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  چكيده
 وفصل اختالف با رسالت كاستن از حجم دعاوي قابل  حليها نيگزيجاعنوان يكي از  داوري به     
تحقق . ستا.. . در زمان وييجو فهصروفصل اختالف،   حليها نهيهزطرح در دادگاه، كاستن از  

.  در فرايند داوري استرأي يادشده منوط به كيفيت مطلوب رسيدگي و صدور يها رسالت
موجه و مدلل «كارامد  رأي و از لوازم شود يم داوري متبلور رأيداوري مطلوب اساساً در 

در  اما ،.)م.د.آ. ق482 مادة(ار ايران بدان توجه كرده است گذ شرطي كه قانون؛آن است» بودن
 گويي كه در اين پژوهش درصدد پاسخشود يماين الزام قانوني ابهاماتي مطرح خصوص 

بودن را شرط دانسته » مستند و مستدل« قاضي رأيكه قانونگذار در   آنجا از .هستيم ها بدان
د؟ آيا  داوري، چه نسبتي داررأيعنوان الزامي براي  بودن به» موجه و مدلل«است، اين مفهوم با 

 داوري وجود دارد؟ ضمانت اجراي موجه و رأي قاضي در رأيمباني موجه و مدلل بودن 
 در اين يالملل نيبنهايت رويكرد قواعد داوري تجاري   داوري چيست؟ دررأيمدلل نبودن 

 داوري بدون ضمانت رأي مدلل و موجه بودن ة كه نقض قاعدرسد يمنظر  بهچيست؟ زمينه 
 .  آن استوار استةدهند ليتشك يو اجزا» رأي« مفهوم ةانت اجرا هم بر پاياجرا نيست و اين ضم

  
  واژگان كليدي

  . موجه و مدللرأي مستدل،  داوري، رأيامر حكمي، امر موضوعي،      
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  مقدمه. 1
بخشي به اشخاص در خصوص چرايي  آگاهييكي از تضمينات حقوق افراد در فرايند دادرسي، 

ين صورت اشخاص به برقراري عدالت نسبت به خود مطمئن در ا. استهمحكوميت آن
 اصل مسئلههمراستا با اين . كند يم نقشي اساسي در امنيت جامعه ايفا مسئله كه اين شوند يم

 به مواد قانوني و مستند و مستدلها بايد  احكام دادگاه«: دارد يم قانون اساسي اعالم 106
، به اين اصل مسئلهبا توجه به اهميت . »ستشده ا اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر

 296 مادة 4بند  در. اكتفا نشده و قانونگذار در موارد متعددي مجدداً بدان پرداخته است
جهات، داليل، مستندات، « كه بايد حاوي دارد يم دادگاه اعالم رأينيز در خصوص . م.د.آ.ق

نيز . ح.ا. ق23 مادة باشد و در ،»شده است  براساس آنها صادررأياصول و مواد قانوني كه 
   1.» باشدمدلل و موجهتصميم دادرس بايد «: آمده است

 قاضي بعد از سان بهداور نيز .  اختالف استوفصل حل رايج يها وهيشامروزه داوري از 
كه  گونه همان داور رأي يها يژگيويكي از . كند يم رأيرسيدگي به پرونده اقدام به صدور 

در خصوص .  استرأي، موجه و مدلل بودن كند يماشاره . م.د.آ. ق482 مادة در قانونگذار
موجه و مدلل بودن « كه منظور از شود يم داور اين پرسش مطرح رأيموجه و مدلل بودن 

نهايت رويكرد   داوري چيست؟ دررأيچيست؟ ضمانت اجراي موجه و مدلل نبودن » رأي
  چگونه است؟ه زميناخلي در اين  و قواعد داوري ديالملل نيبقواعد داوري تجاري 

 غيرمدلل رأيآن نيست و اينكه » منطوق«فقط »  داوررأي«در اين پژوهش با اين فرضيه كه 
 . ميا پرداخته به تحليل موضوع ، مغاير با قوانين موجد حق استرأي، رموجهيغو 

  
   رأيلزوم موجه و مدلل بودن . 2

 سخن گفته شده يرأ بودن »مستدل«و » تندمس« از »مدلل«و » موجه« مفاهيم در كناراگرچه 
 بر دو مفهوم نخست تمركز كند يم بحث ايجاب ةنقش مهم توجيه و دليل و نيز حوصلاست، 
  . شود

  
   موجه رأي. 2.1

 ، مبتني بودن آن بررأيمعناي خاص موجه بودن «: اند آورده رأيبرخي در معناي موجه بودن 
 نحوي جانبه نگريستن به مسائل مورد اختالف است، به  و همهكننده قانعجهات عقاليي، منطقي، 

                                                            
پس از انجام تحقيقات الزم و اعالم كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف «: دارد يممقرر . ك.د.آ. ق264 مادةهمچنين . 1

 250 و 239در مواد . » ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعالم كند خود را حداكثرة، عقيدمستدل و مستندصورت  است به
 .تأكيد كرده است» قرار تأمين و نظارت قضايي«و » قرار بازداشت موقت«نيز به موجه و مدلل بودن . ك.د.آ.ق
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 دادگاه بوده و موردتوجهامور مورد اختالف قطعي يا احتمالي  ةهمكه خواننده احساس كند،  
  .)379 ، پاورقي ص1392خدابخشي، (» پاسخ روشني به انتظار اصحاب دعوي داده است

همان مستند بودن آن يا  أير» وجاهت حقوقي «رأيمنظور از موجه بودن  رسد يمنظر  به
ذكر است    شايان.كند يم دييتأاين استنباط را  2ك.د.آ. ق250 مادة و 1ك.د.آ. ق374 مادة. است
اصول «و » فتاوي معتبر«، »منابع معتبر اسالمي«، »قوانين موضوعه« بايد مستند به رأيكه 

 اشاره ها بدان با تفاوتي م.د.آ. ق3 مادةقانون اساسي و  167منابعي كه در اصل . باشد» حقوقي
 به مواد قانوني و مستند.. .ها بايد احكام دادگاه«: دارد يم كه اعالم 166 آن قسمت از اصل ،شده 

منبع «اصطالح «: سدينو يمدكتر كاتوزيان  زمينهدر اين . است، مؤيد اين مفهوم »...اصولي باشد
ز آن هر مدركي است كه بر آگاهي  و مقصود ارود يمكار  بههم » مستند«گاهي به معني » حقوق

 منابع حقوق مدني عبارت شود يمما نسبت به حقوق كشوري خاص بيفزايد؛ براي مثال گفته 
و در صورت نقض اين قواعد، قواعدي كه .. .قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني،: است از

برخي ديگر . )3: 1393وزيان، كات(» و مانند اينها.. .در فقه اماميه از احكام شرع استنباط شده است
اما نه به اين معنا .. . استشده ذكراصوالً قواعد مستند تصميم دادرس در قانون «: اند نوشتهنيز 

كريمي و (»  حكم قضيه صرفاً قوانين را بكاود و از ساير منابع حقوق غافل بماندافتني دردادرس 
  .شود يم فهميده گفته شيپاز اين عبارت نيز نتيجه . )259: 1391، نژاد ييرضا

  مدلل رأي. 2.2

 كه مدلل بودن ديآ يبرماز بيان برخي .  ارائه دادتوان يم دو تفسير رأي مدلل بودن در خصوص
 اثبات دعوي ة؛ زيرا در الزام داور به ذكر ادلاست رأي اثبات دعوي در ة به مفهوم ذكر ادلرأي
نيا،  شهبازي(»  داور بايد موجه و مدلل باشدأير«: دارد يمم اشاره دارد كه مقرر .آد. ق482 مادةبه 

منظور از مدلل بودن به معناي خاص، توجه به داليل اثباتي و «: اند آوردهطور  همين. )103: 1394
خدابخشي، (» صورت مختصر يا با ارزيابي مفصل داليل همراه باشد نوعي است كه ممكن است به

 بلكه ارزيابي ، اثبات اشاره نشدهةاخير صرفاً به ذكر ادلالبته در ديدگاه . )379- 380 ، پاورقي ص1392
در . كند يمآن نيز داخل در مفهوم مدلل بودن آمده است كه آن را به مفهوم مستدل نزديك 

: 1392زاده،  يوسف( اند گرفته» استدالل« را به مفهوم رأي برخي مدلل بودن رسد يمنظر  بهمقابل 
هدف از استدالل آن است كه آنچه را «: اند گفتهم مدلل برخي ديگر نيز در خصوص تصمي. )231

 منظور رسد ينمنظر  به. )219: 1392اميرمعزي، (»  اتخاذ تصميم مستدل استخواهند يمكه طرفين 
در معناي .  استرأي» مستدل بودن«صرفاً اشاره به دليل باشد، بلكه منظور » مدلل«قانونگذار از 

                                                            
 .»...است موجه و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه رأي براساس آن صادرشده.. .رأي دادگاه بايد«. 1
 .»باشد.. .قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه«. 2
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آمده » شده با دليل و برهان ثابت«و در معناي مستدل »  شدهبه دليل ثابت كرده«اصطالحي مدلل 
كار  به ازنظر ترمينولوژي نيز اين دو اصطالح در يك مفهوم رو ازاين ،)6826 :1382، انوري(است 

 اثبات است، ة حتي اگر بپذيريم كه منظور از مدلل بودن اشاره به ادلمسئلهفارغ از اين . رود يم
 رأي ةنتيج اثبات دعوي و ةنبايد پيوندي بين ادل) ان( آيا داور كهشود يماين پرسش مطرح 

روي بايد بپذيريم كه بخشي  هر  به. ابدي يم؟ اينجاست كه ناگزير استدالل ضرورت ندكنايجاد 
  .شده است  بر آن بنارأي است كه يا ادله مستدل، ذكر رأياز 

ني  به منابع قانورأيدن بو» مستند «رأي منظور از موجه بودن  گفتتوان يمترتيب  بدين
با قرائت .  استرأيبودن » مستدل« همان رأيبودن » مدلل«از همچنين منظور قانونگذار . است

 به اين توان يمج .دك.آ. ق374 مادةدم و .آ. ق482 مادةح، .ا. ق23 مادةا، . ق166همزمان اصل 
و در برخي ديگر از » موجه و مدلل«قانونگذار در برخي از اين موارد از تركيب . نتيجه رسيد

 قانونگذار در قوانين يادشده رسد يمنظر  بهبعيد . استفاده كرده است» مستند و مستدل«تركيب 
  . اراده كرده باشدرأيمفاهيم گوناگوني را در خصوص اين خصوصيت 

اي است كه قاضي مجتهد  اندازه  به قانون بهرأي ذكر است كه اهميت مستند بودن شايان 
چنانچه «: دارد يممقرر . م.د.آ. ق3 مادة ةدر اين خصوص تبصر.  از آن تخطي كنددتوان ينمنيز 

ديگري جهت رسيدگي ارجاع  ةشعبقاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به 
 زيرا ،پي برد» استدالل«بايد به مفهوم » رأيمستدل بودن « براي فهم رسد يمنظر  به. »خواهد شد

: در تعريف استدالل آمده است. شده باشد  است كه مبتني بر استداللي صادر مستدل رأييرأي
بدين طريق كه .  مجهوليا هيقضعبارت از تنظيم و تأليف يك سلسله قضايا است براي كشف «

 تا از پيوند آنها نوزادي كه سازد يمذهن بين چند قضيه يا حكم ارتباطي دقيق و منظم برقرار 
ترتيب نسبتي مشكوك و مبهم به نسبتي يقيني و محقق  بديناده شود و ، زشود يمنتيجه ناميده 

 كنار هم قرار گرفتن ةسان استدالل، نحو بدين. )133- 134: 1392خوانساري، (» و صريح تبديل يابد
واقع  در. شود يم منتهي رأي ةاست كه به نتيج» جهات، داليل، مستندات، اصول و مواد قانوني«

 كند يمو ادله را بررسي )  حكمةاسباب موجه(امور حكمي و موضوعي  مانندقاضي مواد الزم 
زاده شود؛ در اين » رأي« تا نوزادي به نام سازد يمهم مرتبط  بهو با پيوندي عقالني و منطقي 

  .است» مستدل« قاضي رأيصورت است كه 
ب  اختالف و با توجه به مطالوفصل حلنهايت با توجه به شباهت قضاوت و داوري در  در

 داليل بگويد چه اتفاقي رخ ة داور بايد بر پاي گفتتوان يم داور نيز رأي، در خصوص شده انيب
. )1011: 1378اشميتوف، ( داده يا نداده و بر اين اساس توضيح دهد چرا به تصميم خود رسيده است

ي  موجه و مدلل رأيي است كه با استناد به امور حكمي و امور موضوعرأي آنچه گذشت، بنابر
 .شود يم منتهي يا جهينتو برقراري پيوند منطقي بين آنها به 
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 اين است كه اين مفهوم مستند ديآ يمدست  به رأيآنچه از بررسي مفهوم مستدل بودن 
 مستدل، اصطالح رأي معادل يالملل نيبدر داوري تجاري .  را نيز در خود داردرأيبودن 

“Reasoned Award” مستدل رأيي است كه بر امور رأيست كه  كه در تعريف آن آمده ااست 
طور واضح توضيح دهد كه با چه  موضوعي و نتايج قانوني ناشي از داليل، استوار باشد و به

همچنين در تعريفي مشابه . )Strong, 2015: 12(يافته است    دسترأيمنطقي به نتايج خاص آن 
ين است كه داوران تعيين  ضروري اةمسئل.  مدنظر نيسترأيقالب خاصي براي : آمده است

طور مختصر  شده و چه چيزي واقع نشده است و بايد به  كنند با توجه به داليل چه چيزي واقع
 تصميم خود را با چگونگي ،چرايي آن را توضيح دهند و با توجه به آنچه اتفاق افتاده است

 .)Keong, 2001: 11( مستدل است رأياين مفهوم . رسيدن به آن توضيح دهند

  
   دادگاه و داوررأيمباني مشترك توجيه . 3

 ابتدا بايد مبناي موجه و مدلل بودن رسد يمنظر  به داور يرأبراي توجيه مدلل و موجه بودن 
 داور نيز رأي دادگاه را بررسي كنيم و سپس به اين پرسش بپردازيم كه آيا اين مباني در رأي

  . وجود دارد يا خير
 

  تحقق عدالت خصوصي. 3.1
 دادگاه و آگاهي رأي دادگاه امكان نظارت اصحاب دعوي بر رأيباني موجه و مدلل بودن از م

 دادگاه صرفاً به بيان حكم محدود شود رأياگر . )380: 1392خدابخشي، (از چرايي صدور آن است 
 ، متقاعد نخواهند شدرأيو به داليل نپردازد و توجيه نشود، طبعاً اصحاب دعوي در پذيرش 

 حتي ممكن مسئلهاين .  رسيده استيا جهينت كه قاضي چگونه به چنين دانند ينمزيرا آنها 
 كند يم زيرا وقتي شخصي اقدام به طرح دعوي ،شودمنجر  دستگاه قضايي ياعتبار يباست به 

 كه اصوالً شوند يم، به مسائل و استدالالتي متوسل دينما يميا شخصي كه اقدام به دفاع از خود 
 فاقد استدالل ييرأ باكه  زمانيند و ا  كه در دعوي محقآورد يموجود  بهي آنها اين ذهنيت را برا

 به اظهارات و جانبداري از طرف مقابل يتوجه يبمواجه شوند، بعيد نيست قاضي را متهم به 
 به صحت حكم اطمينان بيشتري ، قاضي با داليل مناسب توأم باشدرأيدر مقابل اگر . ندكن
خدابخشي، ( قضايي بيشتر شود ة كه اعتماد به رويشود يم سبب موجه رأينتيجه  در. شود يم

، شود يم نيز ممكن رأي قاضي موجه و مدلل باشد، نقد و بررسي رأياز طرفي اگر . )381: 1392
كار   بهرأي قاضي توجه، اهميت و صداقت بيشتري را براي صدور شود يم سبباين امكان 

  .بندد
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 دادگاه رأيهمانند ) كاركردي(نشده است، آثاري   بار آن اعالمكه عدم اعت  داور تا زمانيرأي
 بر مبناي آن رأيبر آثاري كه در باال مذكور افتاد، مانع طرح دعاوي كه  عالوهدارد؛ بنابراين 

 يعني واجد اثر اعتبار امر قضاوت شده ؛)Brunet et al., 2009: 275( شود يمشده است،  صادر
طرفين « مجدد دعوايي در داوري، اشتراك دو دعوي در براي اجتناب از رسيدگي. است

 گفته شيپ دو دعوي در عناصر يهمپوشان. شود ميبررسي » موضوع«و » سبب«، »اختالف
 غيرمستدل ممكن است رأيكه در   آنجا از.  از رسيدگي مجدد خودداري شودشود يم موجب

  .شود يمخلل ايجاد به سبب دعوي اشاره نشود، در شناسايي اثر اعتبار امر مختومه 
  

  حق دفاع طرفين. 3.2
 فراهم هيعل محكوم قاضي امكان دفاع بهتر را در مراحل بعدي براي رأيموجه و مدلل بودن 

 ، مستند و مستدل باشدرأي كه ماند يم زماني محفوظ هيعل محكومواقع حق دفاع  در. آورد يم
 بر آن خدشه تواند يم و شود يم آگاه رأي به مباني هيعل محكومزيرا در اين صورت است كه 

ممكن است قاضي بدون توجه به داليل، . شود يموارد كند و عدالت خصوصي محقق 
رو   كرده باشد؛ ازاينرأيمستندات و اظهارات يكي از طرفين دعوي اقدام به صدور 

. دكن اقدام به پيگيري دعوي در مراحل بعدي رسيدگي مسئله بر مبناي اين تواند يم هيعل محكوم
 آزادي عمومي و حافظ يها قهيوثيكي از «برخي آن را اي است كه  اندازه  بهمسئلهاهميت اين 

امنيت حقوقي و استقرار  «دانسته و برخي ديگر )43: 1391متين دفتري، ( »حقوق بشر در جامعه 
   .)37: 1374حبيبي، ( اند كرده تلقي ها آن و وضوح ها استدالل را وابسته به »عدالت
  

  رأيظارت بر ن. 3.3
 داليل در ...ذكر«: سدينو يم مستدل رأييكي از حقوقدانان در خصوص امكان نظارت قضايي 

 براساس اصول قضايي شده و امكان كنترل رأي باعث اطمينان خاطر از صدور ]داور[ رأيمتن 
دن  كه مستند و مستدل نبوآورد يم ديگري ةنويسند. )264: 1393شيروي، (» سازد يمآن را فراهم 

 داوري در جريان شناسايي آن دشوار شود و نيز رأي كه نظارت بر شود يم سبب داوري رأي
در . )29: 1394هدايتي، ( مسئوليت مدني از دست برود يها يدگيرسمبناي بيمه شخص ثالث در 

داوري اگرچه سپردن موضوع اختالف به قاضي خصوصي «:  آمده استيا دادنامهدر ه زمين نيا
در مسير و گذر ارزيابي و نظارت قضايي قرار گيرد بايد با قواعد حداقلي راجع است اما اگر 

 قانون آيين دادرسي 482 و 4 و 3 آنچه در مواد جمله از اختالف منطبق باشد و حلبه قضاوت 
   .1»... رأيمدني راجع به مستدل و مستند بودن 
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 ةنتيج نباشد و صرفاً به  داوري مواجه شود كه مستند و مستدليرأ باكه دادگاه  درصورتي
.  پرداخته باشد، امكان بررسي چگونگي دستيابي به نتيجه براي قاضي وجود نداردرأي
 داوري ة مغاير با فلسفمسئله كه اين كند يبررس داوري را مجدداً رأيترتيب دادگاه بايد  بدين
گي دعواي آنان گرفته است كه دادگاه براي رسيد   طرفين دعوي بر اين تعلقة زيرا اراد،است

ترين مزاياي آن كاستن از بار دعاوي  ديگر اينكه داوري نهادي است كه از مهم. ورود نكند
  و درشود يم ليزاآنكه در اين فرض اين مزيت داوري نيز    حال،هاست مطروحه در دادگاه
  . ديافزا يم طرفين دعوي ةنهايت اينكه بر هزين

  
  مقابله با تحكم قاضي. 3.4

 صادر كند بلكه رأيتواند از طريق كدخدا منشي  نمي.. .كند نه حكومت و ت ميقاضي قضاو«
آنچه مانع داور در تحكم . )152: 1386كريمي، (»  خويش را انشاء نمايدرأيبايد با استدالل 

 داوري رأي طرفين است كه بايد در ة بر مبناي معيار قواعد حقوقي و ارادرأي صدور ،شود يم
نهايت به نتيجه  ، درشود يمندي كه بين اين امور و امور موضوعي برقرار و با پيو ودش  منعكس

 رأي داور مبتني بر استداللي باشد كه در رأي حتي اگر ،گونه نباشد اگر اين.  منتهي شودرأي
در «: آمده استزمينه در همين .  جانبدارانه وجود داردرأي، بيم صدور  استمنعكس نشده

، بلكه كنند ينممنظور اعمال كنترل يا تجديدنظرخواهي مدلل   را فقط بهرأيحقوق كنوني، 
هدف از اين الزام، اجبار . ، بيشتر نمايش استقرار عدالت خوب استرأيمنظور از مدلل نمودن 

 رأيداوران به خوب فكر كردن در مقابل وجدان آگاه است تا طوري اتخاذ تصميم نمايند كه 
  .)115: 1386خزاعي، (» قي نگرددعنوان اظهارنظر خودسرانه تل ها به آن

  
  رأيارزش . 3.5

 يكي از مباني موجه و  وضوح تفكر بر وضوحِ بيانريتأث ضمن اشاره به يكي از نويسندگان
الزام كردن دادرسان به «: سدينو يم و دارد يمشناسي اعالم   روانيا مسئله را رأيمستدل بودن 

 رأياي اين است كه آنها خود متوجه ارزش اينكه نظر خود را كتباً موجه و مدلل بدارند بر
 خود پي رأي به ارزش رأيواقع قاضي با مستدل كردن  در. )43 :1391متين دفتري، (» خود بشوند

  .گردد يموده  افزرأيكيفيت و بر اين مبنا بر ؛ كند يم اجتناب اساس يب رأيو از صدور  برد يم
احكام  .دهد ايي ارزش علمي مي قضةتوجيه و استدالل يگانه طريقه است كه به روي«
متين دفتري، (» استفاده نبود براي اينكه استدالل نداشت  نظر علمي، قابل هاي قديم فرانسه از دادگاه

 مستدل جزئيات رأي داوري آمده است كه رأيدر خصوص  زمينهدر همين . )44-43 :1391
 توجيه رأيدر خصوص  و آنها را سازد يمبيشتري از تصميم را براي طرفين دعوي آشكار 
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 زيرا طرفين دعوي بيشتر تحت تأثير هيجانات قرار ، بسيار حائز اهميت استمسئلهاين . كند يم
رو اگر احساس كنند كه اظهارات آنها در داوري شنيده نشده است، ممكن  ازاين. دارند تا منطق

 آنها وجود  را با چالش مواجه سازند، حتي اگر شانس زيادي در اين اقدام برايرأياست 
 مستدل در نظر طرفين دعوي از اعتبار رأيبياني ديگر  در. )Strong, 2015: 20( نداشته باشد

 .بيشتري برخوردار خواهد بود

، اين است كه دينما يم داور ضروري رأي را در 1 منطقي كه استدالل جامعاز سوي ديگر
اين مطلب .  تقويت شودرأيا  خود را بر قانون و حقايق استوار سازد ترأي داور شود يم سبب

 كه به داليل و دهد يم و به طرفين اختالف نشان دهد يمخطر تصميمات داوري را كاهش 
 رأيبر آن ذكر داليل امكان شناسايي يا اجرا و يا ابطال  عالوه. اظهارات آنها توجه شده است

راين ضرورت ديگري كه بناب. )IBA, 2016: 37( آورد يم فراهم رأيدليل فرايند صدور  بهداور را 
 و يريگ ميتصم، ارتقاي كيفيت شود يم داوري مطرح رأيدر خصوص مستدل بودن 

در اهميت اين ضرورت آمده است شايد  .)George, 2007: 27( داوري است رأياعتباربخشي به 
. گردد يبازم داوري رأي داوري به ماهيت و كيفيت رأيترين ضرورت مستدل بودن  مهم

 كه براي ايجاد وجاهت اند كرده را شناسايي 2»يا هيرو گانه سه «ال ليويس و ال امنكنظران  صاحب
 صريح يها استدالل) ؛ ب3اصل استماع اظهارات طرف دعوي) الف : ضروري استرأيقانوني 

  .)Bergholtze, 1989: 44(و كشف حقيقت؛ و حق تجديدنظرخواهي 
  

 ها نهيهزكاهش . 3.6

 نيز به ها نهيهز مطرح در دادگستري كاسته شود، از يها وندهپربديهي است هرچه از تعداد 
يكي از طرق كاهش تورم دعاوي، اتخاذ تدابيري در راستاي . كاسته خواهد شد اندازههمان 

.  در تحقق اين هدف مؤثر واقع شودتواند يم مستدل رأي. كاهش تجديدنظرخواهي از آراست
 مستند و موجه امكان رأي صدور  از طريقهيعل محكومتوضيح كه با اقناع  بدين

 قاضي را منطبق رأيواقع اصحاب دعواي منصف نيز اگر  در. ابدي يمتجديدنظرخواهي كاهش 
  بيان  به. بر قانون ببينند، عدالت را در حق خود جاري دانسته و اقدام به اعتراض نخواهند كرد

همچنين حضور . دارد يوام رأي منصف را به پذيرش هيعل محكوم، رأيديگر توجيه درخور 
چرا بايد وكيل . كند يم موجه و مدلل را افزون رأيوكالي دادگستري در دعوي، امكان پذيرش 

      شود؟ها نهيهزافزايش  موجب كه منطبق بر قانون است اعتراض كند و ييرأدادگستري به 

                                                            
1. Comprehensive reasoning 
2. Procedural trinity 
3. Audiatore et altera pars 
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را  زيكند، اقدام رأي براي نقض هيعل محكوم كه شود يم سبب غيرمستدل داوري نيز رأي
اساساً پس از استماع اظهارات طرفين در فرايند داوري، داوران بدون اعالم موضع در خصوص 

 يكي از طرفين دعوي رأيحال اگر پس از صدور . كنند يم رأي اقدام به صدور رأي ةنتيج
حق نبودن خود توجيه شود، طبيعي   بيابد، بدون اينكه در ذيهيعل محكومخود را در موقعيت 

داور يا داوران براي وي ايجاد شود و در ) جانبدار بودن( نبودن طرف يب است كه تصور
 ةعهد داوري بر رأيكه نظارت بر   آنجا از. نشودود توجيه شدن خ  واقعهيعل محكومخصوص 

 يها نهيهز و اين به معني ايجاد رديگ يم نيز در دادگاه صورت رأي، اعتراض به استدادگاه 
كننده  ممكن است گفته شود كه اعتراض. استاري و تورم دعاوي  اديها نهيهزجمله  متعدد از

 زيرا در ديدگاه اجتماعي ،، اما اين ايراد وارد نيستكند يم طرح دعوي را پرداخت يها نهيهز
؛ چراكه شود يم نيز براي جامعه ضرر محسوب شود يمضررهايي كه يكي از شهروندان متقبل 

، چنين )گونه نيست البته هميشه اين (شد يم  توجيههيعل محكوم مستدل بود و رأياگر 
  .شد ينم ايجاد ييها نهيهز
  

  مشروعيت نظام قضايي. 3.7
 اما آنچه تحت عنوان ،رديگ يمبديهي است كه نظام قضايي مشروعيت خود را از قانون 

. ، اعتباري است كه اين دستگاه نزد مردم داردباشد يممشروعيت نظام قضايي در اينجا مدنظر 
عنوان   كه مردم بهشود يم است زماني دستگاه قضايي از اين اعتبار نزد مردم برخوردار طبيعي
. ندكن به اين مرجع مراجعه يعدالت يب و بدون بيم  باشندخواهي بدان اعتماد داشته تظلممرجع 

 باشد كه اين طرفانه يبترين عامل، صدور آرايي مبتني بر قانون و  در تحقق اين مهم، شايد مهم
 يطرف يب بايد در آراي صادره منعكس شود؛ يعني آرايي مستند و مستدل كه بيانگر يطرف يب

واقع بايد عملكرد دموكراتيك دادرسي در دادگاه رعايت شود تا دادگاه  در. دستگاه قضايي باشد
 دادگاه، حق يطرف يبنزد عموم از مشروعيت برخوردار باشد؛ يعني بايد اصولي چون 

رسي دي عادالنه، علني بودن دادرسي، انجام دادرسي در زمان معقول، دابرخورداري از دادرس
 267: 1385 محسني، ر وغمامي( باشد توجه مورد رأي مستند و موجه بودن تيدرنها معقول و ةبا هزين
  .)به بعد

 زيرا تنها در اين ، برخوردار استيا العاده فوقمشروعيت داوري نزد اشخاص از اهميت 
نظر  بر طرفين دعوي بايد از عالوهداوري . شود يمت نهاد داوري محقق صورت است كه رسال

به بيان يكي  زمينهدر اين . داوران و عموم نيز از مشروعيت الزم برخوردار باشد تا اثرگذار شود
 داوري افزايش مشروعيت داوري در نگاه رأي مستدل بودن يها ضرورت از ،از نويسندگان
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 بيانگر جديت داوري و انسجام آن است مسئله زيرا اين ،استداوران، طرفين دعوي و عموم 
)Scott, 1997: 533( .  

  
  استدالل و توجيه. 3.8

 اما در اين ، وجوه تشابه و تمايز ميان داوري و قضاوت به معناي اخص بسيار استةبحث دربار
 گيري ترديد نيست كه در پايان چه قاضي و چه داور هر دو راجع به يك اختالف تصميم

 قرار است كه به خصومتي پايان دهد ،Award بناميم يا  Judgmentاين تصميم چه آن را . كند يم
، خواه قاضي آن را صادر كرده باشد يا رأيهاي   كاركردها و ويژگيرسد يمنظر  بهرو  و ازاين

عمومي بودن مقام صادركننده يا خصوصي بودن آن اصوالً نبايد تأثيري .  بايد يكي باشد،داور
 ممكن است رأيبنابراين اگرچه از شروع دعوا تا زمان صدور . در ماهيت اقدام آنها داشته باشد

قواعد مختلفي بر اين دو نوع قضاوت حكومت كند، ليكن حاصل كار آنها رأيي است كه 
كه قاضي  گونه همان. محتويات و تصميم و راه رسيدن به تصميم در آن نبايد تفاوتي بكند

كند، داور نيز در مقام قضاوت به همين   را مستند و مستدل صادر مييرأتصميم خود در 
رأي    هم،گوييم  مستند و مستدل سخن ميرأيوقتي از  رو ازاين. ترتيب عمل خواهد كرد

اين تشابه البته تشابهي مفهومي است و نبايد پنداشت . شود رأي داور را شامل مي  قاضي و هم
 با.  و شايد ضمانت اجراهاي آنها يكسان باشدرأيهر دو كه الزامات استدالل و توجيه در 

 نخست اينكه ؛اين تشابه مفهومي و بنيادين كار قاضي و داور دو نتيجه را با خود دارد وجود
 رأي و ديگر آنكه بنيادهاي شود يم استدالل و توجيه در هر دو يكسان تعريف مانندمفاهيمي 

 موجه و رأيرتيب وقتي از مفهوم ت بدين. ردمستدل و موجه در هر دو اصوالً مشابهت دا
  .  داور باشد يا قاضيرأي، رأي كه كند ينم تفاوتي ،گوييم مستدل سخن مي

   داوري در قواعد داوريرأيمستند و مستدل بودن . 4
  .ميپرداز يم داوري رأي در خصوص موجه و مدلل بودن يالملل نيبدر ادامه به قواعد داخلي و 

  
  )ايران و برخي كشورهاي ديگر(حقوق داخلي . 4.1

ژرمني خالي -ال و رومي  حقوقي كامنيها نظامقبل از طرح ديدگاه قانونگذار ايران ذكر موضع 
 داور بدون ذكر دليل رأي ال كامن داوري در كشورهاي تابع نظام حقوقي ةروي. از فايده نيست

 برحذر رأياستدالل در انجمن آمريكايي داوري، داوران را از ذكر . نيز معتبر و صحيح است
انجمن يادشده مقرر » المللي مقررات اصالحي داوري تجاري بين «7اين بند  وجود با. دارد يم

 اغلب از داوران انتظار دارند استدالالت خود را در شرح و يالملل نيبطرفين دعاوي «: دارد مي
ن آمريكايي داوري انجم. ، در حكم قيد نمايداند داشتهتبيين داليلي كه براي تصميم خود 



  
 389                                    )      مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا (»موجه و مدلل بودن رأي داورقاعدة « 

منظور نيل به  نظر و مشورت با طرفين دعوا و داوران ترتيبات الزم را به تواند، ضمن تبادل مي
 از ها استدالل در قلمرو حقوق نوشته، .)70 :1376هنري دووايز، (» اين هدف فراهم و ارائه كند

براي كنار فقدان استدالل دليل محكمي . شوند يم محسوب رأيالزامات اساسي حكم يا 
. شده است  ال اهميت كمتري به استدالل داده در مقابل برخي از قلمرو كامن.  استرأيگذاشتن 

واكنش تند نظام .  استدالل نداشتة در ارائيا فهيوظ داور ها مدتدر داوري داخلي انگليس تا 
شد تا  بسب) م فرانسه.د.قانون آ 1492 مادة 6 بند( فاقد استدالل رأيژرمني به - حقوقي رومي

 توجه بيشتري به اين موضوع نشان دهد تا اينكه از خطر عدم شناسايي آرايي كه آنها ال كامن
 1996قانون داوري  زمينهدر همين . نظم عمومي كاسته شود دليل مغايرت با به، كنند يمصادر 

 ، براساس آنها صادرشده استرأي داليلي باشد كه ة بايد دربرگيرندرأي: انگليس مقرر داشت
باشد يا اينكه طرفين داور را از بيان داليل معاف ) گزارش اصالحي( توافقي رأيمگر اينكه 
  .)Mauro, 2001: 777-778(كرده باشد 

 صراحت رغم يعل. » داور بايد موجه و مدلل باشدرأي«: دارد يمم مقرر .آد. ق482 مادة
در . رداخته نشده است داوري به ضمانت اجراي آن پرأيقانونگذار در موجه و مدلل بودن 

قانون داوري تجاري  .شود يم نيز پرداخته مسئلهشده به اين  ادامه با توجه به مباحث مطرح
 بر آنها مبتني است، بايد در متن رأي داليلي كه ةكلي«: دارد يم مقرر 30 مادة 2بند   دريالملل نيب

ه زمين اصل كلي در اين واقع بيانگر  يادشده درمادة 2اين قسمت از بند . » آورده شودرأي
 در بيان استثنائات 2 بند ةادام. سازد يمدر ادامه قانونگذار دو استثنا را بر اين اصل وارد . است
 براساس رأي ذكر نشود، يا رأيمگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه داليل «: دارد يممقرر 

 به حل اختالف از طريق 28 مادة. »شده باشد  صادر28 مادةموجب  الطرفين به شرايط مرضي
صورت  سازش به ةنام موافقتو ند كنكه طرفين سازش  ؛ بنابراين درصورتيپردازد يم» سازش«

 موضوعيت رأيالطرفين صادر شود، ذكر داليل صدور   داوري و براساس شرايط مرضيرأي
  .ندارد

مبنا، استثناي با اين . شده است  يكي از مباني ذكر داليل تسهيل امر نظارت قضايي عنوان
 حتي به توافق طرفين دعوي رأي زيرا عدم ذكر دليل صدور ، نيستپذير  توجيه28 مادةاول 
در توجيه چنين شرطي در برخي از .  دشوار باشدرأي كه امكان نظارت بر آن شود يم سبب

  . شود يمشده است كه در ادامه بدان پرداخته   ي مطرحهاي نظر،قواعد داوري
  

  يالملل نيبري تجاري قواعد داو. 4.2
 در خصوص يالملل نيبتوجه قرار گيرد، صراحت قواعد داوري  يكي از مسائلي كه بايد مورد

اين قواعد اصوالً به عبارت . آن است» مستند و مستدل بودن« يا رأي» موجه و مدلل بودن«
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 2سيد، بند  كنوانسيون ايك52 مادة 1 بند .اشاره دارد» حكم قرارگرفته استداليلي كه مبناي «
 قواعد آنسيترال و به تبعيت از 32 مادة 3المللي، بند   قواعد داوري اتاق بازرگاني بين32 مادة

 داوري رأي را در رأي ايران ذكر داليل مبناي يالملل نيب قانون داوري تجاري 30 مادة 2آن بند 
  . اند دانستهآور  الزام

موضع اين قواعد در خصوص  كه شود يمدر خصوص قواعد يادشده اين پرسش مطرح 
 رأي چيست؟ در پاسخ ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه اصوالً اگر رأيمستدل بودن 

 مستند رأيي است كه با پيوند زدن امور موضوعي و رأي زيرا ،ستامستدل باشد، مستند نيز 
تعيين قانون  ة به نحويالملل نيب ديگر اينكه در قواعد داوري ةنكت. رسد يم رأي ةحكمي به نتيج
 تا داور براساس آن بتواند اختالف را شود يمقانون حاكم تعيين . شده است  حاكم پرداخته

داور برحسب . 1«: دارد يم مقرر 27 مادة ايران در يالملل نيبقانون داوري تجاري . خاتمه دهد
 بنابراين .»...، اتخاذ تصميم خواهد كرداند دهيبرگزقواعد حقوقي كه طرفين در ماهيت اختالف 

  . داور بايد مستند به قواعد حقوقي باشدرأي
، توجه به امور رأي بايد گفت كه منظور از ذكر داليل مبناي گفته شيپدر پاسخ به پرسش 

توضيح  بدين.  استرأيواقع منظور مستدل بودن  در.  استرأيحكمي و موضوعي در صدور 
 The award shall state the reasons upon which it«كه در متن غالب قواعد يادشده تقريباً عبارت 

is based «اصطالح داردآنچه در اين عبارت اهميت . آمده است »reasons «در مفهوم اين . است
 1 آنچه را كه بر مبناي داليل، ضروري اين است كه داوران توضيح دهندةمسئلاصطالح آمده، 

 توضيح دهند كه براساس آنچه اتفاق افتاده وقوع نپيوسته است و دقيقاً بهوقوع پيوسته و يا  به
آنچه  )Mauro, 2001: 777 (چيستنهايت اينكه تصميم   و دراند دهيرساست چرا به اين تصميم 

 داوري رأيالمللي در مستدل بودن   الزام قواعد داوري تجاري بين،ديآ يبرمشده  از مفهوم ارائه
  .است

 موردجدي  طور  بهرأيزام مستند بودن  كردن كنوانسيون ايكسيد، السينو شيپدر طي 
شده بود كه در رعايت آن داور بايد براساس امور   در خصوص اين شرط بيان.  نبودديترد

 را گفته شيپنويس اوليه شرط  پيش. دكن رأياقدام به صدور ) قانون حاكم(موضوعي و قانوني 
كه اين رويكرد با توجه به منوط به اينكه طرفين خالف آن توافق نكرده باشند، پذيرفته بود 

نهايت  در. )Schreuer, 2009: 820(انتقاد قرار گرفت   داوري موردرأياهميت استدالل در 
 اشاره دارد و ضمانت اجراي آن را در رأي به مستدل بودن 48 مادة 3بند  كنوانسيون يادشده در

 داور مستدل نبودن رأي  يكي از موارد ابطالگفته شيپ مادةموجب   به.  بيان كرده است52 مادة
  .آن است

                                                            
1. evidence 
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 صادر شد، دادگاه ادعاي فقدان 1در خصوص رأيي كه در دعواي هندوراس عليه نيكاراگوئه
موارد واجد نظم  ةهم در رأينتيجه اعالم كرد كه  و در  يبررسكفايت استدالل را  يا عدم

ار است  برخوردرأي و از استدالل و توضيحات كافي در حمايت از نتيجه بودهمنطقي 
)Schreuer, 2009: 819( .وليكن از آن استنباط ، ادعاي خواهان پذيرفته نشدرأيگرچه در اين ا 
خدشه  موجب داوري الزامي است و فقدان آن رأي كه وجود نظم منطقي و استدالل در شود يم

  .شود يم رأيدر 
  

   داوريرأياستثنائات موجه و مدلل بودن . 5
   كدخدامنشانهداوري بر مبناي انصاف و. 5.1

 داور، معطوف به حالتي رأيطرح در راستاي موجه و مدلل بودن    قابليها پرسشيكي از 
آيا در اين حالت بايد . 2 كه داوري از نوع كدخدامنشانه يا مبتني بر عدل و انصاف استشود يم

   موجه و مدلل باشد؟ رأي
جاي قانون، باعث  هوفصل دعوي براساس انصاف ب گيري و حل اعطاي اختيار و تصميم«

داوري . )68 :1376يز، رهنري دو و(» نوعي سازش اجباري تبديل شود  جريان داوري اساساً بهشود يم
 زيرا در حقوق ،سازشي با آنچه از داوري در حقوق آمريكا متداول است چندان تفاوت ندارد

 توان ينمطعي است و  آنها قرأيآمريكا داور يا داوران ملزم به رعايت قانون نيستند و اصوالً 
 مدلل رأيديگر اينكه داور ملزم به صدور . دليل عدم رعايت قوانين باطل كرد به داور را رأي

قضايي  ةروي از دادگاه درخواست اجراي رأيي را كرد كه با قانون و توان يمنيست؛ بنابراين 
  .)68 :1376هنري دو وريز، (مخالف است 

  به اين مورد،استالمللي كه در مقام بيان استثنائات  بين قانون داوري تجاري 30 مادة 2بند 
 كه در اين حالت ذكر داليل استنادي رديگ يمرو اين ديدگاه در ذهن شكل  ازاين. اي ندارد اشاره

اينكه اين ديدگاه منطبق بر ظاهر قانون است توسط برخي از حقوقدانان رد  با. ضروري است
 كه دعوي را شود يموقتي ديوان داوري مجاز «: اند نوشتهه زمينبرخي در اين . شده است

 قضايي ندارد كه ديوان مجبور ةوفصل كند، رسيدگي ديگر جنب صورت كدخدامنشانه حل به
وفصل اختالف  ممكن است توافق طرفين مبتني بر حل. باشد داليل استنادي خود را ابراز كند

رفين مبني بر عدم لزوم ذكر داليل طور ضمني بر توافق ط صورت كدخدامنشانه را بتوان به به
 ،پذيرش نيست  اما اين استدالل قابل .)265- 266 :1393شيروي، (»  تلقي كردرأياستنادي در متن 

در همين . دانند ينمزيرا در داوري بر مبناي انصاف نيز طرفين دعوي خودسري داور را مجاز 

                                                            
1. Honduras V. Nicaragua 1906  

 . به بعد651 :1397خدابخشي، : ك.رخصوص مفهوم داوري كدخدامنشانه و داوري مبتني بر انصاف  در. 2
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 وي بايد رأي، دهد يم رأيكه داور براساس انصاف  جايي آمده است كه حتي در خصوص
گرچه در اين حالت ا. مبتني بر مالحظات موضوعي و منطقي باشد و نبايد خودسرانه باشد

داور «واقع  در. )Schreuer, 2009: 820( بر مستندات قانوني استوار شود رأيضرورتي ندارد 
» رديگ ينم و براساس انصاف محض تصميم كند يمحقوقدان از ديدگاه حقوق به انصاف نگاه 

  .)123: 1386خزاعي، (
  

  توافق طرفين. 5.2
 خودداري رأي توافق كنند كه از ذكر داليل توانند يمدر برخي از قواعد داوري طرفين دعوي 

عقيده بر اين است كه آنچه در صورت توافق منع شده، اشاره به جزئيات ه زميندر اين . شود
 بلكه بايد از ،عدم اشاره به داليل نيست؛ يعني توافق به معناي )Turner, 2005: 9(داليل است 

 از حق مستدل توانند يمحتي در فرضي كه بپذيريم طرفين دعوي . ذكر جزئيات اجتناب شود
 :Spring, 20015( ضروري داوري نيست يها يژگيو كنند، اين امكان از نظر صرف رأيبودن 

ممكن  .سازد ينم وارد يا خدشه رأي يعني حالتي استثنايي است و به اصل مستدل بودن ؛)19
. شده از طرف اصحاب دعوي داده شود هاي ارائه حل است به داور اختيار انتخاب يكي از راه

درويشي هويدا، ( خوانند يم» بال داوري بيس«يا » داوري از روي پيشنهاد آخر« كه آن را يا وهيش
 داور، مستند و أير برخي بر اين باورند كه براي رسد يمنظر  بهدر اين روش . )529: 1394

 داور بايد مستند و رأي، اما در اين حالت نيز )529: 1394كاكاوند، (مستدل بودن شرط نيست 
كه د كنشده را انتخاب  هاي ارائه حل  زيرا طبيعتاً داور بايد با استدالل يكي از راه،مستدل باشد

شده اين است كه داور ويژگي روش ياد. اين استدالل بايد قابليت نظارت قضايي را داشته باشد
  .كند ينم و تفاوتي در ماهيت داوري ايجاد كردهمشده  هاي ارائه حل نتيجه محدود به راه را در

  ضمانت اجرا. 6
 توان يم تنها دو پاسخ ، چه ضمانت اجرايي داردرموجهيغ غيرمستدل و رأيبه اين پرسش كه 

نظارت  ةجينت در ييرأآيا چنين  نكهيا در خصوصبه همين ترتيب . بطالن يا عدم بطالن: داد
 هانآ يكي از هرچند رسد يمنظر   دو ديدگاه وجود دارد كه به، يا خيرشود يمقضايي باطل اعالم 

در اين بند پس از نقل و نقد .  هر دو ديدگاه قابل نقد هستند، قابل دفاع استجهينت در
  . شود يم آورده ،نندك يم حمايت ييرأ اساسي كه از بطالن چنين يها استدالل ها دگاهيد

  
  رموجهيغ غيرمستدل و رأيدو ديدگاه درباره ضمانت اجراي . 6.1

باطل نيست و دادگاه در مقام ) مدلل( و غيرمستدل رموجهيغ رأيديدگاه نخست اين است كه 
استدالل پشتيبان اين ديدگاه اين .  داور را باطل كندرأي به اين دليل تواند ينمنظارت قضايي 
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 و چون چنين شده  اشاره» موجد حق«م به مغايرت با قوانين .د.آ. ق489 ادةماست كه در 
 براي فقدان استدالل توان ينم ، بر قواعد حقوقي نيسترأيمغايرتي مرادف با ضرورت ابتناي 

موجه و  «كه آنجا ازبه تعبير ديگر .  داور، ضمانت اجراي بطالن درنظر گرفترأيو توجيه در 
 غيرمستدل و رأي ، با توجيه حقوقي و ابتنا بر قواعد حقوقي نيست مساويرأيبودن » مستدل

اين  .)119- 120 :1390نيا،  شهبازي(  مخالف با قوانين موجد حق نخواهد بودرأي همان رموجهيغ
م .د.آ. ق489 مادةدر  مصرح طور به رأي زيرا موارد بطالن ،كند يميد أيديدگاه را اصل عدم نيز ت

 ، داور ترديد كنيمرأي به ضمانت اجراي بطالن براي نقصي در  پس اگر راجع.آمده است
  . دادرأيمطابق اصل عدم بايد حكم به عدم بطالن 

 رأي بر مباني اصل موجه و مدلل بودن ،رديپذ يمديدگاه دوم كه ضمانت اجراي بطالن را 
نست نظارت  دادگاه نخواهد توا، را نداشته باشدها يژگيو داور اين رأياگر . داور استوار است

 ازفرايند رسيدن داور به نتيجه،  ةهم تواند ينم زيرا دادگاه ، اعمال كندرأيقضايي خود را بر 
 غيرمستدل و غيرمدلل دست دادگاه را در رأي توجيه و استدالل را بررسي كند و چون جمله

دنبال  هبديگر آنكه طرفين داوري با انتخاب داور .  بايد باطل شودرأي، بندد يمنظارت قضايي 
 كه داور با استدالل به نتيجه برسد ديآ يمدست  بهند و اين مهم زماني ا تحقق عدالت خصوصي

 قضايي نيز ديده ةاين ديدگاه در روي .)382-383: 1392خدابخشي، ( خود را توجيه كند رأيو 
محترم داور ... «: ميخوان يمدادگاه عمومي حقوقي تهران  ةشعب از صادرشده ةدادنام در .شود يم

 پرداخته ييگو يكلبه .. . راجع به اجراي حكم قانونرأيگذشته از عدم موجه و مستندسازي 
 رأيموجه بودن داوري و ) ارجاع به كارشناس ( خصوصنياعدم اقدام در ] همچنين.. [.است

   1.»شود يم داوري موضوع دعوا صادر رأيحكم بر ابطال .. ..برد يم سؤالصادره را هم زير 
 به اين توضيح كه ، پاي نظم عمومي را نيز به ميان كشيدتوان يميت اين ديدگاه براي تقو

 رأي مربوط به نظم عمومي است و صدور يا مسئله داوري رأياستدالل و توجيه در  ةمسئل
آنچه مستدل . )113: 1386خزاعي، ( شود يم عمومي محسوب نظم با مخالف رموجهيغغيرمستدل و 

 مباني اصل مستدل و مستند بودن ،زند يما به نظم عمومي پيوند  داوري ررأيو موجه بودن 
 بدون رأي ؛بخشد يم وچرا چون يب بدون استدالل به داور قدرت تحكم رأي.  داوري استرأي

 رأي شدن ارزش يبآن  ةنتيج كه دهد يماستدالل داور را به سمت معيارهاي غيرحقوقي سوق 
آن خالف  ةنتيج كه دارد يوام رأي ةجانب همهبيني  بدون استدالل دادگاه را به بازرأي. است
 بدون استدالل طرفين دعوي را نسبت به رأي. نهاد داوري است ةفلسفطرفين دعوي و  ةاراد

 تواند يماين موارد  ة همةنتيج. كند يم و نيز ايجاد هزينه سازد يم اعتماد يبداور و داوري 

                                                            
 . دادگاه عمومي حقوقي تهران36 ة شعب31/1/1395 -  9409982160100883 ةدادنام . 1
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 فراواني يها تالش نهادي كه نظر به مزاياي آن ؛دكناعتباري نهاد داوري عمل  عنوان عوامل بي به
  .براي اعتباربخشي بدان صورت گرفته است

  
  ها دگاهيدنقد . 6.2

موجه و مدلل بودن ( نخست اينكه ؛ ايراد گرفتتوان يم نظربر ديدگاه مخالف بطالن از چند 
 بر دل يرأ» مستند بودن« زيرا ، بر قواعد حقوقي استرأي همان ابتناي جهت  كياز ) رأي

. قرار دارد و مستند بودن نيز به معناي ابتنا بر قواعد حقوقي است» رأيموجه و مدلل بودن «
 كه بر قواعد حقوقي استوار نشده است و اين يعني ييرأ و غيرمدلل يعني رموجهيغ رأيپس 

 بلكه ،دقت كنيم كه منبع قواعد حقوقي فقط قانون نيست.  با قوانين موجد حقرأيمخالفت 
م منابع معتبر فقهي، فتاوي معتبر و اصول .د.آ. ق3 مادة قانون اساسي و 167بق اصل مطا

نقد ديگر اين است كه توسل به اصل .  تشكيل دهندتوانند يم را رأيحقوقي نيز مستند حكمي 
 شمول موارد ةدامن همچنين.  استمورد يب ، آن دليل آوردبرخالف توان يم  آنجا كه،عدم
 گسترده است كه خود يك اصل را تشكيل يا اندازه بهم چندان .د.آ. ق489 مادة در شده گفته

  .دهد و نتوان در مقابل آن به اصل عدم تكيه كرد
 در ديدگاه دوم شده گفته يها استدالل ،دينما يم پذيرفتني اگرچهضمانت اجراي بطالن 
اه را محدود نظارت دادگ ةدامن رموجهيغ غيرمستدل و رأياينكه . قدرت توجيه آن را ندارد

 زيرا خود نظارت قضايي دادگاه بر استدالل ، را توجيه كندييرأ بطالن چنين تواند ينم ،كند يم
گفته شد كه تنها ضمانت اجراي نقض اصل مدلل و .  داور، عين مدعاسترأيو توجيه در 

 داوري است پس اگر بپذيريم دادگاه بر اين موضوع نظارت قضايي رأيموجه بودن، بطالن 
 رأي اين استدالل موافقان بطالن رو نيازا و ميا رفتهيپذ يعني ضمانت اجراي بطالن را ،ددار

 ضمانت تواند ينمنظم عمومي نيز .  مصداق مصادره به مطلوب استرموجهيغغيرمدلل و 
 شمولي دارد كه ةچنان دامن» نظم عمومي« از آنكه نظر صرف. اجراي بطالن را توجيه كند

 كشساني اصطالح مزبور ت مهم و غيرمهم را با آن تنبيه كرد و اين حالة نقض هر قاعدتوان يم
 با داور رأياصوالً ارتباط ميان استدالل و توجيه در . كاهد يم شدت بهاز قدرت توجيهي آن 

 غيرمستدل و رأي صدور توان يم يسخت به است كه كمرنگ ضعيف و يا اندازه  به عمومي نظم
 قضاوت در دادگستري برخالف آنكه داوري ژهيو به ،ي دانست عمومنظم با را مخالف رموجهيغ

ترتيب نه مخالفان و نه  بدين. شود ينمحاكميتي ندارد و كار داور به حاكميت منتسب  ةجنب
 تكليف ضمانت اجراي نقض اصل مدلل و موجه اند نتوانستهموافقان ضمانت اجراي بطالن 

  . مستدل و موجه روشن كنندطور به را رأيبودن 
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  رموجهيغ غيرمدلل و رأيدو دليل در توجيه بطالن . 6.3
 اما تقدس اين اصل در صدور و ، داور از استثنا در امان نماندهرأياصل مدلل و موجه بودن 

 رسد يمنظر  به. ست كه نقض آن بدون ضمانت اجرا نماندا يا اندازه  به داوري رأينگارش 
 ،نخست؛  آوردرموجهيغ غيرمدلل و رأيبطالن  براي توان يم دو استدالل بنيادين را كم دست

 برخي از مشكالت و مسائل پيش روي قواعد حاكم بر صدور و كم دست رسد يمنظر  به
نگارنده بدون آنكه . گردد يبازم رأيبه روشن نشدن مفهوم ) قضايي يا داوري (رأينگارش 

 عنوان به كه داور را يا نوشته بر اين عقيده است كه هر ،بخواهد به جزئيات بحث وارد شود
و حتي (تصميم نهايي داور  ميبتوانبراي آنكه .  ناميدرأي توان ينم ،سدينو يمتصميم خود 

 شامل بيان مشخصات كم دست اين اجزا .ي حداقلي الزم استي اجزا،بناميم» رأي«را ) قاضي
وشته را نبود هريك از اين اجزا ن. شود يمطرفين، موضوع دعوي، استدالل و توجيه و منطوق 

 قاضي عنوان بهخود را نزد داور  ةمنازع اختالف نيطرف. كند يمخارج » رأي«از عنوان كلي 
 شرايط حداقلي ،رديگ يم طبيعي انتظار دارند تصميمي كه او طور به و كنند يمخصوصي مطرح 

 از  ودهد يم اين انتظار طبيعي و معقول مبنا و اساس داوري را تشكيل . را داشته باشدگفته شيپ
 طبيعي تصميم او بايد انتظارات طور به ،رديگ يم داور صالحيت خود را از توافق طرفين كه آنجا

غيرمدلل و  «رأيترتيب  نبدي. معقول و منطقي طرفين اختالف را در خود داشته باشد
 پس دادگاه در مقام نظارت قضايي بايد چنين تصميمي را باطل ،نيست» رأي«اصوالً » رموجهيغ

 در  است، داوري را ضروري دانستهرأيم مدلل و موجه بودن .د.آ. ق482 مادة اين منظر  از.كند
 به اين معنا كه تصميم داور براي ،است» رأي« بنيادين يها يژگيو در مقام بيان يكي از واقع

  . بايد موجه و مدلل باشد،ناميده شود» رأي«آنكه بتواند 
قوانين «م تنها در اطراف مفهوم .د.آ. ق489 مادة 1 بند در خصصو ادبيات حقوقي ،دوم

 شود يم كه وقتي گفته شده  فراموش اين پرسش ظريف آنكه  حالبوده است و » موجد حق
 نويسندگان رسد يمنظر  به چيست؟ رأي مقصود از ، داور مغاير با قوانين موجد حق استرأي
 اند فرو كاسته» رأي«وق را به منط» رأي« اين مقرره، مفهوم در خصوص خود يها ييفرسا قلمدر 
 فراتر از منطوق آن و داراي مقدمه و يا نوشته، رأي همه اذعان دارند به اينكه، آنكه  حالو 

 ،داور نبايد با قوانين موجد حق مغاير باشد» رأي «شود يم پس وقتي گفته ،اسباب موجهه است
طرفين دعوي،  مشخصات جمله از كه يا نوشته عنوان به» رأي« ةهممقصود اين است كه 

 نبايد قوانين موجد حق را ،، استدالل و توجيه و منطوق را داردشده مطرح ةمسئلموضوع و 
منطقي اين تحليل آن است كه اگر قوانين موضوعه، استدالل و توجيه را در  ةنتيج. نقض كند

 رو نيازاو  كند مي آن مقررات را نقض رموجهيغ غيرمدلل و رأي ، داور الزم دانسته باشندرأي
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 اگر اثبات نكنيم كه شود ينماين نتيجه توجيه . م خواهد بود.د.آ. ق489 مادة 1مشمول بند 
  . قوانين موجد حق استجمله از داور يرأ لزوم مدلل و موجه بودن ةقاعد

 استحقاق طرفين دعوي براي رأيگفته شد كه يكي از مباني اصل مدلل و موجه بودن 
 اين مبنا به اين معناست كه ، استرأياور به منطوق آگاهي از چرايي و چگونگي رسيدن د

م كه موجه .د.آ. ق482 مادة رو نيازادارند و » حق» «مدلل و موجه «رأيطرفين دعوي به صدور 
داوري » رأيحق طرفين دعوي نسبت به « ةكنند نيتضم ، داور را ضروري دانستهرأيبودن 
با اين توصيف و تحليل قوانين . رديگ يم قوانين موجد حق قرار ةو بر اين اساس در زمراست 

به . شود يمرا نيز شامل » استدالل و توجيه« بلكه ،رديگ ينمبر را در» استناد«فقط » موجد حق«
 حتي اگر ،است» مغاير با قوانين موجد حق «ييرأ» رموجهيغ غيرمدلل و رأي«همين ترتيب 

:  كهآورد يمقاضي ايرلندي را به ياد  ةگفتمزبور اين  ةنتيج. منطوق مغاير با اين قوانين نباشد
 به ادعاهاي يكي از طرفين گوش فرا نداده باشد، حتي اگر كه يدرحال صادر كند ييرأ يكس هر«

 نيز يالملل نيبدر اسناد . )134 : 1388كلي، ( »ه باشد عادالنه رفتار نكرده است عادالنواقع در رأي
 دركنوانسيون ايكسيد .  يافترموجهيغل و  غيرمدلرأي ضمانت اجراي بطالن را براي توان يم

 بيان كرده 52 مادة اشاره دارد و ضمانت اجراي آن را در رأي به مستدل بودن 48 مادة 3 بند
  .  داور مستدل نبودن آن استرأي يكي از موارد بطالن گفته شيپ مادة موجب  بهاست 
  

  گيري نتيجه. 7
قيد موجه و مدلل بودن  در خصوصي كه هدف پژوهش حاضر اين بوده است كه به ابهامات

، شود يم مطرح گفته شيپ قيد مورد كه در يا مسئلهاولين .  داوري مطرح است پاسخ گويدرأي
 يعني بنا رأيمستند بودن .  قاضي استرأيبودن » مستند و مستدل«مفهومي آن با الزام  ةرابط

ن منطقي امور حكمي و كردن آن بر امور حكمي و موضوعي و مستدل بودن يعني پيوند زد
بودن كه در متون » موجه و مدلل« تركيب ة از استفادرسد يمنظر  به. رأي ةنتيجموضوعي با 

 منظور واقع در.  بيان شد، اراده نشده استآنچه ازقانوني مسبوق به سابقه است، مفهومي غير 
ل بودن آن نيز به از موجه بودن، وجاهت قانوني يا بنا شدن آن بر قانون و قواعد حقوقي و مدل

در متون انگليسي نيز اين .  كه در مفهوم مستدل بودن استباشد يممعناي اثبات امري با دليل 
البته اين قيد وافي به .  مستدل استرأيآمده كه به معني » Reasoning award«قيد با اصطالح 

  . مستند نباشدتواند ينم زيرا مستدل ،استمقصود 
 مخالفان داور موافقان و رأين اصل مدلل و موجه بودن در خصوص ضمانت اجراي بطال

 نظر از.  پذيرفتني نباشدكدام چيه رسد يمنظر  به كه اند كرده گوناگوني مطرح يها استدالل
اين ضمانت اجرا به .  داور استرأي بطالن رموجهيغ غيرمدلل و رأينگارنده ضمانت اجراي 
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 حساب به» رأي«اصوالً »  و غيرمدللرموجهيغ «رأي گردد يبازم رأيبرداشت نگارنده از مفهوم 
 طرفين دعوي به ،از سوي ديگر.  استييرأ بودن چنان اثر يب و اين به معناي بطالن و ديآ ينم

م از قوانين موجد حق .د.آ. ق482 مادة رو نيازادارند و » حق« مدلل و موجه رأيداشتن 
 مغاير با قوانين موجد حق بوده و أير، رموجهيغ غيرمدلل و رأي جهينت در و رود يمشمار  به

است و گزافه نيست اگر » منطوق« به اندازه از  شيبواقعيت اين است كه توجه، . باطل است
 داوري كمتر از اهميت تصميم نهايي يا همان منطوق رأيبگوييم اهميت استدالل و توجيه در 

 رأيب خواهد شد تا  مدلل و موجه بودن موجةضمانت اجراي بطالن براي نقض قاعد. نيست
  . ارتقا پيدا كنداعتماد  قابل ي به سندپاافتاده شيپ اي هنوشتاز 
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