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ر نظام حقوقی حل و فصل اختالفات نیل به عدالت به عنوان هدف اصلی در ه هدف: و زمینه 

های حقوقی حل و فصل اختالفات نیز به دو دسته داوری و شود. روشمحسوب می

های فرآیند داوری بودن یکی از ویژگیپذیری و توافقیشوند. انعطافدادگستری تقسیم می

های عدالت صوری در روند شود. هدف از پژوهش حاضر این است که جلوهمحسوب می

 های داوری مورد شناسایی قرار گیرند.گیرسید

روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده،  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات به صورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

باشد، های مهم اصل دسترسی به عدالت میجمله چالشهای داوری، از در رسیدگی ها:یافته

شود، ولی اما باید به این نکته اشاره کرد، هرچند داوری بر مبنای اراده آزاد طرفین ایجاد می

باشد. ها میها القاکننده حاکمیت عدالت در این نوع رسیدگیاصول حاکم بر این رسیدگی

ی قضایی در داوری نیز وجود دارد. علت هابسیاری از اصول و قواعد موجود در رسیدگی

اهمیت داوری و توجه طرفین اختالف به حل و فصل موضوع از طریق داوری نیز از این مبنا 

کننده عدالت در رسیدگی به ترین رفتارهای تأمینگیرد که داوری یکی از مهمنشأت می
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 مقدمه. 1

عدالت ساخته بشر است به این صورت که جهت جلوگیری از 

 اندازی قضات و اشخاصی که اقدام به استفاده از قوانیندست

کنند، نیاز به ایجاد چنین مفهومی وجود دارد و قانون می

کند که چه چیزی جرم باشد و چه چیزی جرم تعیین می

حفظ حقوق  رو عدالت مفهومی است که جهتنباشد. از این 

ت دالاشخاص و جلوگیری از تعدی افراد و استفاده ابزاری از ع

 .(1)رود های متفاوت از آن به کار میطبیعی و برداشت

شده است که بر طبق های مختلفی از عدالت ارائه بندیتقسیم

ترین آن، عدالت به دو دسته صوری و ماهوی تقسیم مهم

ا عدالت صوری به معنی برابری است و تنه .(2)شود می

 رایبمفهومی از عدالت بوده که با همه معیارهای پیشنهادشده 

تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق 

اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان رسیده

ای برای همه مبنای عدالت صوری، اگر قاعدهاند. بر شمرده

صورت یکسان عمل کند و تبعیض روا ها بهاشخاص و موقعیت

ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا 

نادرست، برعکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای 

کند؛ کیفیت شود و برابربودن کفایت نمیقاعده نیز توجه می

ار و سزاواربودن نیز شرط اجرای عدالت به شم نیز مطرح است

ه رود. برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجمی

 به وضع روحی و جسمی و سن، به اعدام محکوم شود یا کیفر

ار قر ببیند، اما برابربودن تمام کسانی که در موقعیت یکسانی

ه معنی طور معمول، عدالت باند الزمه عدالت است. به گرفته

شد. رود، مگر اینکه با قید صوری همراه باکامل خود به کار می

شده است به برخی اصول عدالت صوری که در قوانین منعکس 

 ظامصورت زیر است: قانون باید صریح باشد، قانون باید با ن

حقوقی هماهنگ باشد، اصول حقوقی باید رعایت شود، زبان 

د گویی باید پرهیز گرددهعلم حقوق باید رعایت شود، از بیهو

(3). 

شود هایی که از آن ارائه میبندیعدالت، بر اساس تمام تقسیم

و همچنین بر اساس تمام مفاهیمی که از آن به ذهن طور 

کند، در اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای امکان می

مساوی برای همه افرادی است که نیازمند احقاق حقوق خود 

رسی به طرف هستند. در این راستا اصل دستدر یک فضای بی

توان هم شامل اصل دسترسی به عدالت صوری و عدالت را می

هم شامل عدالت ماهوی عنوان کرد، هرچند اصل دسترسی به 

عدالت دارای ابعاد بسیاری است که شامل برخی مصادیق 

گردد، اما آنچه در رابطه با این اصل برای اجتماعی نیز می

امکان شود، مربوط به سیستم قضایی در نظر گرفته می

 طور برابر است.مندی افراد از سیستم قضایی به بهره

های حقوقی حل و فصل اختالفات نهاد داوری یکی از روش

باشد که به واسطه امتیازات خاص آن از جمله، انعطاف می

های پایین و... مورد توجه ویژه بودن، هزینهپذیری و توافقی

شود ا مطرح میگیرد. پرسشی که در اینجاصحاب دعوا قرار می

 را این است که نهاد داوری تا چه اندازه مفهوم عدالت صوری

های عدالت صوری در تر، جلوهکند؟ به بیان سادهاعمال می

شوند؟ های داوری به چه نحوی اعمال میفرآیند رسیدگی

شود، این است ای که در پاسخ به این پرسش مطرح میفرضیه

ال محوربودن، به دنبه انصافکه اساساً نهاد داوری با توجه ب

هایی از عدالت باشد و چنانچه جلوهاعمال عدالت صوری نمی

های مزبور تحت حاکمیت اراده صوری در آن وجود دارد، جلوه

 باشند.اصحاب دعوی قابل جرح و تعدیل می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 انتداری رعایت شده است.متون، صداقت و ام

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات به صورت باشد و روش جمعـ تحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

های داوری از رسیدگیدهد که در های پژوهش نشان مییافته

باشد، اما های مهم اصل دسترسی به عدالت میجمله چالش

باید به این نکته اشاره کرد، هرچند داوری بر مبنای اراده آزاد 
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ها شود، ولی اصول حاکم بر این رسیدگیطرفین ایجاد می

باشد. ها میالقاکننده حاکمیت عدالت در این نوع رسیدگی

های قضایی در د موجود در رسیدگیبسیاری از اصول و قواع

داوری نیز وجود دارد. علت اهمیت داوری و توجه طرفین 

اختالف به حل و فصل موضوع از طریق داوری نیز از این مبنا 

ترین رفتارهای تأمین گیرد که داوری یکی از مهمنشأت می

باشد. به عبارت دیگر کننده عدالت در رسیدگی به اختالف می

های داوری شخص داور نسبت به یکی از یاگر در رسیدگ

طرفین داوری توجه خاصی مبذول بدارد، اعتماد و اهمیت این 

 جریان موجب افول این نوع نظام رسیدگی خواهد شد.

 

 . بحث5

 . پیشینه تحقیق1-5

که « ماهیت حقوقی داوری»مقاله مافی و نقیبی تحت عنوان 

دگان، نهاد به چاپ رسیده است. از نظر نویسن 1396در سال 

داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک 

مرجع غیر دولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی 

نظر وجود برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق 

ها موضوع مناظره و ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت

ت که له و علیه آن صورت چالش و اظهار نظرهایی بوده اس

گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت 

صالحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود 

تواند آثار و نتایج ها میدارد. پذیرش هرکدام از این نظریه

متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجایی که طرز فکر 

المللی بر جریان مورد داوری تجاری بینهای ملی در دادگاه

شود که ماهیت داوری تأثیرگذار است، این پرسش مطرح می

نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه 

است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو 

اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون 

های این مقاله حاکی گیرد. یافتهناسب مورد بررسی قرار میم

از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی 

نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و  است که این امر به

حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه 

ناپذیر درهم ییطور جداعناصر صالحیتی و قراردادی داوری به 

 .(4)تنیده شده است 

دو مسأله و یک انتخاب در »مقاله خدابخشی تحت عنوان 

ه ب 1396که در سال « حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟

ر دچاپ رسیده است. از نظر نگارنده، قوانین، سهمی چندانی 

ه ، بداوری، در مقایسه با اراده اشخاص ندارند. دو طرف دعوا

ز ا. گر هستنددنبال رفع اختالف در مرجعی دیگر، با قواعدی دی

ترل کن این رو اصوالً قانون و به تبع آن، داور و دادرس )برای

ه رادرأی داور یا قبول اصل داوری( باید آنچه را که طرفین ا

لت کنند، بپذیرید. نقطه مقابل این اراده، مفهوم برتر عدامی

به  است. دادگرایی نیز امری وجدانی است و از وجدان دادرس،

ه . در مواردی که این مفاهیم )ارادشودآسانی حذف نمی

ا گیرند، باید یکی راشخاص و عدالت( در حالت تعارض قرار می

بر دیگری مقدم دانست، اما کدام یک مقدم است؟ باید به 

ا خواست غیر عادالنه و غیر منصفانه اشخاص احترام نهاد ی

؟ های زودگذر، مصون نگه داشتمفهوم عدالت را از هجوم اراده

، ضاییقمقاله با تحلیل دو موضوع و نقل آرایی از رویه در این 

 .(5)مفهوم عدالت، مقدم بر اراده طرفین تلقی شده است 

 

 . نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه2-5

همانطور که در قسمت پیشینه تحقیق مشاهده شد، اغلب 

های موجود بر ماهیت داوری و بررسی تطبیقی آن با پژوهش

الملل تأکید دارند، حال آنکه در پژوهش نظام تجارت بین

داوری مورد  های عدالت صوری در فرآیندحاضر، مسأله جلوه

 بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش3-5

 کتهدر ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر باید به این ن

های حقوقی حل و فصل اختالفات دقت داشت که تمام روش

ا کنند، زیربه نحوی از انحا با مفهوم عدالت ارتباط پیدا می

شود. در م حقوق محسوب میعدالت به مثابه افقی برای عال

 عیتاین میان با توجه به وجود اصل حاکمیت قانون و لزوم تب

ر از آن در فضای حل و فصل اختالفات، مفهوم عدالت صوری د

 کند. فرآیند حل و فصل اختالفات اهمیت فراوانی پیدا می
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 های پژوهش . محدودیت4-5

زمان با توجه به اینکه گردآوری اطالعات پژوهش حاضر در 

شیوع بیماری کرونا صورت گرفته است، نگارندگان برای 

 هاییای و مراکز پژوهشی با محدودیتدسترسی به منابع کتابخانه

 اند.مواجه بوده

 

 . مفهوم تئوریک عدالت صوری5-5

شود، در این مبحث به طور مفهومی به عدالت صوری اشاره می

د یک رساله رسد تحلیل این عدالت خوبا این حال به نظر می

تر این عدالت های عمیقطلبد که بتوان با ویژگیمستقل می

 آشنا شد.

 

 . تعریف عدالت صوری1-5-5

 ابر بهدارد، عدالت آن است که با افراد براین ضابطه که بیان می

به معیاری  ود،طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار ش

کند، زیرا هیچ معیاری یصوری و قالبی برای عدالت اشاره م

ها مایه نابرابری و برای سنجش اینکه کدام قسم تفاوت

هایی نباید کننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوتتوجیه

 دهد. توضیح آنکه مسلماً موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمی

وزن،  های میان افراد مثل تفاوت افراد در قد،برخی از نابرابری

تار کننده رفتار نابرابر نیست و در نتیجه رفتوجیهرنگ و نژاد 

اد از مر .(6)عدالتی خواهد بود نابرابر با این افراد، مصداق بی

عدالت صوری نفس عمل بر طبق قوانین موجود رسمی است، 

 اند یافارغ از اینکه این قوانین به مقتضای عدالت وضع شده

شود. آنکه ناعادالنه هستند. عدالت صوری به حقوق مربوط می

مشغله حقوقدانان و قضات و وکالی حقوقی درک و تطبیق و 

معه و جاری در آن جامعرفی و بحث از قوانینی معتبر و رسمی 

است، اما بحث در عدالت محتوایی و تشخیص اینکه چه 

به  ست،قوانینی عادالنه و چه قوانینی نا به جا و ناعادالنه ا

شود. بر اساس این حوزه اخالق و فلسفه سیاسی مربوط می

ی تلقی از عدالت صوری، بحث در چیستی قوانین معتبر و رسم

 نپردازایفه حقوقدانان و نظریهیک کشور با یک نهاد حقوقی، وظ

 .(6)حقوقی است 

 

 . مفاهیم مشابه با عدالت صوری6-5

در این قسمت به بررسی و مقایسه عدالت صوری با مفاهیم 

 پردازیم، هرچند هدف از این مقایسه، اشاره بهمشابه آن می

مفهوم عدالت صوری در جایگاه دیگر مفاهیم مشابه آن 

 باشد.می

 

 . عدالت صوری و عدالت ماهوی )محتوایی(1-6-5

اند سته صوری و ماهوی تقسیم کردهبرخی عدالت را به دو د

عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از . (6)

عدالت است که با همه معیارهای پیشنهادشده برای تمیز 

 اند.عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده

ر اند. بگروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده

ا و های به همه موقعیتمبنای عدالت صوری، اگر قاعده

گیرد، یکسان حکومت کند و اشخاصی که موضوع آن قرار می

 اشدبتبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست 

یا نادرست، برعکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای 

کند، کیفیت شود و برابر داشتن کفایت نمیقاعده نیز توجه می

ار ای عدالت به شمنیز مطرح است و سزاواربودن نیز شرط اجر

ه آید. برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجمی

 به وضع روحی و جسمی و سن، به اعدام محکوم شود یا کیفر

نی ببیند، ولی برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسا

ه اند، الزمه عدالت است. به طور معمول، عدالت بقرار گرفته

ه رود، مگر اینکه با قید صوری همرامیمعنی کامل خود به کار 

 باشد. 

 

 . عدالت صوری و عدالت قانونی2-6-5

باشد، به این عدالت قانونی عدالتی است که ساخته بشر می

اندازی قضات و اشخاصی صورت که جهت جلوگیری از دست

نین کنند، نیاز به ایجاد چکه اقدام به استفاده از قوانین می

کند که چه طوری که قانون تعیین می عدالتی وجود دارد، به

چیزی جرم باشد و چه چیزی جرم نباشد. از این رو عدالت 

قانونی عدالتی است که جهت حفظ حقوق اشخاص و 

 وعی جلوگیری از تعدی افراد و استفاده ابزاری از عدالت طبی

 .(1)رود آن به کار می های متفاوت ازبرداشت
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 ست،اعدالت قانونی فراتر از فرهنگ، نژاد و باورهای اخالقی 

ی زیرا این عدالت جهت تحقق نظم ایجاد شده است. از آنجای

توان گفت پردازد، میکه عدالت صوری تنها به بیان برابری می

 توان نسبت بهبخشی از مباحث مربوط به عدالت قانونی می در

هایی از عدالت صوری اشاره کرد. در برابر این وجود نشانه

توان گفت که عدالت صوری و عدالت نظریه همچنین می

 کمیحقانونی در اساس و ماهیت از یکدیگر جدا بوده و ارتباط 

 .(1)با هم ندارند 

 

 . ارتباط عدالت صوری در ارجاع اختالف به داوری7-5

در این مبحث به بررسی ارتباط عدالت صوری در ارجاع 

 پردازیم. اختالف به داوری می

 

 . اصل حاکمیت اراده1-7-5

از  آور داوری که ناشیانان در خصوص اثر الزامای از حقوقدعده

ر آور حکم ناشی از اثباشد، معتقدند که اثر الزاماراده طرفین می

، یعنی باشدآوربودن توافق ارجاع اختالف به داوری میالزام

 فقتهمانطوری که قرارداد ارجاع اختالف به داوری که با موا

، منعقد شدهطرفین و با حصول شرایط الزم میان طرفین 

ها ملزم به رعایت باشد و آنآور برای طرفین میدارای اثر الزام

د های حاصله در طی این توافق نیز بایمفاد آن هستند، توافق

کننده حدود محترم شمرده شود، زیرا اراده طرفین تعیین

ن فعالیت داوران در رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. در ای

آور حکم از ارد که نیروی الزامدخصوص لیمبراگ اظهار می

 شود و حکم صادرهمعاهده ارجاع اختالفات به داوری ناشی می

( Morelliباشد، موریبی )مند میآور معاهده بهرهاز نیروی الزام

دارد که اثر حکم صادره این است که طرفین را اظهار می

 نماید که تصمیم را به عنوان تنظیم قطعی و نهاییمجبور می

 باشد، در نظرض منافعی که دربرگیرنده اختالف آنها میتعار

 .(7)بگیرند 

آور حکم داوری که بر اساس اراده طرفین در خصوص اثر الزام

، بین حقوقدانان هیچ اختالف داوری، بدون تأخیر صادر شده

آوربودن حکم داوری ـ نظری وجود ندارد و چنین اثری ـ الزام

باشد، یعنی از طریق انعقاد در روند رسیدگی قضایی ذاتی می

گی در مقابل دیوان قرارداد داوری و مشارکت در جریان رسید

شوند که زمانی که داوری، طرفین به طور ضمنی متعهد می

 .(8)شود، آن را اجرا نمایند حکم توسط دیوان داوری صادر می

باشد، بلکه تنها ایجادکننده قرارداد داوری میاراده طرفین نه

 اجرای آن نیز باید بر اساس اراده و توافق طرفین باشد.

بودن حکم داوری و تأثیر اراده طرفین آوردر خصوص اثر الزام

م دارد برای اینکه حکدر قرارداد داوری، کارلستون اظهار می

گونه شرطی در آور داشته باشد، درجه هیچصادره اثر الزام

خصوص قطعیت حکم، و مبنی بر اینکه حکم داوری در 

باشد، ضروری نیست. اگر در آور میخصوص طرفین الزام

 قرارداد داوری چنین شرطی درج شود، این شرط تنها اعالم

باشد، زیرا طرفین قرارداد داوری بر کننده حقوق موجود می

جایی آن اس اراده آزاد خود اقدام به ایجاد داوری کردند و ازاس

که توسط هیچ مرجعی به جز توافق خود ملزم به این امر 

اند، پس شرط قطعیت حکم تا حدودی بیهوده به نظر نشده

المللی و رسد. تأیید این شرط در معاهدات داوری بینمی

ر صدها موردی که در آن احکام داوری مورد احترام قرا

اند، دلیل و محوری اند و از روی حسن نیت اجرا شدهگرفته

 .(7)باشد برای حمایت از این نظر می

آور حکم ناشی از بنابراین همانطور که ذکر شد، اثر الزام

ی باشد و حکم صادره برامعاهده ارجاع اختالفات به داوری می

آور بوده و طرفین به موجب چنین طرفین اختالف الزام

باشند، چنین اصلی ای ملزم به اجرای مفاد حکم میمعاهده

قدیمی وفای آوربودن حکم داوری مبتنی بر قاعده یعنی الزام

 .(9)باشد می Pacta Sunt Servandaبه عهد 

شود که متهمی های مدنی در شرایطی انجام میرسیدگی

وجود ندارد، بلکه هر یک از طرفین دعوا سعی در ارائه اسنادی 

های دارد که نظر مثبت قاضی را به سمت خود سوق دهد. نظام

دادرسی تا حدود بسیاری از نظام حاکم بر سیستم تفتیشی 

مفهوم  گرفتن بهفاصله گرفته است، با این حال این فاصله

واقعی انجام نشده است، بلکه در شرایطی قانون به قاضی 

توانند در این رابطه با اختیار تفتیش داده و طرفین دعوا نیز می

قاضی کمک کنند. این در حالی است که تحوالت نظام 
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دادرسی موجب شده است که در طول زمان، اختیارات قاضی و 

 .(10)اصحاب دعوا مدام در حال تغییر باشد 

حاکمیت اراده اصحاب دعوا در نظام حاکم بر دادرسی، 

توان از اراده های متفاوتی دارد به عنوان مثال میمصداق

ه کرت اصحاب دعوا در رابطه با آغاز دعوا یاد کرد، به این صو

د، وا نداشته باشنایی مبنی بر آغاز دعاگر اصحاب دعوا اراده

 .(10)قاضی، اختیار رسیدگی نخواهد داشت 

لیل توان در ارائه ددومین مصداق اراده در نظام رسیدگی را می

اده ار نام برد به این صورت که هر یک از طرفین دعوا بر مبنای

گر کند. اخود، اقدام به ارائه اسناد و دالیل خود به قاضی می

 خواهد در دعوا به آن استناد نکند،هر یک از دالیلی که می

ی گاه خودداری کند، این در حالتواند از ارائه آن در دادمی

به عبارت  باشد؛، مقهور تصمیم طرفین میاست که اراده قاضی

هایی که طرح تواند در قسمتدیگر قاضی به اراده خود نمی

وت دعوا نشده است، نفوذ کند، بلکه طرفین دعوا محدوده قضا

 .(10)کنند قاضی را مشخص می

توان در ختم دادرسی و سومین اثر اراده طرفین دعوا را می

 بخشیدن به آن عنوان کرد، به طوری که بر مبنای مادهپایان

قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان، تحت شرایطی  107

توانند دادرسی را ادامه ندهند، به طوری که دادخواست می

. د را از دعوا اعالم کندخود را مسترد کند یا انصراف خو

تواند با پذیرش ادعا و درخواست همچنین خوانده نیز می

 .(10)خواهان ازادامه روند معمولی دادرسی جلوگیری نماید 

همانطور که مشخص است، در نظام حاکم بر دادرسی مدنی 

های رسیدگی کیفری، اراده طرفین دعوا برعکس برخی جنبه

وا بخشیدن به دعاصل اساسی و مهمی را در آغاز، ادامه و پایان

ا رکند. از این رو یکی از اصول مهم در دادرسی مدنی ایفا می

 باید اصل توجه به اراده طرفین عنوان کرد. 

 

 . اصل ترافعی بودن داوری2-7-5

اصل تعادل ترافعی )تناظر( در کلیه مراجع قضاوتی اعم از 

قضایی، اداری و انتظامی باید مراعات شود و قانونگذار به نحوی 

تنها در مراجع اجرای آن را تضمین نموده است. این اصل نه

عمومی، بلکه در مراجع استثنایی و حتی در مراجع قضاوتی 

توان به ستری نیز باید اجرا شود. در این زمینه میغیر دادگ

دارد: اشاره کرد که مقرر می 30/5/27-4347حکم شماره 

عدم جواز اجرای هیچ حکم یا قراری بدون ابالغ به طرف ... »

العاده و یا اختصاصی جاری در همه محاکم، ولو محاکم فوق

را به است. بنابراین اجرای قرار معاینه محل بدون اینکه آن 

مدعی علیه ابالغ و یا او را از موقع معاینه محل مستحضر 

 «سازند، تخلف است.

همچنین اصل تناظر در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی، 

خواهی و اعاده دادرسی و واخواهی، تجدید نظر و فرجام

قانون آیین دادرسی  420شود. ماده اعتراض ثالث رعایت می

موجب دادخواست  ض اصلی باید بهاعترا»دارد: مدنی مقرر می

علیه رأی مورد اعتراض باشد. له و محکومو به طرفیت محکوم

شود که رأی قطعی این دادخواست به دادگاهی تقدیم می

درسی مانند دادرسی ه است. ترتیب داعنه را صادر کردمعترض

مواد مربوط به تجدید نظرخواهی و « بود.نخستین خواهد 

 نمایند.تناظر با صراحت بیشتر اشاره میواخواهی نیز به اصل 

در رویه قضایی نیز این اصل در خصوص مراحل مختلف 

 30/8/19-2718دادرسی پذیرفته شده، از جمله رأی شماره 

اگر »دارد: دیوان عالی کشور که مقرر می 3صادره از شعبه 

های دادگاه پژوهی بدون اینکه دادخواست پژوهشی و پیوست

ه ابالغ شده باشد، رسیدگی نماید، چون آن به پژوهش خوا

خبر بوده، رسیدگی مزبور مشارالیه از طرفیت در دادرسی بی

ر اصل تناظر د« برخالف اصول و مقررات قانونی خواهد بود.

ت امور حسبی نیز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده اس

 .(11)شود رعایت می

موضوعات مربوط به اصل تناظر ابالغ اوراق و آگاهی از از جمله 

قانون  3باشد. در ماده زمان رسیدگی و موضوع و دالیل و... می

توانند در ایران طرفین می 1376المللی داوری تجاری بین

ها توافق کنند و در صورت عدم زمینه ابالغ اوراق و اخطاریه

، مقررات همان توافق، چنانچه داوری از نوع سازمانی باشد

سازمان را مالک قرار داده و در غیر این صورت نحوه ابالغ را به 

داور واگذار کنند. همچنین به موجب شق سوم این ماده، به 

خواهان نیز اجازه داده شده که با استفاده از طریق عادل 

ارسال، اقدام به فرستادن درخواست داوری برای خوانده نماید، 
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ده محسوب شده ابالغ را زمانی انجامولی در این صورت، ما

ست به مخاطب محرز باشد یا کرده است که وصول درخوا

مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد یا مخاطب 

 .(11)نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد 

 اقاور در قانون آیین دادرسی مدنی نه روش خاصی برای ابالغ

ن ها در نظر گرفته شده و نه حتی به حداقلی در ایو اخطاریه

ده زمینه که عبارت که از لزوم ابالغ حقیقی باشد، تصریح ش

ی رسد که بهترین راه حل برای مقابله با آرااست. به نظر می

داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی که ابالغ صحیح و 

ها، رعایت ط به آنحقیقی در جریان رسیدگی داوری مربو

م نشده است، تمسک به نظم عمومی به عنوان مبنایی برای عد

توان از گونه آرا باشد. عالوه بر آن میشناسایی و اجرای این

مقررات قانون داوری جدید در این زمینه مالک گرفت. 

دیوان  26/8/1326مورخه  1415همچنین از حکم شماره 

ه زبور استفاده کرده کعالی کشور نیز که از مفهوم ماده م

چنانچه جلسه رسیدگی به اطالع یکی از داوران نرسد و 

اعتبار اکثریت داوران بدون حضور او رأی دهند، این رأی بی

است. همین مفهوم مخالف در مورد عدم ابالغ صحیح و به 

 موقع به طرفین دعوای مطروحه در داوری نیز قابل استناد

 .(11)است 

 

 های داوری. مصادیق عدالت صوری در رسیدگی8-5

های داوری در این قسمت، مصادیق عدالت صوری در رسیدگی

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 

 طرفی داور. اصل استقالل داور و بی1-8-5

طرفی از آن مفاهیمی هستند که به ضد خود استقالل و بی

طور غیر  شوند. بنابراین این دو واژه فقط بهبهتر شناخته می

بنابراین این دو واژه فقط به  .(12)شوند مستقیم تعریف می

استقالل از مفاهیمی  .(13)شوند طور غیر مستقیم تعریف می

شود. متضاد واژه است که به ضد خود بهتر شناخته می

توان گفت که بودن است. بنابراین می، وابسته«استقالل»

استقالل به معنای فقدان وابستگی است. وابستگی ناشی از 

این  .(14)باشد رابطه بین داور و یکی از طرفین دعوا می

ای، تجاری یا تواند رابطه قبلی یا فعلی حرفهرابطه، می

تر باشد، داور از هرچه این رابطه نزدیک ،(15)اجتماعی باشد 

بنابراین اگر داوری . (16)استقالل کمتری برخوردار خواهد بود 

به هر یک از طرفین وابسته باشد، مستقل محسوب نخواهد 

ای با گونه رابطه یا علقهشد. به عبارت دیگر داوری که هیچ

 دعوا نداشته باشد، مستقل محسوب خواهد شد. طرفین 

ن فقدان هرگونه رابطه بی»گونه تعریف شده است: استقالل این

ر د .(14)داور و طرفین دعوا یا بین داور و موضوع اختالف 

واقع، داوری مستقل است که تحت کنترل هیچ یک از طرفین 

ان به عبارت دیگر وقتی سخن از استقالل به می. (17)نباشد 

ه آید، سؤاالتی در خصوص وجود رابطه بین داور و طرفین، بمی

 «آید.دنبال آن می

م نجاابرای مثال، داوری که سابقاً خدمتی برای یکی از طرفین 

ای برای یکی از داده یا در حال حاضر مشغول انجام وظیفه

ه به کمانند داوری  ،(12)مید توان مستقل ناایشان است را نمی

 به عنوان مشاور یا وکیل یکی از طرفین عمل کرده یا همچنان

بطه را این کار اشتغال دارد، چراکه در غیر این صورت احتماالً

ا به و رمزبور بر انجام وظیفه داور، تأثیر نامطلوب گذاشته و ا

 دهد. سمت یکی از طرفین سوق می

 

 . اصل استقالل داور 1-1-8-5

که: اند گونه بیان داشتهر رابطه با استقالل داور اینبرخی د

بطه میان داور و طرفین اراستقالل اصطالحی است که به »

باشد و به ارتباط تجاری، اجتماعی و شخصی داوری مربوط می

همچنین در  .(18)« شودها مربوط میپیشین یا فعلی آن

یک داور »گونه نقل شده است: رابطه با استقالل داور این

ای ه نزدیک مالی، حرفهگونه رابطمستقل کسی است که هیچ

ها نداشته یا شخصی با هر یک طرفین یا مشاور و وکیل آن

گونه برداشت کرد که معیار توان ایندر نهایت می. (18)« باشد

و ضابطه مشخصی و صرفی جهت تشخیص استقالل داور 

وجود ندارد، بلکه تا حدود بسیار زیادی معیار استقالل داوری، 

طرفی اصطالحی نزدیک به داوری است، ولی با نوعی است. بی

طرفی به معنای فقدان جانبداری ناروا باشد. بیمتفاوت میآن 

در ذهن قاضی نسبت به یکی از طرفین یا موضوع اصلی مورد 



 1400حقوقی، نامه نوآوری ویژه  پزشکی، حقوقمجله  آقایی و همکاران

 

 886 

 

باشد. برعکس ضابطه استقالل داور که جهت اختالف می

طرفی تعیین حدود آن باید به ضابطه نوعی مراجعه کرد، بی

ت که توان گفباشد. در نهایت میداور نوعی ضابطه شخصی می

طرف کسی است که نسبت به یکی از طرفین جانبدار داور بی

ها یا موضوع مورد نبوده و تمایلی نسبت به هر یک از آن

اختالف نداشته باشد که نتیجه این نوع نگرش، فقدان هرگونه 

داوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی از تبعیض ناروا، پیش

طه و معیار ارزیابی ان طرفین یا موضوع مورد اختالف بوده، ضاب

 .(18)نیز شخصی است 

خی بر در صورت مواجهه با عدم استقالل داور، قانون و قرارداد

ری راهکارهای حقوقی جهت عدم توجه داور به استقالل و براب

ت طرفین در نظر گرفته است، این امر حتی در رابطه با قضا

ها هنیز جلوه خاصی دارد، به طوری که در آیین دادرسی دادگا

ح قاضی( پذیرفته شده تحت شرایطی امکان رد دادرس )جر

 است، در صورتی که طرفین داوری نسبت به شرایطی که برای

طرفی و استقالل او اند و یا در بیشخص داور تعیین کرده

های داوری نیز اعتمادی شوند، آیینتردید موجه یا بی

هایی را تحت عنوان جرح یا اعتراض به صالحیت داوری روش

 .(19)اند ردن او در نظر گرفتهکو برای برکناری او و جایگزین

جرح داور در نتیجه عدم توجه به حقوق مربوط به برابری 

طرفین داوری و استقالل داور یک حق است، لذا در هر داوری، 

داور را باید طرفین بشناسند تا بتوانند از این حق خود نسبت 

ها متداول شده به او استفاده کنند. اعتراض به داور در داوری

ای داوری افزایش یافته هاست، زیرا اوالً علل جرح در پرونده

باشد؛ ثالثاً از است؛ ثانیاً یک تاکتیک تأخیرانداختن قوی می

نظر روانی بر طرف مقابل و داور مورد جرح، حتی اگر جرح رد 

باشد، از طرف دیگر کننده میشود، اثراتی دارد که به نفع جرح

باید توجه داشت که ممکن است یکی از طرفین برای عقیم 

و پیچیدگی تشریفاتی ای های مجادلهیژگیکردن داوری، و

دادن به داوری، عمدًا شخصی را به عنوان داور تعیین کند که 

مورد اعتراض و جرح طرف مقابل قرار گیرد، مثالً مستقل و 

رسد علیرغم اینکه موارد جرح داور طرف نباشد. به نظر میبی

اما های تجاری افزایش یافته است، های اخیر در داوریدر سال

بیشتر به دلیل اینکه طرفین داوری مایل نیستند، داور منتخب 

طرف دیگر را قبول کنند، او را به دیده داور غیر مستقل و 

نگرند و این باعث شده است تا تعداد اندکی از جانبدارانه می

 .(19)این موارد جرم موفق باشند 

 

 . معیار سنجش استقالل2-1-8-5

 یارجهت ارزیابی استقالل داور در انجام مورد داوری، از مع

شود، ی بر حقیقت( استفاده میعینی یا نوعی )معیاری مبتن

بل پردازد که قازیرا به روابط قبلی یا فعلی داور و طرفین می

. با این حال استاندارد (17)فهرست و تأییدشدن است 

رسد هم، جزمی و از پیش استقالل آن چنانکه به نظر می

سال پیش از  5شده نیست. برای نمونه فرض کنیم تعیین

داوری، شخصی در دفتر حقوقی داور، در خصوص یک موضوع 

شده به داور مالیاتی که کامالً غیر مرتبط با موضوع اجاره

ده و مشورت داده از طرفین اختالف کمک کرباشد، به یکی می

زی اچینباشد. این کار تنها یک بار در گذشته رخ داده و هزینه 

 گونه ارتباطیبابت آن دریافت شده و از آن زمان به بعد هیچ

یا بین آن طرف و این دفتر حقوقی وجود نداشته باشد. حال آ

ن میدااین داور مستقل است؟ پاسخ بسته به اینکه از جایگاه ک

ن طرف به سؤال نگریسته شود، متفاوت خواهد بود. داور ممک

ها است خود را مستقل دانسته و حتی نام هیچ یک از آن

)یعنی طرف اختالف و شخصی که در دفتر حقوقی داور به 

ین طرف اختالف مشاوره داده است( را نشنیده باشد، اما طرف

نگرد، ع میها از منظر دیگری به موضواختالف یا یکی از آن

 .(17)ها افشا نشده باشد خصوصاً اگر این مطلب نزد آن

 

 طرفی داور . اصل بی3-1-8-5

طرفی نیز از مفاهیمی است که به ضد خود بهتر شناخته بی

باشد. بنابراین طرفی، جانبداری میشود. متضاد واژه بیمی

طرفی به معنای فقدان جانبداری ممنوع و توان گفت: بیمی

 غیر مجاز در ذهن داور نسبت به یک طرف یا موضوع اختالف

ک یگیری له یا علیه تمایل به تصمیماست. بنابراین جانبداری، 

 .(14)طرف، بدون توجه مناسب به ماهیت دعوا است 

تواند در اشکال فراوان و ورزی یا تبعیض( میجانبداری )غرض

به دالیل متفاوتی نمود پیدا کند. یک داور ممکن است 
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طرف نباشد، برای اینکه دلیلی برای ترجیح نتیجه خاصی از بی

 دعوا بر نتیجه دیگر همان دعوا دارد یا اینکه دلیلی برای

ترجیح یک طرف دعوا بر طرف دیگر همان دعوا دارد. 

همچنین ممکن است وی به نفع نتیجه یا طرف خاصی از 

داوری و تعصب طرف نباشد بلکه به خاطر پیشدعوا، بی

شدن( له یا علیه یک شاهد خاص، باشد که به )تبعیض قائل

طرفانه اسناد و مدارک آن شاهد، تبع آن از ارزیابی بی

داوری یا کند. جانبداری ممکن است شامل پیشخودداری می

شدن غیر منطقی باشد یا ممکن است از اوضاع و قائلتبعیض

احوال خاصی ناشی شود که به دالیل منطقی، داور را به سمت 

دیدگاه خاصی نسبت به دلیل و مدرک یا موضوع نزد وی 

 .(14)کند متمایل می

در اختالفات پیچیده، اینکه داوران توسط طرفین، جهت 

های بسیار مرتبط، در دو یا چند شعبه شرکت در پرونده

تواند در اختالفات باشد. این امر میانتخاب شوند معمول می

ه مشتمل بر کیی یا صنعتی بزرگ های زیربناناشی از پروژه

باشند، واقع شود. در ای از قراردادهای مرتبط با هم میزنجیره

این صورت ممکن است یک طرف اختالف در دو یا چند 

های قراردادی داوری، بر اساس قراردادهای مختلف با طرف

ات متفاوت، درگیر باشد، اما اختالف ناشی از حقایق و مقرر

 .(17) قانونی یکسان باشد

 

 طرفی. معیار سنجش بی4-1-8-5

طرفی آن کیفیتی از ذهن داور است که وی را در مورد بی

در خصوص موضوع، بدون تمایل به نفع یک  گیریتصمیم

سازد. به عبارت دیگر طرف نسبت به طرف دیگر، توانا می

طرفی( یک حالت ذهنی است که از جانبداری )فقدان بی

طرفانه داور نسبت به موضوع جلوگیری تصمیم گیری بی

 کند. می

رود طرفی، حالت ذهنی داوری است که انتظار میبنابراین بی

طرفی، در این صورت بی .(14)نماید  فین یکسان رفتاربا طرکه 

باشد. اشاره به وضعیت بیشتر مربوط به وضعیت ذهنی داور می

شود. از طرفی مییترشدن ارزیابی بذهنی داور، موجب مشکل

طرفی با تمایالت ذهنی داور نسبت به طرفین یا آنجا که بی

طرف معیار ذهنی یا موضوع اختالف ارتباط دارد، در بی

گاه جهت ارزیابی . (19)شخصی یا موضوعی مطرح است 

شود: معیار اول، معیار جانبداری طرفی، دو معیار اعمال میبی

باشد و پذیر نمیواقعی است که اثبات آن به سادگی امکان

شود؛ معیار دوم، عبارت نمی گاه به این مالک استنادعمالً هیچ

است از معیار جانبداری ظاهری یا جانبداری انتسابی که 

های مبتنی بر حقایق و اوضاع و احوالی است که بر زمینه

کند، یعنی بر اساس رخدادها و احتمالی جانبداری داللت می

های گیرند که آیا در زمینهاوضاع و احوال و شرایط نتیجه می

ور وجود دارد یا خیر. بنابراین اگر حقایق یا احتمالی تعصب دا

ای باشد که شک و تردید درباره اوضاع و احوال به گونه

طرفی داورف موجه و معقول باشد، جانبداری ظاهری وجود بی

 .(17)دارد 

 

 . اصل ابالغ مناسب به طرفین دعوا2-8-5

ه باین موضوع از سوی برخی از حقوقدانان تحت عنوان ابالغ 

موقع طرح شده، در حالی که ابالغ به موقع را نباید از 

های داوری به شمار آورد، زیرا تکلیف به رسیدگی ویژگی

از  فیناوران، جریان داوری و اجرای رای، مالزمه با اطالع طرد

بالغ اقانون داوری دارد و الزمه آن  3جریان داوری حسب ماده 

ین اول اوراق و آن هم از نوع صحیح و به موقع است و در نگاه ا

رسد و ویژگی که موجب اختصاص اصل نیز زاید به نظر می

ه شود، زیرا ابالغ بعنوان مستقل به آن گردد، مالحظه نمی

ر ناصموقع و مؤثر الزمه اداره جریان دادرسی داوران یا از ع

 المللی بیان شود. نظم بین

در حقوق داخلی دو نوع ابالغ، معتبر شناخته شده است، ابالغ 

واقعی و قانونی که ابالغ واقعی از آثار خاصی برخوردار است و 

ی آنان و ها، وکالبه همین لحاظ خواسته عمومی خواهان

باشد و در برخی موارد ضروری و قضات، ابالغ واقعی اوراق می

قانون  3رسد به همین دلیل، ماده الزامی نیز است. به نظر می

داوری، از دو نوع ابالغ، به ابالغ واقعی اعتبار بخشیده است تا 

اعتباری داوری را، به لحاظ معایب ابالغ قانونی، مواجه با بی

توان گفت، ابالغ واقعی از ورت است که مینسازد و در آن ص

شود. در داوری لزوم ابالغ اصول حاکم بر داوری تلقی می
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گردد، بدون حقیقی درخواست خواهان یا متقاضی، استنتاج می

 .(20)اینکه طریق این ابالغ چندان مهم باشد 

 تا برای تحقق داوری منصفانه باید تمام روند داوری از بدو

تی ختم، از جمله تقاضای داوری و ضمائم و دالیل مربوط و ح

 پاسخ طرف مقابل و دالیل وی، و نیز لوایح طرفین در حین

داوری، تعیین داوران و تشکیل مرجع داوری، مواردی که 

ت سبب جرح و ایراد به صالحیت داور یا مرجع ممکن اس

داوری گردد، جلسات رسیدگی، اوقات و مکان بازرسی و 

ها، تصمیمات مرجع داوری و به طور کارشناسی و نتایج آن

 وکلی هر امر دیگری که به نوعی به هر یک از طرفین فرصت 

 الغامکان دفاع از موضع و حقوق خود داده شود، به طرفین اب

ین امر به نوعی متضمن دستیابی مرجع داوری به گردد. ا

هایی ای منصفانه و عادالنه است، البته ابالغ، خود به تننتیجه

شدن موضوعیت نداشته، ولی از آنجا که مقدمه و الزمه عملی

 در وفرصت و امکان دفاع مناسب و نیز رفتار برابر با طرفین 

مه قدقاعده م نهایت زمینه اعمال عدالت در داوری است. بنا بر

 .(21)باشد واجب واجب است، دارای اهمیت وافر می

 

 . اعطای فرصت مناسب جهت دفاع3-8-5

و عدم رعایت  باشدرعایت حق دفاع از اصول مسلم دادرسی می

نشدن اعتباری رأی و در صورت فراهمعمدی آن تا حد بی

شدن رأی خواهد بود و در داوری نیز امکان آن، موجب غیابی

قانون داوری ایران با  18همین قاعده حاکم است. ماده 

یف کالصراحت، اعطا فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع را از ت

نیز ضمانت اجرای عدم  33 ماده« د»داند و بند داوران می

ار رعایت آن را موجب بطالن رأی داور، که ضمانت اجرای بسی

 داند. برخی اندیشمندان حقوقی با استناد بهشدیدی است، می

المللی این اصل را در کنار اصل رفتار آرای داوری بین

طرفانه قرار داده و با توجه به مواردی که داور، بدون بی

شده و تنها به اتکای اسناد ارائهبرگزاری جلسات رسیدگی 

ز ل اطرفین، رأی داده است و دادگاه آن را نقض کرده، این اص

 .(20)لوازم رسیدگی داوران شناخته شده است 

صوالً مصادیق دادرسی منصفانه از باید عنایت داشت که ا

ناپذیر هستند. به طور مثال، ابالغ مناسب یکدیگر تفکیک

باشد، در مقدمه و الزمه فرصت و امکان مناسب برای دفاع می

تواند به سلب فرصت و حالی که عدم ابالغ مناسب خود می

امکان دفاع تعبیر گردد. فرصت و امکان مناسب برای دفاع، به 

باشد، از لمه، که هم شامل خوانده و دفاع وی میمفهوم اعم ک

ت منصفانه است. در همین راستا، رعایمفاهیم اساسی دادرسی 

مندی از فرصت و امکان مناسب و واقعی اصل تناظر و بهره

دفاع، به درستی به عنوان قلب امور شکلی داوری توصیف 

 گردیده است. این نکته را نیز باید به خاطر داشت که دادرسی

منصفانه متضمن این معنی است که فرصت و امکان دفاع 

بایست متوازن و متعادل باشد، از جمله مصادیق طرفین می

عملی محرومیت از فرصت و امکان دفاع، محرومیت از فرصت 

و امکان ارائه دلیل به مرجع داوری است. نیز، ترتیب اثردادن 

رجع به استدالل یا دلیلی که از سوی یکی از طرفین به م

داوری ارائه گردیده، ولی از سوی مرجع داوری به طرف مقابل 

منعکس نشده و طبیعتاً فرصت و امکان دفاع در این خصوص 

تواند مصداقی از این محرومیت باشد. را نیافته است نیز می

همچنین است مواردی که مرجع داوری به طرف معترض 

اعتراض مؤثر شده در داوری اجازه نداده باشد، به قواعد اعمال

اعمال کند. در هر حال، برای رعایت دادرسی منصفانه 

بایست به هر یک از طرفین فرصت و امکان دفاع و بیان می

موضع خویش داده شود، حتی اگر خود در عمل از این فرصت 

استفاده نکند. باید عنایت داشت که فرصت مناسب برای دفاع، 

عی و هم در شود، هم امور موضوهم شامل امور حکمی می

مقام مدعی و هم در مقام دفاع به مفهوم اخص و هم در رابطه 

بین طرفین و هم در روابط بین هر یک از طرفین با مرجع 

بایست به صورت داوری و در تمام این مسائل، داوری می

تنازعی اداره شود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که 

و امکان واقعی دفاع  بودن مهلت، الزمه فرصتمعقول و مناسب

باشد و اعطای مهلت نامعقول در واقع معادل با عدم اعطای می

 .(21)فرصت است 

 

 الف. عدم افشای اسرار و اطالعات طرفین اخت4-8-5

تعهد به افشا یا اطالع که در حقوق داوری خارجی به عناوین 

مختلف نامگذاری شده، تعهدی است که به موجب آن داور 
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شود، هنگام قبولی داوری و در حین رسیدگی، تمام متعهد می

روابط و اوضاع و احوالی را که ماهیتاً بر قضاوتش مؤثر است و 

به استقالل و  یا موجب شک و تردید عقالیی طرفین نسبت

شود، افشا نماید. به عبارت دیگر، به موجب اش میطرفیبی

این تعهد داور متعهد است هرگونه روابطی را که مخل 

طرفی اش نسبت به طرفین دعوی )داوری( یا استقالل و بی

موضوع دعوی است، اعالم و بیان نماید. واضح و مسلم است که 

طرفی اختالط یا ستقالل و بیتعهد به افشا را نباید با تعهد به ا

اشتباه کرد، اگرچه هر دو تعهد با هم در ارتباط هستند و تعهد 

اولی بیشتر حالت پیشگیرانه نسبت به دومی دارد و چه بسا 

ها بیشتر در منابع، قلمرو کننده دومی است، اما تفاوتتضمین

 .(22)ها وجود دارد و ضمانت اجرای آن

های عمومی و در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی دادگاه

که بر داوری داخلی حاکم  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

تنها از تعهد به افشا یاد نکرده است، بلکه حتی نص است، نه

طرفی داور وجود ندارد. صریحی راجع به تعهد به استقالل و بی

قانون  469توان گفت از وحدت مالک ماده با وجود این، می

طرفی داور و همچنین تعهد یادشده بتوان اصل استقالل و بی

ستنباط نمود، زیرا هرچند صدر ماده بر قاضی به افشا را ا

کننده داور تکلیف نموده است که در تعیین داوری تعیین

مواردی را لحاظ کند، از مداقه در بندهای همان ماده چنین 

شود که زمانی که هر یک از طرفین نسبت به برداشت می

اطالع باشند، ماده بی 7تا  2موارد یادشده خصوصاً بندهای 

ها در انتخاب داور معیوب بوده، تأثیر خود را در آنرضایت 

نفوذ قرارداد طرفین با داور، مطابق قواعد عمومی قراردادها 

خواهد گذاشت. به خصوص فرض بر این است که رابطه 

قراردادی فیمابین داور با طرفین داوری موجود است و نه فقط 

افشا  کننده آن. بنابراین عدم اجرای تعهد بهبا طرف انتخاب

تواند موجب عدم نفوذ قرارداد طرفین با داور شود و قید می

گفته نیز مؤید و در ماده پیش« مگر با تراضی طرفین»عبارت 

کننده اثبات چنین تعهدی در حقوق داوری داخلی تقویت

 1376المللی ما مصوب ایران است، اما قانون داوری تجاری بین

خود با  12رفته در ماده گکه از قانون نمونه آنسیترال الهام

بینی عنوان موارد جرح داور، به صراحت تعهد به افشا را پیش

شخصی که به عنوان داور مورد »کرده است. مطابق این ماده: 

گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که پیشنهاد قرار می

شود، طرفی او میموجب تردید موجه در مورد استقالل و بی

ر باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طور افشا نماید. داو

جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به 

طرفین اطالع دهد، مگر اینکه قبال آنان را از اوضاع و احوال 

بنابراین در حقوق داوری تجاری « مذکور مطلع نموده باشد.

شده و چنین بینی المللی ایران نیز تعهد به افشا پیشبین

 .(22)تعهدی دارای منبع قانونی است 

 

 حاکمیت قانون . اصل5-8-5

حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول اساسی در تمام 

شوند. به فرآیندهای حقوقی حل و فصل اختالفات محسوب می

تعبیری، بدون حکومت قانون، نیل به اهداف اصلی عالم حقوق 

که همان تنظیم روابط میان تابعان حقوق و استقرار عدالت 

یز از این اصل مستثنی باشد، غیر ممکن است. نهاد داوری نمی

نیست. مفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و تأکید بر 

حکومت قانون است. این امر به معنی مغایرت اتخاذ تصمیمات 

به نحو خودسرانه و هوسبازانه است. بنابراین التزام به این 

مفهوم حداقلی از حاکمیت قانون، یعنی حاکمیت قانون، نه 

یری از اصل مذکور، واجد اهمیتی شخص، در هر تعبیر و تفس

های حاکمیت قانون، مفهوم حاکمیت اساسی است. در برداشت

های رقیب، به ویژه راجع به مفاهیم آزادی قانون در پرتو نظریه

های حاکمیت گیرد. برداشتو عدالت، مورد ارزیابی قرار می

( و ماهوی Formalقانون در دو برداشت شکلی )

(Substantiveمورد ب )اند. طرفداران برداشت ررسی قرار گرفته

های قانون از قبیل شکلی یا حداقلی، از حاکمیت قانون، ویژگی

بودن را واجد نشدن و واضحبودن، انتشار، عطف بماسبقعام

دانند. در این برداشت اهمیتی به سزا در حاکمیت قانون می

اوالً ایده حاکمیت قانون مستقل از ایده دموکراسی تعریف 

برابری در »شود؛ ثانیاً اصل محوری ایده حاکمیت قانون، یم

بودن قانون یکی شود؛ ثالثاً ویژگی عامدانسته می« مقابل قانون

نا بر آنچه . ب(23)شود از مبانی تحلیل حاکمیت قانون تلقی می

قانون و نه برداشت از آن، دو گزاره  گفته شد، مفهوم حاکمیت
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ای عقالنی تصمیم اصلی دارد: اول اینکه، حکومت باید به شیوه

معنی که تصمیمات و اعمال آن باید گرفته و عمل کند، بدین

بوده و « قانونی»باشد؛ دوم آنکه، دالیل باید « دالیل»بر مبنای 

ن از طریق مقام صالحیتدار به قانون تبدیل شود. بنابرای

توان گفت در وجود این دو گزاره برای شناسایی مفهوم می

ها از حاکمیت قانون هیچ شکی نبود و تمامی برداشت

 .(24)حاکمیت قانون دربردارنده این دو گزاره اصلی هستند 

ها، ای از مؤلفهبرداشت از حاکمیت قانون، دربردارنده مجموعه

دالیل و توجیهاتی است که حکومت بر اساس آن، مفهوم 

کند. به حاکمیت قانون را در سطح جامعه اجرا و عملیاتی می

عبارت دیگر، مجموعه اقداماتی از قبیل قانونگذاری، برقراری 

نظم و امنیت، تصمیمات اداری و حتی اعمال برخی 

پذیرد. ها همگی بر اساس همین برداشت صورت میمحدودیت

مفروضات اولیه و مبانی فکری، فلسفی و حتی فرهنگی در 

ها و هنجارها خود را نشان داده و این هنجارها اعم از ارزش

ها در رویکردی کلی در مفهوم، هدف، اصول، قواعد و سیاست

های قانون و موضوعات دیگر درباره قانون و قانونگذاری ویژگی

منعکس شده و نتیجه آن در قالب برداشتی از حاکمیت قانون 

ترین میت قانون، مهمهای حاکشود. در واقع برداشتپایدار می

عنصر تشکیل دهنده چارچوب تئوری قانون اساسی هر جامعه 

آید، در پرتو این تئوری است که رابطه میان به شمار می

های شود. به طور کلی برداشتحکومت و مردم تبیین می

توان در قالب دو طیف عمده بررسی کرد: حاکمیت قانون را می

های ماهوی دیگر برداشتهای شکلی؛ طیف طیف اول برداشت

برداشت ماهوی به بررسی مفهوم حاکمیت قانون . (24)

گردد که در رابطه با آن توضیح داده شد، ولی در بازمی

برداشت شکلی از حاکمیت قانون، تبعیت از قانون وضع شده یا 

شود، ترین اصل محسوب میتضمین و اعمال اصل قانونیت مهم

داران هر دو برداشت، اگرچه هدف حاکمیت قانون از نظر طرف

محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیاراتشان است، اما 

ای برای جلوگیری از عمل خودسرانه در برداشت شکلی، شیوه

شود. این های فردی پیشنهاد میحکومت و دفاع از آزادی

های اخالقی دیدگاه بر جنبه فرایند محور تأکید دارد و فضیلت

لت را جزئی از تئوری حاکمیت قانون و معیارهایی از قبیل عدا

داند، این برداشت، بیشتر رویکردی ساختارگرایانه به نمی

 .(25)حاکمیت قانون دارد 

 

 گیری. نتیجه6

ای است که توسط اندیشمندان عدالت از جمله مفاهیم پیچیده

و مکاتب مختلف فکری تعریف و تشریح شده است، این در 

توان گفت تاکنون برداشت واحد و یکسانی حالی است که نمی

ین ا ای و حقوقی وجود داشته باشد. باز عدالت در نظام اجتماع

های مختلفی از این اصطالح شده است که بندیحال تقسیم

توان به عدالت صوری و عدالت ماهوی ترین آن را میمهم

اشاره کرد. بر اساس عدالت صوری اصل بر برابری افراد 

ها. به های منحصر به فرد آنباشد. بدون توجه به ویژگیمی

ن، به شخص پزشک و یک کارگر در برابر عنوان مثال قانو

ن خسارت یکسان وارده بر اعضای بدنشان دیه معینی را تعیی

ن توان از آثار عدالت صوری عنواکرده است که این امر را می

ین اکرد. برخالف آنچه که در عدالت ماهوی وجود دارد که در 

اندیشه باید پزشک خسارت بیشتری را نسبت به شخص کارگر 

ای که پزشک از کند، زیرا میزان درآمد و استفاده دریافت

باشد که این کند بیشتر از یک کارگر میاعضای بدن خود می

اال  تواند قابل توجه باشد ومعیار صرفاً از نظر کسب درآمد می

شخص کارگر ممکن است کارهای سخت و سنگینی نسبت به 

 پزشک انجام دهد. 

 ت بهباشد. قانونی که نسبعدالت حاکمیت قانون در اجتماع می

گیری مسائل مختلف جامعه در برابر افراد متفاوت موضع

 مشخص و یکسانی دارد. در برابر قانون، افراد هیچ ویژگی

ش توان به اصول قانونی و تالمتمایزی نخواهند داشت تنها می

اشخاص جهت اثبات حق خود در محاکم استناد کرد. به این 

رفته از نظر وجدان عمومی و گصورت که شاید عمل صورت

ای نباشد، اما هنگامی که شخص اخالق حسنه رفتار پسندیده

ون پردازد و قانمتخلف در برابر قانون به توجیه رفتار خود می

کند ممکن است حقانیت آن رفتار را متخلفانه اعالم نمی

ت عدالت زیر سؤال برود. با این حال نمی توان به دلیل قل

عدالت آن را از اساس غیر الزم و غیر مصادیق عدول از 

 ضروری دانست.
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های مهم اصل های داوری از جمله چالشدر رسیدگی

د، باشد، اما باید به این نکته اشاره کردسترسی به عدالت می

 شود، ولیهرچند داوری بر مبنای اراده آزاد طرفین ایجاد می

در ها القاکننده حاکمیت عدالت اصول حاکم بر این رسیدگی

باشد. بسیاری از اصول و قواعد موجود ها میاین نوع رسیدگی

های قضایی در داوری نیز وجود دارد. علت اهمیت در رسیدگی

 داوری و توجه طرفین اختالف به حل و فصل موضوع از طریق

گیرد که داوری یکی از داوری نیز از این مبنا نشأت می

سیدگی به اختالف ر کننده عدالت درترین رفتارهای تأمینمهم

های داوری شخص باشد. به عبارت دیگر اگر در رسیدگیمی

داور نسبت به یکی از طرفین داوری توجه خاصی مبذول 

 ظامبدارد، اعتماد و اهمیت این جریان موجب افول این نوع ن

 رسیدگی خواهد شد. 

خی قواعد موجد حق در نظام اجرای رأی داور ممکن است با بر

 نی تعارض پیدا کند. به این صورت که طرحاصول مقرر قانو

اشکال جهت نقض قواعد موجد حق در مرحله ثبوت به سختی 

رسد اعالم نقض قواعد پذیر است. با این حال به نظر میامکان

باشد. پذیر میموجد حق در مرحله اجرا نسبتا به سادگی امکان

های صورت گرفته و قضاوت نهادهای داوری پس از بررسی

کنند که جهت اجرا نیازمند افراد، حکمی را صادر میمیان 

باشد. در این همکاری طرفین یا یکی از اطراف داوری می

 وضعیت نقض قواعد موجد حق با معیارهای مختلفی، از جمله

توان عدم پژوهش مخالفت با نظم عمومی و همچنین می

ا رخواهی و اعتراض، تقلب در تحصیل رأی و یا تعارض احکام 

 ن کرد. عنوا

ه بشده در باال ضمانت اجرای تعارض آرای داوری با موارد گفته

 رسد ابطال رأی داور بوده و بر این اساس داوری کاننظر می

لم یکن خواهد شد، هرچند بسیاری از مصادیق ذکرشده در 

های قوانین تدوین این مقاله به صورت مدون در مجموعه

ل عنوان یک اص ها بهنگشته است با این حال رعایت آن

 باشد. االجرا میحقوقی الزم

های قضایی وسعت ترین مزیت داوری نسبت به رسیدگیمهم

باشد که این امر دایره طرح مسائل موضوعی و حکمی می

شود داور با محدوده بسیار وسیعی از اصول حقوقی موجب می

مواجه شود، به همین علت رعایت بسیاری از اصول حقوقی 

نهاد نیازمند توجه به مبانی حقوق مکتسبه افراد مقرر در این 

گردد که بسیاری از ها باعث میبوده و رعایت حقوق اولیه آن

های داوری حفظ شده و داوری قواعد موجد حق در رسیدگی

 اهمیت خود را به عنوان یک نهاد غیر قضایی حفظ کند.

گرفته ارائه پیشنهادهای زیر به های صورتبا توجه به بررسی

های اصل دادرسی و عدالت رسد: هزینهنظر الزم و ضروری می

های داوری کاهش یابد و بسترهای در نظام قضایی و رسیدگی

مناسبی جهت دسترسی به عدالت آنالین ایجاد گردد. با 

ها داوران ترین آنهای تخصصی که مهمبرقراری سیستم

باشد، سرعت متخصص در حوزه حل و فصل اختالفات می

ی و نتیجه اختالفات با سهولت بیشتری در اختیار رسیدگ

طرفین درگیر در رسیدگی قرار گیرد. در نهایت، اصل 

 دسترسی به عدالت به عنوان یک مبنا در نظام قانونگذاری

 گر شود. مورد پذیرش قرار گرفته و در قوانین جدید جلوه

 

 . تقدیر و تشکر7

 وهش مساعدت از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژو

 کنم.همکاری نمودند، تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچ
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Background and Aim: Achieving justice is considered as the main goal in 

any legal system to resolve disputes. Legal methods of dispute resolution are 

also divided into two categories: arbitration and justice. Flexibility and 

agreement is one of the features of the arbitration process. The purpose of 

this study is to identify the effects of formal justice in the arbitration 

proceedings. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: In arbitration proceedings, one of the most important challenges is 

the principle of access to justice, but it should be noted that although 

arbitration is based on the free will of the parties, but the principles governing 

these proceedings inspire the rule of justice in such proceedings. There are 

many principles and rules in arbitration. The reason for the importance of 

arbitration and the attention of the parties to the dispute to resolve the issue 

through arbitration also stems from the fact that arbitration is one of the most 

important behaviors that provide justice in resolving disputes. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Due to its fairness, the arbitral tribunal does not seek formal 

justice, and if there are manifestations of formal justice in it, these 

manifestations can be modified under the rule of the plaintiffs. 
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