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 آرمان صاحبی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه گیالن

Armansahebi995@yahoo.com Mail:    

 اصل استقالل و بیطرفی در داوری تجاری بین المللینقش 

 :چکیده

اصل استقالل و بیطرفی داوران در داوریهای بین المللی از اهمیت فوق العادهای برخورداراست. وجود اصل  

مذکور در مقررات ورعایت آن توسط داوران ماهیت قضایی داوری را بیش ازپیش به عدالت نزدیک نموده و 

ا ایرادی مواجه نگردد. همانطور که موجب میگردد تا رای داوری به طور عادالنه صادر گردیده ودر هنگام اجرا ب

قاضی دادگاه دولتی باید مستقل و بیطرف باشد داور نیز چنین است. بنابراین داور منتخب طرفین نباید وکیل 

ایشان محسوب گردد. در مقررات مذکور مصادیق عدم استقالل و جانبداری بیان نشده و فقط در صورت وجود 

موجه گردد داور قابل جرح دانسته شده است. در این مقاله ضمن بیان اوضاع و احوالی که باعث تردیدهای 

مفهوم حقوقی استقالل و بی طرفی در مقررات داوریهای بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت 

 فکری بحث خواهد شد

 داوری استقالل ،بین المللی،  بیطرفی ،واژه های کلیدی: داوری

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2 
 

همانطور که قاضی دادگاه دادگستری باید مستقل و بیطرف باشد داور نیز باید دارای چنین اوصافی باشد در غیر 

اینصورت وفق اغلب مقررات داوریهای بین المللی مورد جرح قرار گرفته و رأی صادره نیز قابل ابطال شنناخته  

رنگ و دارای ضنمانت اجنراب بنوده باشند      بنابراین هر چقدر اصل استقالل و بیطرفی در مقررات پر شده است

وجنود اصنل بیطرفنی و اسنتقالل در داوری      .داوری و رسیدگی و حکم صادره عادالنه و منصفانه خواهد بنود 

موجب گرایش طرفین دعوا به داوری میگردد و در واقع کلید پیشرفت داوری بین المللی اسنت. اینن اصنل بنه     

یبخشد. تفاوت عمده میانجیگری و داوری نیز در این است که در جریان رسیدگی توسط داور، ماهیت قضایی م

میانجیگری رعایت اصل مذکور ضرورت ندارد در حالیکه در داوری اعنم از داوری ملنی و بنین المللنی اصنل      

استقالل و بیطرفی باید مراعات گردد. به ویژه در داوریهای بین المللی هدف طرفین دعوا از مراجعنه بنه داوری   

راجعه به دادگاه کشور متبوع طرفین دعوا و قاضی دولتی قضاوت عادالنه و مستقل و بدون گنرایش و  به جای م

به این ترتیب پذیرش اصل بیطرفی و استقالل داور منوط به این اسنت کنه داور را ماننند ینک      .جانبداری است

و نماینده طرف دعوا بدانیم و او قاضی دادگستری مورد شناسایی قرار دهیم. بنابراین اگر داور را به عنوان وکیل 

را تا این حد تنزل دهننننیم بنننیطنننرف و مستنننقل نننننخواهد بنننننوددرحالیکه حتنی داوران اختصاصنی     

اگر آنها را وکیل طرفین بدانیم باید از موکلین خود پیروی کنند و اگر پینروی   نمی شوندوکیل طرفین محسوب 

بود در هرصورت در داوری هنای کننونی اسنتقالل وبیطرفنی از شنرایط و       نکنند در مقابل آنها مسئول خواهند

اوصاف اساسی داور محسوب میگردد ، اعم از اینکه داور اختصاصی باشد یا مشترک چون هدف از مراجعه بنه  

(. بنابراین اصل مذکور باید در  9831: 19داوری به انتظار عدالت بهتر از دادگاههای دادگستری است ) صفایی ،

نگام داوری ملموس باشد. بعد از پذیرش اصل مذکور بدیهی است در صنورت ههنور عندم بیطرفنی و عندم      ه

 . استقالل داوران، موضوع دارای آثار حقوقی بوده و ذینفع با اثبات آن میتوانند حقنوق خنود را اعمنال نمایند     

تالفنات مالکینت فکنری    سازمان جهانی مالکیت فکری وابسته به سازمان ملل متحد، در زمینه حنل و فصنل اخ  

نهادی را به نام مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تاسیس و مقررات داوری عنادی و فنوری را وضنع    

نموده است. در مقررات مذکور به اصل استقالل و بیطرفی اهمیت فوق العاده داده شده تا طرفین دعوا با اطمینان 

 ع به مالکیت فکری استفاده نمایندخاطر از این مقررات در حل و فصل اختالفات راج

 :مفهوم بیطرفی و استقالل

به معنی برداشتن، بلند کردن، برآمدن، خوداتکایی است و در « قل»ستقالل در لغت مصدر باب استفعال از ریشها

حقوق به خوداتکایی شخص در انجام اعمال حقوقی بدون دخالت عامل بیرونی گفته می شود.)هاهری و 

های داوری آن است که داور از جهات منظور از استقالل یک داور در رسیدگی (38،ص9831اولانصاری، جلد 
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مادی یا از جهات دیگر به یکی از طرفین اختالف وابستگی نداشته باشد در واقع وجود ارتباط قبلی یا فعلی 

موارد عدم استقالل وی ی حقوقی آنان از ای یا اجتماعی داور با یکی از اصحاب دعوا یا مشاورهتجاری، حرفه

 (911ص.  9881من،باشد. )تاپمی

گونه پیوند استقالل داور بدین معناست که داور یا داوران باید هیچ»چنین در تعریف استقالل داور آمده است:هم

 داور یا داورانی که سابقاً خدمتی«. نسبی یا سببی، اشتراک یا تضاد منافع با هیچ کدام از طرفین نداشته باشند

توان ای برای یکی از ایشان است را نمیبرای یکی از طرفین انجام داده یا در حال حاضر مشغول انجام وهیفه

مستقل نامید یا اگر داور در موضوع اختالف نفعی داشته باشد یا در منافع مادی یکی از طرفین دعوی، شریک یا 

ای باشد که مال مالک سهام شرکت یا موسسهشود. برای مثال وقتی داور سهیم باشد هم، مستقل محسوب نمی

 (919، ص 9838توان توقع استقالل داشت. )کریستوفرکچیکی از طرفین دعواست از داور نمی

با نگاهی به واژه استقالل ممکن است پرسیده شود، استقالل از چه کسی مورد نظر است؟ تمرکز صرف بر رابطه 

اشخاصی به جز خواهان و خوانده در دیوان  ی داوری معموالًهابین یک طرف و داور کافی نیست در رسیدگی

وکالی طرفین هستند تا موکالن ایشان، با این  های اصلی رسیدگی معموالًداوری نیز نقش دارند. در واقع طرف

تظار مثبت است. از این رو ان یابد؟ پاسخ قاعدتاًحال آیا شرط استقالل به روابط میان وکیل و داور نیز تعمیم می

ای کارکرده باشد که وکیل رود که داوران از وکالی طرفین نیز مستقل باشند پس اگر داوری در دارالوکالهمی

 تواند مبنای برای جرح او تلقی شود.یکی از طرفین نیز در آنجا اشتغال به کار داشته است این امر می

طرفی از دخالت ارتباط دارد. در بی طرفی با تمایالت ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختالفبی

 شود. شود، از این رو از آن به عنوان یک استاندارد ذهنی یاد میچارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می

رو دارند. یکی احراز تعصب واقعی داور که طرفی داور، دو طریقه پیشبردن به بیدادگاههای انگلیس برای پی

شوند. دوم احراز تعصب هاهری گاه به این طریق متوسل نمیهیچ پذیر نیست و عمالًاثبات آن به سادگی امکان

های اجتماعی تعصب داور وجود گیرند آیا زمینهداور که براساس رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط نتیجه می

طرفی راجع به بیای باشند که امکان تشکیک دارد یا خیر؟ اگر رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط به گونه

داور یا قاضی در نظر دیگران وجود داشته باشد، تعصب هاهری وجود خواهد داشت. در پایان این بند قابل ذکر 

بندی و رعایت ¬طرفی، تأمین و تضمین داوری صحیح و ضمانت اجرای عدم پایاست که ثمره استقالل و بی

 این اوصاف هم جرح داور است

 :بیطرفی-الف
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بیطرفننی در واقننع طرفننداری ، تمایننل ، همفکننری ، جانبننداری و تبعننیگ اسننت . نویسننندگان  متضنناد کلمننه 

نقنگ   .دانستهاند Prijudice و bias را Impartialityمنننننننعادل متنننننضاد  [Alam, 2004:3]حقوقی

دعوا باشننند و بیطرفی میتواند مربوط به تمایل یک داور بنفع یکی از طرفین یا تمایل داور در ارتباط با موضوع 

اینننن مفهننننوم نسبت بننننه فنننننهوم استنننننقالل انننننننتزاعی تر است ولی برعکس، مفهوم استقالل و 

اصنطالح   1و توسنط بعضنی از    .عدم استقالل داور کمتر انتزاعی بوده هر چند که میتواند عینی و ذهننی باشند  

 دانان در اینن زمیننه اسنتعمال شنده اسنت اصنطالح      حقوقن  5دیگری که در بعضی از مقررات داوری است به 

Neutrality  طوری که این اصطالح باعث ایجاد ابهام گردیده است تا جایی که آن را مترادفImpartiality 

جنبه معروف و شناخته شدهاش اشاره به بیطرفی تابعیتی دارد و هنگامی که طرفین  Neutrality دانستهاند. اما

سوم انتخاب میکنند تابعیت آن باید بنا تابعینت هیکینک از طنرفین یکسنان       8ند و داور از تابعیت متفاوت هست

در جایی است که یک طرف شخصی را به عننوان داور   Neutrality از نظر برخی از حقوقدانان مفهوم .نباشد

ننننعیین  انتخاب نموده که به طور کلی و یا از حیث شخصیتی به طرف او گرایش داشته بنا اینن حنال داور تنن   

 ,Lalive]شنننننده قضنننناوت بیطنننرفانه خنننننود را نننننننسبت بنننننه طنننننرفین اعننننننمال نمایند     

1969:22 &Redfern ,1991:221].   این مفهوم فقط در مورد داور منتخب طرفین صادق است اما سنرداور

 بدون گرایش انتخاب شده و باید بیطرف باشد

 

 :ب ( استقالل

ل برخالف مفهوم بیطرفی کمتر انتزاعی بوده هر چند که میتواند هم ماهینت عیننی و هنم ذهننی و     مفهوم استقال

شخصی باشد. داور مستقل کسی است که هیکگونه رابطه مالی و غیر آن )مثل خویشاوندی( با هیکینننننک از  

رابطه شغلی و حرفه  رابطه مالی و خویشاوندی اعم از سببی یا نسبی ، .[Calvo,1998:64]طرفین نداشته باشد

ای موجب وابستگی انسانها به یکدیگر است بهطوریکه شخص برای حفن  مننافع بنالقوه منالی و خانوادهناش      

ممکن است که نتواند قضاوت عادالنه نماید. بدیهی است منظنور از اینن مننافع بنالقوه مننافع مسنتقیم و قابنل        

و غیرمستقیم باعث ایجاد خدشه به اسنتقالل شنخص   مالحظه است. بنابر این هر گونه منافع احتمالی و ضعیف 

نمیگردد. همکنین هر گونه رابطه خویشاوندی موجب تردید در استقالل طرف نمیگردد. الزم به ذکر اسنت کنه   

در خصوص موضوع استقالل و عدم رابطه شخصی و یا تجاری باید گفته شود که افراط در این موضوع موجب 

است چونکه در هر صورت ممکن است داوران با طرفین روابط تجاری داشته دور شدن از اهداف اصلی داوری 
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باشند و از طرفی در انتخاب داوران همواره تاکید شده که داور باید نسبت به حوزه های فنی ، تجاری موضنوع  

 .اختالف آشنایی نسبی داشته باشند

 :رابطه بین بیطرفی و استقالل- -

نیستند. در بعضنی از منوارد الزم و     تغیر دو اصطالح بیطرفی و استقالل کامال متفاوت بوده و قابل جابجایی و 

ملزوم یکدیگر بوده بهطوریکه داوری که استقالل نداشته باشد در مظان اتهام بوده و بیطرفنی خنود را از دسنت    

فتنار خنود بیطرفنی را از دسنت داده امنا      خواهد داد. از طرف دیگر در بعضی از موارد شخص ممکن است با ر

در روابنط بنین الملنل هندف از      .بنابر این دو اصطالح مذکور کامال متفاوت هستند .استقاللش حف  شده باشد

ارجاع امر به داوری به جای مراجعه به دادگاههای دادگستری در واقع اجرای عدالت است. نظام داوری فضنای  

کند. مثال برای حل و فصل اختالفنات دو کشنور وام دهننده و وام گیرننده     هم سطحی را برای طرفین ایجاد می

دادگاه کشورهای طرفین نمیتوانند بیطرف و مستقل باشند. در چنین شرایطی داوری بهعنوان یک روش رسیدگی 

بنابراین اگر داوران بیطرف نباشند موجب نقگ غرض است. مثال در قنرارداد همکناری    .بیطرف معرفی میشود

ن و فرانسه برای احداث یک نیروگاه اتمی در ایران که متضمن اعطای وام و ضمانتنامه بود شرط داوری ذکر ایرا

در دعاوی فیمابین که در محاکم ژنو و پاریس مطرح شده بود ایران بهعنوان کشنور وام   9111شده بود. در سال 

بنود کنه    .شرط داوری اسنتناد کنرد   1 گیرنده به همین بدیهی است هدف از استناد به شرط داوری به این علت

بیطرفنی و اسنتقالل    .پرونده از محاکم دادگستری کشورهای مذکور که ممکن است بیطرف نباشند خارج گنردد 

داوران از اصول اساسی و راهبردی عدالت میباشد و حق اساسی طرفین است که موضوع اختالف توسط داور یا 

ردد. خواهیم دید که عدم تحقق چنین شرطی موجب میگردد تا داوران بیطرف و مستقل و منصف حل و فصل گ

 رای داوری در معرض بطالن قرارگیرد

 ک:المللی داوری بین ستقالل و بی طرفی در مقرراتا -

قانون نمونه داوری آنسیترال به هر دو اصطالح اسنتقالل و بنی طرفنی     91قواعد داوری آنسیترال و ماده  1ماده 

واشنگتن در مورد حنل و فصنل اختالفنات مربنوط بنه       9185کنوانسیون  51و  85ماده  مطابق .تاکید نموده اند

مقررات اصنول اخالقنی کنانون وکنالی بنین       1سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دیگر، همکنین مطابق ماده 

ن المللنی  المللی داور باید بی طرف و مستقل باشد. در اصول اخالقی کانون وکالی بین المللی بنرای داوران بنی  

نیز که بین ضوابط مورد نظر برای داوران منصوب و داوران منفرد و سرداور قایل به تفکینک نیسنت شنرط بنی     

مقررات دیوان داوری بین المللی لندن نیز مقرر میدارد که 5 طرفی و استقالل بعنوان شرط اساسی می باشد. ماده
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قواعند داوری بنین    1مناده   باید مستقل و بیطرف باشنند موجب این قواعد داوری میکنند  -تمامی داورانی که به

المللی انجمن داوری بین المللی آمریکا نیز در عین حالی که به آزادی طرفین توجه نموده و اجازه شرط خالف 

غیر از مواردی که طرفین بنرخالف آن توافنق    داده است ، با این حال بر بیطرفی و استقالل داوران تاکید دارد به

اما مقررات اتاق بازرگانی بنین   .شند داوران بهموجب این قواعد بصورت بیطرفانه و مستقل عمل مینمایدکرده با

المللی برخالف تمامی مقررات فوق فقط از استقالل داوران سخن به میان آورده و از اصطالح بیطرفی ذکری به 

 مقرات باید بین طرفین باقی بماند. 1میان نیاورده است. طبق ماده

 :رد عدم استقالل و جانبداریموا-

با این اوصاف الزم به ذکر است که اصوال در مورد داوران میزانی از انعطناف ونرمنی در ارتبناط بنا بیطرفنی و      

استقالل آنها در نظر گرفته میشود. یعنی در داوری بنه داوران بنرخالف قضنات اجنازه داده میشنود کنه تحنت        

تماس برقرار نمایند چونکه شرایط و اوضاع و احنوال در هنر زمنان و    شرایطی با طرفی که آنها را انتخاب کرده 

هر مورد متغیر است. با این اوصاف مواردی از جمله در استخدام بودن، رابطه خویشاوندی نزدینک بنا یکنی از    

نند  طرفین، نماینده یا مشاور بودن یا رابطه خویشاوندی نزدیک با همسر یکی از طرفین ، یا با شاهدین آنها میتوا

تعیین کننده باشد. و یا اگربدون داشتن وابستگی در طول جریان داوری رسیدگی جانبدارانه نموده در واقنع بنی   

 . طرفی را رعایت نکرده باشند

سعی کرده مواردی که بیانگر عدم استقالل است ذکرر کنرد     964قانون آیین دادرسی مدنی ایران در ماده 

 می دارد مذکور مقرر  ماده

  خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از کسانی که

 .اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

 کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند 

 اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم بنا   کسانی که با یکی از

 یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند

 کسانی که در دعوا ذی نفع باشند. 

 کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان. 

 کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. 
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  کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر

 .امور آنان باشد

داوری تجاری بین المللی ایران در راستای قانون نمونه داوری آنسیترال اقندام بنه ذکنر مصنادیق ننمنوده       قانون

ل و گرایش به یک طرف کافی است که داور را بیطنرف  است. با این اوصاف میتوان گفت که صرف ههور تمای

ندانند هر چند که کاری انجام نداده باشند، کمنا اینکنه از بعضنی آراب صنادره توسنط دادگناه عنالی آمریکنا و          

دادگاههای انگلیس چنین موضوعی قابل برداشت است البته الزم به ذکر است کنه، دادگاههنای فندرال آمریکنا     

بدیهی است در اینگونه منوارد مطنابق قنانون     هبرای سلب داوری از داور کافی ندانست صنننرف اههار تمایل را

 .داوری تجاری بین المللی ایران صرفا هموطن بودن داور با یکی از طرفین دعوا برای ایراد جرح کفایت میکنند 

 :ددمقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری استنباط میشود بهشرح ذیل تبیین میگر 11مادهی 
 

    در صورت وجود اوضاع و احوالی که باعث تردیدهای موجه در خصوص بیطرفنی و اسنتقالل داوران

بنابراین صرف تردید و سوبهن کفایت نمیکند بلکه چنانکه اوضناع و   .گردد داور قابل جرح می باشد

 91مادهی احوال و قراین و اماراتی که تردید موجه ایجاد نمایند موجب جرح داوران است. پس مطابق 

قانون داوری تجاری بین المللی ایران هرگونه اوضاع و احوال که قطعاٌ موجب تردید موجه اسنت مند   

قانون نموننه )آنیسنترال( کنه الگنوی قنانون داوری       12نظر قرار گرفته است در حالی که در متن ماده 

است موجنب تردیند   ممکن »اصطالح و جمله  95تجاری بین المللی ایران است قید شده است. از این 

حیث بین قانون داوری تجاری بین المللی ایران و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت  «موجه شود

فکری تفاوتی نیست. بهنظر میرسد که متون مذکور نسبت به متن قانون نمونه از این حیث منطقی تر و 

 .معقولتر است

  داوری سازمان جهانی مالکینت فکنری وهیفنه    مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران و مقررات

داوران نسبت به افشاب هر گونه اوضاع و احوال که تردید موجه ایجاد نماید مستمر بوده و نه تنها قبنل  

از قبولی بلکه بعد از قبولی و تا ختم دادرسی ادامه دار وهیفه داوران این است که بدون تناخیر بعند از   

اوضاع و احوال بیطرفی موضوع را بنه طنرفین و سنایر داوران اطنالع     انتخاب و یا بعد از بوجود آمدن 

دهند. به این ترتیب اگر داور در این اطالع رسانی تاخیر نماید چنین تاخیری موجب تضرر طرف دعوا 

عنالوه بنر اینن منوازین      .گردد براساس قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبنران خسنارت وارده میباشند   

نین داورانی هیکگونه حق الزحمهای تعلق نگیرد. در واقع میتوان گفت عمل حقوقی اقتضا دارد که به چ

 داور در افشاب نکردن موضوع یک عمل اداری بود
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  مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری نه تنها داوران را مکلف به اطالع رسانی راجع به این امر

 را به اطالع مرکز داوری نیز برسانندبه طرفین و سایر داوران نموده بلکه مکلف نموده تا موضوع 

     بهنظر میرسد که چون این امر از بدیهیات بوده لذا در مقررات داوری سازمان جهنانی مالکینت فکنری

مانند داوری تجاری (1)  91گنجانده نشده است با این حال قانون نمونه آنسیترال در قسمت اخیر ماده 

در اینجا الزم به ذکر اسنت کنه مقنررات داوری سنازمان      .ردبین المللی ایران راجع به این امر تاکید دا

جهانی مالکیت فکری بگونهای تنظیم شده که اصل بیطرفی و اسنتقالل را تضنمین مینمایند و در واقنع     

گونهای موجب اطمینان خاطر طرفین دعوا گردیده تا در اجرای حکنم صنادره طنرف     سعی شده که به

مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در عین حنال کنه    دیگر با مانع جدی برخورد نکند. مثال

اصل آزادی طرفین را در مورد تابعیت داوران پذیرفته با این حال تابعیت را نیز بهگونهنای در بیطرفنی   

 :مقررات داوری مقرر میدارد 12چنانکه ماده  .تاثیر داده است

 .طرفین دعوا باید در مورد تابعیت داور به توافق برسند- 9

اگر طرفین در مورد تابعیت داور منفرد یا سرداور به توافق نرسند چنانکه طرفین ویژگنی خاصنی را تعینین     -1

همانطور که مالحظه میگردد تعینین   .نکرده باشند داور باید از کشوری غیر از کشور متبوع طرفین انتخاب گردد

سرداور است کنه طنرفین در انتخناب او بنه توافنق      داور بیطرف از حیث تابعیت فقط در مورد داور منفرد و یا 

بنابراین طرفین اختیار دارند که داور منتخب خود را با هر نوع تابعیتی که بخواهند انتخناب نماینند.    .نرسیدهاند

قانون داوری تجاری بین المللی ایران طرفین نمیتوانند در مورد تابعیت داور توافق  9( 99)در حالیکه مطابق ماده

 12( قانون داوری تجناری بنین المللنی اینران ماننند منادهی       99( 1. الزم به ذکر است که مطابق مادهی نمایند

هیکیک از طرفین دعوا و یا نمایندگان آنها حق ندارنند   .موضوع تابعیت را در بیطرفی داوران لحاظ نموده است

نماینند. ارتبناط در خصنوص     در خصوص موضوعات اصلی مربوط به داوری ارتباط یکجانبه با داوران برقنرار 

موضوعات مربوط به تشکیالت داوری مثل فراهم کردن مکان داوری ، تعیین تاریخ ینا زمنان اسنتماع دادرسنی     

مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری نیز در راستای حفن  اصنل بیطرفنی مقنرر      19بالمانع است ماده 

مایندگی از آنها عمل مینمایند حق ندارند که ارتباط یکجانبه میدارد که: هیکیک از طرفین دعوا یا کسانی که به ن

 .با کاندیدای داوری داشته باشند

 :نتیجه گیری
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الزمه رسیدگی عادالنه و منصفانه در داوریها رعایت اصل مذکور است. داور مانند قاضی دادگاه دولتنی بنوده و   

توسنط داوران ماننند رای قاضنی محکمنه     جریان رسیدگی داوری نیز دارای ماهیت قضایی است و رأی صادره 

اگر داور را بهعنوان وکیل و نماینده طرفین دعوا بدانیم برخالف اصل مذکور میباشد  .دارای اعتبار مختوم میباشد

الجرم باید داوران را وکالب طرفین ندانسته هر چند که توسط طرفین انتخناب میشنوند. از طنرف دیگنر جهنت      

ق طرفین دعوا و ایجاد اطمینان خاطر در داوریهای بین المللی باید اصل اسنتقالل  ایجاد تمایل و گرایش و تشوی

و بیطرفی وجود داشته و دارای ضمانت اجراب باشد. اصطالح استقالل و بیطرفی دو واژه متفناوت میباشند. داور   

داور  .دمستقل کسی است که هیکگونه رابطه مالی و یا خویشاوندی بنا هیکینک از طنرفین دعنوا نداشنته باشن      

بیطرف کسی است که تمایلی نسبت به طرفین دعوا نداشته ویا تمایلی در ارتباط با موضوع دعوا نداشنته باشند.   

 .تر است بنابراین مفهوم بیطرفی نسبت به مفهوم استقالل تفاوت داشته و انتزاعی

قواعد  1ید شده است. ماده تقریبا در تمامی مقررات داوری بین المللی به هر دو اصطالح استقالل و بیطرفی تاک

واشنگتن در مورد حل  9185کنوانسیون  51و  85قانون نمونه داوری آنسیترال، ماده  91داوری آنسیترال ، ماده 

مقررات اصول اخالقی کانون وکالی بین  1گذاری بین دولت ها و ماده  و فصل اختالفات مربوط به سرمایه

مقررات دادگاه داوری بینالمللی لندن دادگاه داوری  و 195للی و ماده الم المللی اصول اخالقی کانون وکالی بین

قواعد داوری بین المللی آمریکا انجمن داوری بین المللی آمریکا به استقالل و  1بین المللی لندن و مادهی 

المللی برخالف بیطرفی داوران اشاره داشتهاند اما مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی اتاق بازرگانی بین 

قانون داوری تجاری بین المللی  91در ماده  .مقررات فوق فقط از استقالل داوران سخن به میان آورده است

ایران به هر دو اصطالح تاکید شده و بهنظر میرسد که قانونگذار بین دو اصطالح استقالل و بیطرفی تفاوت قایل 

لکیت فکری نیز تاکید مینماید که داوران باید مستقل و مقررات داوری سازمان جهانی ما 11شده است. ماده 

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مصادیقی  .بیطرف باشند

از عدم استقالل و جانبداری بیان نشده بلکه فقط گفته شده که در صورت وجود اوضاع و احوالی که باعث 

 نمیشونددر خصوص بیطرفی و استقالل داوران گردد داوران مستقل و بیطرف محسوب تردیدهای موجه 

داوران مکلف هستند اوضاع و احوال مذکور را قبل از انتخاب افشاب نمایند همکنین بعد از انتخاب تا پایان 

آشکار شود  مراحل دادرسی اطالع دهند و این وهیفه مستمر میباشد، البته اگر تردید موجه بعد از صدور رأی

با این اوصاف میتوان گفت اجرای چنین آرایی برخالف نظم  نشوند  مقررات مذکور ضمانت اجرایی قایل

 عمومی محسوب میگردد
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Abstract: 

The principle of independence and impartiality of arbitrators in international 

arbitrations of great importance in the region. Observing the principles set out in 

regulations by the judicial nature of arbitration judges more and more to close and 

cause justice to be fair arbitration award issued in when you get a problem faced by 

not. As a state court judge must be independent and impartial judge is the same. 

The arbitrators appointed by the parties should not be considered his lawyer. 

Evidences the lack of independence and impartiality is not stated in the regulations, 

and only if there is a situation that doubts are justified after injury is known. In this 

paper, the concept of independence and impartiality of the legal regulations of 

international arbitration and UNCITRAL and the World Intellectual Property 

Organization will be discussed 

Keywords: arbitration, international, impartial, independent arbitration 
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