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  هیدچک

های بین المللی از اهمیت فوق طرفی داوران در داوریاصل استقالل و بی
ت آن توسط  وجود اصل مذکور در مقررات ورعای. العادهای برخورداراست

داوران ماهیت قضایی داوری را بیش ازپیش به عدالت نزدیک نموده و موجب 
تا رای داوری به طور عادالنه صادر گردیده ودر هنگام اجرا با ایرادی  گرددمی

طرف باشد طور که قاضی دادگاه دولتی باید مستقل و بی همان .مواجه نگردد
ب طرفین نباید وکیل ایشان محسوب  بنابراین داور منتخ .داور نیز چنین است

در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی   .گردد
طرفی تفاوت گذاشته شده مالکیت فکری با تاکید براین اصل بین استقالل و بی

 در مقررات مذکور مصادیق عدم استقالل و جانبداری بیان نشده و فقط  .است
ضاع و احوالی که باعث تردیدهای موجه گردد داور قابل در صورت وجود او

 در این مقاله ضمن بیان مفهوم حقوقی استقالل و بی  .جرح دانسته شده است
های بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی طرفی در مقررات داوری

  .مالکیت فکری  بحث خواهد شد 
  

  طرفیاستقالل، بیداوری، داوری بین المللی، : واژه های کلیدی
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  مقدمه
چون هدف از داوری اعم از داوری اعم از داخلی و بین المللی مانند قضاوت 

های دادگستری حل وفصل اختالف به صورت عادالنه است هو دادرسی در دادگا
چه المللی مانند آنطرفی در داوریهای بینبنابراین رعایت اصل استقالل واصل بی

درواقع الزمه .  ر دادگاه دادگستری است ضرورت داردکه در رسیدگی قضایی د
  طرفی استرسیدگی عادالنه رعایت اصل استقالل وبی

طرف باشد داور نیز طور که قاضی دادگاه دادگستری باید مستقل و بیهمان
های صورت وفق اغلب مقررات داوریباید دارای چنین اوصافی باشد در غیر این

. گرفته و رأی صادره نیز قابل ابطال شناخته شده استبین المللی مورد جرح قرار 
طرفی در مقررات پر رنگ و دارای ضمانت این هر چقدر اصل استقالل و بیبنابر

  . اجراء بوده باشد داوری و رسیدگی و حکم صادره عادالنه و منصفانه خواهد بود
طرفی و استقالل در داوری موجب گرایش طرفین دعوا به  اصل بیوجود

 این اصل به  .گردد و در واقع کلید پیشرفت داوری بین المللی است میوریدا
 تفاوت عمده میانجیگری و  .بخشد توسط داور، ماهیت قضایی میرسیدگیجریان 

 که در میانجیگری رعایت اصل مذکور ضرورت ندارد در استداوری نیز در این 
طرفی باید استقالل و بی و بین المللی اصل ملیکه در داوری اعم از داوری حالی

 هدف طرفین دعوا از مراجعه به المللیهای بین  در داوریبه ویژه  .مراعات گردد
 و قاضی دولتی قضاوت دعواجای مراجعه به دادگاه کشور متبوع طرفین ه داوری ب

  .عادالنه و مستقل و بدون گرایش و جانبداری است
 کهور منوط به این است طرفی و استقالل دا این ترتیب پذیرش اصل بیبه

این اگر داور را بنابر  .داور را مانند یک قاضی دادگستری مورد شناسایی قرار دهیم
  یم ــــ دهتنزل حد این تا و او را بدانیم عنوان وکیل و نماینده طرف دعوا به
  ,Walton & Vitora] ودــــخواهد بـــ نقلـــمسترف و ـــطیـــب

         حتی داوران اختصاصی وکیل طرفین محسوبکه درحالی. [1982:233
 اگر آنها را وکیل طرفین  بدانیم باید از موکلین خود پیروی کنند  و اگر  .گردندنمی
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 31 : 1998الجمال و عبدل العال ، ( پیروی نکنند در مقابل آنها مسئول خواهند بود 
ط و اوصاف طرفی از شرایدر هرصورت در داوری های کنونی استقالل وبی) 

مشترک    گردد ، اعم از اینکه داور اختصاصی باشد یااساسی داور محسوب می
های دادگستری چون هدف از مراجعه به داوری به انتظار عدالت بهتر از دادگاه

 بنابراین اصل مذکور باید در هنگام داوری ملموس   ).91: 1387صفایی ،( است 
طرفی و  است در صورت ظهور عدم بی اصل مذکور بدیهیپذیرش بعد از . باشد

تواند  آثار حقوقی بوده و ذینفع با اثبات آن میدارایعدم استقالل داوران، موضوع 
   .حقوق خود را اعمال نماید 

سازمان جهانی مالکیت فکری وابسته به سازمان ملل متحد، در زمینه حل و 
زمان جهانی مالکیت فصل اختالفات مالکیت فکری نهادی را به نام مرکز داوری سا

 در مقررات  .فکری تاسیس و مقررات داوری عادی و فوری را وضع نموده است
طرفی اهمیت فوق العاده داده شده تا طرفین دعوا با مذکور به اصل استقالل و بی

اطمینان خاطر از این مقررات در حل و فصل اختالفات راجع به مالکیت فکری 
 . استفاده نمایند

طرفی در داوری ،  ضمن بحث کلی راجع به اصل استقالل و بیدر این مقاله
و قانون داوری  اصل مذکور را در مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

:  به سواالت ذیل پاسخ خواهیم داد تجاری بین المللی ایران تجزیه و تحلیل کرده و
  طرفی  وجود دارد؟  چه تفاوتی بین مفهوم استقالل و بی-1
یا این دواصل در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران در نظر گرفته شده و آ -2

همه مراحل داوری نیز نهادینه شده است و به اصطالح در همه مقررات متبلور شده 
  است ؟

طرفی داوران چه ضمانت موجهی نسبت به استقالل وبی درصورت وجود تردید-3
  است ؟اجرایی درمقررات داوری در نظر گرفته شده 

طرفی اگر مفهوم  واحدی  ولی قبل از هرچیز الزم است گفته شود که استقالل و بی
گردداما اگر دو مفهوم جداگانه داشته باشند داشته باشد یک اصل واحد محسوب می

دواصل جداگانه محسوب شده هر چند از حیث نتیجه و حکم مربوط یکسان 
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طرفی از این حیث که از الل وبیچنین الزم است گفته شود که استق هم .هستند
گذار سعی ارکان داوری عادالنه محسوب می گردد جزءاصول محسوب شده وقانون

کرده تا اصول مذکور را در اغلب مقررات داوری وفرایند آن یعنی قبل از شروع به 
  .رسیدگی و بعداز شروع به رسیدگی تاختم رسیدگی درمواد مختلف متبلورنماید 

  
   و استقاللفیطرمفهوم بی- 1
 در اغلب مقررات داوری بین المللی جدید طرفی استقالل و بی دو اصطالح 

 ارایه ها اصلی داوران آورده شده اما مقررات مذکور تعریفی از آناوصافبه عنوان 
. طرفی و استقالل تفاوت وجود دارد است بین اصطالح بیبدیهی  .ننموده اند

 اصطالح استقالل معادل و Impartiality معادل طرفیاصطالح بی
Independentce این دو اصطالح برخالف تصور بعضی از محققان .باشدمی  

 حیث از ]172 : 1396 و تاپ من ، مترجم میرفخرایی ، 59 : 1378جنیدی ، [
 هرمفهوم و معنی تفاوت اساسی داشته و در مقررات و قوانین داوری بین المللی به 

طرفی و استقالل  از نظر لغوی بین اصطالح بی .دو اصطالح تاکید شده است
  . موثر خواهد بودرسیدگیتفکیک بین این دو در  تفاوت وجود دارد

  
  
  
  

  1طرفی بی-الف

داری و فکری ، جانبطرفی در واقع طرفداری ، تمایل ، هم بیکلمه متضاد 
ضاد ـــــعادل متـــــــ م[Alam, 2004:3]حقوقی نویسندگان . تبعیض است

Impartiality را bias و Prijudice  انددانسته.   
 به تمایل یک داور بنفع یکی از طرفین یا مربوطتواند طرفی می بینقض 

ه ــــوم نسبت بــــن مفهـــ و ایدـــباشتمایل داور در ارتباط با موضوع دعوا 



5  اصل استقالل و بی طرفی در داوری تجاری بین المللی

 ,Redfern &Hunter] تزاعی تر استــــــقالل انـــــهوم استـــــمف

 کمتر انتزاعی داور برعکس، مفهوم استقالل و عدم استقالل ولی  ،[1991:220
       مستقل کسی است کهداور  2.تواند عینی و ذهنی باشدبوده هر چند که می

خویشاوندی و یا غیر آن با رابطه  یا وبه مفهوم وابستکی مالی  3مالیگونه رابطه هیچ
طرفی بی وم استقالل برخالف مفهومبنابر این مفه .  دعوا نداشته باشدطرفینیکی از 

 که مالک رابطه داور با طرف دعوا از حیث شخصی و مالی طوریبه  ،عینیت دارد
  . استاست که قابل اندازه گیری 

       توسط بعضی ازو 4 دیگری که در بعضی از مقررات داوریاصطالح
 به است Neutrality 5 شده است اصطالح استعمالدانان در این زمینه حقوق

 مترادف راطوری که این اصطالح باعث ایجاد ابهام گردیده است تا جایی که آن 
Impartiality اما   .انددانستهNeutrality اش اشاره  معروف و شناخته شدهجنبه

 و هنگامی که طرفین از تابعیت متفاوت هستند و داور دارد 6طرفی تابعیتیبه بی
  .یک از طرفین یکسان نباشدبا تابعیت هیچ باید آنکنند تابعیت سوم انتخاب می

 جایی است که یک طرف در Neutralityدانان مفهوم  نظر برخی از حقوقاز
 کلی و یا از حیث شخصیتی به طورشخصی را به عنوان داور انتخاب نموده که به 
        اوتــــقضده ـــــعیین شـــــطرف او گرایش داشته با این حال داور ت

مال ـــــرفین اعــــه طــــسبت بـــــود را نـــــانه خرفـــطبی
 مفهوم فقط در مورد این  .[Lalive, 1969:22 &Redfern ,1991:221]نماید

     و بایدشدهداور منتخب طرفین صادق است اما سرداور بدون گرایش انتخاب 
  . طرف باشدبی

 یا داشتهت ذهنی این مهم نیست که داور نسبت به یکی از طرفین تمایالبنابر
 (Impartiality)طرف  این است که بیمهم (Neutrality or non نداشته باشد

 دعوا معموال در داوری تجاری بین المللی داور انتخاب شده توسط طرفین  .باشد
 داوری که بیانگر جلساتبرای از دست ندادن موقعیت خود، از اظهار نظر در  

 انجمن  مقررات  .کندخودداری میرفین است، فکری او با یکی از طگرایش و هم
 این زمینه مواردی را در 7داوری آمریکا و اصول اخالقی کانون وکالی بین المللی
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که داوران متمایل  اول این .سته نموده ایکارهایی را ارا نموده و راهبینیپیش 
(non neutral) نتخاب فکری با طرفی که آنها را ا و همگرایش داورانی که یعنی

 و منصفانه و عاری از عیب عمل نیتنموده دارند در همه عرصه ها باید با حسن 
 های تاخیر در دادرسی استفاده شیوه به عنوان مثال چنین داورانی نباید از  .نمایند

 و نباید به طور زیرکانه داده قرار تحت فشارکه شاهد طرف مقابل را کنند یا این
بدیهی است . نماینده یاقعی در جلسات داوری ارااظهارات گمراه کننده و غیرو

قبل از صدور رای از موارد جانبداری است ) یا داور(اظهار نظر ماهوی دادرس 
 حتی اگر داور براساس معلوماتی که به طور شخصی قبل  ).69 :1381بروجردی، (

از طرح دعوا بدست آورده باشد و در دادرسی آن را دخالت دهد داور در حد 
  .   )72:همان ( کند تنزل پیدا میشاهد 
  
  

  استقالل) ب 
 داشتن، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن و یا به آزادی یعنی استقالل

 مفهوم. ]147 : 1379عمید، [  وابسته بودن استمتضادجای بلند آمدن است و 
  .طرفی نبوده و قابل جایگزینی نیستاستقالل به هیچ وجه مترادف با مفهوم بی

       طرفی کمتر انتزاعی بوده هر چند که مفهوم بیبرخالف استقالل مفهوم
 داور مستقل کسی است که  . و شخصی باشدذهنیتواند هم ماهیت عینی و هم می
 از طرفین نداشته یــــکهیچبا ) خویشاوندیمثل (گونه رابطه مالی و غیر آن هیچ
ندی اعم از سببی یا نسبی ،  مالی و خویشاورابطه  .[Calvo,1998:64]باشد

که طوریهدیگر است ب یکبهها رابطه شغلی و حرفه ای موجب وابستگی انسان
 قضاوت نتوانداش ممکن است که شخص برای حفظ منافع بالقوه مالی و خانواده

 مالحظه قابل بدیهی است منظور از این منافع بالقوه منافع مستقیم و  .عادالنه نماید
 خدشهین هر گونه منافع احتمالی و ضعیف و غیرمستقیم باعث ایجاد بنابر ا . است

موجب تردید چنین هر گونه رابطه خویشاوندی  هم .گرددبه استقالل شخص نمی
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الزم به ذکر است که در خصوص موضوع استقالل و   .گردددر استقالل طرف نمی
ضوع موجب  باید گفته شود که افراط در این موتجاریعدم رابطه شخصی و یا 

 در هر صورت ممکن است داوران کهچوندور شدن از اهداف اصلی داوری است 
 داوران همواره تاکید انتخاببا طرفین روابط تجاری داشته باشند و از طرفی در 

 آشنایی نسبی اختالفشده که داور باید نسبت به حوزه های فنی ، تجاری موضوع 
 ممکن است خاص ارتباط نسبت به رشته این فقدان هر گونهبنابر . داشته باشند

       .موجب بروز اشکال و زیان گردد و اجرای عدالت را تحت تاثیر قرار دهد
در واقع  . ای از ارتباطات یا بعضی از روابط اجتناب ناپذیر استاین درجهبنابر
 هر ارتباطی فی نفسه برای سلب صالحیت داور کفایت کند این امر چهچنان

. گردد بیشتر جریان داوری در تمامی مراحل دادرسی میچهن هر موجب گسیخت
 Commonwelath Coatings Corp V.Continentalدر دعوایقاضی وایت

Casualty co. است  گفته1968 سال در[Redfern,1991:221]  :جهت هب
 از بازار نیستند و این امر در وظیفه جداکه اغلب داوران اشخاص کاری بوده و این
ترین  صالحیت داورانی که بیشعدممن خود دلیلی بر ، ری آنها موثر استداو

  .بینمنمیاطالعات را داشته و توانایی چنین ظرفیتی را دارند 
  
  
  
  طرفی و استقاللبیرابطه بین - 2

کامال متفاوت طرفی و استقالل بی  گردید دو اصطالح مالحظه طور که همان
 و الزم عین حال در بعضی از موارد در  .ندنیست 8بوده و قابل جابجایی و تعویض

 بودهکه داوری که استقالل نداشته باشد در مظان اتهام طوریهدیگر بوده بملزوم یک
 از طرف دیگر در بعضی از موارد شخص  .طرفی خود را از دست خواهد دادو بی

  .داستقاللش حفظ شده باشطرفی را از دست داده اما  با رفتار خود بیاستممکن 
  . مذکور کامال متفاوت هستنداصطالحبنابر این دو 
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      هدف از ارجاع امر به داوری به جای مراجعه به الملل روابط بین در
نظام داوری فضای هم سطحی  .  عدالت استاجرایهای دادگستری در واقع دادگاه

دهنده  و فصل اختالفات دو کشور وام حل مثال برای  .کندرا برای طرفین ایجاد می
 در  .طرف و مستقل باشند بیتوانندو وام گیرنده دادگاه کشورهای طرفین نمی

    . شود میمعرفیطرف عنوان یک روش رسیدگی بیهچنین شرایطی داوری ب
 قراردادمثال در  . طرف نباشند موجب نقض غرض استاین اگر داوران بیبنابر

 اعطای اتمی در ایران که متضمن همکاری ایران و فرانسه برای احداث یک نیروگاه
 در دعاوی فیمابین 1979در سال  . وام و ضمانتنامه بود شرط داوری ذکر شده بود

عنوان کشور وام گیرنده به همین ه در محاکم ژنو و پاریس مطرح شده بود ایران بکه
 از استناد به شرط داوری به این علت هدف بدیهی است  9. کردناد استداوریشرط 
طرف  بیممکن است که مذکوره پرونده از محاکم دادگستری کشورهای بود ک

   .باشند خارج گرددن
باشد و حق  عدالت می و راهبردی داوران از اصول اساسیاستقاللطرفی و بی

طرف و مستقل و  داور یا داوران بیتوسطاساسی طرفین است که موضوع اختالف 
      حقق چنین شرطی موجب خواهیم دید که عدم ت .منصف حل و فصل گردد

  .گردد تا رای داوری در معرض بطالن قرارگیردمی
این  معیار  سازمان جهانی مالکیت فکری مقررات داوری 22 ی مادهمندرجات

  :داردمی مذکور مقرر یماده . تعیین داوران استدر سازمان 
  . طرف و مستقل باشند هر کدام از داوران باید بی-الف
 قبولی ازاند باید قبل دید شده و سایر داورانی که انتخاب شدههر داور کان-ب

      هر گونه اوضاع و احوالی که موجب شک و تردید موجه در مورد استقالل و
  . نمایداعالمبه طرفین و مرکز شود آنها می طرفیبی

اگر در جریان داوری اوضاع و احوال جدیدی که موجب شک و تردید -ج
طرفی داور باشد بوجود آید داور باید فورا چنین الل و بی در مورد استقموجهی

  . را برای طرفین، مرکز و سایر داوران افشاء نمایداحوالیاوضاع و 
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 امر بعد از مطالعه مقررات بین المللی از جمله مقررات بادی است در ممکن
ای برای گونه ضابطه شود که این مقررات هیچگفته سازمان جهانی مالکیت فکری

که  از ناحیه طرفین تعیین نکرده است در حالیمنتخبعیین داوران خاصه داوران ت
گردد طرفین دعوا  میمشخص سازمان مذکور مقررات داوری 22 یبا دقت در ماده

 در واقع مالک موجود  . نمایندتعیینعنوان داور خود هتوانند هر شخصی را بنمی
. کندخاب اشخاص محدودیت ایجاد می انتدر مذکور برای طرفین دعوا  22در ماده

 شامل تمامی داوران است و فرقی بین 22 یتوان گفت که عمومیت ماده میاینبنابر
 ناحیه طرفین و سرداور و یا داوران تعیین شده توسط موسسات ازداوران منتخب 

       تمامی داوران مذکور باید اشخاص  . نیست های دادگستریدادگاهداوری یا 
  .ف و مستقل باشندطربی

هستند و ) قضاوت کننده( منتخب طرفین در واقع داور داوران بر این عالوه
 داوری بین دیوان  مقرراتدر  . طرف عمل نمایندهرعنوان وکیل مدافع هنباید ب

     . شده استدادهای به این نکات توجه برای رفع هر گونه شبهه 10المللی لندن
 .  مقررات مذکور تضمین کننده عدالت است22 ی مادهضابطهتوان گفت می

های احتماال برخالف برخی از داوری( در داوری بین المللی طرفی و بیاستقالل
توان گفت که  می . کننده عدالت در جریان رسیدگی باشدتضمینتواند می) داخلی

 حقوق طرفین در هنگام دادرسی  به تاکید در رعایتنیازیطرفی با وجود اصل بی
تواند طرفی میاصطالح بی . یا حق دفاع نیست جمله ایجاد فرصت مناسب واز

 که ] 172 : 1369تاپ من، [   برخی معتقدندجائیکه همه این موارد باشد تا شامل
که ضابطه و طوریه  استقالل نیز باشد باصطالحتواند شامل طرفی میاصطالح بی

طرفی محکمه همین بس که ی در اهمیت ب  .طرفی خواهد بودمالک اصلی فقط بی
طرفی دادرس و داور شرط الزم بلکه کافی برای دادرسی عادالنه و گفته شود بی

قل بود ولی نسبت به طرفین تتوان مسمی) Redish 2001:12( است منصفانه
درهر صورت  هدف  از تاکید نسبت به ) vencent, ,2003:492(جانبداری کرد

 عدالت نه فقط  .تساوی اجرای عدالت استطرفی و رعایت اصل استقالل و بی
      باید اجرا شود بلکه اجرای آن باید به طور کامل مشهود وملموس باشد
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در قران کریم بارها به اجرای عدالت در همه موارد ازجمله ) . 333 :1383آشوری ،(
آیه (واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل : نماید در هنگام دادرسی تاکید می

واذا قلتم : نماید  حتی در گفتار ودر همه موارد بر عدالت تاکید می ). سوره نساء58
در روایات نیز نه تنها براین امر تاکید شده بلکه به ) .  سوره انعام152آیه (فاعدلوا 

به . اجرای عدالت ملموس و مشهود دستورات و احکام خاصی وارد شده است 
ر دادرسی و رعایت مساوات را در تشریفات طرفی کامل دبی) ع(طور مثال علی 

 عام ودر مسجد را توصیه ءحتی به انجام دادرسی در مال . داندرسیدگی الزم می
محدث نوری (کند زیرا دادرسی در جای خلوت را موجب وهن دانسته است می
 بدیهی است دادرسی در جای غیر علنی دادرس را قادر خواهد  ).38 :1347،

چنین موجب ورود اتهامات گردد  که بخواهد رفتار نماید  و همساخت  تا هر طور
من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی : فرماید می) ع(علی   ). 38 :1999موسوی ،(

االشاره و فی النظر و فی المجلس یعنی کسی که بین مردم  به قضاوت اشتغال ورزد 
 اصحاب دعوا مساوات باید در نگاه کردن ، در محل نشستن ودر اشاره کردن بین

نهج البالغه نیز به همین امر  46 یدر نامه) . 157: 1410حرعاملی ، (برقرار کند 
کرد و رفتار خلیفه عمل)  ع(حتی علی ) . 74 : 1374شهیدی ، (تاکید شده است 

دوم را در هنگام دادرسی که با او به احترام رفتار کرده و با کنیه ابوالحسن او را 
بنابراین برای  ) 249 :1358بلغی ،(سند دیده و به او متذکر شده بود صدا کرده ناپ

طرفی خود را ثابت کند باید در تمام شئونات دادرسی مراقب رفتار و که داور بیاین
طرفی خود را هم در مسایل شکلی و هم ماهوی اعمال عملکرد خود بوده و بی

اضی التسویه بین الخصمین یجب علی الق:  در واقع چنین امری واجب است  .نماید
 1419حسینی (و ) 72جلد اول،  :1365شهیدثانی ،(و ) 139 : 40جلد: نجفی ، بیتا( 
  ) .30 ،10جلد:
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  داوریالمللی بین طرفی در مقررات بیاستقالل و - 3
 مقررات داوری بین المللی به هر دو معیار استقالل و بی تمامی در تقریبا

 قانون نمونه داوری 12 قواعد داوری آنسیترال و ماده 9 ماده. طرفی تاکید شده است
  . نموده اندتاکید اصطالح استقالل و بی طرفی  دو هربهآنسیترال 

 واشنگتن در مورد حل و فصل 1965 کنوانسیون 52 و 35 ماده مطابق
، همچنین مطابق ماده  و اتباع دیگر هادولتاختالفات مربوط به سرمایه گذاری بین 

 باید بی طرف و مستقل داور ول اخالقی کانون وکالی بین المللی اص مقررات 4
 داوران بین المللی نیز که بین برایدر اصول اخالقی کانون وکالی بین المللی . باشد

 سرداور قایل به تفکیک وضوابط مورد نظر برای داوران منصوب و داوران منفرد 
) 3(و ) 2 (5 یماده. شدنیست شرط بی طرفی و استقالل بعنوان شرط اساسی می با

-هب دارد که تمامی داورانی که مقرر مینیز  داوری بین المللی لندندیوانمقررات 
  .طرف باشند مستقل و بیبایدکنند موجب این قواعد داوری می

 در عین نیز انجمن داوری بین المللی آمریکا بین المللی داوری قواعد 7 یماده
 ، با این حال و اجازه شرط خالف داده است مودهنحالی که به آزادی طرفین توجه 

غیر از مواردی که طرفین برخالف آن هب: طرفی و استقالل داوران تاکید داردبر بی
 طرفانه و مستقل عمل بیبصورتموجب این قواعد هتوافق کرده باشند داوران ب

  .نمایدمی
فوق فقط از  تمامی مقررات برخالف اتاق بازرگانی بین المللی مقررات اما

طرفی ذکری به میان نیاورده  از اصطالح بیواستقالل داوران سخن به میان آورده 
 طرفین باقی ازهر داور باید مستقل  :  مقررات مذکور)1 (7 یماده طبق . است
  11 .بماند

 شرط استقالل توجه شده است ، به  اتاق بازرگانی بین المللی چند در متن هر
 است بدین معنی که یک داور تعیین آنبر مفهوم اروپایی با این اوصاف تاییدی 

 عامل طرف تعیین کننده است یاای عمل کند که گویی نماینده گونهشده نباید به
   .[Park,Paulsson,1990:212] طرفی اقدام کندیعنی باید با قید بی
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-بی  استقالل را شاملمفهوم اتاق بازرگانی بین المللی مقررات واضعین شاید

 در هر صورت مطابق  .اندندانستهطرفی رفی دانسته و نیازی به قید اصطالح بیط
تواند مبتنی بر ادعای  داور میجرح اتاق بازرگانی بین المللی مقررات 11 یماده

- این قید سایر علل مطمئنا شامل عدم بیبنابر  12.عدم استقالل یا سایر علل باشد

رسد که قواعد داوری  مینظرهب. [Bond,1984:175]  شودطرفی داور نیز می
که از ظاهر چوناست طرفی تفاوتی قائل نشده  بین استقالل و بینیز 13آنسیترال 

بین دو اصطالح مذکور چنین چیزی ) یا( حرف از قواعد مذکور و استفاده 9 یماده
 از اصطالح فقط  1996 مصوب انگلستان در قانون داوری  .قابل برداشت است

 اوضاع و کهاین : زمینه ای برای جرح داوران نام برده شده استعنوانهب» طرفیبی«
 این به14.طرفی داور شود در باره بیموجهی موجود منجر به شک و تردید احوال

که  حقوق انگلیس مفهوم استقالل و عدم استقالل جایگاهی ندارد مگر ایندرترتیب 
طرفی داور ی در باره بیموجه از طرفین موجب شک و تردید یکیرابطه داور و 

علت فقدان هتوان داور را ب انگلیس در هر مورد نمیدرتوان گفت  یعنی می .شود
  .گردد) جانبداری(طرفی  منجر به فقدان بیکهایناستقالل مورد جرح قرارداد مگر 

عنوان اصول انصاف طبیعی در حل ه دو اصل اساسی بفقط حقوق انگلیس در
که هر قاضی و یا داور اول این:  استشدهفین در نظر گرفته و فصل اختالف طر

که به هر یک از طرفین دعوا  دوم این .نباشدباید در دعوا جانبداری نکرده و ذینفع 
     .[Bernstein, 1998:81]فرصت کافی برای دفاع داده شود

 بین المللی ایران به تبعیت از قانون نمونه داوری تجاری قانون داوری در
قانون ) 1 (12 یماده. طرفی ذکر شده است و بیاستقاللسیترال هر دواصطالح آن

  : دارد میمقررداوری تجاری بین المللی ایران 
 تردیدهای در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث داور

که واجد اوصافی که مورد طرفی و استقالل او شود و یا اینی در خصوص بیموجه
و نظر طرفین بوده است، نباشد هر طرف صرفا به استناد عللی که پس از  توافق

تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان  از آنها مطلع شده میداورتعیین 
  . مشارکت داشته است، جرح کنداوتعیین 
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گونه اوضاع و احوالی را باید هر شودمی داور پیشنهاد عنوانهبشخصی که ): 2(
داور  . شود افشاء نمایدطرفی و استقالل او می موجه در مورد بیتردیدکه موجب 

عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و  بهانتصابباید از زمان 
 مگر [Barker&Davis,1989:116]  به طرفین اطالع دهدتاخیراحوالی را بدون 

رسد که  مینظرهب  .ان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشدکه قبال آناین
  . طرفی تفاوت قایل شده است بین دو اصطالح استقالل و بیگذار،قانون

  
   و جانبداریاستقاللموارد عدم - 4

شود که فهرستی از مواردی  و داوری ملی سعی میداخلی در حقوق معموال
 باشد ارایه گردد و اگر چنین فهرستی در داوری طرفیکه بیانگر عدم استقالل و بی

ین ی معیار و ضوابط تعیین شده برای قضات درآهمانداخلی تعیین نگردیده باشد از 
 الزم به ذکر است که اصوال در مورد اوصاف با این  .شوددادرسی استفاده می

 نظر گرفته طرفی و استقالل آنها دربی انعطاف ونرمی در ارتباط با میزانی ازداوران 
شود که تحت  داده میاجازه یعنی در داوری به داوران برخالف قضات  .شودمی

 نمایندشرایطی با طرفی که آنها را انتخاب کرده تماس برقرار 

[Defina,1999:386] .المللی فهرست جامعی از مواردی که  در داوری بیناما
المللی گردد وجود ین و استقالل داور بطرفیموجب تردید موجهی در زمینه بی

 با این  . زمان و هر مورد متغیر استهرکه شرایط و اوضاع و احوال در ندارد چون
 نزدیک با یکی از خویشاوندیاوصاف مواردی از جمله در استخدام بودن، رابطه 

 همسر یکی از باطرفین، نماینده یا مشاور بودن یا رابطه خویشاوندی نزدیک 
اگربدون داشتن و یا   .تواند تعیین کننده باشدنها میطرفین ، یا با شاهدین آ

وابستگی در طول جریان داوری رسیدگی جانبدارانه نموده در واقع بی طرفی را 
   .باشندرعایت نکرده 

 سعی کرده مواردی که بیانگر 469 ی مدنی ایران در مادهدادرسیین ی آقانون
  : دارد مذکور مقرر مییماده. کندعدم استقالل است ذکر 
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 اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی تواند نمیدادگاه
  : طرفین 
  . کمتر از بیست و پنج سال تمام باشدآنانکسانی که سن -1
  . ذی نفع باشنددعواکسانی که در -2
 اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از ازکسانی که با یکی -3

  .طبقه سوم داشته باشند 
 باشند کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا  یاکسانی که قیم -4

  .یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
  . همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشندیاکسانی که خود -5
 اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی ازکسانی که با یکی -6

 اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال ازقه سوم با یکی تا درجه دوم از طب
  .دادرسی کیفری داشته باشند

 همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه یاکسانی که خود -7
 دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا اصحابدوم از طبقه سوم او با یکی از 

  . مدنی دارندسیدادرسببی تا درجه دوم از طبقه سوم او 
  . آنانماموریت حوزه  درکارمندان دولت -8
 داوری تجاری بین المللی شیوه مناسبی برگزیده شده و قانون هرصورت در در

و ) 1 (12 ی استقالل ذکر نشده است و فقط در مادهعدممصادیقی از جانبداری و 
دیق  با این حال یکی از مصا . استشدهذکر » تردید های موجهی«جمله ) 2(
 داوری تجاری بین المللی ایرانقانون ) 1 (11 یمندرجات ماده» تردیدهای موجه«

  :است
 که اختالف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء مادامیتواند  ایرانی نمیطرف 

 حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع اختالفملزم شود که در صورت بروز 
 تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی انهمنماید که آن شخص یا اشخاص دارای 

  .دارند
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گردد داوری تجاری بین المللی ایران در راستای  میمالحظهگونه که همان
چنین در طرفی تاثیر گذار دانسته است؛ هم را در بیتابعیتم، . د. ا.  ق456 یماده
لث انتخاب  نموده که سر داور را باید از کشور ثاتاکیدبه مقام ناصب ) 4 (11 یماده

  . باید از بین اتباع کشور طرف دیگر تعیین نگرددممتنعچنین داور طرف نماید و هم
 اقتضا دارد که اتباع بیگانه وتابعین کشور و اصل تساوی اراده حاکمیت اصل

چه در مورد داور اهمیت دارد  نداشته باشد آنطرفیتابعیت تاثیری در استقالل و بی
) 1961( در کنوانسیون ژنو  . نه تابعیتاوستتجربه شایستگی علمی و اخالقی و 

  بیگانه پیش بینی نشده استانتخابگونه منعی یا توصیه ای در مورد نیز هیچ

    .]14 و 15 : 1377صفایی ، [
چه گفته شد قانون داوری تجاری بین المللی ایران  از آنغیرهب هر صورت در

با این  . م به ذکر مصادیق ننموده است اقداآنسیترالدر راستای قانون نمونه داوری 
 و گرایش به یک طرف کافی است که تمایلتوان گفت که صرف ظهور اوصاف می
که از بعضی آراء  باشد، کما اینندادهطرف ندانند هر چند که کاری انجام داور را بی

 چنین موضوعی قابل انگلیسهای  دادگاهوصادره توسط دادگاه عالی آمریکا 
 اظهار صـــرف های فدرال آمریکا، دادگاهالزم به ذکر است کهست البته برداشت ا

 ,Http://WIPO, Events]اندندانسته تمایل را برای سلب داوری از داور کافی

1994:3].   
 بیان 469 یین دادرسی مدنی در مادهی را که قانون آمواردیرسد که  مینظرهب

-بین م استقالل داور در داوری تجاری از عدمواردیعنوان هتوان بکرده است می

 عالوه بر این در اکثر موارد باید  ).اول ردالبته بجزمو(المللی نیز محسوب کرد 
ای داشته و یا رابطه دارد یا خیر؟ رابطهدقت شود که آیا داور با یکی از طرفین دعوا 

 داور قبال گیرد یا خیر؟ مثال میقرارعبارت دیگر استقالل داور مورد تردید موجه هب
گونه  در این .وکیل او بوده استداده و یا برای یکی از طرفین دعوا مشاوره می

 اما در  . مستقل باشدتواندموارد چون وکیل یا مشاور حقوق بگیر وی بوده نمی
 داد، مثال کارمند و داورتوان با قاطعیت حکم بر عدم استقالل بعضی از موارد نمی

 نتایج متفاوتی داشته المللیهای بین تی بودن داور، در داورییا مشاور و یا مقام دول
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 مقام حکومتی کشور عنوانهبکه قبال علت اینهمثال در یکی از موارد، داور ب . است
 در یک داوری کهحالیگیرد؛ در عربستان سعودی بوده مستقیما مورد جرح قرار می

 قبال مشاور داورانکه یکی از بین دولت نیکاراگویه و شرکت مواد غذایی آمریکایی 
 قراردولت آمریکا در موضوع داوری بوده اما جرح واقع شده مورد قبول 

   .[Berg,A,1997:509]نگرفت
 مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران مواردگونه  است در اینبدیهی
  .کند دعوا برای ایراد جرح کفایت میطرفینوطن بودن داور با یکی از صرفا هم
قانون داوری تجاری بین المللی ایران و ) 2(و ) 1 (12 یمادهچه از  آناما

شرح هشود ب میاستنباط سازمان جهانی مالکیت فکری مقررات داوری 22 یماده
  :گرددذیل تبیین می

 و احوالی که اوضاعدر صورت وجود : وجود تردید های موجه نه احتمالی-1 
 قابلطرفی و استقالل داوران گردد داور باعث تردیدهای موجه در خصوص بی

  .جرح می باشد
چه اوضاع و احوال کند بلکه چنان و سوءظن کفایت نمیتردیداین صرف بنابر

 پس  . موجه ایجاد نمایند موجب جرح داوران استتردیدو قراین و اماراتی که 
احوال که  المللی ایران هرگونه اوضاع و بین قانون داوری تجاری 12 یمطابق ماده

 ی که در متن مادهحالیاست در قرار گرفته  موجب تردید موجه است مد نظر قطعاٌ
  است قانون داوری تجاری بین المللی ایرانالگویکه ) آنیسترال( قانون نمونه 12

از این  .  شده استقید 15»ممکن است موجب تردید موجه شود« و جمله اصطالح
 سازمان جهانی مللی ایران و مقررات داوری حیث بین قانون داوری تجاری بین ال

رسد که متون مذکور نسبت به متن قانون نظر میه ب . نیستتفاوتی مالکیت فکری
  .تر است این حیث منطقی تر و معقولازنمونه 
سازمان  تجاری بین المللی ایران و مقررات داوری داوریمطابق قانون -2

ه افشاء هر گونه اوضاع و احوال که  داوران نسبت بوظیفه جهانی مالکیت فکری
 مستمر بوده و نه تنها قبل از قبولی بلکه بعد از قبولی و تا نمایدتردید موجه ایجاد 
این اگر داور با یکی بنابر  .[Baker&Davis,1989:116]داردختم دادرسی ادامه 
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ن  از صدور حکم ایبعداز طرفین دعوا تعارض منفعت داشته و آن را افشاء نکند و 
 حکمتوان میآیا موضوع آشکار گردد و حکم صادره مورد چالش قرار گرفته باشد 

سازمان را باطل کرد؟ قانون داوری تجاری بین المللی ایران و مقررات داوری 
 پاسخی به این سوال نداده و در مرحله اجرای حکم صراحتا جهانی مالکیت فکری

سخ نداده است ، با این اوصاف  صراحتا پا1958 نیویورک کنوانسیوننیز مقررات 
. گردد برخالف نظم عمومی محسوب میحکمیتوان گفت اجرای چنین می

 اجرای رأی صادره خودداری ازتوان ب کنوانسیون مذکور می) 2 (5یبراساس ماده
ی ی ایران چنین رأالمللیقانون داوری تجاری بین ) 2 (34 ینمود و مطابق ماده

  . استباطل 
 از انتخاب و یا بعد از بوجود بعد 16 است که بدون تاخیراینن وظیفه داورا-3

 به  . را به طرفین و سایر داوران اطالع دهندموضوعطرفی بی احوالآمدن اوضاع و 
 در این اطالع رسانی تاخیر نماید چنین تاخیری موجب تضرر داوراین ترتیب اگر 

     خسارت وارده مدنی مسئول جبرانمسئولیتطرف دعوا گردد براساس قواعد 
  . باشدمی

گونه حق  اقتضا دارد که به چنین داورانی هیچحقوقی بر این موازین عالوه
 گفت عمل داور در افشاء نکردن موضوع توان در واقع می .ای تعلق نگیردالزحمه

ت داوری بوده و از ا و تشکیل هیداورییک عمل اداری بوده که قبل از شروع به 
  .ت قضایی نخواهد داشتاین حیث داور مصونی

 تجاری بین المللی ایران داوران وظیفه دارند که موضوع داوریمطابق قانون -4
که داوران توسط طرفین یا توسط  داوران اعم از اینسایرمذکور را به طرفین و 

 مقررات داوری .  شده باشد اطالع دهندانتخابموسسه داوری و یا توسط دادگاه 
 تنها داوران را مکلف به اطالع رسانی راجع به این نه کریسازمان جهانی مالکیت ف

 نموده بلکه مکلف نموده تا موضوع را به اطالع مرکز داورانامر به طرفین و سایر 
  .داوری نیز برسانند

 تجاری بین المللی ایران هر طرف صرفا به استناد عللی داوریمطابق قانون -5
 این اگر بنابر .تواند داور را جرح نمایدی مطلع شده مآنهاکه پس از تعیین داور از 
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 راجع به اوضاع و احوال موجود که داور در هنگام انتخاب و تعیین یک طرف
 و با علم اطالع داشته نماید میطرفی و استقالل ایجاد تردید موجه در خصوص بی

 تواند اقدام بهدیگر نمیاست به این موضوع اقدام به انتخاب داور مذکور نموده 
 به نسبت سازمان جهانی مالکیت فکری  جرح داور نماید، در حالی مقررات داوری

  . تصریحی ندارداین امر 
  این امر از بدیهیات بوده لذا در مقررات داوری چونرسد که  مینظرهب

 نشده است با این حال قانون نمونه آنسیترال گنجانده سازمان جهانی مالکیت فکری
 تجاری بین المللی ایران راجع به این داوریمانند ) 2 (12 یدر قسمت اخیر ماده

  .امر تاکید دارد
 سازمان جهانی مالکیت فکری  است که مقررات داوری ذکر اینجا الزم به در
 واقعنماید و در طرفی و استقالل را تضمین میای تنظیم شده که اصل بیبگونه

وا گردیده تا در اجرای ای موجب اطمینان خاطر طرفین دعگونههسعی شده که ب
سازمان  مثال مقررات داوری  . طرف دیگر با مانع جدی برخورد نکندصادرهحکم 

جهانی مالکیت فکری در عین حال که اصل آزادی طرفین را در مورد تابعیت 
. طرفی تاثیر داده استای در بیگونهه را نیز بتابعیت داوران پذیرفته با این حال

  :داردرات داوری مقرر می مقر20 یمادهچنانکه 
  . در مورد تابعیت داور به توافق برسندبایدطرفین دعوا )الف
چه  چناننرسند تابعیت داور منفرد یا سرداور به توافق مورداگر طرفین در  )ب

 کشورطرفین ویژگی خاصی را تعیین نکرده باشند داور باید از کشوری غیر از 
  .متبوع طرفین انتخاب گردد

طرف از حیث تابعیت فقط در گردد تعیین داور بیمیه مالحظه  کطورهمان
 .اند که طرفین در انتخاب او به توافق نرسیدهمورد داور منفرد و یا سرداور است

این طرفین اختیار دارند که داور منتخب خود را با هر نوع تابعیتی که بخواهند بنابر
 قانون داوری تجاری بین المللی )1 (11 یکه مطابق مادهدر حالی  . نمایندانتخاب

 الزم به ذکر است که  .توانند در مورد تابعیت داور توافق نمایندایران طرفین نمی
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) ب (20 یقانون داوری تجاری بین المللی ایران مانند ماده) 4 (11 یمطابق ماده
  .طرفی داوران لحاظ نموده استیموضوع تابعیت را در ب

 تضمین هر برای سازمان جهانی مالکیت فکری ی  داورمقررات بر این عالوه
 طرفین دعوا را از ارتباط با مرجع داوری و داوران طرفیچه بیشتر رعایت اصل بی

  :دارد مقرر می45 یمادهکه در چنان. منع نموده است 
موجب این مقررات و یا در مواردی که داوران جایز هکه بغیر از مواردیه ب

و یا نمایندگان آنها حق ندارند در خصوص  رفین دعوایک از طبدانند، هیچ
 ارتباط  .جانبه با داوران برقرار نمایندموضوعات اصلی مربوط به داوری ارتباط یک

در خصوص موضوعات مربوط به تشکیالت داوری مثل فراهم کردن مکان داوری 
  .، تعیین تاریخ یا زمان استماع دادرسی بالمانع است

 در راستای حفظ نیز سازمان جهانی مالکیت فکری  داوری مقررات 21 یماده
 یا کسانی که به نمایندگی از دعوا از طرفین یکهیچ :دارد کهطرفی مقرر میاصل بی

 داوری داشته باشند کاندیدایجانبه با نمایند حق ندارند که ارتباط یکآنها عمل می
 در مورد استقالل آنها  در مورد اوصاف آنها، و در دسترس بودن وتوانصرفاٌ می

  .گو شودوگفت

 45 یاب و ماد قبل از انتخ21 یگردد مندرجات ماده میمالحظه که طورهمان
جانبه گرفته  و هدف این است که جلوی ارتباط یکباشدبعد از انتخاب داوران می

-  ایران و قانون نمونه داوری آنسیترال و همالمللی قانون داوری تجاری بین  .شود

مقررات  . ای است چنین مقررهفاقد  اتاق بازرگانی بین المللیین قواعد داوریچن
 حاوی قواعدی نیز مرکز داوری بین المللی لندن و  انجمن داوری آمریکاداوری

 سعی شده نیز 17آنسیترال در قواعد داوری  .جانبه استاست که مانع ارتباط یک
  .دین و داوران گردجانبه بین یکی از طرف یکارتباط که مانع است
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  گیرینتیجه 
 طرفی داورانبیاصل اصل استقالل و یکی از اصول مهم داوری بین المللی 

توان گفت الزمه رسیدگی عادالنه و منصفانه در داوریها رعایت  در واقع می .است
 داور مانند قاضی دادگاه دولتی بوده و جریان رسیدگی داوری  .اصل مذکور است

ت قضایی است و رأی صادره توسط داوران مانند رای قاضی محکمه نیز دارای ماهی
  .باشددارای اعتبار مختوم می

عنوان وکیل و نماینده طرفین دعوا بدانیم برخالف اصل هاین اگر داور را ببنابر
باشد الجرم باید داوران را وکالء طرفین ندانسته هر چند که توسط مذکور می

طرف دیگر جهت ایجاد تمایل و گرایش و تشویق  از  .شوندطرفین انتخاب می
   طرفین دعوا و ایجاد اطمینان خاطر در داوریهای بین المللی باید اصل استقالل و

طرفی  اصطالح استقالل و بی .طرفی وجود داشته و دارای ضمانت اجراء باشدبی
 یا گونه رابطه مالی و داور مستقل کسی است که هیچ .باشددو واژه متفاوت می
  . یک از طرفین دعوا نداشته باشدخویشاوندی با هیچ

طرف کسی است که تمایلی نسبت به طرفین دعوا نداشته ویا تمایلی داور بی
طرفی نسبت به مفهوم این مفهوم بی بنابر .در ارتباط با موضوع دعوا نداشته باشد

  .تر استاستقالل تفاوت داشته و انتزاعی
     داوری بین المللی به هر دو اصطالح استقالل وتقریبا در تمامی مقررات 

 قانون نمونه 12 ی قواعد داوری آنسیترال ، ماده9 یماده . طرفی تاکید شده استبی
 واشنگتن در مورد حل و فصل 1965 کنوانسیون 52 و 35 یداوری آنسیترال، ماده

 اصول اخالقی  مقررات4 یگذاری بین دولت ها و مادهاختالفات مربوط به سرمایه
 و 215 یالمللی و مادهکانون وکالی بین المللی اصول اخالقی کانون وکالی بین

 یالمللی لندن دادگاه داوری بین المللی لندن و مادهمقررات دادگاه داوری بین) 3(
 قواعد داوری بین المللی آمریکا انجمن داوری بین المللی آمریکا به استقالل و 7
اند اما مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی اتاق اره داشتهطرفی داوران اشبی

بازرگانی بین المللی برخالف مقررات فوق فقط از استقالل داوران سخن به میان 
  .آورده است
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 قانون داوری تجاری بین المللی ایران به هر دو اصطالح تاکید 12 یدر ماده
طرفی تفاوت صطالح استقالل و بیگذار بین دو ارسد که قانوننظر میهشده و ب

 مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری نیز تاکید 22 ی ماده .قایل شده است
  .طرفی باشندنماید که داوران باید مستقل و بیمی

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قواعد داوری سازمان جهانی 
داری بیان نشده بلکه فقط گفته مالکیت فکری مصادیقی از عدم استقالل و جانب

شده که در صورت وجود اوضاع و احوالی که باعث تردیدهای موجه در خصوص 
. گرددطرف محسوب نمیطرفی و استقالل داوران گردد داوران مستقل و بیبی

عالوه بر این داوران مکلف هستند اوضاع و احوال مذکور را قبل از انتخاب افشاء 
ز انتخاب تا پایان مراحل دادرسی اطالع دهند و این وظیفه چنین بعد انمایند هم
باشد، البته اگر تردید موجه بعد از صدور رأی آشکار شود مقررات مستمر می

توان گفت اجرای چنین اند با این اوصاف میمذکور ضمانت اجرایی قایل نشده
ب ) 2  (5 یگردد و بر طبق مادهآرایی برخالف نظم عمومی محسوب می

 باید از اجرای رأی صادره خودداری نمود و مطابق ماده 1958وانسیون نیویورک کن
  .گرددقانون داوری تجاری بین المللی ایران چنین رایی باطل محسوب می) 2 (32

مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری جهت اجرای اصل مذکور هم 
   ین دعوا را از ارتباط قبل از انتخاب داوران و هم بعد از انتخاب داوران ، طرف

  .جانبه منع نموده استیک
  

  هایادداشت
، حسن عمید . ( یعنی کسی که جانبداری نکند، کسی که تعصب نداردطرفبی -1

  )4 و 6ص ) 1379 (امیرکبیرجلد اول، انتشارات 
2 -Objective and Subjective  
3 -Financial Connection 
4-AAARules =American Arbitration Association International 
Arbitration Rules 

  عدم جانبداري-٥
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6-National Neutrality 
7 -International Bar Association Ethics for International Arbitrators 
8 -Interchangeable 

  المللي اتاق بازرگاني بين ٥١٢ L و شماره ٣٦٨٣راي داوري شماره -٩
10- London Court of International Arbitration Rules =LCIA Rules, 
Art 5 (2)& (3) 
11-Every Arbitrator must be and Remain Independent of the Parties 
Involved in the Arbitration [Art 7 (1)]  
12-An Alleged Lack of Independence or otherwise   
13 -Art(9): A Prospective Arbitrator shall Disclose to those who 
Approach him in connexion with his possible Appointment any 
Circumstances likely to give rise to Justifiable doubts as to his 
Impartiality or Independence. 
14- That Circumstances exist that give rise to Justifable doubts as to 
his Impartiality (section 24 (1) (a)) 
15-…He shall Disclose any Circumstances Likely to give rise to 
Justifiable as to his Impartiality or Independence… 
16 -Without delay 
17-UNCITRAL Rules, Art.15(3) 
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