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نقــدی بــر رأی شــماره 98۰99729937۰۰13۰ 
مــورخ 1398/2/3۰صــادره از شــعبه دوم دادگاه 

ــار و قصــران ــی بخــش رودب عمومــی حقوق

 پیشگفتار
ــون  ــاده ۴۸۹ قان ــال رأی داور در م ــات ابط جه
آییــن دادرســی مدنــی مصــوب ۱۳۷۹ در هفــت 
ــت مصــّرح شــده اســت. اینکــه  عنــوان و جه
جهــات بی اعتبــاری )ابطــال یــا بطــالن( رأی 
داوری داخلــی محصــور بــه ایــن مــوارد بــوده یــا 
شــامل جهــات دیگــری خــارج از ایــن مــاده نیــز 
می شــود، محــل نــزاع و گفت وگــو بیــن دکتریــن 
و رویــه قضایــی اســت. به زعــم نگارنــده، مــوارد 
ــوده و  ــری نب ــده حص ــاد ش ــاده ی ــدرج درم من
عــدم توجیــه و تدلیــل رأی داور )مــاده ۴۸2( و 
عــدم رعایــت اصــول اجبــاری دادرســی و قواعــد 

نیــز می تواننــد موجبــی  داوری )مــاده ۴۷۷( 
بــرای ابطــال رأی داوری باشــند. از مهم تریــن 
ــل  ــاع و اص ــق دف ــی، ح ــاری دادرس ــول اجب اص
معــروف تناظــر اســت کــه بــرای تحقــق آن اصــل 
ــب  ــح و مناس ــالِغ صحی ــل اب ــی اص ــری یعن دیگ

نیــز بایــد رعایــت شــود. 
دادنامــه ای کــه موضــوع نقــد و تحلیــل اســت، 
رأی داوری را بــه اســتناد مــاده ۴۸5 قانــون آییــن 
ــن  ــاده ۴۸۹ همی ــک م ــد ی ــی و بن دادرســی مدن
قانــون ابطــال کــرده اســت؛ ایــن رأی از چندیــن 
ــل جــدی  ــد و تحلی منظــر و جهــت، محــل تنقی
اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت. 
امــا پیش تــر متواضعانــه اعــالم می کنــم کــه 
حقوقــی  تحلیــل  و  نظــر  تنهــا  بنــده  نقــد 
اینجانــب بــوده و خــود قابــل نقــد اســت و 
نافــی علــم و دانــش قاضــی صادرکننــده رأی 
کــه حســب مســموع دارای مطالعــات گســترده 
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ــز ــری مـــرکــ ــای دادگستــ ــون وکــ ــه کـانــ مـجـلــ
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در حــوزه داوری هســتند نبــوده و هــدف، تنهــا 
مــدد دکتریــن بــه رویــه قضایــی در جهــت 
ــارور گشــتِن آموزه هــا و اندیشــه های  ــا و ب ارتق
ــت رأی  ــش نخس ــدا در بخ ــت. ابت ــی اس حقوق
صــادره را مــرور کــرده و در بخــش دوم بــه نقــد 

ــت.  ــم پرداخ ــل آن خواهی و تحلی

 بخش نخست ـ گردش کار و رأی دادگاه
گــردش پرونــده: خواهــان کــه دادباختــه داوری 
ــا  ــده ی ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــت، دادخواس اس
دادبــرده داوری بــه خواســته ابطــال رأی داور 
ــعبه  ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــته ک ــم داش تقدی
دوم دادگاه عمومــی حقوقــی بخــش رودبــار 
ــان  ــود خواه ــه س ــیدگی و رأی ب ــران، رس و قص

صــادر شــده اســت. 
رای دادگاه: در خصـــوص دادخواســـت آقـــای 
ـــف.  ـــد. ال ـــای محم ـــت از آق ـــه وکال ـــد. م. ب محم
بـــه طرفیـــت خانـــم م. و آقـــای الـــف. ر. هـــر 
دو ر. بـــه خواســـته ابطـــال رأی داوری حســـب 
ــی،  ــت تقدیمـ ــده و دادخواسـ ــات پرونـ محتویـ
ـــان  ـــر خواه ـــد نظ ـــال رأی داوری م ـــات ابط جه
ــه  ــت کـ ــوان اسـ ــن عنـ ــان بدیـ ــل ایشـ و وکیـ
خواســـته خواهـــان در قضیـــه داوری تخلیـــه 
و تحویـــل مبیـــع بـــوده اســـت، ولـــی داور 
ــان  ــمی خواهـ ــند رسـ ــال سـ ــوص ابطـ در خصـ
ــای  ــن آقـ ــرده اســـت. همچنیـ ــر کـ ــار نظـ اظهـ
معاملـــه  طـــرف  به عنـــوان  را  ر  ر.  الـــف. 
ـــل  ـــرده وکی ـــه نامب ـــی ک ـــرده، در حال ـــداد ک قلم
فروشـــنده اســـت. از ســـویی هیـــچ دعـــوت 
ســـند  ابطـــال  بـــاب خواســـته  در  نامـــه ای 
ــاغ  ــیدگی ابـ ــرای رسـ ــان بـ ــه خواهـ ــمی بـ رسـ
نشـــده اســـت، همچنیـــن داور رأی خـــود را از 
طریـــق اظهارنامـــه بـــه خواهـــان ابـــاغ کـــرده، 
در حالـــی کـــه ایـــن شـــیوه ابـــاغ در قـــرارداد 

اســـت،  نشـــده  داوریپیش بینـــی  توافقنامـــه 
ـــام آقـــای الـــف. ر. ر.  ـــه ن ـــدگان ب احـــدی از خوان
ـــم  ـــیدگی و تقدی ـــه رس ـــور در جلس ـــا حض ـــز ب نی
الیحـــه ای ضمـــن رد دعـــوای خواهـــان چنیـــن 
دفـــاع نمـــوده اســـت کـــه رأی داور مخالفتـــی 
ـــن موجـــد حـــق نداشـــته و داور خـــارج  ـــا قوانی ب
از حـــدود اختیـــارات خـــود داوری نکـــرده و 
ـــم م. ر.  ـــن خان ـــی مابی ـــی ف ـــرارداد بیع ـــچ ق هی
بـــا آقـــای م. الـــف. وجـــود نـــدارد و خواهـــان 
از جلســـه رســـیدگی بـــه دعـــوای ابطـــال ســـند 
ـــه  ـــی 7 گان ـــوارد احصای ـــن م ـــوده. همچنی آگاه ب
مـــاده 489 قانـــون آییـــن دادرســـی مدنـــی 
بـــرای ابطـــال رأی داوری و اســـتناد بـــه عـــدم 
رعایـــت مقـــررات ابـــاغ شـــامل هیـــچ یـــک از 
ــی  ــی مدعـ ــود و حتـ ــد بـ ــوارد نخواهـ ــن مـ ایـ
ـــاً  ـــاغ اساس ـــررات اب ـــت مق ـــدم رعای ـــده اندع ش
از مـــوارد ابطـــال رأی داور نخواهـــد بـــود. 
پرونـــده،  محتویـــات  بـــه  توجـــه  از  دادگاه 
ماحظـــه دادخواســـت تقدیمـــی و ضمائـــم 
آن، اســـتماع اظهـــارات در جلســـه رســـیدگی 
و مطالعـــه لوایـــح تقدیمـــی نظـــر بـــه اینکـــه 
ـــی  ـــن دادرس ـــون آیی ـــاده 485 قان ـــاس م ـــر اس ب
ـــق  ـــرارداد داوری طری ـــن در ق ـــر طرفی ـــی، اگ مدن
ــرای ابـــاغ رأی داوری پیش بینـــی  ــی را بـ خاصـ
ـــود  ـــت رأی خ ـــف اس ـــند، داور مکل ـــرده باش نک
ــه  داوری  ــده بـ ــر دادگاه ارجاع کننـ ــه دفتـ را بـ
یـــا دادگاهـــی کـــه صاحیـــت رســـیدگی بـــه اصـــل 
دعـــوی را دارد تســـلیم کنـــد، حـــال آنکـــه کـــه 
ــدون  ــود را بـ ــه داور رأی خـ ــن فیـ ــا نحـ در مـ
هیچ گونـــه توافقـــی مبنـــی بـــر طریـــق ابـــاغ 
ـــاغ  ـــمی اب ـــه رس ـــق اظهارنام رأی داوری، از طری
نمـــوده اســـت. در حالـــی کـــه ایـــن امـــر بـــا 
ــارض  ــده در تعـ ــاد شـ ــاده یـ ــری مـ ــده امـ قاعـ
اســـت، بـــه عبارتـــی به رغـــم اینکـــه بـــر طبـــق 
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ـــاد شـــده داور در رســـیدگی  ـــون ی ـــاده 477 قان م
آییـــن  مقـــررات  و  تابع  تشـــریفات  رأی  و 
ــت  ــی می بایسـ ــت، ولـ ــی نیسـ ــی مدنـ دادرسـ
ـــد و  ـــت کن ـــه داوری را رعای ـــوط ب ـــررات مرب مق
ـــررات  ـــت مق ـــدم رعای ـــررات ع ـــن مق ـــی از ای یک
ـــت  ـــده اس ـــاد ش ـــون ی ـــاده 485 قان ـــاغ در م اب
و قانونگـــذار به صـــورت خـــاص و مشـــخص 
ــوع  ــن موضـ ــاغ رأی داوری در ایـ ــاب ابـ در بـ
ـــد  ـــوده اســـت، از ســـویی قواع ـــده وضـــع نم قاع
و مقـــررات یـــاد شـــده از قواعـــد آمـــره بـــوده 
و مقنـــن در همـــان مـــاده از لفـــظ »مکلـــف« 
کـــه داللـــت بـــر امـــری بـــودن مـــاده اســـت، 
ـــری  ـــد ام ـــت قواع ـــدم رعای ـــرده و ع ـــتفاده ک اس
یـــاد شـــده تحـــت شـــمول بند 1 مـــاده 489 
قانـــون آییـــن دادرســـی مدنـــی یعنـــی قواعـــد 
ـــرم  ـــده محت ـــتناد خوان ـــت و اس ـــق اس ـــد ح موج
بـــه ماهـــوی بـــودن قواعـــد موجـــد حـــق و عـــدم 
ـــق  ـــد ح ـــد موج ـــکلی در قواع ـــد ش ـــمول قواع ش
ـــد  ـــه قواع ـــت ک ـــراد اس ـــل ای ـــت قاب ـــن جه از ای
ـــوی  ـــا ماه ـــکلی ی ـــر از ش ـــق صرف نظ ـــد ح موج
ـــه  ـــاره دارد ک ـــده ای اش ـــه قاع ـــده، ب ـــودن قاع ب
ــوی  ــاب دعـ ــدام از اصحـ ــاس آن هرکـ ــر اسـ بـ
بـــر اســـاس یـــک قاعـــده امـــری دارای حـــق و 
حقوقـــی هـــم شـــکلی و هـــم ماهـــوی اســـت 
ـــوق  ـــق و حق ـــن ح ـــت ای ـــدون رعای ـــه داور ب ک
ـــد در  ـــدور رأی می نمای ـــه ص ـــادرت ب ـــری، مب ام
ــر  ــه باالتـ ــا رأی داور بلکـ ــه تنهـ ــه نـ ــی کـ حالـ
از آن رأی قاضـــی هـــم نمی توانـــد مخالـــف 
ــتناد  ــد و اسـ ــررات امـــری باشـ ــا مقـ ــد یـ قواعـ
ــوی  ــرف ماهـ ــه صـ ــان بـ ــوق دانـ ــی حقـ برخـ
ـــد  ـــاف اطاق بن ـــق خ ـــد ح ـــد موج ـــودن قواع ب
ـــت و در  ـــث اس ـــورد بح ـــون م ـــاده 489 قان 1 م
ـــیوه  ـــاب ش ـــی در ب ـــن وقت ـــه طرفی ـــن فی ـــا نح م
پیش بینـــی  را  مقرراتـــی  داوری  رأی  ابـــاغ 

 485 مـــاده  دوم  قســـمت  باشـــند،  نکـــرده 
اخیر الذکـــر به عنـــوان قاعـــده امـــری حاکـــم 
ــن  ــه طرفیـ ــم اینکـ ــوده به رغـ ــوع بـ ــر موضـ بـ
می تواننـــد بـــا اراده خـــود بـــر خـــاف قاعـــده 
ـــق قســـمت  ـــی قســـمت اول مـــاده از طری تکمیل
دوم مـــاده تبدیـــل بـــه قاعـــده امـــری شـــده و 
ـــه  ـــاغ ب ـــاً حـــق اب ـــاس داور اساس ـــن اس ـــر همی ب

غیـــر از حالـــت اخیـــر 
را نـــدارد و ایـــن حـــق 
کـــه  اســـت  طرفیـــن 
مفـــاد رأی از طریـــق 
ــه  ــی کـ ــر دادگاهـ دفتـ
صاحیـــت رســـیدگی بـــه 
اصـــل دعـــوی را داشـــته 
باشـــد ابـــاغ گـــردد، 
ـــدن  ـــادث ش ـــا ح ـــذا ب ل
ـــه  ـــور و اینک ـــراد مذک ای
ـــت مقـــررات  عـــدم رعای
ابـــاغ مشـــمول نقـــض 
قواعـــد موجـــد حـــق 
ـــن  ـــر همی ـــذا ب ـــوده، ل ب
اســـاس مســـتنداً بـــه 
مـــواد 477، 485، 489 
ـــی  ـــن دادرس ـــون آیی قان

مدنـــی حکـــم بـــر ابطـــال رأی داوری موضـــوع 
ـــادره  ـــردد. رأی ص ـــام می گ ـــادر و اع ـــده ص پرون
ـــس از  ـــت روز پ ـــت بیس ـــرف مهل ـــوری و ظ حض
ابـــاغ قابـــل تجدیـــد نظر خواهـــی در محاکـــم 
ـــد.  ـــران می باش ـــتان ته ـــر اس ـــد نظ ـــرم تجدی محت
دکتــر محمــد عزیزانــی ـ رئیس شــعبه دوم دادگاه 

عمومــی حقوقــی بخــش رودبــار و قصران
 

 بخش دوم ـ نقد و تحلیل رأی دادگاه
ــی  ــال رأی داوری داخل ــات ابط ــوارد و جه ۱ ـ م

 داوران اگرچه ملزم 
به رعایت تشریفات 
محض دادرسی 
نیستند، ولی باید 
اصول اجباری 
دادرسی چون اصل 
تناظر، اصل استقالل 
و بی طرفی، اصل 
ابالغ مناسب ـ که 
باید در هر شکل 
از رسیدگی لحاظ 
شوند ـ را رعایت 
کنند و عدم توجه 
به آنها می تواند رأی 
ایشان را با خطر 
ابطال مواجه سازد

ابالغ مناسب در رای داوری



ــز ــری مـــرکــ ــای دادگستــ ــون وکــ ــه کـانــ مـجـلــ

۱4۲

در مــاده ۴۸۹ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
اعــالم شــده اســت. نگارنــده معتقــد اســت 
جهــات ابطــال رأی داور محصــور بــه ایــن مــوارد 
نبــوده و عــدم رعایــت مــواردی  هفت گانــه 
ــدرج  ــودِن رأی داور من ــل ب چــون موجــه و مدلّ
در مــاده ۴۸2 و یــا عــدم رعایــت اصــول اجبــاری 
دادرســی و قواعــد داوری مســتفاد از مــاده ۴۷۷ 
ــد  ــز می توانن ــی نی ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
موجبــی بــرای ابطــال 

رأی داور باشــند. 
2 ـ داوران اگرچــه ملــزم 
ــریفات  ــت تش ــه رعای ب
دادرســی  محــض 
بایــد  ولــی  نیســتند، 
اصــول اجباری دادرســی 
تناظــر،  اصــل  چــون 
و  اســتقالل  اصــل 
ــالغ  ــل اب ــی، اص بی طرف
ــد در  ــه بای ــب ـ ک مناس
هــر شــکل از رســیدگی 
لحــاظ شــوند ـ را رعایــت کننــد و عــدم توجــه بــه 
ــال  ــر ابط ــا خط ــان را ب ــد رأی ایش ــا می توان آنه
ــی  ــان اهمیت ــول از چن ــن اص ــازد. ای ــه س مواج
ــه  ــی تشــریفات مقدم ــه حت برخــوردار اســت ک
آنهــا نیــز بایــد رعایــت شــود و بــه همیــن خاطــر 
ــت  ــا از رعای ــماره، داور را تنه ــن ش ــدر ای در ص
ــتیم.  ــاف دانس ــی مع ــض دادرس ــریفات مح تش
ــر، رعایت ترتیــب اســتقراع  ــال تشــریفات اخی مث
در مــواردی اســت کــه دادگاه  بایــد داوران را 
از بیــن دو برابــر تعــداد الزم و از طریــق قرعــه 
برگزینــد تــا شــائبه عــدم بی طرفــی متبــادر 

ــود.  نش
ــی  ــن دادرس ــاری و بنیادی ــول اجب ــی از اص ۳ ـ یک
»اصــل تناظــر« اســت، یعنــی خوانــده داوری باید 

از دعوایــی کــه بــر علیــه او بــه راه افتــاده مطلــع 
ــر آن را  ــاع در براب ــکان دف ــت و ام ــده و فرص ش
داشــته باشــد و ایــن مهــم بایــد در درازای فراینــد 
رســیدگی داوری  ـ درخصــوص تمام مــواردی که از 
ســوی طرفیــن و یــا خــود مرجــع رســیدگی کننده 
ــود.  ــت ش ــد ـ رعای ــخ دارن ــه پاس ــاز ب ــالم و نی اع
تضمیــن اجــرای دقیــق اصــل تناظــر، رعایــت 
ــش  ــن بخ ــت. در ای ــب« اس ــالغ مناس ــل »اب اص
ــه شــیوه مقــررات  ــالغ ب ــه انجــام اب ــزم ب داور مل
آییــن دادرســی مدنــی نیســت ولــی بایــد بــه هــر 
طربــق ممکــن و مقتضــی، طرفیــن را از اتفاقــات 
جریــان دادرســی آگاه ســازد تــا طرفیــن فرصــت و 
امــکان دفــاع و ارائــه مــدارک و اســناد خــود را در 

زمــان متعــارف و معقــول داشــته باشــند. 
ــش  ــن بخ ــد در ای ــورد نق ــده رأی م ۴ ـ صادر کنن
ــن و  ــت اصــول بنیادی ــه رعای ــزم ب ــه داور را مل ک
اجبــاری دادرســی دانســته و ایــن اصــول را جــزء 
ــن موجــد حــق تلقــی کــرده و همین طــور  قوانی
ــم از  ــق را اع ــد ح ــن موج ــه قوانی ــی ک در بخش
ــرده و آن را  ــن ک ــکلی تبیی ــوی و ش ــن ماه قوانی
منحصــر بــه قوانیــن ماهــوی  ـ آن طور که مشــهور 
اســت ـ   نکــرده، طریــق درســتی را پیموده اســت. 
قانــون موجــد حــق همان طــور کــه از وجــه 
تســمیه و نامــش پیداســت، هــر قانونی اســت که 
حقــی را بــرای اشــخاص ایجــاد کــرده اســت؛ حــال 
ــکلی.  ــا ش ــد ی ــوی باش ــد ماه ــق می توان ــن ح ای
بنابرایــن حــق دفــاع در برابــر دعــوای مطروحــه 
و حــق اطــالع از جریــان دادرســی کــه در قوانیــن 
ــت  ــی اس ــده اند، حقوق ــمرده ش ــمیت ش ــه رس ب
کــه توســط قانــون بــرای اشــخاص ایجــاد شــده و 
ــدام  ــالف آن اق ــر خ ــد ب ــا داور نمی توان دادرس ی

کــرده و حکــم دهــد. 
5 ـ صادرکننــده محتــرم رأی مبحــوث عنــه در 
بخشــی از رأی خــود کــه بــه اهمیت ابالغ اشــاره 

 توسعه داوری به 
عنوان یک روش 

مقبول جهانی حل 
و فصل اختالفات، 

منوط و مشروط به 
کاهش و نظام مند 

شدِن دخالت قضایی 
در فرایند داوری و 

محدود کردِن جهات 
بی اعتباری رای داور 

است

ابالغ مناسب در رای داوری

نقد و توجیه رویه قضایی
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ــت  ــه و عنای ــوع توج ــن موض ــه ای ــد، ب کرده ان
نفرموده انــد کــه ابــالغ فــی نفســه اهمیــت 
ــدارد و آنچــه ابــالغ را واجــد ارزش و اهمیــت  ن
ــا  ــژه می ســازد، تالزمــی اســت کــه »ابــالغ« ب وی
»حــق دفــاع طرفیــن« و رعایــت »اصــل تناظــر« 
دارد. به عنــوان مثــال، اگردرجریــان رســیدگی 
اساســاً ابــالغ انجــام نشــود، ولــی طــرف مقابــل 
بــه هرطریــق ممکــن از جریــان امــر مطلــع 
شــده، حاضــر شــود و دفــاع کنــد، خدشــه ای بــر 
رأی از ایــن جهــت وارد نمی شــود. ایــراد اصلــی 
وارد بــر ایــن رای، عــدم توجــه بــه ایــن ارتبــاط 
ــر اهمیــت  منطقــی و بنیادیــن و قائــل شــدن ب
مســتقل بــرای ابــالغ، بــدون عنایــت بــه ارتبــاط 

آن بــا اصــل تناظــر اســت. 
۶ ـ بــا توجــه بــه مــوارد پیــش گفتــه، عــدم رعایــت 
مقــررات ابالغــی کــه در »اصــل تناظــر« و »حــق 
ــر آن خدشــه ای وارد  ــری نداشــته و ب ــاع« تأثی دف
ــالن  ــاری و بط ــرای بی اعتب ــی ب ــد، موجب نمی کن
ــون آییــن  رأی صــادره نیســت. در مــاده ۴۸5 قان
دادرســی مدنــی ـ کــه اســاس اســتدالل رأی دادگاه 
در ابطــال رأی داوری بــر آن اســتوار اســت ـ آمــده: 
داوری طریــق  قــرارداد  در  »چنانچــه طرفیــن 
پیش بینــی  داوری  رأی  ابــالغ  بــرای  خاصــی 
ــف اســت رأی خــود را  ــند، داور مکل ــرده باش نک
ــا  ــه داور ی ــده دعــوا ب ــر دادگاه ارجاع کنن ــه دفت ب
دادگاهــی کــه صالحیــت رســیدگی بــه اصــل دعــوا 
ــر دادگاه اصــل رأی را  ــد، دفت را دارد تســلیم نمای
بایگانــی نمــوده و رونوشــت گواهــی شــده آن را 
ــال  ــوا ارس ــاب دع ــرای اصح ــتور دادگاه ب ــه دس ب
ــص  ــودن ن ــری ب ــه ام ــی دارد.« در رأی دادگاه ب م
ایــن مــاده بــا تأکیــد بــه لفــظ »مکلف«  تصریــح 
شــده کــه کامــالً درســت اســت و نــص ایــن مــاده 
بــی  تردیــد امــری اســت؛ امــا در هیــچ کجــای ایــن 
مــاده ضمانــت اجــرای ابطــال رأی داور بــرای 

ــده  ــه نش ــر گرفت ــاد آن در نظ ــت مف ــدم رعای ع
اســت و اســتناد دادگاه بــه مــاده ۴۷۷ قانــون آیین 
ــد.  ــل نمی کن ــکل را ح ــز مش ــی نی ــی مدن دادرس
ــا وجــود آنکــه  چراکــه در آن مــاده نیــز مقنــن ب
داور را ملــزم بــه رعایــت قواعــد داوری کــرده 
ــرای  ــی ب ــت آن را موجب ــدم رعای ــی ع ــت، ول اس
ابطــال و بی اعتبــاری رأی داور ندانســته و در 
مــاده ۴۸۹ قانــون یــاد شــده نیــز چنیــن جهتــی از 
موجبات ابطال رأی داوری دانســته نشــده اســت. 
۷ ـ امــا پرسشــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت 
ــاده ۴۸5  ــرای م ــت اج ــالن، ضمان ــر بط ــه اگ ک
قانــون یــاد شــده نیســت، پــس ایــن مــاده امــری 
ــه  ــی دارد؟ مســلّم اســت ک ــت اجرای چــه ضمان
اجــرا  بی ضمانــت  حکــِم  حکیــم،  قانونگــذار 
ــی  ــوان نســبت لغوگوی ــد و نمی ت انشــاء نمی کن
ــت اجرای  عــدم  ــا ضمان ــه نظــر م ــه او داد. ب ب
ــالغ  ــار اب ــدم اعتب ــاده، ع ــن م ــاد ای ــت مف رعای
صــورت گرفتــه خالف ترتیــب ایــن مــاده و عــدم 
ــزام  ــن ابالغــی و ال ــر چنی ــی ب ــار قانون جــری آث
داور بــه ابــالغ مجــدد رأی خــود وفــق مقــررات 
امــری مــاده اخیرالذکــر اســت. زیــرا دلیلــی 
ــل عــدم  ــه دلی ــر ابطــال رأی داوری ب منطقــی ب
ــه اصــل  رعایــت مقــررات ابالغــی کــه ربطــی ب
تناظــر و حــق دفــاع نــدارد و مربــوط بــه پــس از 
صــدور صحیــح رأی اســت، وجــود نــدارد و تنهــا 
می تــوان ایــن ابــالغ را بالاثــر دانســت و فرصــت 
اعتــراض بــه رأی داوری را از تاریــخ ابــالغ جدیــد 
با ترتیبــات مــاده ۴۸5 قانــون آییــن  منطبــق 
دادرســی مدنــی در نظــر گرفــت. رویــه قضایــی 
ــه نیســت،  ــن اســتدالل غریب ــا ای ــدان ب ــز چن نی
ــعبه ۱5  ــه ش ــه ای ک ــی از دادنام ــالً در بخش مث
دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران در مقــام 
دادنامــه  از  تجدیدنظرخواهــی  بــه  رســیدگی 
ــارم دادگاه  شــماره 5۴۶ ـ ۱۳۹2/5/۳۱ شــعبه چه
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ــتدالل  ــن اس ــرده، چنی ــران صــادر ک ــی ته عموم
شــده اســت: »... امــا در خصــوص عــدم اجابــت 
بــا توجــه  ابطــال رأی داوری،  رأی دادگاه در 
بــه اینکــه در قــرارداد طریــق ابــاغ معلــوم 
نگردیــده، لــذا رعایــت مــاده 485 قانــون آییــن 
ــه  ــوده ک ــی ب ــرای داور الزام ــی ب دادرســی مدن
ــط  ــر رأی توس ــب ظاه ــه حس ــن فی ــا نح در م
اتحادیــه بــه طرفیــن ارســال شــده کــه از نظــر 
ایــن دادگاه ابــاغ محســوب نمی گــردد و چنیــن 
نیــز برخــوردار  اباغــی از ضمانــت اجرایــی 
نیســت و دلیلــی کــه ابــاغ توســط دفتــر دادگاه 
صالــح صــورت گرفتــه باشــد در پرونــده وجــود 
ــرز  ــه ط ــاغ ب ــه اب ــی ک ــن مادام ــدارد. بنابرای ن
ابطــال  درخواســت  نپذیــرد،  انجــام  صحیــح 
رأی داور نیــز از وجاهــت قانونــی برخــوردار 
ــود. اقتضــا داشــت دادگاه نخســتین  نخواهــد ب
در خصــوص درخواســت ابطــال رأی داور بــا 
صــدور قــرار انشــای رأی می نمــود. مســتنداً بــه 
ــی،  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــواد 358 و 2 قان م
ــا اســتداللی  ــض و ب ــه نق ــن بخــش از دادنام ای
کــه گذشــت قــرار رد دعــوی ابطــال رأی داوری 
ــی  ــن رأی قطع ــد. ای ــام می نمای ــادر و اع را ص
اســت.« البتــه نگارنــده تنهــا همیــن یــک مــورد 
ــا اســتدالل خویــش در بررســی های  را همســو ب
ــه  ــدون توج ــم ب ــت محاک ــه و اکثری ــود یافت خ
ــاع  ــا حــق دف ــط ب ــاغ مرتب ــن اب ــک بی ــه تفکی ب

ــال  ــر ابط ــم ب ــدور رای، حک ــس از ص ــاغ پ و اب
رأی داور بــر اســاس مــاده 485 قانــون پیــش 
ــه اســتدالالت  ــا توجــه ب ــد، کــه ب ــه می دهن گفت

ــه صحــت نیســت.  ــن ب معروضــه قری
ــول  ــک روش مقب ــوان ی ــعه داوری به عن 8 ـ توس
و  منــوط  اختافــات،  فصــل  و  حــل  جهانــی 
مشــروط بــه کاهــش و نظام منــد شــدِن دخالــت 
کــردِن  و محــدود  داوری  فراینــد  در  قضایــی 
جهــات بی اعتبــاری رأی داوراســت. به عنــوان 
بــر  و  انگلســتان  نظــام حقوقــی  نمونــه، در 
اســاس قانــون داوری 1998 ایــن کشــور، دادگاه 
اختیــارات گســترده ای در نظــارت بــر رأی داوری 
ــت  ــت حمای ــارات در جه ــن اختی ــی ای دارد ول
ــوند و  ــرا می ش ــض و اج ــم داوری تفوی و تحکی
ــواره  ــاختن رأی داور هم ــار س ــال و بی اعتب ابط
ــد  ــاً دادگاه می توان ــت؛ مث ــل اس ــن راه ح آخری
ــه داور در  ــاره ب ــی دوب ــی در مــواردی فرصت حت
جهــت اصــاح و ترمیــم رأی صــادره خویــش  ـ که 
ــه ـ بدهــد؛  ــرار گرفت ــورد درخواســت ابطــال ق م
ــه  ــورد توج ــد م ــه می توان ــته ای ک ــه شایس روی
قانونگــذار ایرانــی نیــز قــرار گیــرد. بنابرایــن 
را  داور  رأی  ابطــال  جهــات  اســت  شایســته 
به صــورت مضیــق تفســیر کــرده و از توســعه آن 
ــاری  ــح بی اعتب ــات صری ــه از جه ــواردی ک ــه م ب
ــان رأی  ــه بط ــیری ک ــوده و تفاس رأی داوری نب

داوری منجــر می گردنــد، پرهیــز کنیــم.  
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نقد و توجیه رویه قضایی


