن است. همچنین داردنرا 

ها در قبول سپرده را صرفاً در چند قالب اختیار بانک 1362بانکی بدون ربا مصوب 
 ۀالحسنهای قرضپردهسجاری،  ۀالحسنهای قرضسپرده»حصری محدود کرده است: 

مادۀ مذکور نیز عنوان شده است  ۀدر تبصر«. دارگذاری مدتهای سرمایهسپردهانداز و پس
باشد، در ها وکیل میگرفتن آنکارهدار که بانک در بگذاری مدتهای سرمایهسپرده»که: 

اقساطی، مزارعه، مساقات، ، معامالت یکتمل شرطبه اجارهامور مشارکت، مضاربه، 
یر ، غین؛ بنابرا«دگیرقرار می مورداستفادهگذاری مستقیم، معامالت سلف و جعاله سرمایه

 دریافت سپرده ندارند. ۀها اجازاز فهرست مذکور، بانک
توانند برای ها میبانک»که:  است بیان داشته ذکورمقانون  9در همین راستا، مادۀ 

های بازرگانی ارچوب سیاستمنظور گسترش امور بازرگانی در چالت الزم بهایجاد تسهی
در  ،مرابحـه و خرید دین ،بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع دولت، منابع مالی الزم را

در این مادۀ نیز با چند «. های قانونی قرار دهنداختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی
ها در تسهیل امور بازرگانی محدود شده است: اوالً نوع قرارداد قید، اختیارات بانک

اولویت باید عمل شود؛ ثالثاً  های بازرگانی دولتارچوب سیاستدر چمضاربه است؛ ثانیاً 
شود در است. قراردادهایی که بر مبنای آن، عملیات بانکی اجرا می های قانونیتعاونی با
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بینی قرار گرفته و طبعاً اثری از دون ربا مورد پیشقانون عملیات بانکی ب 17تا  9مواد 
منظور اجرای نتیجه حل اختالف( در های پولیِ مذکور به)روش شدهازوکارهای گفتهس

 شود.مقررات مشاهده نمی
نکی در نظام حقوقی رسد عقود و عملیات با، به نظر میفته شدگبا توجه به آنچه 

اند و همچنین دارای فهرست حصری و با ی قرار گرفتهعقود تشریفات ۀایران، در زمر
 ؛ لذادارای مجوز بانک مرکزی( هستند مؤسساتها و طرفین قراردادی حصری )بانک

تمامی این امور مستلزم  های جدید بین بانک و مشتریان وجود ندارد وامکان طراحی قالب
ل اختالف مذکور، در های حمقننه است. با این اوصاف، عمالً اجرای روش ۀتصویب قو

منظور تسهیل حل شود بهپذیر نبوده و به مقنن ایرانی پیشنهاد میحقوق ایران امکان
را  هاوتی، مقررات متناسب در این زمیناختالف برخط و کاهش مراجعات به مراجع قض

 طراحی و تصویب کند. 
ادهای حل فعالیت نه ۀولی و بانکی در کشورهایی که اجازرسد که نظام پبه نظر می

پذیری داشته و اصل حاکمیت اراده در نظام پولی و انعطاف اختالف برخط وجود دارد
اختالفات  وفصلحلشده است. جدیدترین تحوالت  گرفته تریجدقدری ها بانکی آن

است. در ایران، با توجه به وجود  یو بانکمستلزم نگاه وسیع مقنن به امور پولی  برخط
هزار میلیارد تومانی در قالب  های سنگین مثل پرونده سهپرونده ربیات منفی در برخیتج

های خصوصی، های متعدد مؤسسات مالی اعتباری و بانکاعتبار اسنادی و پرونده
کننده مثل بانک مرکزی و های تنظیمبر حساسیت و نگاه مضیق مقنن و دستگاه روزروزبه

باقی نمانده  هتاً جای ابتکار عملی در این زمینده و نتیجشورای پول و اعتبار افزوده ش
 است. 

با توجه به آنچه ذکر شد، اثری از مؤسسات حل اختالف در مقررات قانونی پولی و 
بینی نیست که پیش 1351و  1362شود. جای نقد و خدشه به مقنن بانکی مشاهده نمی

پاسخگوی نیازهای زمان خود الزم را در این خصوص نکرده است. بدیهی است که مقنن 
نهادهای حل اختالف  عنوانبهاست و در زمان تصویب قوانین مذکور، اساساً موضوعی 

برخط الاقل در ایران مورد ابتال و شناسایی نبود. نتیجه تحلیل مذکور آن است که اگر 
های جایگزین حل اختالف و کاهش دعاوی ارجاعی به مراجع اراده بر توسعۀ روش
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های آن، ایجاد و تقویت حلها در محاکم باشد، یکی از راهکاهش تراکم پرونده قضایی و
خودکار  و گسترش نهادهای فصل دعاوی برخط است و چنین اقدامی در زمینۀ اجرای

 ۀات مقتضی بانکی و مالی از سوی قوبینی مقرربا پیش نتیجه حل اختالف برخط جز
برای جهش  ه، میسر نیست. در این صورت، زمینهای افراطیکاریمقننه و فارغ از محافظه

 .دشدعاوی در ایران فراهم خواهد  وفصلحلاساسی 
های مندی از مزایای روشمنظور بهرهحسب رویکرد دوم: بهترین راهکار به -2

اجرای خودکار، انعقاد قراردادهایی خاص در این خصوص است که اعتبار خود را از 
قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی کسب کنند. در  10ظرفیت مادۀ حقوق قراردادها، 

ین اعمال توان راهکارهای مذکور را در قالب شرط ضمن عقد و با توافق طرفواقع، می
موارد »ن به رویکرد اول نیز باید بیان شود که با توجه به قید انمود. در پاسخ به معتقد
، 1383مصوب  یپول متشکلیرغبازار  یمقانون تنظ 1مادۀ در « مشابه تحت هر عنوان

. همچنین، حسب ردکبودن عقود بانکی در حقوق ایران تردید توان بر اصل حصریمی
، 1386مصوب  یپول متشکلیرغبازار  یمقانون تنظ یینامۀ اجراآیین 1بند ه مادۀ  ۀتبصر

های اجرای طرح کهیدرحال. ممنوع است یدر قالب عقود اسالم یتجار یاتهرگونه عمل
باید توجه داشت که  عالوهبهخودکار ضرورتاً نباید از طریق عقود اسالمی اجرا شوند. 

بودن عقود، مانعی برای درج شروط ضمن عقد با توافق طرفین وجود در صورت حصری
 یخاص الزام یفاتیاستفاده از عقود تشر یحقوق یارابطهاگر به فرض در  ندارد و حتی

  .است یحصر مرتبط با آن نیزاختالف  وفصلحل هاییوهشن معنا نیست که ، این بداباشد
توان راهکارهای اجرای پولی را در تقویت رویکرد دوم، باید عنوان داشت که می

حسب مقررات حقوق مدنی ایران، قابل اعمال دانست. راهکار برگشت هزینه وفق 
است که حق فسخ معامله در صورت عدم  یهتوجقابل گونهینامقررات حقوق مدنی 

شود و در صورت تحقق شرایط مذکور، تحویل یا عدم تطابق کاال به ثالث )بانک( اعطا می
، طرح تضمین معامله از عالوهبهشود. پس از فسخ قرارداد، ثمن به خریدار مسترد می

توجیه شود. اگر  مرهونه نزد ثالث یداررهن با شرط نگهتواند در قالب برخی جهات می
تحلیل نمود که  گونهیناتوان طرح مذکور از حیث حمایت از فروشنده بررسی گردد، می

مالک کاالی خریداری شده، آن را در رهن فروشنده قرار داده و در  عنوانبهخریدار 
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تواند با استناد به عقد رهن مالک صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی، فروشنده می
حمایت از  دنبالشود. در مقابل باید توجه داشت که طرح مذکور، بیشتر به  کاالی مزبور

و  شودیمفروشنده پس از انعقاد قرارداد با خریدار، مالک وجه نقد  ؛ لذاخریدار است
باید وجه مذکور را در رهن خریدار قرار دهد که در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی، 

وجوه  772الک وجوه مذکور شود. همچنین وفق مادۀ مرتهن، م عنوانبهخریدار بتواند 
. تنها مشکل تحلیل شودیمثالث قرار داده  عنوانبهمذکور در اختیار واسط معامالتی 

و وجه نقد  ، موضوع عقد رهن باید عین معین باشد774آن است که حسب مادۀ  مذکور
 فاقد چنین وصفی است. 

رسد که نظر میرویکرد مذکور، بهدر مجموع و پس از بررسی و تدقیق در دو 
جمله د توسعۀ راهکارهای اجرای پولی ازهای متعدرویکرد دوم قابل دفاع است. مزیت

و ظرفیت  طرفیکازها و غیره توسعۀ حل اختالف برخط، کاهش حجم کاری دادگاه
سازد. قانون مدنی از طرف دیگر، رویکرد دوم را توجیه می 10شروط ضمن عقد و مادۀ 

کید بر تقنین مقررات ویژه در این خصوص، نباید در وضعیت کنونی أتیجه، جدا از تندر 
نیز نظر بر عدم جواز استفاده از راهکارهای پولی داشت و شایسته است که مسیر استفاده 

 ها برای اشخاص و فعاالن تجاری بسته نشود.از این روش

 راهکارهای اجرای نتیجۀ حل اختالف نام دامنه .2-2
مدیریت  کشوری ایران ۀنام دامنمرکز ثبتاز سوی  (ir.) آر آی دات ۀایران نام دامندر 

ضوابط » 8وضع کرده است. وفق مادۀ  هان مذکور مقرراتی را در این زمینشود که سازممی
نام دامنه به ثبت برسد، دارندۀ  کهیدرصورت، «آر یآ نام دامنه با پسوند دات یطو شرا

 وفصلحلمرکز ثبت در زمینۀ  یاستس یتکه ملزم به رعا نمایدیثبت موافقت م یازامت
حل اختالف در  نامهیاستس» 3مقرره مذکور و مادۀ  11مادۀ  1. طبق بند اختالفات باشد

خود محفوظ  یحق را برا ینمرکز ثبت ا، «آر یدامنه با پسوند دات آ نام ثبتزمینۀ 
هر نحو  یاکرده اقدام  نام دامنه نتقالا یانسبت به لغو  یرز یطکه بر طبق شرا داردیم

الف( وصول دستور از دارنده؛ ب(  آورد: دامنه به عمل را نسبت به ثبت نام ییراتیتغ
متخذه از  یمتصمدر صورت وصولِ  (جدستور از مقام قضایی یا مرجع داوری صالح و 
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لکیت سازمان جهانی ما یانجیگریممرکز داوری و اجرایی )اختالف  حل یئته یسو
 «(. وایپو»فکری 

 فناوری زنجیرۀ بلوکی اساس برراهکارهای اجرای خودکار  .3-2
خاصی  ۀدر حقوق ایران مقرر ینچبالکدر مورد قراردادهای هوشمند و فناوری 

وضع نشده است و اعتبار قراردادهای مزبور باید بر اساس شرایط عمومی صحت 
منظور احراز قصد و رضای قانون مدنی بررسی شود. از به 190قراردادها مذکور در مادۀ 

طرفین، در قراردادهای هوشمند از ابزار امضای الکترونیکی یا امضای دیجیتال، استفاده 
نیکی قانون تجارت الکترو 10شود که در صورت برخورداری از شرایط مندرج در مادۀ می

مواد ند. همچنین در خصوص تخصیص امضای الکترونیکی وفق داراز اعتبار کامل برخور
 یئتهقانون تجارت الکترونیکی از سوی  32نامۀ اجرایی مادۀ قانون مذکور، آیین 32و  31

شاید صویب رسیده است. حتی قراردادهای هوشمند به ت 1386وزیران در سال 
ی انسان یخطابه علت وجود امکان  یسنت یدر قراردادهازیرا  ،هایی نیز داشته باشندمزیت

ین قصد طرفدر برخی موارد مطابقت طرف مقابل،  منظور و هدفبرداشت اشتباه از  و
 اییانهرا یسینوبرنامهقصد از طریق  تطابقهوشمند،  یدر قراردادهاشود اما میسر نمی
باشد،  اجاره عقد انعقاد یگریو د یعبعقد انعقاد  قصد یک طرفاگر شود و لذا احراز می

 شود.خودکار امکان انعقاد قرارداد منتفی می صورتبه
از حیث احراز اهلیت طرفین قرارداد نیز قراردادهای هوشمند در وضعیت بهتری از 

هستند زیرا در زمان انعقاد قراردادهای اخیرالذکر، هیچ نظارتی بر وجود قراردادهای سنتی 
اهلیت طرفین وجود ندارد اما در قراردادهای هوشمند، داشتن مجوز امضای دیجیتال و 
امکان استفاده از رمزارزها، منوط به احراز اهلیت اشخاص است. احراز اهلیت شخص 

یرد و حتی پس از آن نیز اگر شخص گفقط در زمان صدور مجوزهای فوق صورت نمی
 صدور مثال، درصورت یبراتواند از امکانات مذکور استفاده نماید. فاقد اهلیت شود، نمی

انعقاد از  یعاتاطال هاییگاهاز پا یت موجودوضع استعالمبا  یحکم حجر، هوش مصنوع
های مجوز منظور داشتناشخاص به یتحراز هولذا ا. 1کندیم جلوگیری قرارداد هوشمند

                                                      
چین و دنیای خارج را برقرار و اطالعات موردنیاز را کالامکان ارتباط فضای ب (Oracleهای اطالعاتی به نام اوراکل )پایگاه .1

 گذارند. استخراج و در اختیار هوش مصنوعی می
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 ی)خوانسارکند ها را تضمین می، داشتن اهلیت آنهوشمند یقراردادها الزم برای انعقاد
 (.14، ص1399 یچ،قل و

بر داشتن معامله، قراردادهای هوشمند عالوهبودن موضوع خصوص شرط معیندر
. عوض ارنددامتیازاتی نسبت به قراردادهای سنتی  حیثینازاشرط صحت مذکور، 

 هاشخص نسبت به آن یرسم یتکه مالک هستند هاییییدارااردادهای هوشمند صرفاً قر
ت المعام یر وفروش مال غمشکالتی مثل  ؛ لذاباشد شده ییشناسا رسمی صورتبه

(. 276 ، ص1398 ،ناصر و ی)رشوند بوکاندهند معامالت رخ نمی گونهینای در فضول
ادهای هوشمند حائز ویژگی خاصی نیست زیرا منظور معامله نیز در قراردبودن بهمشروع

قانون مدنی، قرارداد  217منظور نامشروع حسب مادۀ در صورت تصریح قرارداد به به
این، بری و هوشمند تفاوتی ندارند. عالوهقراردادهای سنت حیثینازامذکور معتبر نیست و 

انعقاد قرارداد  هوش مصنوعی در صورت وجود تصریح به جهات نامشروع در قرارداد از
 کند.جلوگیری می

 حقیقی، معنای به گفت، استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند، بتوان شاید
 و طراحی برای گذاریقانون دستگاه در همین راستا، اقدام است. اختالف حل جایگزین

 تحولی این شود.می توصیه قویاً ایران حقوقی نظام در اختالف حل طریق این اندازیراه
 وجود سنتی هایدیدگاه از هاییمقاومت آن مقابل در است ممکن امر بادی در که است
 ایجاد از پس الکترونیکی بانکداری که همان گونه است آن حقیقت اما باشد داشته

 بانکداری هایفعالیت عمده حجم و یافت گسترش شدتبه مربوطه قوانین و هازیرساخت
 بینیپیش یقیناً نمود، محدود شدتبه را هابانک به مراجعات و داد اختصاص خود به را

 و اقتصادی فعاالن چشمگیر استقبال کشور، باعث حقوقی نظام در زیرساختی چنین
 وکال، متداعیین، دوش از را کاری حجم و روانی فشار سنگینِ بار و شد خواهد حقوقی

 دارد.برمی محاکم قضات ساختار دادگستری و

 گیرینتیجه
حل  ینداز فرا یبخش یابرخط، انجام تمام  یدعاو کمو ارزش  زیادتعداد  به توجه با

های استفاده از روش المللی،یناسناد ب یکاف یتو عدم حما یمجاز یاختالف در فضا
در حال حاضر،  روینازا. یستن یدعاو گونهینامناسب  ،حل اختالف یجنتا یاجرا یعاد



 1400، پاییز و زمستان 4، شمارۀ 2های نوین                                         دورۀ دوفصلنامۀ حقوق فناوری

297 

 .شودیحل اختالف برخط استفاده م یجۀنت ی خودکاراجرا برای وینین یهاغالباً از روش
های حل اختالف های اجرای خودکار، تناسب با اوصاف روشترین مزیت روشمهم

برخط است. با استفاده از راهکارهای مذکور، الزم نیست که طرفین دعوا برای اجرای 
زان اجرای اسناد حل نتیجۀ دعوا به نهادهای عمومی یا دادگاه مراجعه کنند. همچنین می

 یابد.اختالف برخط نیز با استفاده از راهکارهای مذکور به نحو چشمگیری افزایش می
ها و های خودکار اجرای نتایج حل اختالف، کنترل بر داراییویژگی مشترک روش

نیاز ترین پیشمهم ؛ لذااموال ارزشمند طرفین دعوا مثل وجوه نقدی یا نام دامنه است
این راهکارها، ایجاد امکان دسترسی به منابع مذکور از سوی مرجع حل اختالف  استفاده از

و نظارت  یتحما یازمندها، نروش یناستفاده از ا ۀتوجه داشت که توسع یدبا برخط است.
مثل حساب سپرده  یدجد یکیالکترون هاینظام حقوقی کشورها، روش یدبااست و  یقانون

اشخاص ثالث در  یاردربارۀ اخت یبشناسند تا ابهام یتهوشمند را به رسم یقراردادها یا
در نظام حقوقی ایران، مقررات  مطرح نشود. خودکار اسناد حل اختالف برخط یاجرا

بینی نشده است و قویاً به مقنن ایرانی منظور توسعۀ راهکارهای مذکور پیشمتناسبی به
ور تسهیل اجرای اسناد حل منظشود با تصویب قواعد متناظر، گام مهمی در بهتوصیه می

اختالفات کشور  وفصلحلاختالف برخط بردارد تا اشخاص، فعاالن تجاری و نظام 
مند گردیده و حجم های برخط حل اختالف بهرهبتوانند از مزایای متعدد توسعۀ روش

های عمومی فراوان دعاوی در حال رسیدگی یا در مرحلۀ اجرا نزد محاکم و دستگاه
 کاهش یابد.

 دالیل و توجیهاتی به شرح ذیل دارد:  ایرانی مقنن به امر این ۀصیتو
 هایویژگی بارزترین از ها در دادگستری: یکیکاهش حجم تراکم پرونده -1
 در انسانی خطای اختالف، حل هایروش سایر برخالف که است آن های مذکورروش

 )دادرسی اختالف حل اصلی طریق که است حالی در این است؛ صفر به نزدیک تقریباً آن
 مذاکره، داوری، ،یانجیگریم )از قبیل های جایگزین حل اختالفو روش دولتی( محاکم

 جبران برای ،روینازادارند.  قرار انسانی خطای معرض در همگی آن( امثال و کارشناسی
 رسیدگی مراحل در اختالف حل نهایی نتایج و آرا از شکایت انسانی، محتمل خطاهای

منظور به قانونی و حقوقی فنی، تدارک شد، ذکر آنچه به توجه با بینی شده است.پیش
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 تراکم کاهش لحاظ از مزیت چندین ایران، حقوقی نظام در اختالف حل روش این توسعۀ
 اختالف حل های اجراییروش این اساس و اصل دارد: دادگستری در هاپرونده
 دادگستری در که ایپرونده اساس، همین بر است. دادگستری به اولیه ۀمراجع کنندۀمنتفی

 ۀجمله پرونداز ،شودمی منجر دیگر ۀپروند چندین تشکیل به قاعدتاً افتد،می جریان به
 ۀپروند ثالث، اعتراض ۀپروند واخواهی، ۀپروند ،یخواهفرجام ۀپروند ،یدنظرخواهیتجد

ی است که در صورت استفاده از ظرفیت . این در حالاحکام اجرای ۀپروند و اعاده دادرسی
در دادگستری طرح نخواهند  دعوای اولیه و دعاوی متفرع از آنقراردادهای هوشمند، 

 منظوربه ثانویه ۀمراجع اولیه، رسیدگی منظوربه مراجع قضایی به مراجعه حقیقت . دردش
 اختالف حل ۀنتیج اجرای پیگیری منظوربه محاکم به مراجعه بدوی و تصمیم از شکایت

 شد. خواهد منتفی
ها و مراجع عمومی: در صورت توسعۀ کاهش حجم کاری سایر دستگاه -2
 شدتبه دیگر مراجع و هادستگاه از بسیاری کار تراکم های حل اختالف مذکور،روش
 ثبت سازمان ها،بانک فعالیت و عملکرد از چشمگیری حجم روزانه یافت. خواهد کاهش
امثال  و احوالثبت ۀادار گذرنامه، ۀادار ،رانندگی و ییراهنما پلیس کشور، امالک و اسناد

 امالک و اسناد ثبت احکام اجرای یا دادگستری احکام اجرای اجرایی مکاتبات به آن
خصوص در و است حضوری ۀمراجع مستلزم اقدامات این از برخی که یابدیم اختصاص

 که ضرورت دارد یاجداگانه مکاتبات نیز حضوری نیستند ۀمراجع اقداماتی که نیازمند به
 شوند.می قضاییه ۀقو و دولت انسانی منابع و وقت، انرژی هدررفتباعث  هرحالبه

 این توسعۀ برای توانمی ،فته شدگبر آنچه عالوه پیشگیری از ایجاد دعاوی: -3
 حقوقی قواعد تخلفات از از برخی حقیقت، در گرفت. نظر در نیز پیشگیری ها نقشروش

 مقام انسانی تفسیر به متخلف که دهدمی رخ منظور این به قراردادی تعهدات و
 تشخیص و او ذهنیت بر تمرکز با بتواند شاید که دارد امید اختالف کنندۀرسیدگی
زند.  رقم خود نفع به را نتیجه امثال آن، و کنندهرسیدگی مقام حقوقی عرفی و وجدانی،

 و عهد نقض منظوربه را خود شانس اشخاص که برای شودمی ایانگیزه وضعیت این
 منافع مذکور عهد نقض که آنجایی مخصوصاً  نمایند؛ امتحان قراردادی تعهدات از تخلف

 و خودکار صورتبهکه  فرایندی وجود در صورتاما  دارد هاآن برای چشمگیری مالی
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 زیرا شودبسیار اندک می تعهدات از تخلف احتمال کند، عمل انسانی دخالت بدون
ها خواهد در صورت اقدام مذکور، خسارت مالی قطعی در انتظار آن که دانندمی اشخاص

 عامل زیرا ،است منتفی انگیزشی یا استداللی اقدام هرگونه اثر بر نتیجه تغییر امکان و بود
 طبعاً  و موردی هایاستدالل به توجه و تأثیرپذیری امکان فاقد الکترونیکی یا دیجیتالی

 است. انسانی انگیزشیضد و انگیزشی عوامل و احساسات فاقد

 منابع
 یقراردادها یریکارگبه یو حقوق یابعاد فقه یبررس(. 1399) هابو چ،یقل و سولر ،یخوانسار

 یاسالم یجمهور یبانک مرکز یو بانک یپول ۀپژوهشکد .رانیا یمال نظام در هوشمند
 .22-1 ران،یا

 طیشرا هوشمند یقراردادها در نیقصد متعامل»(. 1398) یمهد ناصر، و یمهد ،یرشوند بوکان
 .300-271 ، ص49شمارة ، 20 ۀدور ،یپژوهشنامه حقوق اسالم. «آن احراز وهیش و اعتبار

 مالکانه حقوق تیهوشمند در تثب ینقش قراردادها»(. 1400) یمهد ناصر، و یمصطف ،یمظفر
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Enforcement of the Results of Online Alternative 

Dispute Resolution Methods  

An Analytical Study on Automated Enforcement Strategies 

Reza Maboudi Neishabouri,1 Seyed Alireza Rezaee2 

Abstract 

One of the most important developments in dispute resolution law is the emergence 

of online dispute resolution methods. There are ambiguities and legal issues regarding 

said methods due to their specific characteristics and occurrence in cyberspace. One 

of the challenges of these methods is how to enforce the results because the ordinary 

or traditional methods of enforcing final dispute resolution documents are not helpful 

in this field. Due to the high importance of the enforcement of final documents in the 

validity and acceptability of each dispute resolution method, the legal doctrine and e-

commerce activists: predicted and implemented solutions about automatic 

enforcement of results of online dispute resolution methods without the need for the 

recourse to courts or other authorities. The present study has examined the strategies 

of automatic enforcement of ODR final documents in the following topics: "Monetary 

Enforcement Mechanisms", "Domain Name Resolution Enforcement Strategies", and 

"Automatic Enforcement Based on Blockchain Technology". The present article 

concludes that supporting and promoting online dispute resolution methods and 

strategies for automatic enforcement of ODR final documents is the most critical and 

fundamental step in reducing the workload of the courts and other legal authorities. 

At the same time, such a goal is not achievable without the legislature's support and 

the approval of the corresponding laws. In this regard, the Iranian Legislature is 

advised to draft and enact integrated and comprehensive rules in the area. 

Keywords: Direct Enforcement of Results of Dispute Resolution, Smart 

Contracts, Domain Name Dispute Resolution Rules, Escrow Account, Chargeback 
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