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 يداور در یدادرس اصول پاسداشت

 )تهران یعموم دادگاه 206 شعبه ازشده  صادر يرأ بر ينقد(

 1ایک حسن

 :دهیچک
 ستهیداور شا يرأ ینامنصوص نادرستبه جهاتتوجه تهران از جهت یدادگاه عموم 265شعبه أير

 ستهیرا با يدر داور یدادرس نیادیداشت اصول بنکه پاس یدر بخش يرأ نیاست. ا داشتیگرام
و پاس  داردداور اشاره  يمدلل بودن رأوموجه یستگیباکه به گریدیدانسته است و دربخش

امور  نینکته که ا نیو درست است و ا قیداور دانسته، دق يرأ ینادرست زیآنها را دستاو نداشتن
را یو حق استمقررات موجد حق به آنها خالف یتوجهو بی است ياز حقوق باشندگان داور

قانون  489ماده کیهمان بند  نیقرار داده و ا يمهریکسان شناخته مورد ب يبراگذار که قانون
و هم در انطباق آن بر  زهایدستاو افتنیهم در راه  ،یگراماست. پس دادرس یمدنیدادرسنییآ

فراغ  ادیدادن داور را ناهمسو با بنيکه دو بار رأ یاست. در بخش مودهیپ یدرستراه را به ،قانون
نگارنده ره از نگاه تگسترش داده اس يداوررا بدون نص، به گفتهشیپدادرس دانسته و قاعده

 انیجر يدر داور ،یدولتدادرسان یدگیدر رسگونه روان و قاعده فراغ دادرس به مودهینپ یبدرست
 يدر دادگاهها یگیدرس آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست هیپابر يداورندارد، چون

داور  يرأ گر،یکدی یهمداستانبه توانندیم یحتنیخاطر است که طرف نیهمبه باشد،یرها میدولت
 ،يبه داور یدادرس يو گسترش فرمانها يو داور یدادرس اسیکنند و ق اعتباریب یجزئ ای یرا کل

 .ستین ریپذهینگاه نگارنده توجو به يمندگمان گاهیجا ،گذارقانون ییآن هم بدون آشکارگو

جهات نامنصوص، فراغ داور، موجه بودن، مدلل بودن. ،ی: اصول دادرسهادواژهیکل

                                                           
 . دکتراي حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي و مدرس دانشگاه1

Email: hassan.kia.law@gmail.com 
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 درآمد
 ياز حقوق دو سو يپاسدار يبراگذار اما قانون ست،ین ریپذپژوهش کهنیداور با ا يرا

 يادهایو بن يدستور نیداوران از چارچوب قوان ایشدن داور  رونیاز ب يریو جلوگ يداور
قانون  489در ماده  زهایدستاو نیدانسته است، ا ریپذگسست ییهانهیآن را در زم ک،یدات
 يگرید يزهایگانه، دستاوهفت يزهایدستاو نیا جز. اندشمارش شده یمدن یدادرس نییآ

پاس نداشتن  ای شگفته،یقانون پ 482ماده  ادیداور بر بن يچون موجه و مدلل نبودن رأ
رو  شیداور باشد، در دادنامه پ يرأ ختنیگس يبرا يزیدستاو تواندیم یدادرس يادهایبن

 دهیازیدست  زیبه چند دستاو شیخو يه رأیاست و در توج ختهیداور را گس يدادگاه رأ
نشانزد  دیداوران با ایداور  کهنیو ا گفتهشیقانون پ 265به ماده  يازیاست، نخست؛ دست

 بیداور آس يبه ساختمان رأ تواندینشود م نیآنان گرفته شود و اگر چن رشیشده و پذ
استدالل که داور  نیفراغ دادرس با ا نییکه پاس نداشتن آآن گریوارد شود. دو د يجد

 گذارقانونکه  ژهیو ییهانهیشده و جز در زم گانهیبه آن پرونده ب نینخست یدگیپس از رس
پرونده داور دو  نیدر پرونده را ندارد و چون در ا يانداز دست توان است داده پروانه
 یدادرس يادهایداور بن کهنیو ا بود نخواهدارزنده  نیپس یدگیکرده، رس یدگیبار رس
داور موجه و  يکه رأآن گریرا پاس نداشته است. سه د دفاع حقو  ییارویرو اصلچون 

 خواستهگسست يدادرس رأ ادهایبن نیناساز است. بر ا جادکنندهیا نیمدلل نبوده و با قوان
 یمدن یدادرس نییقانون آ 489ماده  6و  3و  1 يو بندها 482 يهابه ماده يمندگواه با را
به مواد  یدادگاه با نگاه يرأ یبه بررس میپژوهش بنا دار نیا در اکنوناست.  ختهیگس

 -1: نهاستیا میپژوهش به دنبال پاسخ آنها هست نیکه در ا ییهاپرسش م،یبپرداز ياستناد
است و در انگاره  ستهیبا نامهيداور ایقرارداد  میاو در زمان تنظ رشیداور و پذ نشیگز ایآ

چون  یدادرس يادهایپاس نداشتن بن اثر -2 ست؟یچ نگرفتن آ دهیناد فریک ،یپاسخ بل
 يچه اثر يرأ نبودنو مدلل  هیتوج -3 ست؟یداور چ يبر رأ دفاع حق ایو  تناظر اصل
 يفراغ دادرس در داور ادیتکرار و بن ایبر مره است  ادیبن يدر داور -4داور دارد؟  يبر رأ

 دارد؟ یگاهیچه جا
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 اشتراك به یبررس موضوع نینخست دادنامه نخست پژوهش نیا در شود یمعرف پالن
 دادگاه استدالل ادیبن از یبخش که یمدن یدادرس نییآ قانون 465 ماده سپس شده، گذاشته

 يتسر امکان و دادرس فراغ یحقوق ادیبن ترسپس. شودیم لیتحل است يرأ صادرکننده
 در یدادرس اصول پاسداست یستگیبا به آن از پس. شد خواهد یبررس يداور به آن

 ماده ادیبن بر داور يرأ بودن مدلل و موجه لزوم به آن از پس. شد خواهد پرداخته يداور
 انیپا در و گفت میخواه را آن ياجرا ضمانت و پرداخت میخواه گفتهشیپ قانون 482
 . داد میخواهدست به گفتهشیپ موارد به توجه با را يرأ از خود یینها لیتحل
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 نینخست دادنامه
. الف.ش آقاي تیطرف به یدادخواست. ع.الف خانم.2. ع.م يآقا -1 18/6/1392 خیتار به[
 جهت به داور آراء ابطال بر یمبن حکم صدور و داوري احکام به اعتراض خواسته به

 حکم اجراي توقف قرار صدور تقاضاي بدوًا حق، موجد نیقوان مخالف يرأ صدور
 داوري آراء ،دعوا نیطرف يابراز مستندات و مدارك به توجهاً . نمودند میتقد را يداور
 مدلول موجببه: اوالً. است ابطال قابل و ستین دییتأ خوردر مطروحه لیدال به صادر
 داور با را يداور شرط قرارداد انعقاد يابتدا در نیطرف چهچنان اگر. م.د.آ.ق 465 ماده
 در کهیحالدر کند اخذ را خود داوران ای و داور یقبول یستیبا کندمی ینیبشیپ نیمع

 قرارداد در را نیالطرفیمرض داور باشدیم نیطرف نیمابیف عنهمفروغ که مشارکت قرارداد
 قراردادکننده میتنظ آن بر عالوه نکردند اخذ را داور یقبول و ننمودند نیمع خواهانها
 قواعد و اصول از یکی یثان در است، يداور يرأ صادرکننده داور از ریغ به شخص
 صدور با داور باشدیم يداور فراغ قواعد تیرعا ییقضا مرجع و يداور مرجع مشترك

 يرأ صدور مگر ندارد مجدد يرأ صدور حق قرارداد نیطرف یاختالف موارد در يرأ
 رغمیعل دوم يرأ صدور که. م.د.آ.ق 487 ماده در مقرر خاص طیشرا با هم آن یاصالح

 چه ستین داور اراتیاخت از و بوده یقانون وجاهت فاقد خواهانها با جلسهصورت میتنظ
 آن بر عالوه باشدیم يداور مقررات و قواعد تابع و است ییاستثنا امور از يداور کهآن
 است، دهیگرد صادر خواهانها بر دفاع حق اصل و تناظر اصل تیرعا بدون زین هیاول يرأ
 منزلهبه که را یدادرس اصول داور که یصورت در يداور یدادرس بر حاکم اصول موجب به

 معتبرریغ صادره يرأ نکند تیرعا یدادرس نوع هر در داور و نیطرف يبرابر کنندهنیتضم
 و موجه نمودند انیب مفصالً خواهانها که يطورهمان يداور يرأ ثالثاً شد خواهد یتلق

 خالف م.د.آ.ق 482 ماده داللت به نباشد مستدل و موجه که یصورت در و ستین مستدل
 صحت بر مشمول را خواهان يدعو مراتببه بنا دادگاه لذا است، حق موجد نیقوان
 آراء بطالن بر حکم. م.د.آ.ق 6 و 3 و 1 بند و 489 و 482 مواد به مستنداً و صیتشخ
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 قابل ابالغ از پس روز ستیب ظرف و يحضور صادره ي. رأداردیم اعالم و صادر يداور
 .باشدیم تهران استان دنظریتجد محاکم در دنظریتجد

]تهران یحقوق یعموم دادگاه 206 شعبه سیرئ  

 یمدن یدادرس نییآ قانون 465 ماده یبررس -1
 گفته نیچن يداور يرأ گسستبر ش،یخو استدالل از یبخش در يرأ صادرکننده دادگاه
 انعقاد يابتدا در نیطرف چهچنان اگر. م.د.آ.ق 465 ماده مدلول موجببه اوالً«: است

 داوران ای و داور یقبول یستیبا کنندیم ینیبشیپ نیمع داور با را يداور شرط قرارداد
 داور است نیطرف نیمابیف عنهمفروغ که مشارکت قرارداد در کهیحالدر کنند اخذ را خود
 عالوه نکردند اخذ را داور یقبول و ننمودند نیمع خواهانها قرارداد در را نیالطرفیمرض
 » .است يداور يرأ صادرکننده داور از ریغ به شخص قراردادکننده میتنظ آن بر

 ای طرف کی لهیوس داوران ای داور که مورد هردر« : دیگویم گفتهشیپ قانون 465 ماده
 مدت يابتدا کند، اخذ را داوران یقبول است مکلف کنندهانتخاب شود،یم انتخاب نیطرف
 و يداور طیشرا و اختالف موضوع و کرده يداور قبول داوران که است يروز يداور

 ».است شده ابالغآنها  همه به داور و نیطرف مشخصات
 ،یبررس مورد يرأ در کهکند می آشکار را نکته چند ماده، نیا نگارش یچگونگ به ینگاه
 ستهیبا قرارداد یدهسامان با همزمان داوران نشیگز: کهآن نخست. است مانده دور نگاه از
 یعنی» ...که مورد هر در«: شده گفته ماده نیا آغاز در که است خاطر نیهم به و ستین

 وهیش رشیپذ انیم سخن، گرید به. نشوند نشیگز داوران ای داور است یشدن هم يموارد
 را يداور که است ادیبن نیهم بر. دارد وجود تفاوت داوران نشیگز با يداور یدگیرس
 رشیپذ تنها سودو آهنگ نخست گونۀدر اند،کرده بخش) دار بند( دیمق و) رها( مطلق به
 دوم گونهدر و شوندینم نشیگز ينشانزد داوران ای داور و است يداور راه از یدگیرس

 و يداور سو دوهر  که است ياژهیو کسان ای کس يداور شرط به يداور بر یهمداستان
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 .کس هر دست به يداور مطلق نه واند رفتهیپذ را آنان يانداریم
 با همزمان) آنان(او رشیپذ گرفتن به) ان(داور کنندهنشیگز يکارشیخو: کهآن گرید دو

 و گرفت چالش شدن آشکار هنگام در توانیم را رشیپذ آن بلکه ست،ین ستهیبا قرارداد
 داشته اعالم داوران ای داور رشیپذ زمان را يداور آغاز قانون، که است خاطر نیهم به

 سامان از پس سال چند و ماهچند از پس سو دو انیم چالش است يدیشا چه؛. است
 انیپا به يداور زمان میریبگ در قرارداد هنگام در رشیپذ را هیپا اگر و دهد رخ قرارداد

 ،يرا دهنده دادرس استدالل با ناهمسو پس. ستین نیا سو دو آهنگ گمانیب و رسدیم
 يبرا يزیدستاو قرارداد، گاه درآنها  رشیپذ نستاندن ای و داوران ای داور نکردن نشیگز

 .ستین يداور يرأ ینادرست
 ایگو زین را يرأ دهنده داور با هیپا قرارداد دهندهسامان نبودن یکی دادرس: کهآن گرید سه

 چه؛ ست،ین یرفتنیپذ زین استدالل نیا که است دانسته داور يرأ ینادرست يبرا يزیدستاو
 به یدگیرس و يداور رشیپذ و باشد هیپا قرارداد دهنده سامان خود ستین ستهیبا داور

 .است ستهیشا يرأ دادن و دوسو انیم چالش

 يداور به آن گسترش یسنج امکان و دادرس فراغ قاعده -2
 یکی یثان در«: دیگویم نیچن داور يرأ ختنیگس يراستا در خود استدالل ادامه در دادگاه

 يداور فراغ قواعد تیرعا ییقضا مرجع و يداور مرجع مشترك قواعد و اصول از
 مجدد يرأ صدور حق قرارداد نیطرف یاختالف موارد در يرأ صدور با داور باشدیم

 که. م.د.آ.ق 487 ماده در مقرر خاص طیشرا با همآن یاصالح يرأ صدور مگر ندارد،
 از و بوده یقانون وجاهت فاقد خواهانها با جلسهصورت میتنظ رغمیعل دوم يرأ صدور
 مقررات و قواعد تابع و است ییاستثنا امور از يداور کهآن چه ستین داور اراتیاخت
 ».باشدیم يداور
 ییتوانا ،يرا صدور از پس دادرس بود، شده رفتهیپذ زین رم حقوق در که ياقاعده ادیبن بر
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 را خود يرأ توانستینم زین سو دو یهمداستان با یحت و دادیم دست از را یدادرس
 بود، شده ییآشکارگو یمدن یدادرس نییآ نیشیپ قانون 155 ماده در قاعده نیا کند، گرید
 8 ماده از بتوان دیشا. است نکرده اشاره بدان یروشن به ياماده چیه یکنون قانون در اما

 دادگاهدست به را حکم رییتغ کهجا آن را دادرس فراغ قاعده ياگونه به ،یکنون قانون
 قاعده بر. کرد برداشت دانسته قانون در شده ینیبشیپ يهانهیزم در تنها يرأ صادرکننده

 قاطع قرار ای حکم صدور از پس دادگاه قتیحق در. است وارد یاستثنائات دادرس فراغ
 ریتفس را آن ابهام ای اجمال صورت در ای و کند حیتصح را آن تواندیم یطیشرا تحت
 ییدعوا به یدادرس اعاده ای و ثالث اعتراض ای و بیغا دادباخته اعتراض یپدر ای و کند
 1.کند یدگیرس دوباره یطیشرا تحت دهیگرد قاطع يرأ يموارددر ای حکم به یمنته که
 ای است روان دادگاهها یدگیرس چون زین يداور یدگیرس در دادرس فراغ قاعده کهنیا
 بودن روان به يااشاره قانون، يهاماده از کی چیه در. است شهیاند گاهیجا خود ر،یخ

 فراغ قاعده که دهنده يرأ دادرس اظهار نیا و است نشده يداور در دادرس فراغ قاعده
 از. ندارد یقانون مستند و پشتوانه است، يداور و یدادرس مشترك قواهد از یکی دادرس
 دگرگون را خود نینخست يرأ ،يداور يسو دو خواست با تواندیم داور نگارنده، نگاه
 یروشنبه یمدن یدادرس نییآ قانون 486 ماده. بدهد آن با ناهمسو ياتازه يرأ یحت و کند

 داور يرأ نیطرف هرگاه:« ماده نیا هیپابر. کندمی دایهو را دادگاه با داور يرأ یناهمسان
 بالاثر مردود قسمت آن در يرأ آن کنند، رد را آن از یقسمت ای و یکل طوربه اتفاقبه را

. ستندین آن انجام به توانا دادگاه ازشده  صادر يرأ درباره سو دو که یکنش» .بود خواهد
 ابراز ياگونههر به تواندیم داور يرأ از یبخش ای همه درباره ییرایناپذ يآشکارساز نیا

 نکرده اعالم بارهنیا در آهنگ ابزار يبرا را یخاص وهیش ان،یب مقام در گذارقانون و شود
 پس. دهد دینو را داور يرأ یجزئ ای یکل اقاله تواندیم زین سو دو کنش نیبنابرا است،
 کند،نمی ارزشیب را دوم يرأ کرده، صادر موضوع کی در يرأ دو داور کهنیا صرف

                                                           
 .438تا  435. شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد دوم، شماره 1



 
 435 /ي در داور یپاسداشت اصول دادرس  

ایک حسن  

 

 رشیپذ بر یمبن ياجلسهصورت است، آمده زین دادگاه يرأ در که گونههمان کهآن ژهیبو
 در دوم بار يبرا يداور رشیپذ با نیطرف رسدیم نظر به است، شده امضا زین يداور
را آن مندانهکنش و کرده عدول موضوع آن در داور صادره نخست يرأ از موضوع، همان
: اندداده نظر تهران یبهشت دیشه مجتمع دادرسان تیاکثر خصوص نیا در. اندکرده اقاله

 که است نیا زین تیاقل هینظر و» .است اجرا قابل است نشده ابطال دوم يرأ که یتازمان« 
 يرأ اعتبار عدم لحاظ به فلذا است نبوده یدوم يرأ صدور به قادر یاول يرأ صدور با:«

 نگارنده نگاه از دهنده يرأ دادرس استدالل از بخش نیا نیبنابرا» .ستین اجرا قابل یدوم
 .ستین درست

 آن نداشتن پاس امدیپ و يداور در یدادرس يادهایبنداشت پاس یستگیبا -3
 داوردست به یدادرس يادهایبن نداشتنپاس به شیخو استدالل از يگرید بخش در دادگاه
: دیگویم نیچن نیا و است دانسته داور يرأ یارزشیب يبرا يزیدستاو را آن و کرده اشاره
 خواهانها بر دفاع حق اصل و تناظر اصل تیرعا بدون زین هیاول يرأ آن بر عالوه«.....
 اصول داور که یصورت در يداور یدادرس بر حاکم اصول موجب به است، شده صادر
 نکند تیرعا یدادرس نوع هر در داور و نیطرف يبرابر کنندهنیتضم منزلهبه که را یدادرس

 ».شد خواهد یتلق معتبرریغ او يرأ

 گفته جمله از است، شده يپرشمار و گوناگون يفهایتعر یدادرس يستونها و ادهایبن از
 جانب ازآن  تیرعا که است یاصول یدادرس یاساس ای ياجبار اصول از منظور«: شده

 تیرعا عدم و است اثریب آن برخالف توافق و است يضرور اختالف نیطرف و داوران
چه آن 1».داشت خواهد دنبال به يدیشد ياجراها ضمانت ن،یطرف ای داور جانب ازآنها 
 و بوده يدستور قواعد از یدادرس يادهایبن که است نیا شودیم برداشت فیتعر نیا از

 يرأ ختنیگس زیدستاو تواندیم آن نداشتن پاس و ستین کارسازآن  با ناساز یهمداستان
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 بهآن  تیرعا عدم که است یمقررات و قواعد یدادرس اصول« :شده گفته نیهمچن. شود
 و شودیبرم تناظر اصل به یدادرس اصول قتیحق در آورد،یم وارد خلل افراد حقوق
 توانیم فیتعر نیا هیپابر 1».است یالزام داوران هم و دادگاهها يبرا هم آن تیرعا
 جزورا آن و دانست کاریپ يسودو حق را داور دستبه یدادرس يادهایبنداشت پاس
 و هاهیپا بسان یدادرس اصول«: شده گفته کهنیا ای. کرد يبنددسته حق موجد قواعد
 گچ ناتیتز از یانبوه ریز در که است یدادرس نییآ میعظ ساختمان مستحکم يستونها

 و اندشده پنهان باشندیم یفاتیرتشریغ و یفاتیتشر مقررات همانا که ،یکاش و شهیش و
 ییایگو در و کند لمس یقانون مواد يال البه در راآنها  وجود ینیب کیبار با دیبا دادرس

 انهایبن را یدادرس اصول« گرید ياسندهینو2» .دهد قرار توجه مورد منصفانه یدادرس کی
 مواد و دارد تیحاکم مقررات بر یحقوق نظام هر در که است دانسته یاساس ينهادها و

 3».است اصول آن از منبعث یقانون
 اند،پرداخته یدادرس يادهایبن شناسانش به هانمونه به يازیدست با زین سندگانینو یبرخ 
 يبرابر و تناظر دفاع،حق ،یطرفیب همچون یاصول« داشته انیب ياسندهینو جمله از

 زین یدادرس یفرامل اصول در و اندیدادرس یحقوق اصول نیترشبههکم دعوا اصحاب
  4». انددهیگرد مدون

 دادگرانه یدادرس کی درآن  پاسداشت که است ییهنجارها یدادرس اصول نگارنده نگاه از
 کاریپ يدوسو شده شناخته حقوق به تازش شوندبه آن، نداشتن پاس و بوده ستهیبا
 .باشد داور يرأ ختنیگس يبرا يزیدستاو تواندیم

 است، ندانسته ستهیبا را یدادرس فاتیتشرداشت پاس موارد ياپاره در یرانیا گذارقانون
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 ياجرا ضمانت و داشته نگاهدر را یدادرس يادهایبن کاستوکمیب ياجرا همواره اما
 نهاده فراتر را پا یحت کشورها یبرخ. است کرده ینیبشیپ آن نداشتنپاس يبرا نیسنگ
 از یکی نگاه از 1.اندکرده یمعرف یعیطب حقوق با ارتباط در را یدادرس اصول یبرخ و

 اصحاب و دادگاه که است یشکل قواعد مجموعه ،یدادرس فاتیتشر از مراد«: استادان
 و یدگیرس به همواره فاتیتشر نیا. کندمی آماده دعوا تیماه به یدگیرس يبرا را دعوا
 شناختباز يراستادر ییارهایمع زین سندگانینو یبرخ2».بخشدیم انتظام دادگاه یدادرس
 احقاق در که محاکمه مراسم -1«: از عبارتند که اند،نهادهشیپ یدادرس فاتیتشر از اصول
 مسأله بن و خیب به و اندلیتعد و حذف قابل یراحت به که یمقررات -2. ندارد يریتاث حق

 ،یمدع يادعا به یدگیرس نحوه به مربوط که یمقررات -3. شوندینم مربوط عدالت
 محسوب یدادرس اصول که یمقررات -4. شوندیم لیدال و هیعلیمدع دفاع استماع

 3».شوندینم
 نییآ قانون و يقمر 1329 مصوب یحقوق محاکمات اصول قانون دو از کیچیه در

 انیب آشکارا یهمسان فرنام ای فرنام نیا ریز یاصل ،یشمس 1318 مصوب یمدن یدادرس
 اصل نیا به ینص چیه زین 1379 مصوب یمدن یدادرس نییآ دیجد قانون در. است نشده

 و تیاهم کشور، یعال وانید آراء و مزبور مقررات یبررس با اما. است افتهین یژگیو
 4. شودیم مستفاد یرانیا گذارقانون توسط اصل نیا رشیپذ
 همهبر و است یدادرس نیادیبن اصول از یکی اصل نیا که دارد وجود نظر اتفاق امروزه 

 حق اصل به مربوط چون تناظر اصل«. شودیم بار ییرقضایغ و ییقضا از اعم هایدگیرس
 هرجا و ستین یدادرس از یخاص وهیش به محدود و منحصر آن تیرعا است، دفاع
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 است راست1».یحسب ای يادار خواه باشد، ییقضا خواه شود، تیرعا دیبا باشد یدگیرس
 ییهانییآ و یدادرس يادهایبن دیبا اما ست،ین یدادرس فاتیتشر تیرعا به ملزم داور که
 تناظر اصلداشت پاس نیبنابرا و بدارد پاس است یدادرس يادهایبن ياجرا مقدمه کهرا 
 .ستا یالزام داور بر
-22 شماره حکم در جمله از است، داشته ژهیو ینگاه مهم نیا به زین دادگاهها هیرو

 یدادرس یاساس اصول جز هیعلیمدع دفاع حق«: استآمده کشور وانید 4342/5/1327
 یانتظام یعال محکمه از صادره 25/10/1309-815 شماره حکم در نیهمچن» .باشدیم

 که يسند دعوا اصحاب از یکی ن،ییمتداع نیب محاکمه انیجر در«: است آمده قضات
 مطابق و ابالغ طرف به را آن کهآن از قبل دادگاه و کرده ابراز باشد او تیحقان بر مشعر
 يرأ در 2».است تخلف داده، قرار حکم مستند آورد، عمل به یدگیرس آن به نسبت اصول
 که یصورت در«: است آمده زین کشور یعال وانید چهارم شعبه 27/7/1328-1379 شماره

 نیاول در و باشد شده نییتع نیمع متیق با ییکاال خواهان خواسته يبدو دادخواست در
 نیا یستیبا شود، نییتع ادتریز مزبور يکاال متیق بوده، بیغا خوانده که دادگاه جلسه

 خواهد حکم نقض موجب قسمت نیا به توجه عدم و شود ابالغ خوانده به موضوع
 3».بود

 آن نداشتنپاس امدیپ و داور يرأ بودن مدلل و موجه یستگیبا -4
 نییآ قانون 482 ماده فرمان نداشتنپاس به شیخو يرأ هیتوج یانیپا بخش در دادگاه
 ییناهمسو زیدستاو را آن و کرده اشاره ،يرا لیتدل و هیتوج یستگیبا درباره یمدن یدادرس

 يرأ ثالثاً«....: دیگویم نیچن و است کرده یابیارز حق موجد يهاقانون با داور يرأ
 یصورت در و ستین مستدل و موجه داشتند انیب مفصالً  خواهانها که يطورهمان يداور
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 ».است حق موجد خالف قانون 482 ماده داللت به نباشد مستدل و موجه که
 خالف و بوده مدلل و موجه دیبا داور يرا«: داردیم اعالم يدستور یشیگو با 482 ماده
 احکام«: رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون 166 اصل هیپا بر» .نباشد حق موجد نیقوان

 صادر حکم آن براساس که باشد یاصول و یقانون مواد به مستند و مستدل دیبا دادگاهها
 منعکس زین 1373 مصوب عام يدادگاهها لیتشک حهیال 6 ماده در نکته نیا» .استشده
 که باشد یاصول ای شرع به مستند و بوده مستدل دیبا دادگاهها احکام و قرارها«: بود شده
 عموم و یکل طور به يرأ يانشا و امر نیا از تخلف. استشده صادر حکم آن يمبنا بر

 ».بود خواهد چهار درجه تا یانتظام تیمحکوم موجب
 مراجع همه و ستین دادگاهها به مندکران ،يرا در استدالل يکارشیخو که دانست دیبا

 نخواهند امر نیا از يجدا زین يادار ژهیو يمرجعها یحت و کنند يرویپ آن از دیبا ییقضا
 اختالف حل ياتهایه ،1366 مصوب میمستق ياتهایمال قانون 248 ماده جمله از بود،
 نیهم به. بدهند يرأ مدلل و موجه ان،یمؤد اعتراض موارد در تا کرده مکلف را یاتیمال

 يموارد جمله از دادگاهها آراء بودن مستدل«: است گفته یدرستبه ياستاد که است خاطر
 بدون دادگاه ي. رأکرد ادی يرأ ارکان عنوان به آن از جرأت به توانیم که است

 1».ندارد یارزش چیه یاستدالل یمبان و جهات از يبرخوردار
 به دنیرس يبرا دیبا داور ای دادرس که است نیا يرأ بودن» مستدل« و» موجه« از منظور

 یمنطق ،یحقوق استدالل با همراه را يرأ در خود نگاه وداشته باشد  ستهیبا یتالش جهینت
 که ابدیدر یروشن به يرأ خوانش با طرف،یب انسان که ياگونهبه کند، ذکر یعقل ای

 به و داده انجام را یاقدامات چه و کرده یط را یراه چه جه،ینت آن به دنیرس يبرا دادرس
 از منظور اما ر؟یخ ای استکننده قانع او تالش ایآ و کرده توجه دعوا از ییهاجنبه چه

 توسط شده انجام یقانون قاتیتحق جهینت و نیطرف يابراز ادله يریکارگ به بودن مدلل
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 1.است يرأ جهینت اثبات يراستا در یقاض
 درون در کند، نظر و دهیعق اعالم خواهدیم که يگرید شخص هر ای داور است مسلم
 افتهی دست دهیعق نیا به لیدل چه به و است کرده را استنباط نیا چگونه که داندیم خود
 را یابیدست نیا یچگونگ که است نیا داور و دادرس يرأ درباره مهم مسأله اما است،
 یذهن استنباط جهینت تنها و کند استدالل یذهن طور به تواندینم داور نیبنابرا. کند آشکار
 يازین آن فهم يبرا که کند صادر يرأ ياگونه به دیبا داور. سدیبنو يرأ عنوان به را خود
 مقدمات که شود متوجه بخواند را يرأ که کسهر و نباشد خودش حاتیتوض و حضور به
  2.ستیچ آن يمحتوا و یمبان و
 کالً  و استدالل روش ،يرا یمبان از مقصود. شود ذکر يرأ یمبان دیبا يداور يرأ در
 وجود تواندیم قیطر نیا. است ساخته رهنمون قاطع يرأ به را داور که است ياقهیطر
 هیپا که است یلیدال اعالم به مکلف داور. باشد اقرار چون دعوا اثبات میمستق ادله

 باشد، ادله مختصر حیتوض و ذکر قالب در تواندیم امر نیا اند،ساخته را استداللش
 هر در یول باشد؛... و يو يادعا ییجز رشیپذ آن، رد خواهان، يادعا دییتا بر تواندیم

 در موجود ادله بر یمبتن و نیطرف اتیدفاع و ادعاها دعوا، خواسته لحاظ به دیبا حال
 3. باشد پرونده
 نمونه يبرا. ستین روشنآراء  لیتعل و هیتوج عدم درباره يداور یمل نیقوان شتریب موضع
 بر یمدن یدادرس نییآ قانون 482 ماده در کهآن وجود با رانیا یمدن یدادرس نییآ قانون

 از استفاده با وکند می ییآشکارگو و يپافشار يداور يرأ بودن مدلل و موجه یستگیبا
 نییآ قانون 489 ماده در اما داند،یم داوران يکارستهیبا و يکارشیخورا آن» دیبا« واژه

 جهت نیا به يااشاره شماردیبرم را يرأ یارزشیب يزهایدستاو که یمدن یدادرس
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 نیا در دارد، وجود زین یالمللنیب يتجار يداور قانون در ناروشن موضع نیا. کندنمی
 يرأ بطالن ای ابطال موجبات از یروشن به يداور آراء نبودن موجه و مدلل زین قانون
 دگاهید دو بارهنیا در. اندنشده شناخته قانون نیا 34 و 33 موارد در شدهشمارش يداور
 نظم با يناساز لیدل به است لیتدل و هیتوج از یته که را ییرا نیچن یبرخ: دارد وجود
 يرأ صدوراست  شده گفته نیهمچن 1.دانندیم باطل اساس از آمره قواعد و یعموم
 2 بند در است، یعموم نظم مخالف باشد مدلل دیبا يرأ که يدرکشور مدللریغ يداور
 شمارد،یم بر را داور يرأ یاساس بطالن موارد که یالمللنیب يتجار يداور قانون 34 ماده

 مخالفت واسطه به ییرا نیچن نیبنابرا و است موارد نیا زمره از یعموم نظم با مخالفت
 2.اجراست رقابلیغ و باطل اساس از یعموم نظم با
 یحق نباشد، مدلل ای موجه داور يرأ اگر دارند باور یگروه نخست، دگاهید برابردر

 یشدنابطال باختهيداور خواستبه بلکه ست،ین باطل هیپا از يرأ و شده نقض یخصوص
 یقانون یزمان بازه در باختهيداور تیشکا با اگر نامدلل، و ناموجه يرأ نیبنابرا. است
 امکان و یدرست بر و دانست يو تیرضا لیدل را تیشکا عدم نیا توانیم نشود، همراه
 اساس از آراء فیرد در را نامدلل و ناموجه يداور آراء دینبا لذا. داشت نظر يرأ ياجرا
 يدستور قواعد از را يرأ متن در استدالل لزوم کهنیا با زین گرید ياسندهینو. آورد باطل
 اقناع و هیتوج یستگیبا نگارنده نگاه از 3.داندیم ریپذابطال را ییرا نیچن اما است، دانسته
 دهیناد را نیطرف یقانون حق که ییرا و است نیطرف حقوق از ،يداور يرأ از نیطرف

 کامل بطالن بر بودن باورمند است، ریپذگسست باختهيداور خواستبه تنها باشد، گرفته
 رانه،یسختگ نگارنده نگاه از ،يداور سود به ریتفس و یقانون ییآشکارگو نبود لیدلبه يرأ
 .است دفاع رقابلیغ و مبنایب
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 يرأ موجهه علل اما است شده صادر یدرستبه تیکل در یبررس مورد يداور يرأ -1

 .هستند شهیاند و یبررس محل کیهر و ستندین درست یجملگ
 همزمانآنها  رشیپذ گرفتن و داوران نشیگز ،يرا صادرکننده دادگاه نگاه برخالف -2
 داوران نشیگز با يداور یدگیرس وهیش رشیپذ انیم و ستین ستهیبا قرارداد یدهسامان با

) دار بند( دیمق و) رها( مطلق به را يداور که است ادیبن نیهم بر. دارد وجود یدگرمان
 است يداور راه از یدگیرس رشیپذ تنها سودو آهنگ نخست گونهدر و اند کرده بخش

 شرط به يداور بر یهمداستان دوم گونهدر و شوندینم نشیگز ينشانزد داوران ای داور و
 نه واند رفتهیپذ را آنان يانداریم و يداور سو دو که است ياژهیو کسان ای کس يداور
 .کس هر دست به يداور مطلق

 دادرسان یدگیرس در که گونهآن دادرس فراغ قاعده ،يرا دهنده دادرس نگاه با ناساز -3
 قانون در و ستین رفتهیپذ داوران یدگیرس درباره است رفتهیپذ یدولت يدادگاهها
 ییآشکارگو سو دو اختالف به گانهی داور باره چند ای دوباره یدگیرس در یبازداشتگ

 یآگاه و یباشندگ با اگر موضوع کی در داور از يرأ دو دادن آن بر افزون و است نشده
 نیواپس که را دوم يرأ و شود یتلق نخست يرأ مندانهکنش اقاله تواندیم باشد سو دو

 با داور کهگونه  نیبه ا یگرام دادرس دگاهید نیبنابرا دارد، استوار سوست دو خواست
 مقررات با ندارد را باره آن در گرید يرأ دادن توان و شده فراغ مشمول نینخست يرأ دادن
 .ستین همخوان يداور

) تناظر اصل( ییارویرو ادیبن جمله از یدادرس يادهایبن نداشتن پاس یدرست به دادرس -4
 است، دانسسته داور يرأ دانستن نادرست يبرا يزیدستاو را) دفاع حق(پدافند ادیبن و

 لیدال نهادن شیپ و یدگیرس در یباشندگ توان و بوده آگاه يداور ندیفرا از دیبا نیطرف
 صادر نیادیبن اصول نیاداشت پاس بدون که ییرا باشند، داشته را خود از دفاع و خود

 .است ختنیگس سزاوار گمانیب شود،یم
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 و ناموجه يرأ ما نگاه از اما است، سو دو حق مدلل و موجه ییرا از يبرخوردار -5
 دادگاه از و گفته را آن خود اعتراض در دیبا دادباخته و ستین تباه ادیبن از نامدلل

 سازد تباه را نامدلل و ناموجه يرأ خودسرانه تواندینم دادگاه و بخواهد را آن ياعتباربی
 کرده استناد امر نیا به دادباخته ایگو يرأ نیا در زند، سرباز آن انجام دستور دادن از ای

 بخش نیا در دادگاه میتصم باشد، بوده بسنده لیتدل و هیتوج فاقد داور يرأ اگر و است
 .بود خواهد درست
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Preservation of Principles of Procedure in Arbitration 
(A Critique of the Judgment Made by Branch 206 of the Tehran General Civil 

Court) 

Hassan Kia1 

Abstract: 
The judgment of the Branch 265 of the Tehran General Civil Court 
deserves to be praised due to its attention to the grounds for annulment 
of arbitration award not explicitly mentioned in the law. 
This judgment is accurate and correct where it considers protection of 
the fundamental principles of civil procedure in arbitration to be 
mandatory and where it points out the need for the arbitrator's award to 
be justifiable and well-argued and considers non-compliance as 
grounds to annul the arbitrator's award, and the fact that these matters 
are among the rights of the people involved in arbitration, ignoring them 
is against the regulations that are the source of the rights of the people 
and therefore the right that the legislator has recognized for the people 
is neglected and this is in accordance with Article 489 (1) of the Civil 
Procedure Code. 
So, the honorable judge has followed the right path both in finding the 
relevant arguments and in adapting them to the law. However, from the 
author's point of view, where the arbitrator has twice rendered the 
award, the said judge who has considered it inconsistent with the 
doctrine of functus officio, extending the aforementioned doctrine to 
arbitration without its having been explicitly stated in the law, has not 
taken the right path. The doctrine of functus officio, as it is applied in 
court proceedings, does not apply to arbitration. 
Moreover, since arbitration is based on the request of both parties it is 
free from the restrictions that govern state court proceedings. For this 
reason, the parties can even reject the arbitrator's award in whole or in 
part by mutual agreement. Comparing judicial proceedings to 
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arbitration and extending its provisions to the latter, specially without 
the clarification of the legislator is a dubious position and from the 
author’s perspective, unjustifiable. 

KeyWords: rules of procedure, grounds not explicitly stated, functus 
officio of the arbitrator, being justifiable, being well-argued.


