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بررسی اصول رسیدگی عادالنه در داوری تجاری بین المللی و پیامدهای آن
مجتبی راستاد
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده
دادرسی منصفانه به عنوان یکی از حقوق شناخته شده و بنیادین مورد توجه و تأکید اسناد جهانی و کنوانسیون
های حقوق بشر قرار گرفته است .تحقیق نین حقی در رسیدگی دادگاه ها مستلزم رعایت اصول دادرسی است.
ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می شود ،بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی،
داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است .رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن
رسیدگی از اصول ی هستند که داور در رسیدگی به اختالف میان طرفین ،مکلف به رعایت آنها میباشد .استقالل
و بی طرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین ،و ابالغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل
ترافعی بودن رسیدگی داوری بهشمار میآیند .تکلیف افشا ،حق جرح داور ،درخواست ابطال رأی داور و عدم
شناسایی و اجرا نشدن رأی داور بهعنوان تضمینهای رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری میباشند.
تحقیق حاضر با بهره مندی از روش توصیفی -تحلیلی در پی یافتن مبانی و اصول دادرسی منصفانه در داوری در
حقوق بین المللی است.
کلیدواژه :انصاف ،دادرسی منصفانه ،حقوق بین الملل ،داوری تجاری .
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مقدمه
انصاف به عنوان یک منبع حقوقی در تمام نظام های حقوقی مطرح می باشد  ،انصاف و راه حل منصفانه به تبع آن در معاهدات و داوری
های بین المللی نیز به عنوان یک مرجع حکم اگر چه آمده و به آن استنادهایی شده  ،اما این ارجاع و اعمال اصل انصاف هرگز به اختیار
قاضی و یا داور دعوا نمی باشد  .در گام اول نیازمند این است که دو طرف دعوا به آن عالقمند باشند که مسئله از این راه حل شود و پس
از آن هم چنانچه خواهیم دید انصاف همواره تنها نمی تواند اجرا شود  ،یعنی معموال دولت ها تمایلی ندارند که مسئله را تنها از راه انصاف
حل و فصل نمایند  ،اگر چه در معاهدات و کنوانسیون ها همواره بندهایی در این زمینه گنجانده می شود مثل ماده  38دیوان بین الملل
دادگستری و یا ماده  9اصالحیه  1961قرار داد امین اویل با کویت  .اما به یاد داشته باشیم که راه حل منصفانه زمانی وجود دارد که یک
مورد پذیرش دو طرف باشد - 2 .راه حل منصفانه نمی تواند تعارض عمیقی با اصول و قواعد و قوانین داشته باشد  ،مگر آن که این اصول و
قوانین از نظر طرفین دعوا دیگر اصول و قوانین منصفانه نباشند .کنوانسیون حقوق دریاها اصل انصاف را برای مواردی که کنوانسیون به
وضوح حقوق و صالحیت هر یک از طرف های اختالف را مشخص نکرده به اصل انصاف و عدل احاله کرده مانند ماده  59در مورد منطقه
انحصاری اقتصادی که اشعار می دارد  :در مواردی که این کنوانسیون  ،حقوق یا صالحیتی را به دولت ساحلی و یا سایر دولت ها در منطقه
انحصاری اقتصادی تخصیص نمی دهد و اختالف منافع بین دولت ساحل و دولت دیگری بروز کند  ،این اختالف باید براساس انصاف و با
توجه به اوضاع و احوال مربوطه و با در نظر گرفتن اهمیت منافع اطراف ذیربط و هم چنین کل جامعه بین الملل حل و فصل شود.
یعنی آن که چنانچه در منطقه انحصاری اقتصادی چنانچه دولت و یا دولت های واقع در این منطقه با خودشان و یا سایر دولت ها بر سر
مسئله ای در آن منطقه خارج از امتیازات انحصاری طرف دعوا شدند اختالف باید با رجوع به انصاف حل و فصل گردد .
همچنین ماده  74کنوانسیون در بند  1در ارجاع مسئله ای مانند تحدید حدود یک دریا راه حل های ماده  38دیوان بین الملل
دادگستری را می پذیرد و پذیرش کلیه راه حل ها مستلزم پذیرش کل قاعده انصاف اشاره شده در بند  2ماده  38دیوان بین الملل نیز می
باشد .
بند  -1ماده  74کنوانسیون چنین اشعار دارد  :به منظور دستیابی به راه حل منصفانه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین
کشورهای مقابل و مجاور از طریق توافق براساس حقوق بین الملل به نحوی که در ماده  38اساس نامه دیوان بین الملل دادگستری آمده
صورت خواهد گرفت .
یک مثال برای ماده  74کنوانسیون تعیین خط مرزی رودخانه و یا فالت قاره براساس دو سیستم خط منصف و خط تالوگ می باشد که
چنانچه می دانیم خط تالوگ در مسیرهای دریایی گاه می تواند باعث شود که کشورهای هم مرز از میزان منصفانه ای مناطق عمیق برای
کشتیرانی و استفاده از آن آبراه (رودخانه  ،تنگه  ،خلیج و یا دریا) را به دست آورند  ،مثل شیوه مرزبندی رودخانه اروند رود میان دولتین
ایران و عراق  ،حذف راه حل اتوماتیک و بدون در نظر گرفتن واقعیت های جغرافیایی  ،اقتصادی و جایگزینی راه حل های منصفانه (مثل
استفاده از تالوگ در اروند رود) می تواند از بروز مناقشات و اختالفات فراوانی که ممکن است میان دولتین ذی نفع گردد  ،را پیش از بروز
مرتفع سازد .
دعاوی علیه لیبی در دهه  : 1970کشور لیبی پس از انقالب سال  1968و سقوط ملک ادریس اول در سال  1971اقدام به ملی کردن سه
قرار داد بزرگ نفتی خود کرد  ،قرارداد با شرکت های بریتیش اویل پترولیوم (اختصارا از این پس بی پی  )BPقرارداد با شرکت تاپکو
(تگزاکو) و قرارداد با شرکت لیبیایی – آمریکایی لیاکو  ،اگر چه دولت لیبی هرگز در داوری ها شرکت نکرد و داوری انتخاب ننمود اما آرای
صادره در چنین دعاوی ارزش فراوانی یافت  ،در دو پرونده اول داوران منفرد به ترتیب دکتر الگرگرن سوئدی و پروفسور دوپویی فرانسوی
تالش برای انشا رای غرامت کامل کردند.
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پرونده بی پی  BPپیش از تقویم غرامت با توافق بسته شد اما دکتر محمصانی داور لبنانی پرونده لیامکو با تفسیر خاصی از ماده 28
قرارداد فی مابین لیبی و لیامکو  ،تالشی متفاوت برای احقاق قاعده انصاف در پرونده کرد  ،فی الواقع ماده  28در مورد قانون حاکم چنین
اشعار می کرد  :قانون حاکم برقرارداد عبارت است از اصول مشترک حقوق لیبی و حقوق بین الملل و اگر چنین اصول مشترکی وجود
نداشته باشد  ،قرارداد تابع اصول کلی حقوق و از جمله اصول مواد عمل در دادگاه های بین الملل خواهد بود  .نظر دکتر محمصانی برخالف
دو داور دیگر این ماده شامل کلیه قوانین و مقررات داخلی لیبی  ،از جمله قانون نفت  ،قوانین عمومی و خصوصی لیبی مانند قانون مدنی و
نیز حقوق اسالمی و عرف و انصاف می گردد . 1
شرکت لیامکو اعالم می داشت که چون ملی کردن  23سال زودتر از پایان قرارداد بوده و غیرقانونی است  ،باید اعاده به وضع سابق شود و
چنانچه نشد غرامت کامل دریافت کند  .دکتر محمصانی پس از تفسیر ماده  28سعی کرد  ،دایره قرارداد را از یک قرارداد بین المللی صرف
گسترده تر سازد و حقوق لیبی را نیز در آن بگنجاند اما چون در مورد غرامت اصل قابل استنادی مشترک میان حقوق لیبی و حقوق بین
المللی نبود  ،اصول کلی حقوق را مد نظر قرار دااد تا اصل انصاف را که هر دو سیستم حقوقی پذیرفته بودند در قرارداد بگنجد و غرامت را
توجیه نماید.
آقای محمصانی اعالم می دارد که ملی کردن شرکت لیامکو برطبق قطعنامه  3281سال  1974فی النفسه تبعیض آمیز و غیر قانونی
نبوده اما عدم پرداخت غرامت از جانب لیبی را غیر مشروع می داند زیرا برخالف اصل جبران خسارت است  ،آقای محمصانی با استعانت از
اصل انصاف رای به غرامت منصفانه در این پرونده می دهد .
در واقع داور پرونده لیبی ـ لیامکو  ،از فرمول محاسبه ارزش عینی اموال لیامکو که از دست رفته و دیگری خسارت عدم نفع شرکت می
توانست در آینده استحصال نماید به عنوان غرامت منصفانه مقرر گشت .
روش محاسبه غرامت  :آقای محمصانی برای محاسبه غرامت سعی کرد به جای استفاده از فرمول قدیمی غرامت کامل (مناسب  ،موثر ،
فوری) که شامل عدم النفع می شود  ،از غرامت منصفانه که هم براساس حقوق لیبی و هم اصول کلی حقوق قابل اعمال بود استفاده کند
زیرا اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی منجر به از میان رفتن اعتبار حدودی فرمول غرامت کامل شده بود .
برای محاسبه خسارت عینی با توجه به قرارداد که اجازه تملک اموال عینی را در پایان مدت به لیامکو می داد مبلغ دویست و هشتاد و
هشت میلیون و سیزده هزار دالر مورد موافقت قرار گرفت .
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اما در مورد محاسبه عدم النفع لیامکو سود خود را یک صد و هفتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد هزار دالر برآورد کرده بود  .مالک
محاسبه لیامکو قیمت نفت در ژوئیه  1976بود  ،لیامکو افزایش مالیات و افزایش قیمت نفت را محاسبه نکرده بود  .البته سود لیامکو در
زمان ملی شدن چهل و شش میلیون دالر بود و اگر با همین روند محاسبه می شد تا پایان قرارداد ( )1988به رقم پنجاه و هفت میلیون
دالر می رسید  ،این تفاوت ها به خاطر حق امتیاز و مالیاتی بود که لیبی یک طرفه آن را افزایش داده بود  .داور هیچ یک از دو فرمول را
نپ ذیرفت و اعالم کرد  :خسارت عدم النفع لیامکو براساس اصل انصاف مبلغ شصت و شش میلیون دالر تعیین گردد  .با بهره  % 5از تاریخ
صدور حکم نه تاریخ سلب مالکیت می باشد .
* رای داوری قضیه امین اویل و کویت  :شرکت نفتی امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی (از این پس امین اویل) قراردادی با حاکم کویت در
سال  1948به مدت  60سال امضا کرد  ،در سال  61قرارداد اصالح شد (پس از استقالل کویت) و مالیات ها و حق امتیازهای آن افزایش
یافت  ،در ماده  9قرارداد جدید اعالم شده بود که اگر اوضاع و احوال قراردادهای امتیاز خاورمیانه به نفع صادرکنندگان تغییر کند  ،طرفین
باید با مذاکره شرایط قرارداد را بهبود بخشند به نحوی که برای دو طرف منصفانه باشد  .در سال  1973پیش نویس جدیدی ارائه شد که
باید به تصویب پارلمان می رسید  ،پیش نویس هرگز تصویب نشد اما امین اویل پذیرفت که پیش نویس را به عنوان یک قرارداد اجرا کند ،
در آن پیش نویس آمده بود که در مذاکرات آتی طرفین در مورد قرارداد  1948نرخ بازگشت سرمایه امین اویل ملحوظ و مورد توجه
 1محبی ،محسن ؛رویه داوری نفتی درباره غرامت (نفتی) مجله حقوقی  ،پاییز و زمستان  ،1385دوره  ،شماره  ، 35بندهای  42و .41
 2همان ،بندهای  53و .54
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خواهد بود (نکته ای که بعدها در دعوای امین اویل از حیث میزان غرامت موثر واقع شد)  .در سال  74کشورهای خلیج فارس فرمول
جدیدی را که به فرمول ابوظبی معروف شد را پذیرفتند و دولت کویت اعالم کرد مایل به اجرای فرمول ابوظبی می باشد  .کشمکش دو
طرف در سال  1977منجر به فسخ قرارداد امین اویل از سوی کویت شد .
نمونه های فوق نشان دهنده میزان اهمیت انصاف در داوری هستند.
-1داوری
در این گفتار مفهوم و تعریف داوری بررسی می شود.
1-1تعریف لغوی داوری
در لغت «داوری» معانی متعدد دارد که شایع ترین آن قاضی می باشد  .از معانی دیگر داور می توان به حاکم  ،حکم  ،دادرس  ،گشاینده ،
فتاح  ،میانجی  ،حاکم عادل در مقابل حاکم ستمکار و صاحب حکومت اشاره کرد ؛ همچنین داور یکی از نام های خداست و مجازات بر
پادشاه نیز اطالق می شود ؛ عالوه بر معانی فوق می توان به دوا و درمان نیز اشاره کرد و اینکه مجازات به دوا نیز داور گویند چرا که
فریادرس و داد دهنده مریض بوده و بعد به کثرت استعمال « واو » بر « راء » مقدم و تبدیل به داور گشته است  .کلمه داور در اصل داد ور
بوده ؛ به معنی صاحب داد ؛ پس به جهت تخفیف « دال » ثانی را حذف کرده اند ؛ چراکه در فرس مخفف محذوف به تکلم آسانتر و به
فصاحت نزدیک تر است . 1واژه« » arbitrationرا در فارسی «داوری » و در عربی « حکمیت » گویند  .داوری در لغت به معنای قضا ،
قضاوت  ،حکومت  ،حکمیت  ،محاکمه کردن  ،یکسو نمودن میان نیک و بد و حکم میان دو خصم است  .داوری عمل داور است نیز داور به
معنی شکایت پیش قاضی بردن  ،تظلم  ،یکسو کردن مرافعه و حکومت میان مردم نیز آمده است .
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 2-1تعریف اصطالحی داوری
در قانون آیین د ادرسی مدنی تعریفی از داوری بیان نشده است ؛ علی هذا برای روشن شدن مفهوم و تعریف داوری به تعاریفی که به وسیله
اساتید و علمای حقوق ارائه شده است  ،می پردازیم  « .داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی
مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته شده است که از نظر معلومات یا اطالعات فنی یا
شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنان هستند .» 3برخی داوری 4را رفع اختالف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته اند که
اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده اند .
« داوری عبارت است از رفع اختالف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق
مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده شده اند» . 5

 1مافی ،همایون ،پارسافر ،جواد؛ دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران  ،فصلنامه علمی –پژوهشی دیدگاه های حقوق قضایی،1390،
ص .107
 2مافی ،همایون ،پارسافر ،جواد  ،همان.
 3متین دفتری ،احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی  ،نشر مجد.1388 ،
 4صدرزاده افشار  ،دکتر سید محمد حسین  ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،1385 ،ج .3
 5نعیمی ،مرتضی؛ جزوه درسی داوری بین المللی  ،دوره ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد بین الملل انزلی  ،ترم دوم سال .90-91
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دکتر لنگرودی داوری را فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی تعریف کرده است  .البته در
اندیشه دانشمندان علم حقوق و متخصصان شاخه داوری در سطح بین المللی نیز می توان تعاریفی از آن یافت ؛ پروفسور « رنه دیوید» 1
در تعریف داوری آنرا فنی دانسته است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا
چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دهند ؛ بی
آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد .2
« موتولسکی » 3داوری را عدالت خصوصی می داند که ریشه آن معموال قراردادی است  « .ژاروسون  »4نیز می گوید که داوری نهادی
است که به موجب آن شخص ثالثی اختالف مطروحه بین دو یا چند نفر را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطا
گردیده است  ،تصفیه می نماید .

5

برای تشخیص خصیصه بین المللی بودن مالک زیر ارائه شده است:
برخالف قانون آیین دادرسی مدنی  ،قانون داوری تجاری بین المللی در بند الف ماده  1به توصیف داوری پرداخته است  « :داوری عبارت
است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و مرضی الطرفین و یا انتسابی »
بند ب ماده  1قانون فوق الذکر داوری بین المللی را اینگونه تعریف می کند  « :داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در
زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد »
قانونگذار فرانسه در تعریف داوری تجاری بین المللی بیان می دارد  « :داوری هنگامی بین المللی است که مبتنی بر مصالح تجاری بین
المللی باشد »
قانون نمونه داوری آنسیترال 6نیز در بند  3ماده  1خود مقرر می دارد  « :داوری در صورتی بین المللی است که :
الف ) مرکز فعالیت طرفین در زمان انعقاد قرارداد در کشورهای مختلف باشد .
ب ) یکی از محل های زیر خارج از کشوری باشد که مرکز فعالیت طرفین است :
 – 1محل داوری در صورتی که در قرارداد داوری و یا به موجب قرارداد داوری تعیین شده باشد .
 – 2هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری باید در آنجا اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختالف نزدیک ترین
ارتباط را با آن دارد .
ج ) طرفین صریحا قبول کرده باشند که موضوع اصلی قرارداد به بیش از یک کشور مربوط است » .

Rene David.

1

 -2به نقل از صفایی  ،دکتر سید حسین  ،حقوق بین الملل و داوری های بین المللی ،نشر میزان ،چاپ دوم ، 1387 ،ص .98
Motolesky.
Jaroson.

3
4

 5سیفی  ،جمال ؛ تحوالت ،مسائل و دورنماهای داوری بین الملی ایران  ،نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی .110 ، 1380 ،
UNCITRAL.

www.SID.ir

6

Archive of SID

به نظر می رسد قانون نمونه در تصریح به معیار محل تجارت و مالک عمل قراردادن آن تحت تاثیر کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره
قراردادهای بیع بین المللی کاال مورخ  1980بوده است ؛ زیرا کنوانسیون مذکور در بند  1از ماده  1مقرر می دارد  « :این کنوانسیون ناظر
بر قراردادهای بیع کاال بین طرف هایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد » .
معیار اقامتگاه یا محل اقامت معمولی در دیگر کنوانسی ون ها یا اسناد بین المللی نیز پذیرفته شده است که از آن جمله قسمت الف از بند 1
ماده  1کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی 1مورخ  21آوریل  ، 1961ماده  1از طرح قانون متحد الشکل درباره داوری
نسبت به روابط حقوق خصوصی بین المللی تهیه شده به وسیله مؤسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی 2در سال  1937که در سال
 1953توسط همین موسسه بازنگری گردید  ،قسمت ج از بند  1ماده  1قواعدی درباره داوری تجاری بین المللی مورخ  1966که به وسیله
کنوانسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور تهیه شد .
3-1اهمیت داوری
داوری در بازرگانی بین المللی از قرن نوزدهم میالدی گسترش چشمگیری داشته و امروزه مهمترین و رایج ترین شیوه حل اختالفات
بازرگانی بین المللی به شمار می رود .داوری از پیچیدگی ها و مشکالت حقوقی و کندی دادرسی دولتی به دور است زیرا رسیدگی در اینجا
یک مرحله ای است .طرفین می توانند داور ،آیین رسیدگی و قانون حاکم را انتخاب نمایند(مزیت سرعت کاری) و داوران منتخب و مورد
اعتماد طرفین هستند و در مسایل بازرگانی بین المللی تخصص دارند(.مزیت رسیدگی فنی و تخصصی) از طرفی در رفع اختالفات بین
المللی اگر در دادگاهی مطرح شود ،چه بسا ممکن است خیلی از اسرار بازرگانی و حرفه ای طرفین فاش شود و لذا در این جهت هم داوری
بهترین گزینه است(.جنبه محرمانه بودن داوری) بی طرفی داوران نیز از مزایای داوری به شمار می رود.طرفین معموال به دادگاه متبوع
یکدیگر اعتماد ندارند(.امتیاز بی طرفی داوری) از سوی دیگر داوری در اغلب موارد کم هزینه تر از رجوع به دادگاه است .ابطال تمبرهای
مراحل مختلف ،هزینه های کارشناسی و وکالت(که در برخی کشور ها اجباری است در حالیکه در داوری الزامی ندارد) لزوم تعیین خواسته
و غیره دربرابر پرداخت حق الزحمه داوران ،هزینه های داوری را نسبت به دادگاه کاهش می دهد(.مزیت کم هزینه تر بودن) از سوی دیگر
داوری روش مسالمت آمیز حل و فصل اختالف است که طرفین آیین دادرسی و داور و  ...را خود تعیین می کنند و با توافق با هم به داوری
می روند که همین امر می تواند احساس متضرر بودن و کینه های پس از وقوع اختالف و صدور رای را کاهش دهد(.امتیاز مسالمت آمیز
بودن) ضمن آنکه شناسایی و اجرای آرای داوری در حوزه های صالحیتی مختلف به موجب کنوانسیون ها می تواند از مزیت مراجعه به
داوری باشد .مهمترین این کنوانسیون ها ،کنوانسیون نیویورک  1958است که دارای  146عضو است و ایران هم در سال  1980به آن
ملحق شده است(.مزیت شناسایی و اجرای بهتر و گسترده تر)از این رو در بسیاری از قراردادهای بازرگانی بین المللی شرط داوری گنجانده
می شود و اصحاب دعوا اغلب داوری را بر دادرسی دادگاه های دولتی ترجیح می دهند .گفته شده بیش از نود و پنج درصد اختالفات بین
المللی از طریق داوری حل و فصل می شود.
 -2انصاف
در حقوق رم باستان ،سه نوع انصاف وجود داشت ،هر گاه غرض از اصل انصاف ،اصولی بود که به کمک آن میتوانستند خألهای فنی حقوق
را پر و یا حدود دقیق قواعد حقوقی را مشخص کنند آن را انصاف داخل در قانون مینامیدند یعنی زمانی که به معنای مقررات موضوعه
نبود ،قاضی با مراجعه به آن اصول به صدور حکم مبادرت می ورزید .هرگاه منظور از این اصول ،اصولی بود که قاضی میتوانست به کمک
آن ها قضیه مورد اختالف را با رعایت مقررات حقوقی به طور منصفانه پایان دهد آن را انصاف عالوه بر قانون مینامیدند که در اعمال این
دو ،حصول توافق طرفین دعوی ضرورت نداشت .انصاف نوع سوم تصادفی بود که به قاضی اجازه میداد برخالف مقررات حقوقی راهحلی
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عرضه کند که به آن انصاف مخالف قانون میگفتند که حتی با توافق طرفین نیز باطل بود .این تقسیمبندی در حقوق بینالملل معاصر هم
به نوعی موجود است.
 1-2مفهوم عدالت و انصاف
انصاف به اعتباری دیگر بر دو نوع است :انصاف داخل در قانون و انصاف خارج از قانون ،از آنجا که حقوق موضوعه استناد به انصاف نوع
نخست را جایز میشمارد ،انصاف داخل در قانون صحیح است ولی نوع دوم که خارج از نظام حقوقی است ،باطل است.

1

انصاف دومین منبع حقوق انگلیس است که دقیقاً همان انصاف در حقوق فرانسه نیست انصاف نه نوعی شیوه قضاوت بلکه مجموعهای معین
از قواعد حقوقی است و ایجاد قواعد حقوقی مزبور زاییده یک دلیل تاریخی است .برای اقامه دعوی براساس قواعد کامنال ،مدعی در
انگلستان باید قراری که منطبق با دعوایی شناخته شده باشد ،تحصیل نماید .این نظام با وجود اختیار قضات برای صدور قرارهای جدید به
بیعدالتی منجر میشد ،برخی اشخاص (ابتدا شخصیت های بزرگ و سپس افراد عادی) عادت به ارسال شکوائیه به شاه کرده بودند و چون
شاه شخصاً شکوائیهها را مورد رسیدگی قرار نمیداد و آنها را به مهردار ارجاع مینمود ،شکایتکنندگان به صورت مستقیم به مُهردار که به
عنوان حافظ وجدان شاه اقدام میکرد ،متوسل می شدند .مُهردار با احتراز از قواعد حقوقی به اصل قدیمی رومی که برابر آن فرمانروا مقید
به قانون نیست ،توسل میجست .مُهردار با دادن نوشته ای به مدعی به وی امکان رجوع به دادگاه را میداد .بدین سال مُهردار به مدعی که
ممکن بود نتواند به تحصیل قرار مقدماتی برای طرح دعوی در محکمه کامنال موفق شود ،امکان میداد تا در محضر وی اقامه دعوی کند.

2

دادگاههای انصاف در کنار دادگاههای کامنال بکار عدالت میپرداختند و هر وقت دادگاههای کامنال ،بواسطه نواقصی که مواجه با اشکال در
امر اجرای عدالت میشدند ،دادگاههای انصاف به کمک آنها میشتافتند .مقتضیاتی که ،بواسطه مقررات خشک و ناقص کامنال قسمتی از
شکایتشان بدون پاسخ می ماند ،پرونده خود را به دادگاههای انصاف احاله میدادند و در خصوص دادخواست خود از نظر مقررات انصاف
دعوی را دنبال میکردند و گاه اتفاق می افتاد که یک پرونده چندین بار از دادگاههای کامنال به دادگاههای انصاف و بالعکس احاله داده
میشد؛ زیرا هیچ یک از دادگاههای انصاف و دادگاههای قانون (کامنال) به تنهائی صالحیت اتخاذ تصمیم در تمام موارد را نداشتند.
دادگاههای کامن ال حق صدور دستور موقف و الزام طرفین را به انجام تعهد نداشتند و دادگاههای انصاف هم فاقد صالحیت صدور حکم
خسارت بودند .کامنال و همچنین مقررات انصاف را یکجا مورد رسیدگی قرار دهد ،و چون ممکن بود که در بعضی موارد مقررات کامنال
معارض با مقررات انصاف باشد لذا قانون  1837مقرر داشت که در مورد تعارض بین قواعد انصاف و کامنال ،قواعد انصاف مقدم بوده و
حکومت خواهد داشت.

3

انصاف در حال حاضر در حقوق انگلستان نوعی رسیدگی نیست که قواعد حقوقی را با توجه به موقعیتها با اخالق و عرف روز هماهنگ و
متحول سازد .از این پس انصاف خود مجموعهای از قواعد حقوقی را تشکیل میدهد که متفاوت از کامنال میباشد .در دادگاه انصاف،
دعاوی بر طبق آیین دادرسی و نظام ادلهای کامالً متفاوت با سیستم دادرسی و ادله کامنال رسیدگی میشود .در انصاف شکلهای خاصی
برای دعوا وجود ندارد و همکاری هیأت منصفه را در برندارد .در آغاز قرن هیجدهم ،انصاف حاوی قواعدی شد که با آیین دادرسی خاص در
دعاوی اجرایی میشد و کامنال را تعدیل کرد .در قرن بیستم ،حقوق انگلستان به وسیله قانون ،نوسازی شده و قوانین و آییننامهها ،اهمیت
زیادی پیدا کرده است ،با این وجود اصول تفسیر در انگلستان ،مبین این تفکر است که قانون برای حقوقدانان ،منبعی تکمیلی محسوب
می شود و نقش اساسی در تکوین اصلی حقوقی را برعهده دارند .ایجاد و توسعه انصاف موجب نظاممند کردن این نهاد و پیدایش اصول و
قواعدی در انصاف شده است که در تمامی کشورهای عضو این نظام وجود دارد .این قواعد ،اصولی نیسند که الزاماً باید در هر دعوا اعمال
گردند بلکه دادگاهها را در اعمال صالحیت و صدور رأی ،ارشاد میکنند.
 1میرشکاری ،امیرعباس ،بنیادهای داوری در حقوق بین الملل ،دی www.Blogfa.com ،1385
 2کریمی نیا ،محمدمهدی ،جایگاه انصاف در حقوق تجارت بینالملل ،نشریه معرفت ،ش  ،49دی ، 1380ص 29
 3خادم المسوم ،علی ،عدالت در انگلستان (سابقه-ی تاریخی دادگاههای کامنال -انصاف -رویه قضایی -سابقه تاریخی) ،نشریه کانون وکال ،ش ،91
مرداد و شهریور  ،1343ص 28
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ارائه تعریفی دقیق تر از انصاف که مورد پذیرش همگان باشد دشوار است ولی میتوان گفت که انصاف بخشی از عدالت طبیعی 1است که
اگر چه ماهیتاً در خور یک نظام قضائی است 2.مفاهیم انصاف و عدالت و رفتار عادالنه ریشه در تاریخ جوامع بشری و تمدنهای گذشته
دارد .انصاف مصدر عربی به معنی عدل و داد کردن ،راستی کردن ،به نیمه رساندن و میانهروی است.

3

« اصل این واژه به نظام حقوقی حقوق موضوعه تعلق دارد و به معنی رعایت عدالت و عادالنه بودن تصمیم است که به معنی خوب و عادالنه
هم استعمال می شود قاعده انصاف و عقل سلیم یا وجدان بیدار نیز این قاعده را تأیید میکند».

4

نقطه مقابل انصاف ظلم است و نقطه مقابل عدل ،جور ،انصاف دو معنی اصطالحی دارد:
 -1یکی به مفهوم برابری است مثالًًٌ موقع شک در قدر سهم دونفر از حق ابه یک نهر ،اصل را پرتساوی حقوق قرار میدهند مگر اینکه
خالف آن ثابت شود.
 -2زمانی خارج از محور برابری به کار میرود .در تصمیمگیری برابر وجدان و حق عواملی را دخالت میدهند مانند انصاف در مورد تعیین
نرخ عادله و تعدیل اجاره بها .مدیون قوانین را نباید طوری معنی کند که از سامان انصاف بگذرد و انصاف در این حالت به معنی دادن حق
کسی به تمام و کمال است.

5

برای مثال بر خی از حقوقدانان ایرانی ،عدل و انصاف را به این صورت تعریف کردهاند« :مفهوم ناشی از وجدان و فطرت که در قوانین
موضوعه دیده نمیشود و یا خالف آن دیده می شود .محل قاعده عدل و انصاف مواردی است که حس برقراری موازنه حقوق در انسان
تحریک میشود .حکم عقل و وجدان در چنین صورتی ،قاعده عدل و انصاف را تشکیل میدهد».

6

یکی از نویسندگان نیز در تبیین انصاف بیان میکند :انصاف عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و نهایی آن است.
انصاف سبب می شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف و نه براساس حروفی که برکاغذ نقش بسته است ،جریان یابد .انصاف به نظام
حقوقی نرمش می بخشد ،نه تنها در تفسیر قانونی بلکه در تکامل و توسعه آینده آن مؤثر میافتد و عدالت را در ایفای نقش خود که در
ایجاد تعادل و توازن در بیان منافع رقیب است یاری میدهد.

7

انصاف مفهومی کلی دارد که ضوابطی مشخص و مدر ن برای دستیابی به انصاف وجود ندارد و خود قاضی یا داور براساس عقل سلیم و
وجدان بیدار خویش بر مبنای عدل و انصاف صدور رأی می کند .در واقع معیار نوعی بر آن حاکم است .تعاریفی هم که برای عدل و انصاف
یافت می شود به صورت کلی است و وابسته به وجدان و فطرت قاضی و داور است در اینجا داور با وجدان خویش تالش میکند که احقاق
حق شود .در نتیجه در تعریف انصاف می توان گفت :انصاف عبارت از احساس نوعی عدالت برتر ،که علت نهایی قسط و عدالت بوده و با
توجه به اوضاع و شرایط ،موجب اقناع وجدان در موارد خاص میشود.
 2-2مقایسه عدالت و انصاف
میان عدالت و انصاف ،تفاوت است؛ چرا که عدالت وصف عام و انصاف وصف خاص است؛ به این معنا که در عدالت ،اندازه به شکل عام
در نظر گرفته میشود و قاضی در یک سوی ماجرا قرار نمیگیرد؛ اما در انصاف ،آنکه حکم میکند یک جهت ماجراست و وی باید چیزی را
برای دیگری بپسندد که برای خودمیپسندد و نصف کردن میان خود و دیگری به حکم خود اوست.

Natural justice
 2عادل ،مرتضی ،قواعد انصاف در کامنال ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،40ش  ،1بهار  ،1389ص 181
 3حمید ،حسن ،فرهنگ حمید ،ج  ،1چاپ اول ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،1360 ،ص 249
 4امیرمعزی ،احمد ،داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی ،چاپ اول ،نشر دادگستر ،1387 ،ص 443
 5آشوری ،محمد ،مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپ ایی حقوق بشر ،در کتاب حقوق بشر و مفاهیم مساوات ،انصاف و عدالت ،چاپ اول،
انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،1383 ،ص 110
 6جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ پنجم ،انتشارات گنج دانش ،1386 ،ش 4076
 7موحد ،محمدعلی ،در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر ،چاپ سوم ،انتشارات کارنامه ،1384 ،صص 97-98
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"عدالت" وصف "اطالقی" است و " مَنِ" حکم کننده در آن لحاظ نمیشود ولی "انصاف" وصف "تقییدی" است و " مَنِ" حکم
کننده در آن اعتبار میگردد و شخص باید در قضاوتی که دارد ،آنچه را برای د یگری قرار دهد که اگر وی در جایگاه او بود ،برای خود می-
آورد .بر این اساس نباید گفت انصاف لطیفتر و شیرینتر از عدالت است.
انصاف حکم برای دیگری است؛ در حالی که در عدالت ،دیگری لحاظ ندارد .تفاوت میان عدالت و انصاف ،مانند تفاوت میان فتوا و حکم
است .فتوا امری کلی است و حکم و قضاوت امری جزئی است .در فتوا کسی لحاظ نمیشود ،اما حکم برای شخص خاصی آورده میشود؛ از
این رو جزئی است .عدالت ،انصاف و قضاوت ،هر سه نوعی حکم کردن و قضاوت است؛ اما عدالت امری کلی است و من و دیگریی ندارد
برخالف انصاف که قضاوتی است که پای دیگری به میان می آید .البته میان انصاف و قضاوت تفاوت است ،چرا که در انصاف ،فرد برای
دیگری قضاوت می کند و خود او در آن دخالت دارد ،اما در قضاوت ،قاضی برای دو نفر دیگر حکم دارد ،بدون آنکه خود او در آن دخالتی
داشته باشد.
تفاوت میان عدالت ،انصاف و قضاوت ،به حیثیت اطالقی و تقییدی آن باز میگردد .عدالت ،اطالق دارد و انصاف امری اضافی و مقید
به خود فرد ،و قضاوت مقید به غیراست .اشتراک عدالت ،انصاف و قضاوت نیز در این است که هر سه دارای مالک خارجی و حقیقی است و
امری نسبی و نفسانی نیست و هر سه باید به حقیقت باشد ،که همان قراردادن هر چیزی در جای خود و به اندازه و درست آوردن کار است
که مقتضای وجود خارجی آن است .خوشامد نفس ،نه از مقوله قضاوت است ،نه انصاف و نه عدالت .البته اینکه در انصاف از قراردادن پسند
خود برای دیگری گفتیم و اینکه امری میان نفس و غیر است ،نباید چنین به ذهن آید که معیار انصاف خوشامد نفس است؛ چرا که در
آنجا نخست مالک خارجی کشف میشود و سپس گفته می شود اگر همین مالک برای تو محسوس گردد ،خواهی یافت که این همان
حقیقت است.
پسند نفس ،برای ارائه حقیقت ا ست و اصالتی ندارد .انصاف ،برانگیختن حس فرد است تا به واقع برسد ،اما نباید آنرا امری نفسی
قلمداد کرد .این امر نفسی ،خود معلول حکمی است که می شود ،نه علت آن .خوشامدِ انصاف ،معلول علت حقیقی و واقعی آن است؛ وگرنه
بسیاری از خوشامدها چنانچه برآمده از حقیقتی خارجی نباشد ،امری زیانآور است.
در قانون آئین دادرسی مدنی ،مادهای در باب داوری است که میگوید:
"حکم قاضی تحکیم و داور باید از قواعد انصاف پیروی کند" .
در این قانون ،انصاف به معنای احسان گرفته شده است .مشکل این ماده این است که تعبیرات آن دارای دقت ادبی و علمی نیست و ارفاق-
ها و گذشتهای قانونی به معنای انصاف و احسان گرفته شده است؛ چنانکه این اشتباه در محاکم قضایی کشور انگلستان وجود دارد و آنان
دادگاه انصاف را در سیستم خود و خارج از قواعد حقوقی دارند.
انصاف در روابط و مناسبات امور سیاسی به معنای دو نیم کردن سود و زیان است .در روایت است:
"العدلاالنصاف". 1
عدالت ،حدوسط و عدل است که میان افراط و تفریط است .در واقع نصف کردن به معنای توازن و تناسب بین دو شیء است که هم در
انصاف و هم در عدالت وجود دارد؛ ولی تفاوتی که میان انصاف و عدالت است و کتابهای لغت به آن توجه نداشتهاند ،این است که نصف
کردن در انصاف ،توسط خود شخص انجام میشود و خود اوست که قاضی میشود و نصف کردن میان خود و دیگری است .همچنین در
انصاف ،تنها یک چیز است که به دو نیمه برابر تقسیم می شود؛ اما عدالت ،قراردادن عدل میان چند فرد بیگانه است و لحاظ نفسی در آن
نیست و امکان دارد چند چیز موضوع آن قرار بگیرد؛ بنابراین ،یکتایی چیزی محور معنایی آن نیست .عدالت ،گذاردن شیء در جای خود
است و هیچگونه لحاظ نفسی یا غیری برای آن اعتبار نمیشود.
بر این اساس ،برخی از مصادیق انصاف ،زیرمجموعه عدالت و از مصادیق آن قرار میگیرد و میشود در موردی انصاف باشد ،عدالت نیز
هست؛ زیرا دایره انصاف ،گستردهتر از عدالت است .اما روایت :
 -1نهجالبالغه – جلد  – 4صفحه . 50
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"العدل هواالنصاف" معنای کلی عدالت را  -که موضوع آن ،حق و معنای آن ،قراردادن هر چیزی در جای خود است بدون آنکه به کسی
آسیب رسد و بدون آنکه فرد در آن نفعی داشته اشد – در معنای جزئی انصاف میآورد  -که موضوع آن ،نفس و میزان قراردادن خود و
معنای آن ،نصف و دو نیمه کردن یک چیز – و نه چند چیز -به صورت برابر است ،بدون آنکه فرد سومی در آن دخالت داشته باشد؛ هر
چند به یک طرف ،آسیبی وارد شود شود تا با بیان یکی از مصادیق عدالت و کوچک کردن آن ،به گونهای قابل فهم شود .و یا اهمال در
اطالق و مجاز در استعمال ،برای ذهن قرب قضایی بیابد؛ وگرنه براساس قاعده فلسفی محال بودن ترادف در وضع واژگان ،نمیشود واژهای
را مترادف واژهای دیگر آورد.
این معنا با تحلیل معنای انصاف و عدالت و توجه و دقت بر آن ،به دست میآید .دقت فلسفی بر شناخت معنای "انصاف" ،نشان می-
دهد دقت عدالت بسیار برتر و باالتر و دقیق تر از انصاف است؛ چرا که انصاف بر محور نفس است ،اما عدالت بر محور حقیقت است .ما در
ظلم میگوئیم تا فردی نفس نداشته باشد و طعم تلخ ظلم را نچشیده باشد ،نمیتواند ظلم را بفهمد ،اما برای فهم عدل ،نیازی به داشتن
نفس نیست؛ برخالف انصاف که تحقق آن ،به داشتن نفس وابسته است و برای همین است که تلطیف میگردد و قابل حس میشود عدالت
بر مدار حقیقت است و کسی می تواند تحمل بار سنگین و سخت حقیقت را داشته باشد که از مشتهیات نفس خود بگذرد؛ ولی انصاف با
رقت و نازکی همراه است؛ چرا که در آن نفس خود شخص مالک قرار میگیرد ،نه حق و حقیقت .هر کسی با انصاف – که بار آن قابل
حمل است و همراه شدن با آن ،صعوبت و سرکشی ندارد و نوعی ارفاق و حتی ترحم در آن است – میتواند همراه شود؛ همان طور که
هیأت منصفه که ترکیبی از نفس های گوناگون است ،با جعل مماثل خویش به جای متهم ،به رقیق کردن حق و حکمی میپردازند که به
عدالت داده شده است؛ از این رو هیأت منصفه در پی تثبیت حق نیستند .در عدالت ،قاضی باید یک نفر باشد و ترکیب شورایی نمیتواند
کار قضاوت را برعهده بگیرد؛ چرا که این فرد است که میتواند به کشف حق و تثبیت آن نائل شود .البته همانگونه که گذشت ،میشود
برخی از مصادیق انصاف را یافت که به هیچوجه عادالنه نباشد ،ولی نمیشود حکمی بر معیار عدالت باشد و انصاف را نداشته باشد.
 3-2انصاف در دادرسی
انصاف در دادرسی در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است که در اعصار گذشته همواره حقوق او را نادیده
انگاشتهاند :گاه با متهم بسان مجرم برخورد کردهاند و گاه با محکوم هم به گونهای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است. 1
دادرسی براساس عدم انصاف در کشورهای دیگر وج ود داشته است و نیاز به آن ،موجب این شد که در قوانین اساسی کشورها پیشبینی
شود.
به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم ،رسیدگی در دادگاههای
اختصاصی اداری باید با رعایت اصول و آئینهای دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آراء و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه
محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذیصالح قابل تجدیدنظرخواهی باشند.
در این مبحث به اصول و آئینهای دادرسی منصفانه پرداخته میشود:

 4-2اصول دادرسی منصفانه در منابع فقهی
برای تحقق دادرسی منصفانه اصولی را در نظامهای مختلف حقوقی در ارتباط با نقش اصحاب دعوا و دادرسی بررسی میکنند؛ اما در
مورد مسائل داخلی و بومی آنچه کمتر به چشم میخورد نقش فقه و آموزههای فقهی در تحقق دادرسی منصفانه است .بسیاری تصور می-
کنند ،فقه دارای چارچوب و اصولی برای تحقق دادرسی منصفانه نیست و تنها دارای فروعی مختلف از قواعد ماهوی برای روابط حقوقی
دیگر غیر از آئین دادرسی می باشد .از نظر این عده ،فقه در زمینه مسائل دادرسی دارای ظرفیت کمی است یا اساساً زمینه رجوع به آن به

 -1محمدرضا – ویژه – اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران – در گفتگوی مجله "حمایت" با حقوقدانان – تهران – سال . 1385/2
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ندرت پیش میآید یا دادگاهها براساس رویه قضایی خود ،چاره ای برای جبران نقص یا سکوت یا اجمال قاعده دادرسی پیدا میکنند و
دست نیاز به سوی فقه دراز نخواهد نمود .البته برخی نیز معتقدند که قوانین دادرسی از دیگر کشورها اقتباس شده و سنخیتی با فقه
ندارند ،فقه را چه رسد که برای آئین دادرسی زمینهساز شود و آئین دادرسی را نشاید که ریشه در فقه داشته باشد.
حقوق دادرسی مدنی مانند بخشهای دیگر حقوق دارای اصولی است که چارچوب و اساس آنرا تشکیل میدهد؛ برخی تصور میکنند
که آئین دادرسی مدنی را باید در اصول و تشریفات دادرسی محدود کرد در حالیکه این رشته از حقوق نیز همانند دیگر رشتهها ،تنها،
اصولی دارد که مقدم بر سایر قواعد دادرسی می باشد؛ اما این طور نیست که هر چه اصل نباشد ،تشریفات محسوب شده و قابل عدول باشد
و مثالً شورای حل اختالف بتواند به استناد مواد 20و 21ق.ش.ح.ا .آنها را کنار زند .اصول دادرسی ،همانند سایر اصول حقوقی عمل می-
کنند با این تفاوت که حوزه عملکرد آنها؛ دعوا ،دادرسی و مسائل وابسته به آن است .اصول بیطرفی ،تناظر و استماع دالیل طرفین و
رعایت حق دفاع در فقه مورد توجه است؛ در مورد عدالت و تساوی در حکم هیچ تردیدی نیست اما در سایر امور مانند نظر ،خطاب ،نحوه
اظهارات و نشستن اختالف است و قول اشهر ،وجوب تساوی در آنها میباشد زیرا در این مورد ،روایت وجود دارد.
تساوی بین وکالی طرفین را نیز واجب می دانند .انصاف یعنی استماع اظهارات متکلم نیز وجوب است زیرا عدالت در صدور حکم،
منوط به آن می باشد .البته رعایت تسویه طرفین در میل قلبی الزم نیست اما مکروه است که قاضی حبّ توجه (توجه بیش از حد و
مهربانانه) به یکی از طرفین داشته باشد .قاضی می تواند مسلمان را در مجلس قضاوت نسبت به اهل ذمی ترفیع دهد و در جای باالتر
بنشاند ،همچنین جایز اس ت که مسلمان نشسته و اهل ذمی ایستاده باشد .برخی اشاره کردهاند که اگر طرفین در جمیع صفات مساوی
باشند ،رعایت تساوی بین آنها واجب واال تمییز قائل شدن بین آنها جایز است و شخص برتر را میتوان متمایز کرد اما حق تلقین و اعالم
به یکی از طرفین برای طریق و شیوه دالیل وجود ندارد آنچه که در حقوق به عنوان اصل حقوقی یا اصول کلی حقوقی نامیده میشود ،با
برخی عناوین فقهی مانند "قواعد فقهی"" ،اصولالمذهب" و "قواعدالمذهب" قابل انطباق است .فقهها ذیل این عناوین ،بدون تحلیل
آنها و اشاره به اینکه منظور از اصول مذهب چیست ،به استداللی که در مورد مسئلهای مطرح نمودهاند ،کمک مینمایند و در تقویت نظر
خود به کار می برند یا برای استنباط مستقیم برخی از احکام ،به این اصول استناد میکنند برخی نیز به گونهای سخن میگویند که گویی
اصولالمذهب عنوانی کلی است که در هر مورد بر قاعده فرعی دیگر قابل حمل است.
از برخی عبارات نیز استفاده میشود که اصولالمذهب در مقایسه با مذهب عامه به کار میرود و اگر اینگونه باشد رابطهای هماهنگ با
اصول کلی حقوقی ندارد ،زیرا در مورد این اصول ،به مبانی حقوقی تطبیقی نیز توجه میشود و فرقی بین حقوق داخلی و تطبیقی نیست،
هر چند که نقش حقوق داخلی در اعمال و شناسایی اصول حقوقی چشمگیرتر است.
تحقق دادرسی منصفانه و رعایت اصول و قواعد مهمی که در رابطه با طرفین دعوا و دادرس مطرح میشوند،باید با توجه به همه
ویژگیهای نظام حقوقی بومی باشد .تصور برخی بر آن است که آئین دادرسی ،از نظامهای دیگر به عاریت گرفته این تصور نادرست باعث
شده است که مطالعات فقهی پیرامون تحقق دادرسی شده است و پایگاه مناسبی در فقه ندارد برخالف این تصور ،باید گفت که نقش
منصفانه بسیار ناچیز باشد و رجوع به فقه را تنها در امور ماهوی ممکن بدانند آموزههای فقهی در این زمینه بسیار مهم است و حقوقدان با
آشنایی بیشتر با فقه و قواعد آن ،می تواند تأثیر بسیاری در تحقق عدالت داشته باشد .به این صورت که اصول مهمی را از میان قواعد فقهی
استخراج کند و برای هدایت منصفانه دعوا به کار گیرد.
 -3جایگاه انصاف و داوری منصفانه در کشورهای مختلف
«انصاف در علم حقوق در دو معنی به کار میرود .گاهی انصاف نزدیک به مفهوم نیمه و میانه ،دور محور برابری میگردد ،خواه برابری در
مقدار باشد یا نباشد .انصاف در این مفهوم در حقوق ماهوی و شکلی به کار میرود .مثالًٌ موقع شک در سهم دو شرکت سرمایهگذار خارجی
از منافع به دست آمده ،اصل را براساس حقوق قرار میدهند تا خالف آن اثبات شود.
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سرمایه گذار خارجی در جریان فعالیت خود با موجی از تغییرات سیاسی ،اقتصادی یا فرهنگی مواجه شده ،از اموالش سلب مالکیت میشود.
کدامین معیار و میزان میتوانند آنچه از دست رف ته ،و آنچه به دست نیامده و آنچه باید پرداخت شود را تعیین نماید؟ چه تفاوتی میان
سلب مالکیت قانونمند و سلب مالکیت غیرقانونی و از نقطه نظر جبران خسارت وجود دارد؟ آیا جبران خسارت منصفانه سلب مالکیت با
پرداخت مبلغ اسمی مال از دسته رفته محقق میشود یا جبران خسارت مناسب با پرداخت عدم النفع یا مبلغ تنزیل شده نقدی ،انجام می-
گیرد؟ اگر قانونی روشن در بین باشد پاسخ نیز روشن خواهد بود ،اما در فرض حل اختالف سرمایهگذاری خارجی به وسیله مراجع داوری
بینالمللی انصاف است که آنان را به پاسخ میرساند 1».انصاف و رفتار منصفانه ،در عدم سلب مالکیت و شرایط جبران خسارات عادالنه در
صورت مصادره یا ملی شدن ،انتقال آزاد درآمد ناشی از سرمایهگذاری و اصل سرمایه در مواردی که سرمایهگذاری به صورت کامل تثبیت
نشود برخورد منصفانه و سرانجام حل و فصل اختالفات سرمایهگذاری خارجی از طریق انصاف به کار گرفته میشود .عدالت مطلق و عدالت
طبیعی در طول تاریخ ،دو مسیر مختلف را طی کردهاند و از دو مکان متفاوت سردرآوردهاند .یکی در قانون و دیگری در وجدان .باید توجه
داشت که هم انصاف را میتوان در مقررات موضوع یافت و هم عدالت را میتوان درون وجدان یافت .در نتیجه ،اعتقاد به مفهوم عدالت
قانونی صرف ،و یا انصاف اخالقی صرف ،هیچ کدام صحیح نیست.
انصاف قاعده ای فوق عدل است و با لحاظ جوانب امر ممکن است حکم به انصاف ،حکم به عدل را نقض یا محدود کند .رجوع به انصاف
زمانی است که ،اجرای قاعده عادالنه در موردی خاص نتایج نامطلوبی به بار میآورد و وجدان اخالقی ،این طور تشخیص میدهد که لزوم
رعایت قواعدی فراتر از عدالت ،ضروری است .در مواردی که قواعد خشک مبتنی بر عدالت ،قاضی را از نظر وجدانی اغنا نمیکند ،رأی بر
مبنای قاعده انصاف ،به کمک او میآید .قاضی با در نظرگرفتن شرایط فرد مورد حکم ،در مورد او قضاوت میکند.

2

قاعده انصاف ،در جایگاه یاوری عدالت است و هدف آن چیزی جز هر چه بهتر و عادالنهتر شدن قواعد نیست ،اما از آنجا که قواعد مبتنی بر
عدالت در حالت کلی وضع شدهاند در مواردی شاید عمل به آنها عادالنه نباشد ،لذا با اعمال قاعده انصاف و با در نظر گرفتن اوضاع و
احوال و شرایط فرد ،عدالت در معنای واقعی خود اعمال خواهد شد.

3

 1-3انگلیس
همانطور که گفته شد آغاز داوری کدخدامنشانه را در نظام حقوقی نوشته علی الخصوص فرانسه میدادند .این پدیده حقوقی در کشورهایی
مانند انگلستان که داخل در نظام حقوق عرفی هستند ،سیستمی نامعتبر تلقی میشد 4.اما با این اوصاف حقوق انگلستان هم از برخورد با
داوری منصفانه ناگزیر بود .در نظامهای حقوقی کامن و به تبع آن در انگلستان این قبیل شروط را در داوری «شروط انصاف» 5مینامند.
شرط داوری منصفانه در حقوق انگلستان دارای فراز و نشیب زیادی بوده است .سابقهی طرح بحث به سه قرن پیش برمیگردد .در این
دوره قضاتی بودند که صراحتاً عدم نیاز به اعمال محض قوانین از طرف داوران را در شرایطی که اعمال این دسته قوانین موجب بیعدالتی
بشود یا اینکه نتایج ناخرسند دیگری به بار بیاورد را تأیید و تصدیق مینمودند .نمونه این عقیده را میتوان درپرونده Knox V.
 Symmondsدید .در این پرونده لرد چانلر اینگونه اظهار عقیده نمود که «داوران دارای صالحیتی مضاعف نسبت به قضات میباشند.

 1علیدوستی شهرکی ،انصاف در حل اختالفات سرمایهگذاری خارجی ،ص .264
 2آل اسحاق خوئینی ،زهرا ،مظاهری ،معصومه ،قاعده فقهی ،حقوقی انصاف ،فصلنامه فقه و حقوق اسالمی ،سال هشتم ،ش  ،47بهار  ،1391ص .142
 3همان ،ص .143
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ایشان باید عدالت مطلق را میان طرفین به اجرا درآورند .برای مثال یک داور میتواند حقی را که اعمال آن به شدت باعث تضرر طرف
مقابل میشود تعدیل نماید.

1

در یک قرن بعد در پرونده  Rolladnd V. Cassidyیک کانادایی درخواست تجدیدنظر در مورد شرط داوری کدخدامنشانه را در هیئت
مشاورین سلطنتی داشت؛ اما این شرط مورد تأیید هیئت مشاورین قرار گرفت .دادگ اه صادرکننده رأی شرط داوری کدخدامنشانه را بر
مبنای وحدت مالک با ماده  1346قانون آیین دادرسی مدنی تأیید میکرد .براساس این ماده داوران میبایست دفاعیات طرفین را استماع
نماید و ادله ارائه شده را به کار بندند و براساس موازین قانونی رأی صادر نمایند .مگر اینکه داوران به واسطه شرطی در قرارداد داوری از
این کار معاف شده باشند یا اینکه آنها به عنوان داور کدخدامنش منصوب شده باشند.

2

بحث صالحدید داوران در اعمال معیارهای فراقانونی مدتی بعد مورد تردید جدی قرار گرفت .تجربههای ناگوار متعدد از دوران صدارت
اعظمی  3در انگلستان وجود داشت.
گسترش این دیدگاه رفته رفته باعث ایجاد جبههای در مقابل داوری کدخدامنشانه گردید.

4

رویه قضایی در انگلستان نشان از مخالفت شدید با این نوع داوری دارد .در پرونده Taylor & Sonsltd. V.Barnell Trading Co.,
قاضی دادگاه تجدیدنظر اظهار عقیده نمود که :در مجموع یک قانون برای قاضی و یک قانون برای داوران وجود ندارد .قانون داوران نمی-
تواند متفاوت از دادگاهها باشد.

5

در رایی قدیمیتر در پرونده ) (Zarnikar V. Roth Schmidt & Co.انتخاب قانونی غیر از قانون داخلی انگلستان را مورد تردید قرار
میدهد .قاضی  Bankesبیان نمود که« :دادگاه می بایست به نحو کارآمدی احراز نماید که داوران قانونی را که در ماهیت اختالف
برگزیدهاند از قوانین انگلستان باشد».

6

مهمترین دلیلی که برای مخالفت با داوری کدخدامنشانه در انگلستان مطرح میشود این است که دادگاهها دیگر نسبت به مسئلهای که به
د اوری رفته صالحیت کنترل و نظارت نخواهند داشت .این در حالی است که این صالحیت کنترل و نظارت در هیچ صورتی نباید از بین
برود.

7

مخالفت با داوری کدخدامنشانه تا صدور رای در پرونده  eagle star Insuranceادامه پیدا کرد .در این پرونده جایی که اختالف دریک
قرارداد بیمه بروز کرده بود و به داوری با اختیارات کدخدامنشانه ارجاع داده شده بود قاضی رای داد که شرطی که حاوی مقررهای باشد که
به داوران اختیار عدم التزام به اصول حقوقی محض داده باشد و به آنها اجازه داده باشد که در هر مسئلهای که بروز نمود براساس تفسیر
منصفانه از قوانین و مقررات ،رای صادر نماید قابل قبول و معتبر میباشد.

8

قاضی این پرونده در توجیه رای خود بیان داشت که به عقیده وی دلیلی برای اینکه این گونه شروط قرارداد را باطل نماید وجود ندارد و از
سوی دیگر هیچ دلیلی نیست که این گونه شروط مخالف نظم عمومی باشد.
ibid

1

Ibid pp. 90.91

2

chancellorship

3

Ranine king and Jo. Anne Powell, “A Briel encounter with the deve lapment of Amiable composition in English law, P. 2.

4
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5
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این سردرگمی و ضدیت و گاهی موافقت با داوری کدخدامنشانه در رویه قضایی انگلستان با تصویب قانون داوری  1996به پایان آمد.
قانونگذار انگلستانی به واسطه آنچه افزایش کارایی قوانین داوری در انگلستان و ولز خوانده میشد قانون  1996را تصویب نمود و آن را
جایگزین قانون داوری  1975 ،1950و  1979نمود.
ماده  46این قانون مربوط به قانون قابل اعمال بر ماهیت اختالف بود .در بند ( )1قسمت ) (bاین ماده چنین مقرر شده است که« :داوران
می بایست اختالف را براساس سایر مالحظاتی که طرفین مورد توافق قرار دادهاند یا آنچه که دیوان تعیین کرده ،مورد تصمیمگیری قرار
دهند ».از این بعد استنباطی مشابه از «داوری کدخدامنشانه» میشود.
این بند نشان میدهد که استقالل طرفین اجازه می دهد که آنها اختالف خود را مبتنی بر سیستم حقوقی پذیرفته شدهای یا براساس
معیارهایی که غالباً به عنوان داوری منصفانه یاد میشوند حل و فصل نمایند.

1

همانطور که دیده شد ،قانونگذار از واژه  amiable compositionاستفاده نکرده است؛ زیرا این واژه از رویه قضایی انگلستان یا حقوق
این کشور مشتق نشده است .از سویی دیگر در انگلستان به شدت از به کار بردن اصطالحات فرانسوی یا التینی در قوانین احتراز میشود.

2

 2-3فرانسه
در سیستم حقوقی فرانسه دو نوع داوری وجود دارد .یکی داوری مبتنی بر قانون که همان داوری معمولی است و داوران همانند قضاوت با
جستجو در قوانین حاکم مسئله را یافته و اقدام به صدور رای مینمایند .نوع دیگر داوری مبتنی بر انصاف یا داوری کدخدامنشانه است.
عموماً داوران ملزم به اعمال قانون هستند مگر اینکه طرفین به آنها صریحاً اجازه داده باشند که به عنوان داور کداخدامنش عمل نمایند
(ماده  1497قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه).
منشاء داوری کدخدامنشانه در حقوق فرانسه ،به اواسط قرن سیزدهم میالدی برمیگردد ،هنگامی که اصطالح

amiablilis

 compositorکه معنای میانجیگر 3داشت و وظیفه اش تنها ارائه یک راه حل جهت تأیید و تصدیق طرفین میبود؛ شکل گرفت .این روند
تاریخی در آثار حقوقی ،نظام حقوقی نوشته و حقوق کلیسایی شکل گرفت 4.با این حال در این دوران یک شاخص میانجی amiablilis
 compositorتنها وظیفه ارائه راه حل برای توافق طرفین بر آن میداشت و عنوان داوری که بتواند رأی الزامآوری با این خصوصیت
سازشی صادر نماید برای وی متصور نبود .اما کمکم این فاصله میان نوع تصمیمگیری میانجیگر کمرنگتر شد تا اینکه در قرن  18میالدی
مرز میان داوری کدخدامنشانه و داوری برداشته شد .بنابراین این اصطالح از ریشهای میانجیگرانه حاصل شده است 5.و در حال حاضر یک
داور کدخدامنش  amiablilis compositorکسی است که اختالف را به جای اعمال قوانین محض با تکیه بر انصاف حل و فصل می-
نماید .این نوع داوری نهایتاً در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب  1806مورد تأیید قرار گرفت.

6

در قانون جدید فرانسه مصوب  ،1981ماده  1497به داوری کدخدامنشانه اختصاص یافته بود .این ماده بیان میداشت« :اگر داوران بنا به
توافق طرفین مجاز شده باشند ،میبایست به عنوان «داور کدخدامنش ،عملی کنند».

Rutherford and Sims, Arbitration Act 1996: A Practice Guide, 1996, Pare. 46.4

1

Ibid. at Para, 40.5

2

concilisror
Christie, Amiable Composition in French and English Law (1992) 58 (4) Journal of Chartered instruction of Arbitration 259,

3
4

at. P 263
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امروزه استفاده گسترده ای از داوری کدخدامنشانه و قواعد بازرگانی فراملی به عنوان پدیده بسیار شبیه به داوری کدخدامنشانه و منصفانه
در قانون و رویه قضایی فرانسه دیده می شود ولیکن با این حال کسانی هستند که نسبت به این نوع داوری در حقوق فرانسه به دیده شک و
تردید می نگرند و کارایی این داوری را به عنوان یک معمای حقوقی یا یک شرط بندی قضایی به شدت مورد تردید قرار میدهند.

1

3-3ایاالت متحده آمریکا
برخالف دیدگاه های متضادی که در انگلستان راجع به داوری کدخدامنشانه وجود داشت ،داوری کدخدامنشانه مسئله خیلی مهمی در
دادگاهها ی ایاالت متحده نیست .شاید دلیل این امر این باشد که دیدگاههای حقوقی در ایاالت متحده نسبت به داوری بیشتر شبیه به
دیدگاه فرانسوی است .در نتیجه دادگاههای این کشور تالش میکنند که دیدگاههای قضایی را نسبت به آرای داوری بیشتر شبیه به حقوق
فرانسه نمایند.

2

بعالو ه اینکه میل به پذیرش داوری کدخدامنشانه در داوری تجاری بین المللی به صراحت در ادبیات حقوقی ایاالت متحده وارد شده است.
برای نمونه ،پاراگراف  70مجموعه قوانین راهنما مقرر میدارد که « :عموماً ،داوران ملزم نیستند از قواعد محض حقوقی در موضوعات تحت
رسیدگی خود پیروی نمایند داوران میتوانند اصول گسترده عدالت را اعمال نمایند».
بیان مشابهی از این موضوع را در بخش  UCC 1-103میتوان مشاهده کرد .این بخش مقرر میدارد که« :به جز مواردی که ممکن است
به موجب مقررات خاص این قانون جایگزین شود ،اصول حقوقی و انصاف در بردارنده حقوق تجارت ،حقوق مرتبط با اهمیت قراردادی،
وکالت و نمایندگی ،استاپل ،فریب ،تدلیس ،اکراه ،اضطرار ،اشتباه ،ورشکستگی ،و سایر اسباب نافذ یا غیرنافذ میبایست به این مقررات
افزوده شوند».
این نگرش نسبتاً مثبت تقریباً به سال  1842برمیگردد .در پرونده  Swift V. Tysonجایی که اختالف از قبولی براتی که موعدش
سررسیده بود به عنوان پرداخت دین موجود ،حاصل شده بود و یکی از طرفین ادعا میکرد که قبول با حسن نیت صورت گرفته است .در
این پرونده براساس پرونده  Brash V. Seribnerاینگونه بیان شد که« :قواعد و قوانین راجع به استاد تجاری که توسط لرد مانسفیلد در
پرونده ) Luke V. Lyde (1842پذیرفته شده است تا حد بسیار زیادی از حقوق تجارت بینالمللی اتخاذ شده است نه حقوق داخلی
کشوری خاص» با پیروی از این آراء و نظرات انعکاس یافته در  UCCو مجموعه قوانین راهنما نسبت به این نوع داوری موقعیت
امیدوارکنندهای شکل گرفت.

3

هر چند که داوری با اختیار سازش هیچ گاه به صورت صریح در قوانین ایاالت متحده وارد نشده است ،با این حال برخی نویسندگان
معتقدند که این مفهوم عمالً بارها توسط دادگاه های ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفته است و این استفاده شاید از دادگاههای فرانسه
هم بیشتر باشد .دلیل این امر را این میدانند که شاید انصاف به عنوان جزء الینفک حقوق مردم توجه است.

4

Hang-Lin Yu, Amiable Composition- A Learning Curve, Journal of Inter national Arbitration 17(1), 2000at. P. 88

1

K.S. Weinberg. Op. cite. P227

2

Hong.Lin Yu, Op. cite, P96
Ibid, P. 97
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نتیجه گیری
انصاف به عنوان یک منبع حقوقی در تمام نظامهای حقوقی مطرح میباشد ،انصاف و راهحل منصفانه به تبع آن ،در معاهدات و داوریهای
بین المللی نیز به عنوان یک مرجع حکم اگر چه آمده و به آن استنادهایی ،شده اما این ارجاع و اعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و
یا داور دعوا نمیباشد.
در گام اول نیازمند این است که دو طرف دعوا به آن عالقمند باشند که مسئله از این راه حل شود و پس از آن همچنان که خواهیم دید
انصاف همواره تنها نمی تواند اجرا شود یعنی معموالً طرفین تمایلی ندارند که مسئله را تنها از راه انصاف حل و فصل نمایند.
قراردادهای سرمایه گذاری طوالنی مدت ،بندرت بدون ایجاد مشکالت فنی یا تفسیری مرتبط با استناد قراردادی ،به اجرا درمیآیند؛
بنابرای ن اولین هدف ،حل مشکالت تفسیر قرارداد است برای این منظور اغلب از تشریفات آشتی استفاده میشود( .بند  1ماده  11قانون
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کرواسی بند  2ماده قانون ایران
و تونس).

1

در بند  1ماده  12بین ایران و فنالند قانون مزبور تشریفاتی که اجازه میدهد تا راهحلهایی را برای مشکالتی که میتوانند به وجود آیند،
جستجو کرد .به طور معمول طرفین توافق میکنند که برای حل مسائل ،به صورت دورهای ،تشکیل جلسه دهند .در این حالت ،طرفین
قرارداد باید به صورت ادواری با یکدیگر مذاکره کنند و نهایت کوشش خود را برای حل دوستانه هر نوع مشکلی که میان خود به وجود
میآید به کار برند( .بند  1ماده 10قانون تشویق بین ایران و دولت رومانی بند  1ماده  8ایران و ایتالیا در بند  1ماده  9موافقتنامه تشویق
حمایت از سرمایهگذاری بی ن کشورهای عضو اکو و پروتکل اصالحی آن) از تشریفات آشتی میتوان در قالب تأسیس استفاده کرد .برای
نمونه از طریق ایجاد یک کمیسیون مختلط در این حالت میتوان تا مرحله اعطای اختیارات واقعی به آشتیدهندگان واقعی پیش رفت.
بنابراین آشتی چه به صورت رسمی باشد یا غیررسمی دارای اهمیت بسیار زیاد میباشد زیرا تشریفاتی است که اغلب درعمل مورد استفاده
قرار میگیرد .کمتر قراردادی وجود دارد که در آن چنین تشریفاتی پیش بینی نشده باشد .ولی بر عکس ،شمار اندکی از قراردادها به پیش-
بینی تشریفات داوری میپردازند به نحوی که میتوان گفت ،داوری تشریفاتی فرعی است زیرا به آن فقط در صورت عدم توفیق در آشتی
مراجعه میشود.
در کنار امتیازاتی که به طور معمول برای داوری در قراردادهای بین المللی شناخته شده مانند ساده بودن ،محرمانه بودن و مؤثر بودن ،و
اینکه سرعت تشریفات رسیدگی آن به صورت تشریفات قضایی نمیباشد .داوری موقت بیش از پیش به سمت رسمی شدن پیش میرود
ولی تشریفات داوری هر چه پیچیدهترمی شود ،به همان میزان بخش بزرگی از انعطاف خود را از دست میدهد؛ 2اما این مسئله نیز در برابر
اصل بیطرفانه بودن داوری بسیار ناچیز است .در قراردادهای سرمایهگذاری میان اشخاص و دولتها ،داوری باعث میشود تا طرفین
اختالفات خود را به مراجع قضایی کشور میزبان ارجاع نکنند و در کوتاه مدت اختالفات را حل و فصل نمایند.
به رغم دالیل مختلفی که وجود انصاف را در حل اختالفات بین المللی و امکان استناد به آن توسط مراجع حقوقی حل اختالفات بینالمللی
را ضروری می سازند ایراداتی بر این عمل وارد گردیده از جمله ایرادات مهم وارد بر انصاف ،ذهنی بودن آن است که باعث میگردد تا امکان
برداشت های متفاوت و حتی متضاد از این مفهوم فراهم آید .به عنوان مثال یکی از آرای داوری 1895 ،تبعیض نژادی را براساس انصاف
امری مشروع دانسته است ،حال آنکه در زمان ما مصداق بارز فعالیتهای غیرمنصفانه قلمداد میشود .در همین زمینه بعضی از حقوقدانان
معتقدند ،حتی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فالت قاره دریای شمار به سال  1969که براساس انصاف مندرج در قاعده
عرفی انشاء گردیده است نیز چندان منصفانه به نظر نمی رسد .با وجود این محدود کردن منابع حقوق به قانون مورد قبول تعداد دیگری از
حقوقدانان قرار نگرفته چرا که قانون نوشته شده توسط بشر هیچگاه کامل نبوده و نخواهد بود .بهمین دلیل حقوقدانان در مقام احصاء
منابع حقوق به عوامل دی گری چون انصاف ،رویه قضایی ،عرف ،اصول حقوقی و اندیشههای حقوقی نیز اشاره داشتهاند و هیچکس منکر
 1میرزایی ،علیرضا ،پیشین ،ص 427
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اهمیت قانون نگردیده است .به بیان دیگر قانون مهمترین منبع حقوق بشمار میآید ولی به سبب نقص و جمود آن در پارهای موارد چاره-
ای جز استمداد از منابع دیگر برای صدور رأی نمیماند .در چنین حالتی انصاف کمک حال دادرس و مکمل قوانین خواهد بود.
«دادگاههای ما هنوز این راهکار را آنچنان که باید بکار نمیبرند و از وسیله ای که قانون چنین صریح و ساده در اختیارشان قرار داده
استفاده نمیکنند و از گرایش به عدالت بنا به مالحظات شغلی بیم دارند .بجای استفاده از فنون و ریزهکاریهای تفسیر همین که نقصی در
قانون پیدا میشود همه در صدد تدوین مقررات جدید برمیآیند و وضع موجود را برهم میزنند بیآنکه به استواری بنایی که بجای آن می-
سازند بیندیشند .پس از چندی که این حالت تکرار میشود ثبات و اعتبار قانون از دست میرود و عدالتی نیز جانشین آن نمیشود».
پس صحبت از انصاف بعنوان یکی از منابع فرعی حقوق خصوصی ایران نیز امکان پذیر است چرا که بسیاری از قوانین و مقررات ما اگر نه
بطور صریح بلکه بطور ضمنی از انصاف نشأت گرفتهاند واین مفهوم واقعیتی حقوقی و انکارناپذیر است که حقوق بدون آن به کمال واقعی
خود نمیرسد.
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 .38لندو ،اول ؛ حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی ،ترجمه حسین محبی ،مجله حقوقی بین
المللی . 1375 ،
 .39میرشکاری ،امیرعباس ،بنیادهای داوری در حقوق بین الملل ،دی .1385
 .40خادم المسوم ،علی ،عدالت در انگلستان (سابقه-ی تاریخی دادگاههای کامن ال -انصاف -رویه قضایی -سابقه
تاریخی) ،نشریه کانون وکال ،ش  ،91مرداد و شهریور .1343
 .41عادل ،مرتضی ،قواعد انصاف در کامن ال ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،40ش
 ،1بهار ،1389
 .42حمید ،حسن ،فرهنگ حمید ،ج  ،1چاپ اول ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.1360 ،
 .43امیرمعزی ،احمد ،داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ،چاپ اول ،نشر دادگستر.1387 ،
 .44آشوری ،محمد ،مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،در کتاب حقوق بشر و
مفاهیم مساوات ،انصاف و عدالت ،چاپ اول ،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.1383 ،
 .45جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ پنجم ،انتشارات گنج دانش.1386 ،
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.1384 ، انتشارات کارنامه، چاپ سوم، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، محمدعلی، موحد.46
 انصاف در حل اختالفات سرمایه گذاری خارجی، علیدوستی شهرکی.47
 سال، فصلنامه فقه و حقوق اسالمی، حقوقی انصاف، قاعده فقهی، معصومه، مظاهری، زهرا، آل اسحاق خوئینی.48
.1391  بهار،47  ش،هشتم
.1  شماره،1387  پاییز، آوای عدالت، نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، عبدالحسین شیروی.49
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