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مرجع صالح برای تفسیر رأی داور



عباس میرشکاری
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدکاظم مهتابپور
دانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت - 1397/9/25 :تاریخ تصویب)1397/12/11 :

چکیده
گاهی رأی داور بهدلیل ابهام یا اجمالی که دارد ،قابل اجرا نبوده و نیازمند تفسیر برای رفع ابهام
یا اجمال است  .با وجود اهمیت موضوع ،قانون آیین دادرسی مدنی ،در خصوص مرجع صاال
برای تفسیر رأی داور ساکت بوده و نویسندگان حقوقی که بهنحاو تفصایلی باه تبیاین مرجاع
داوری و احکام آن پرداخته اند ،بهصراحت موضاوع مرجاع صاال بارای تفسایر رأی داور ر
بررسی نکردهاند .شباهت وظایف داور با دادرس ،اقتضاای ایان را دارد کاه داور بتواناد رأی
خویش را تفسیر کند .بهعالوه ،منطق تفسیر و اصل استقالل داور ایجاب میکند که رأی صادره
توسط مرجع صادرکنندۀ آن یعنی داور تفسیر شود .با وجود این ،دالیلی چون اساتننایی باودن
صالحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صالحیت دادرس ،تبعات ساو ناشای از تفسایر رأی
توسط داور و نیز ،اعمال قاعدۀ فراغ داور پس از صدور رأی ،برقراری صاالحیت تفسایر رأی
توسط داور را نفی میکند .در این نوشتار تالش شده است ضامن تبیاین دو دیادگاه مفتلاف
دربارۀ صالحیت یا عدم صالحیت داور برای تفسیر رأی داوری ،ادلۀ هریک بررسای شاود .در
نهایت نیز ،صالحیت داور در خصوص تفسیر رأی خویش در مهلات زماانی محادود پاس از
صدور رأی به رسمیت شناخته شده است ،پس از صدور رأی نیز ،دادگاه صاالحیت تفسایر را
خواهد داشت ،با این حال ،دادگاه نباید در تفسیر رأی از نظر داور ،غافل شود و بدون اساتماع
نظر وی در خصوص تفسیر رأی اقدام کند.

واژگان کلیدی
تفسیر ،داور ،رأی ،مرجع صال .



نویسندۀ مسئول

Email: mirshe kariabbas1@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
براساس مادۀ  ۴5۴قانون آیین دادرسی مدنی ،اشخاص اینن اتیینار را دارنند هن «...منازعن
اتیالف تود را...ب دا ری یک یا چند نفر ارجاع دهند» .دا ر پس از رسیدگی ،اقدام ب صد ر
رأی میهند .رأی دا ر مانند هر مین دیگری ممکن است ابهام یا اجمال داشنی باشند .بن اینن
صورت ه گاه در تصوص معنای یک اژه یا عبارت اتیالفی میان طرفین پدیند آمنده گناه
ب رغم ر شن بودن معنای عبارات اسنیفادهشنده در رأی ،در ر د ینا عندم ر د مصنداقی در
قلمر دا ری ،تضارب آرا پدید آید .در این موارد مسئلۀ تفسیر رأی مطرح میشنود .در اینجنا
طرفین ب دنبال آناند ه مقصود دا ر را از رأی صادره هلمات ب هاربردهشنده در آن دریابنند.
حال ،پرسش این است ه در چنین مواردی ،چ مرجعی میتواند مفهوم رأی صادره را ر شنن
هرده از آن ابهامزدایی هند؟ دا ر صادرهنندۀ رأی یا دادرسان دادگسیری ب عنوان مرجن عنام
رسیدگی ب دعا ی؟
از یک سو ،دا ر ب عنوان مرج صادرهنندۀ رأی ،بهیر از هر هس دیگنری از آنهن نوشنی ،
باتبر است ،پس بهیر میتواند از آن رف ابهام یا اجمنال هنند .از دیگنر سنو ،اتیینارات دا ر،
اسیثنایی بر صالحیت عام دادگسیری است ،پس نباید از آنه ب آن یقین داریم ،فراتنر بنر یم.
عال هبر محد د بودن اتییار دا ر ،دادگسیری ،مرج عام تظلمات اسنت در صنورت جنود
هر گون تردید در تصوص صالحیت ،میتوان ب آن رجوع هرد .بننابراین شناید بینوان گفنت
درصورتیه پس از صد ر رأی توسط دا ر ،نیاز ب تفسیر آن جود داشی باشد ،الزم است بن
مرج عام رسیدگی (دادگسیری) مراجع شود.
اگرچ پذیرش هریک از ر یکردهای مذهور میتواند آثار حقوقی میفنا تی در پنی داشنی
باشد حقوق اصحاب دعوا را تحت تأثیر قرار دهد ،تاهنون این بحث بن نحنو مسنیقم منورد
توج حقوقدانان قرار نگرفی ر یکردهای مذهور آثار آن ب نحو مجزا بررسی نشده است.
در این نوشیار ،ابیدا دیدگاهی ه ب صالحیت دا ر بنرای تفسنیر رأی دا ری اعیقناد دارد،
بررسی ادلۀ این دیدگاه بیان میشود ،سپس دیدگاه مخالف مبننی بنر عندم صنالحیت بنرای
تفسیر رأی ب همراه ادلۀ موجود بررسی میشود در نهایت تالش تواهد شند ،نقنش دا ر در
تفسیر رأی صادره تبیین راهکاری برای جم د دیدگاه یادشده ارائ شود.
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 .2دیدگاه نخست :پذیرش صالحیت داور برای تفسیر رأی داوری
براساس این دیدگاه ،در صورت جود ابهام اجمال در رأی صادره ،دا ر مرج صنال بنرای
تفسیر آن تواهد بود .در توجی سادۀ این دیدگاه ،میتوان گفت دا ر ب دلیم اینک تود مرجن
صادرهنندۀ رأی است ،از هر مرج

شخص دیگری ،از مفاد رأی ،آگاهتر است ،پس بیگمنان

تفسیری ه توسط ی انجام میگیرد ،ب حقیقت رأی نزدیکتر تواهد بود .ب عال ه ،زمانیهن
طرفین ،صالحیت دا ر برای رسیدگی ب اتیالف را ب رسمیت میشناسند ،در اق رأیی را ه
دا ر با رعایت قوانین مقررات مربوط ب صورت موج مندلم صنادر میهنند ،بنر تنویش
الزماالجرا میهنند بر آناند تا ارادۀ دا ر را در هشف حقیقت جایگزین ارادۀ تویش هنند .بر
همین اساس ،زد دن ابهام از رأی تفسیر آن توسط شخص دا ر ب تواسنت ارادۀ طنرفین
نزدیکتر تواهد بود .ب بیان دیگر ،این دا ر است ه پس از بررسی ماهوی پر نده ،ب صند ر
رأی مبهم یا مجمم مبادرت هرده است بندیهی اسنت هن رفن ابهنام ینا اجمنال از رأی در
صورتی منطبق با اق است ه توسط شخص دا ر صورت پذیرد.
افز نبر این ،دا ر موظف است رأیی صادر هند ه از قابلیت اجرا برتوردار باشد
 .)2014: 1زمانی میتوان گفت ه دا ر ب

( Moses,

ظیفۀ تویش عمم هنرده رأی الزم االجنرا صنادر

هرده است ه رأی مبهم نباشد یا اگر باشد با تفسیر از آن رف ابهام شود .ب همین دلیم ،امکنان
تفسیر رأی توسط دا ر ،امکانی است ه ب دا ر اجازه میدهند تنا ظیفن ای را هن بنر د ش
گرفی است ،ب بهیرین شکم ممکن انجام دهد

(میرشکاری

سلیمی ،)7۴۴ :1397 ،بننابراین از فحنوای

الزام دا ر ب صد ر رأیی هامم دارای قدرت اجراینی برمیآیند هن در صنورت ابهنام ،دا ر
ظیفۀ تود را تمام همال انجام نداده است .در نییج باید ب ا فرصت داد تنا بنا تفسنیر آن،
ظیفۀ تود را ب اتمام برساند (.)Kaiyan, 2007:103
بدین ترتیب براساس این دیدگاه ،چنانه پس از صد ر رأی اتیالفی ناشنی از ابهنام ینا
اجمال آن حادث شود ،رسیدگی ب موضوع رف ابهام ینا اجمنال در چنارچوب تفسنیر رأی
صادره در صالحیت دا ر تواهد بود .البی باید ب یاد داشت ه تفسیر میضمن بررسنی مجندد
رأی یا اقامۀ دلیم جدید نیست (تدابخشنی .)355 :1397 ،ب همین سبب ،دا ر بن بهاننۀ تفسنیر رأی
نمیتواند تغییر ماهوی در آن پدید آ رد یا مجدداً ب ارزیابی دالیم بپردازد رأیی ب طور هلنی
یا جزئی مخالف یا مغایر رأی نخسیین صادر هند .ب همین دلیم تفسیر رأی مغایرتی بنا قاعندۀ
فراغ مرج صادرهنندۀ رأی ندارد .بنابراین ،دا ر حیی پس از اتمام دا ری میتواند مبادرت بن
تفسیر رأی زد دن ابهام از آن

هند (2010:11

 )Baptista,بن همنین سنبب ،صنالحیت مرجن

دا ری برای تفسیر رأی صادره در بسیاری از نظامهای حقنوق نوشنی ماننند فرانسن  ،برزینم،
آلمان ،سوئد مکزیک نیز برتی نظامهای هامنال مانند انگلسیان ،هانادا ،آمریکا مالزی بن
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است (بخییار ند

احمدی .)28۴ :1397 ،برای نمون  ،ر یۀ قضایی فرانس قبنم از

سال  1981ر ش تعیین مهلت برای اصالح ،تفسیر تکمیم رأی دا ری را پذیرفی بنود ،لنی
قانونگذار در سال  1981این ر ی را هنار گذاشنت میابعنت از آن را الزم ندانسنت
 .)116 :1386براساس مادۀ  2تصویبنامۀ شمارۀ  ۴8-2011مصوب  ،2011مادۀ  1۴85قانون آیین

(تزاعنی،

دادرسی فرانس اصالح شده مقرر داشی است« :رأی دا ری موجب فراغ مرج دا ری نسبت
ب اتیالفی میشود ه حم فصم میهند .با جود این ،ب درتواست یک طرف ،مرج دا ری
میتواند رأی را تفسیر هرده ،اشیباهات از قلمافیادگیهای منادی را هن در آن منرثر هسنیند
تصحی نموده یا هنگامیه در تصمیمگیری نسبت ب یکی از عنا ین تواسنی هوتناهی هنرده،
رأی را تکمیم نماید( »...محسنی.)329 :139۴ ،
همهنین بخش  57قانون  1996انگلسیان در فرضی هن طنرفین در تصنوص اتیینار دا ر
مبنی بر تصحی رأی یا صد ر رأی اضافی توافق نکرده باشند ،مقرر میدارد هن دا ر میتوانند
رأساً یا ب درتواست یکی از طرفین ب رف هر نوع ابهام از رأی اقدام هند (تدابخشی.)363 :1397 ،
در عمم نیز نمون های زیادی قابم مشاهده است ه در آنها دا ران ،تود اقندام بن تفسنیر
رأی صادرشننده توسننط تننود هردهاننند .بننرای نمونن در بررسننی اجمننالی در تصننوص آرای

صادرشده در سال  2009توسط دا ری اتاق بازرگانی بینالمللی 1مشخص میشود هن از مینان
 ۴15رأی صادرشده توسط این مرج  ،تعداد  28رأی میعاقباً توسط همنین مرجن بن صنورت
جزئی یا هلی تفسیر شدهاند (.)Greenberg, 2010: 409
ب هر ر ی ،در مبحث پیش ر  ،تالش میشود ادلۀ قابم ارائ برای پذیرش صنالحیت دا ر
ب منظور تفسیر رأی ارائ شود.
 .2 .1قیاس با صالحیت دادگاه
در نظام حقوقی ایران ،در صورت جود ابهام اجمال در رأی ،دادگاه صادرهنندۀ آن ب عننوان
مرج صال برای تفسیر رأی پذیرفی شده است .چنانک بن موجنب منادۀ  27قنانون اجنرای
احکام مدنی مصوب « :1356/8/1اتیالفات راج ب مفاد حکم ،همهنین اتیالفات مربنوط بن
اجرای احکام ه از اجمال یا ابهام حکم یا محکومب حادث شود در دادگاهیه حکم را صادر
هرده رسیدگی میشود» .بر این اساس ،درصورتیه در مرحلۀ اجنرا رأی صنادره بنا ابهنام ینا
اجمال در تصوص حکم یا محکومب مواج شود ،دادگاه صادرهنندۀ رأی در تصوص تفسنیر
رأی صادره صال تواهد بود .دلیم صنالحیت دادرس ر شنن اسنت :ا رأی را صنادر هنرده
است ،ب همین دلیم ،بیش پیش از هر مرج دیگری ،از مفاد آن آگاه اسنت ،پنس تفسنیر ا
1. ICC arbitral tribunals
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بهیر میتواند حقیقت ماجرا را هشف هند .بر همین اساس با قیاس دا ر بنا دادگناه ،میتنوان
همانند دادگاه ،دا ر را برای تفسیر رأیی ه صادر هرده است ،صال دانست.
در ادامۀ همین منطق ،حیی میتوان گفت ه مقصود قانونگذار از «دادگاه صنادرهنندۀ رأی»
در مادۀ  27قانون اجرای احکام مدنی« ،مرج صال صادرهنندۀ رأی» بوده است؛ یعنی مرجعی
ه رأی را صادر هرده است ،حال ،میتواهد دادگاه باشد یا دا ر ،اما بن سنبب اینکن غلبن بنر
صد ر رأی توسط دادگاه است ب دلیم صالحیت عام دادگسیری در رسیدگی بن منازعنات
هثرت ارجاع دعا ی ب دادگسیری ،در مادۀ یادشده ،از عبارت «دادگاه صادرهنندۀ رأی» اسیفاده
شده است.
 .2 .2منطق تفسیر
تفسیر در لغت ب معنای بیان هشف مقصود گوینده ینا نویسننده اسنت (جعفنری لنگنر دی:1388 ،
 ،)1365بر همین مبنا تفسیر حکم ،زمانی ب مقصود صادرهنندۀ حکم -ه در مقام اجرای عدالت
با بررسی اسناد مدارک تحلیم ماهوی موضوع نسبت ب صد ر حکم مبادرت هرده اسنت-
نزدیک است ه توسط شخص ی صورت پذیرد .ب عبارت دیگر ،همانگون ه اینن نظرین از
گذشی های بسیار د ر جود دارد ،مین نوشی شده میعلق ب نویسنده است ا بیش از هر هس
دیگری آگاه ب آن فرض میشود .در نییج تفاسیر ارائ شده از مین زمانی معیبنر اسنت هن ینا
توسط تود نویسنده ارائ شده باشد یا ب تأیید ا برسد (پاینده .)28 :1385 ،البین امنر زه در پنی
این منطق تفسیری ،مکیب دیگری ب جود آمده ه با عنوان «مرگ مرلف» بر این با ر است ه
مین نوشی شده پس از اتمام ،جودی مسیقم از منرلفش مییابند ،بن همنین سنبب ،از اتیینار
مرلف تارج میشود در اتییار دیگران برای نقد تفسیر قرار میگیرد .ب عبارت دقیقتر ،این
مکیب ب بیان این موضوع میپردازد ه دیگر الزم نیست ه مین با توج بن شنرایط مرلنف
یژگیها تواستهای ا تفسیر شود ،بلک باید ب دیگران ن مرلف فرصت تفسیر منین را
داد (جعفری لنگر دی.)۴1-۴2 :1388 ،
هرچند این تحول در عرصۀ نقد تفسیر میون در طول تاریخ مشاهده میشود ،لی ب نظنر
میرسد ه منطق آن بیشیر مناسب میون ادبی ن حقوقی باشد .عرصۀ حقوق نگنارش رأی،
مجالی برای بر ز احساسات حاالت ر حی شخصییی مرلف ندارد قابم قیاس با ادبینات
نیست .حقوق عرصۀ اسیدالل است رأی صادرشده برتالف میون ادبی ه ممکن اسنت هنر
ذ ق قریح ای معنایی میفا ت از آن ب دست دهد ،از آنجا ه هاشف از حقیقت اسنت ،تنهنا
حا ی یک معناست .ب همین دلیم ،صادرهنندۀ آن ه بیش از هر شخص دیگنری از حقنایق
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مدارک موجود آگاه است ،بهیر میتواند ب تفسیر آن بپردازد مقصود تود را بازگو

هند (ساهت،

.)270 :139۴
 .2 .3پاسداشت اصل استقالل داور
اسیقالل در لغت ب معنای داشین آزادی ادارۀ امور بد ن مداتلنۀ دیگنری اسنت (عمیند:1379 ،
.)1۴7

در ادبیات حقوقی ،اسیقالل مرج رسیدگی اعم از دا ری ینا دادگناه معمنوالً بن معننای

فقدان ر ابط تجاری ،شخصی ،حرف ای تانوادگی میان این مرج

طرفین دعوا ب هار رفین

است (امیرمعنزی .)397 :139۴ ،افز نبر این ،اسیقالل مرج دا ری در معنایی عام بن عندم مداتلنۀ
مرج قضایی در فرایند دا ری نیز بر میگردد ( احد معبودی نیشنابوری ،)۴03 :139۴ ،بدینمعنا ه بنا
جود قرارداد ارجاع ب دا ری ،دادگاهها نسبت ب موضوع صالحیت رسنیدگی ندارنند بایند
پس از ارجاع امر بن دا ری ،از رسنیدگی امینناع

رزنند (مصنلحی عراقنی

صنادقی)87 :1385 ،؛ چن

دتالت دادگاه در ماهیت دعوایی ه حم فصم آن ب دا ری سپرده شده اسنت ،اصنم قطعینت
رأی دا ری اسیقالل مرج دا ری را زیر سرال تواهد برد

(مافی پارسافر)19 :1391 ،

با منطنق

ارجاع امر ب دا ری ه همانا هنار گذاشین دادگاه در اتیالف پنیشآمنده اسنت ،مغنایرت دارد
(.)Bantekas, 2015: 131
فلسفۀ مداتلۀ همیر دادگاهها اسیقالل بیشیر دا ر ،ب تشویق اشنخاص بن انجنام دا ری،
تحدید مصادیق مداتلۀ د لتها ،تسری در فرایند دا ری در نهایت ب جلنب اعیمناد تجنار
بینالمللی باز میگردد (مافی .)105 :139۴ ،بر همین اساس ،پنذیرش صنالحیت دا ر بنرای تفسنیر
رأی تویش ،میتواند ابزار مناسبی برای حفظ اسیقالل دا ر باشد ،چراه هنر گناه اینن امکنان
جود داشی باشد ه رأی صادره از سوی دا ر ،توسط دادگاه ،بد ن رسیدگی مجندد هسنب
اطالعات هافی دسیخوش تفسیر اق شود ،ب نوعی اسیقالل دا ری زیر سرال میر د.
ممکن است در رد این ادعا گفی شود ه اسنیقالل دا ر هماننند قاضنی ،در زمنان صند ر
حکم ضر ری الزمالرعای است این مرج در انشنای رأی تنهنا بایند بن اسنیناد قنانون
جدان بد ن تأثیر از دیگری یا دیگران اقدام ب صد ر رأی هند (آتوندی ،)33 :1377 ،لی پنس
از انشای رأی ،مجالی برای اسیقالل ا

جود ندارد اصوالً موضوع آن از مینان منیر د .اینن

سخن نیمی از حقیقت را دارد ،چراه با صد ر رأی ،اسیقالل دا ر موضوعیت تود را از دست
میدهد ،لی نباید از یاد برد ه اگر ب بهانۀ پایان اسیقالل دا ر ب مرجعی دیگنر ماننند قاضنی
دادگسیری اجازه داده شود با ارائۀ تفسیر از رأی دا ر آن را دسیخوش تغییر تحول هند ،گویا
اسیقالل ا در زمان صد ر رأی نیز نادیده انگاشی شده است .ب بیان دیگر ،دا ر همانند قاضی
با توج ب جمی اطالعات موجود در پر نده مبادرت ب صد ر رأی هرده است .حال اگر پنس
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از آن در صورت بر ز اتیالف در تفسیر رأی صادرشده ب قاضی اجازه دهند تنا بن سنلیقۀ
تود رف ابهام هند ،اسیقالل دا ر در رأی صادره ب رسمیت شناتی نشده اعیبار ا تدش دار
میشود .ب دیگر سخن ،چگون میتوان گفت دا ری هن رأی ا بن محند صند ر میتوانند
توسط دیگری تفسیر شده ،بسط داده یا محد د شود از اسیقالل برتوردار است؟ ( Helm, 2006:
.)8
 .2 .4جلوگیری از اطالۀ دادرسی و پیشگیری از اشتغال محاکم
یکی از اهداف ب رسمیت شناتین دا ری در نظامهای حقوقی ،جلوگیری از اطالنۀ دادرسنی
پیشگیری از اشیغال محاهم است .تفسیر رأی دا ر توسط تود دا ر ب هدف مذهور نزدینکتر
است .دا ری ه رأی را صادر هرده است ،بیش از هر هس دیگر بنر محیوینات پر ننده نینز
رأی صادرشده تسلط دارد .ب همین دلینم در هوتناهترین زمنان میتوانند بن رفن ابهنام از آن
بپردازد .درحالیه اگر رف ابهام ب دادگاه اگذار شود ،قاضنی در بند امنر نناگزیر از مطالعنۀ
پر نده هسب اط الع در تصوص مدارک موجود سپس بررسی رأی هنند ها نظنر دا ر
است .از سوی دیگر ،دشواری تفسیر رأی توسط دادگاه این است ه نمیتواند آنه را ه مراد
دا ر بوده است ،هشف اعمال هند در عین حال از محد دۀ رأی نیز تارج نشود

(تدابخشنی،

 .)621 :1392این مسئل ن تنها قطعیت حکم صادرشنده را بن تعوینق میانندازد ،بلکن بنر انبنوه
پر ندههای موجود در دادگسیری میافزاید در نظام حم فصم اتیالفات تلم پدید میآ رد.
در اق  ،اتیالفی ه با ارجاع ب دا ری از حجم پر ندههای دادگسیری هاسی بود ،حال مجدداً
ب آن مرج عودت داده میشود در انیظار رف ابهام میماند.

 .3دیدگاه دوم :عدم پذیرش صالحیت داور برای تفسیر
هرچند طرفین برای حم فصم اتیالفات تود مرج دا ری را برگزیدهاند ،لنی اینن انیخناب
تنها محد د ب حم اتنیالف از طرینق صند ر رأی مقیضنی اسنت .بن عبنارت دیگنر ،ارجناع
اتیالفات ب دا ری ب معنای صالحیت عام ا نیست اتییارات دا ر تنها محد د بن صند ر
رأی است .ازاینر باید گفت دا ر تنها میتواند رأی مقیضنی در تصنوص اتنیالف موجنود
صادر هند پس از آن هر گاه ابهامی در رأی جود داشت ،دیگر صنالحییی بنرای دا ر بناقی
نخواهد ماند تا بیواند رأی تویش را تفسیر هند .بنابراین ،بعد از مرحلۀ صد ر رأی ،این دادگاه
قاضی است ه صالحیت تفسیر ابهنامزداینی از آن را دارد .دالینم میعنددی پشنیوانۀ اینن
ادعاست .برای نمون میتوان گفت اتییار دا ر محد د ب حد دی است هن قنانون بنرای ی
درنظر گرفی است .در قانون نیز تنها ب صد ر رأی ن تفسیر آن اشاره شده اسنت .بن منظنور
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تقویت این دیدگاه دالیم گونناگونی ذهنر میشنود هن بعضنی از آنهنا در راسنیای رد دالینم
طرفداران صالحیت دا ر برای تفسیر است بعضی دیگر ،دالیم مسیقم بن شنمار منیر د .در
ادام ب آنها پرداتی میشود.
 .3 .1عدم امکان قیاس با دادگاه
همانگون ه گفی شد ،در پذیرش صالحیت دا ر برای تفسیر رأی تویش ،ی با دادگاه قیاس
شده گفی میشود همانگون ه دادگاه صالحیت تفسیر رأی تود را دارد ،دا ر نیز ،همهننین
است ،اما حقیقت این است ه این قیاس از ابعاد مخیلف ،در معنرض تدشن اسنت؛ نخسنت
آنک این د مرج از منظر منشأ صالحیت با یکدیگر تفا ت دارند؛ صالحیت مرج قضایی از
حکم قانون ناشی میشود ،درحالیه صنالحیت دا ر ،از قنرارداد طنرفین .بنر همنین اسناس،
صالحیت قاضی عام گسیرده است چ « ،مرج رسمی تظلمات شکایات ،دادگسیری است»
(اصم  159قانون اساسنی) ،درحنالیهن صنالحیت دا ر ،اسنیثنایی بنر اصنم صنالحیت عنام
دادگسیری شمرده میشود .ب عبارت دیگر ،توافق طنرفین بنر ارجناع اصنم اتنیالف بن دا ر،
میفا ت از ارجاع تفسیر رأی صادرشده توسط دا ر ب همان مرج است .آنها تنها در تصوص
رسیدگی ب اصم دعوا توافق هردهاند در مورد تفسیر آن ،موافقیی حاصم نشنده اسنت ،مگنر
آنک یا چنین توافقی ب صراحت ذهر شده یا قواعد حاهم بر اتیالف مرجن رسنیدگیهننده،
چنین اتییاری ب ا داده باشد .برای نمون قواعد مربوط ب دیوان دادگسیری بینالمللی ،تفسنیر
آرای صادره از این مرج را بر عهدۀ تود آن گذاشی است .بنابراین هر گناه اتیالفنی بن اینن
دادگاه ارجاع شده باشد ،از منظر تفسیر تاب قانون حناهم بنر آن اسنت ،حینی اگنر طنرفین در
تصوص آن توافقی نداشی باشند ( .)Kaiyan, 2007: 102ب همین دلیم ،در تصوص موضوعاتی
ه دا ر برای رسیدگی ب آن صال است ،نباید از آنه مورد یقین اسنت ،فراتنر رفنت؛ امکنان
تفسیر رأی توسط دا ر ،اتییاری است ه در صالحیت دا ر در داشین آن تردید است .با توج
ب این تردید ،نمیتوان ب صنالحیت دا ر بنا ر داشنت ،بلکن بایند بن اصنم صنالحیت عنام
دادگسیری مراجع هرد.
ب عال ه ،دا ری از لحاظ زمانی محد د است .چنانک براساس مادۀ  ۴58آ.د.م« .در هر مورد
ه دا ر تعیین میشود باید موضوع مدت دا ری نیز مشخصنات طنرفین دا ر ینا دا ران
ب طوری ه راف اشیباه باشد تعیین گردد .»...اگر هم موعدی توسط طرفین پیشبینی نشود ،این
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مدت ،ب موجب قانون س ماه درنظر گرفی میشود 1.این در حالی است هن در منورد دادگناه،
چنین محد دییی جود ندارد .بر همین اساس ،قییه رأی صادرشده صالحیت زمانی دا ر
تمام شده باشد ،تفسیر رأی در تارج از صالحیت دا ر قنرار میگینرد .ضنمانت اجنرای عندم
2
صد ر رأی در زمان مشخصشده نیز ،چیزی ب جز بطالن نخواهد بود.
این موضوع شاید چیزی شبی قاعدۀ فراغ باشد ه در حقنوق اینران در تصنوص دادرس
جود دارد نمون های مشاب آن در حقوق سایر هشورها نیز قابم مشاهده است .بنرای نمونن
در هامنال قاعدهای مشاب قاعدۀ فراغ دادرس جود دارد ه از آن این نییج حاصم میشود ه
هنگامیه دا ر رأی تود را صادر هرد ،دیگر اتییاری ندارد بنابراین نمیتوانند مبنادرت بن
تفسیر رأی هند .در چارچوب این قاعده ،دا ر تنها میتواند سهو قلمهای اض ینا اشنیباهات
محاسباتی را اصالح هند (.)Werner, 1987: 184
افز نبر این ،مقصود قانونگذار از «دادگاه صادرهنندۀ رأی» در مادۀ  27قانون اجرای احکام
مدنی ،نمیتواند «مرج صال صادرهنندۀ رأی» باشد ،چراه در ابیدای همین ماده قانونگذار از
«حکم» اسیفاده هرده ه مخیص احکام قضایی است بن رأی دا ر علیالقاعنده قابنم تسنری
نیست.
 .3 .2صالحیت مرجع تفسیر
ب نظر میرسد منطق تفسیر لز ماً ایجاب نمیهند ه شنخص صنادرهنندۀ حکنم بن تفسنیر آن
مبادرت رزد ،چراه در نظام قضنایی ،مرجن رسنیدگیهننده تصنمیمگیرننده از صنالحیت
برتوردار است ن شخص رسیدگیهننده ینا تصنمیمگیرنده .بنر همنین اسناس ،اگنر قاضنی
صادرهنندۀ رأی پس از صد ر رأی تغیینر هنند رأی دچنار ابهنام ینا اجمنال باشند ،دادگناه
جایگزین ب اعیبار تصدی شعبۀ صادرهنندۀ رأی ،آن را تفسنیر تواهند هنرد نن آنکن قاضنی
صادرهنندۀ رأی آن را تفسیر هند .بنابراین مسئلۀ بااهمیت ،مرج صال برای تفسیر رأی دا ری
است ن شخص صال  ،ازاینر اسیناد ب منطق تفسیر ب این معنا ه هر هس رأیی را صنادر
میهند باید نسبت ب تفسیر آن مبادرت رزد ،اسیدالل مناسبی برای اثبات مدعا نیست.

 .1تبصرۀ مادۀ  ۴8۴آ.د.م« :درمواردی ه طرفین ب موجب قرارداد ملزم شدهاند ه در صورت بر ز اتیالف بین آنان شخص یا
اشخاص معینی دا ری نماید اگر مدت دا ری معین نشده باشد مدت آن س ماه ابیدای آن از ر زی است ه موضنوع بنرای
انجام دا ری ب دا ر یا تمام دا ران ابالغ میشود .این مدت با توافق طرفین قابم تمدید است».
 .2مادۀ  ۴89ق.آ.د.م« :رأی دا ری در موارد زیر باطم است قابلیت اجرایی ندارد -2 ... -1 :دا ر نسبت ب مطلبی ه موضوع
دا ری نبوده رأی صادر هرده است -۴ ... -3 .رأی دا ر پس از انقضای مدت دا ری صادر تسلیم شده باشد.»...
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 .3 .3تبعات منفی تفسیر رأی توسط داور
شایسیگیهای قاضی در زمان اسیخدام احراز میشود ،در ادامۀ فعالیت نیز ،بر بقای این شرایط،
نظارت جود دارد .ب همین دلیم ،درصورتیه اقدام ب تفسیر رأی هند ،میتوان آسوده تناطر
بود ه از حد د اتالق قانون تارج نمیشود؛ اما این یژگی دربارۀ دا ر دیده نمیشنود؛ نن
صالحیت ی از سوی مقامات عمومی تأیید میشود ن در ادامۀ مسیر ،بر بقنای صنالحییش
نظارتی جنود دارد .شناید از همنین ر باشند هن بنرتالف منادۀ  32قنانون دا ری تجناری
بینالمللی ه ب موجب آن هریک از طرفین میتوانند از مرج دا ری تقاضنای تفسنیر رأی را
هنند ،ب موجب مادۀ  33قانون نمونۀ دا ری آنسنییرال ،اتیینار دا ر در تصنوص تفسنیر رأی
منوط ب توافق تقاضای طرفین شده است (جعفریان .)179 :137۴ ،علت اصلی حکم مادۀ  33قانون
نمونۀ دا ری آنسییرال جلوگیری از سوء اسیفاده مرج دا ری نیز طرفین اتنیالف از اتیینار
دا ر در تصوص تفسیر رأی است .چنانک ناظر هانون هالی بینالمللی در اجالس همیسیون
حقوق تجارت بینالملم سازمان ملم اعالم میدارد« :تفسیر رأی توسنط دا ر میتوانند رقابنت
ناشایسیی را بین طرفین ایجاد هند ،ب نحوی ه محکومل با تقاضای تفسیر رأی تالش هند هنر
فرصیی را ه ممکن است برای طرف مقابنم در رأی درنظنر گرفین شنده باشند ،لغنو هنند
محکومعلی برای اعادۀ حق تویش اقدام ب طرح دعنوا هنند»

( UNCITRAL Yearbook, 1985:

.)483

افز نبر این ،بنابر آنه در تصوص اسیثنایی بودن اتییارات دا ر

صالحیت ی

گذشت ،درصورتیه دا ر اتییار تفسیر رأی را داشی باشد ،میتواند ب توسعۀ رأی صادره یا
تحدید دامنۀ آن پس از صد ر رأی اقدام هند ه این امر عال هبر اینک با قطعیت رأی دا ر در
تعارض است ،میتواند ب زیان هریک از طرفین اتیالف بینجامد دامنۀ اتییارات دا ر را از
آنه ارادۀ طرفین بوده است ،افزایش دهد.

 .4تعدیل دیدگاهها
همانگون ه اشاره شد ،در تصوص مرج صال برای تفسنیر رأی دا ر ،د دیندگاه میفنا ت
جود دارد؛ برتی صالحیت مطلق دا ر برای تفسیر را پذیرفی اند ،درحنالیهن عندهای دیگنر،
رأی بر صالحیت مطلق دادگاه دادهاند.
دالیم هریک از این د گر ه نینز ،شنایان توجن اسنت؛ از ینک سنو ،نمیتنوان اسنیدالل
طرفنداران صننالحیت دا ر در تصننوص تسننلط ا بنر پر ننندۀ موضننوع رسننیدگی افننزایش
پر ندههای جاری در صورت اعطای اتییار تفسیر ب قاضی را نادیده گرفت .در هر حنال اینن
مرج مدت زیادی ب مطالع بررسنی پر ننده ،ادلنۀ طنرفین ا ضناع احنوال پرداتین
ز ایای بیشیری از موضوع بر ا ر شن است .درحالیه قاضی ب یکباره بنا پر نندهای مواجن
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میشود ه اطالعات ا در آن تصوص بیش از سایر پر ندههای تازه ارجاعشده بن ا نیسنت.
بنابراین ناگزیر است از ابیدا ،تمام ر ی های معمول برای رسیدگی ب یک پر نده را طنی هنند؛
پر ندهای ه یک بار پیش از این رسیدگی شده است توجیهی برای بررسی د بارۀ آن جنود
ندارد .ب عال ه ،تعیین دا ر ب عنوان مرج حم اتیالفات ،غایت هدفی را دنبال میهنرده هن
برای تحقق آن الزم است ب دا ر اتییارات الزم نیز داده شود؛ هرچند این موارد ب صراحت بن
موجب قانون یا توافق طرفین تعیین نشده باشد ( .)Moses, 2014: 3تفسیر رأی را میتنوان یکنی
از این موارد دانست؛ هدف از ارجاع امر ب دا ری صد ر رأیی هامنم مرتف هننندۀ اتنیالف
موجود است رأی مبهم نیازمند تفسیر ،فاقد چنین صفی است .از دیگر سو ،نمیتوان اینن
حقیقت را انکار هرد ه برتالف آنه طرفداران نظریۀ صالحیت مطلنق دا ر گفی انند :قیناس
صالحیت دادگاه با دا ر نادرست است ،منشأ میفا ت ،محند دۀ موضنوعی مشنخص مندت
زمان محد د نادرسیی قیاس این د مرج را اثبات میهند ،ب عال ه ،با توج بن عندم نظنارت
جدی بر شایسیگیهای دا ر ،دربارۀ تر ج ی از اصم بیطرفی دغدغ هایی جود دارد.
همانگونن هن دینده میشنود نمیتنوان بن آسنانی از قنوت دالینم هرینک از د گنر ه
مصلحتهای مدنظر ایشان گذشت .پس بهیر است ضمن تعدیم دیندگاهها در تصنوص ارائنۀ
راهکاری میان اقدام شود:
در نخسیین گام ،باید ب تاطر داشت ه هر اندازه بر تحدید صالحیت دا ر از لحاظ زمنانی
اصرار شود ،صالحیت ی برای تفسیر رأی تویش تا پایان موعند دا ری ،انکارناپنذیر اسنت.
برای مثال ،در فرضی ه مهلت دا ری س ماه باشد دا ر در پایان ماه د م ،اقندام بن صند ر
رأی هند ،تا پایان ماه سوم ،فرصت برای تفسیر رأی باقی است.
در این فرض ،نباید اتییار تفسیر را تارج از موضوع صالحیت دا ر دانست ،چراه الزمنۀ
دا ری ،اعطای اتییار تفسیر ب ا سنت .در توجین اینن دیندگاه میتنوان از منالک منادۀ ۴87
ق.آ.د.م .اسیفاده هرد .براساس این ماده« ،تصحی رأی دا ری در حد د منادۀ  309اینن قنانون
قبم از انقضای مدت دا ری رأساً با دا ر یا دا ران است پس از انقضای آن تنا پاینان مهلنت
اعیراض ب رأی دا ر ،ب درتواست طرفین یا یکی از آنان بنا دا ر ینا دا ران صنادرهنندۀ رأی
تواهد بود» .بنابراین ،میتوان همانند اتییار تصحی  ،امکان تفسیر را نیز ،در چارچوب زمنانی
مذهور در مادۀ  ۴87ق.آ.د.م .ب دا ر داد .البی بدیهی است هن منظنور از تفسنیر رأی ،اقندامی
است ه ب بررسی مجدد یا تجدیدنظر در رأی صادره منجر نشود تنها مقصنود حقیقنی رأی
را ه ب شکم نامفهومی بیان شده است ،آشکار سازد (.)Croft, 2013: 411
افز نبر این ،با توج ب آنک از مزیتهای تفسیر رأی توسط دا ر نمیتوان گذشت ،بعضی
از قوانین بینالمللی یا قوانین حقوق داتلی سایر هشورها ،مرید اتییار تفسیر رأی توسنط دا ر
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است ه میتوان از این تجربیات در حقوق ایران بهره جسنت .بنرای نمونن  ،در قنانون دا ری
تجاری بینالمللی اتاق بازرگانی بینالمللی ،1ب دا ر مهلت زمانی برای تفسیر داده شنده اسنت.

چنانک براساس بند  2مادۀ  36این قانون ،طرفین میتوانند اصالح رأی طبق منوارد منندرج در
بند نخست این ماده نیز تفسیر رأی را ظرف  30ر ز از تاریخ ابالغ رأی تقاضا هنند .در اینن
صورت دا ر نسخ ای از آن را برای طرف دیگر دعوا ارسال میهند تا ظنرف مندتی هن از 30
ر ز بیشیر نمیشود ،نظرهای تود را در این تصوص بیان دارد .سنپس دا ر تصنمیم تنود را
2

اتخاذ اعالم میهند.
همهنین در قانون «مسئولیت حرف ای دا ران در اتیالفات میان هارگر هارفرما» 3مصوب
سال  2007آمریکا امکان تفسیر رأی توسط دا ر ب شرط تقاضای هر د طنرف دعنوا پذیرفین

شده است 4.هرچند در این قانون تنها با رضایت طنرفین دعنوا امکنان تفسنیر رأی بنرای دا ر
جود دارد؛ لی از آنجا ه این قانون ،تاص بوده مربوط ب دعا ی هنارگر هارفرماسنت،

ب نظر میرسد رعایت مالک آن (رضنایت د طنرف دعنوا) ،در تصنوص سنایر دعنا ی الزم
نباشد .همهنین ،این راهحم در حقوق انگلسیان پذیرفی شده است ه دادگناه میتوانند مندت
دا ری را تمدید هند تا دا ر در مدت تمدیدشده اقدام ب تفسنیر رأی تنود هنند

(تزاعنی:1386 ،

.)117
با جود این ،پس از مهلت یادشده ،پذیرش امکان تفسیر رأی توسنط دا ر دشنوار اسنت،
بنابراین ب اسیناد صالحیت عام مراج قضایی ،باید دادگاه را مرجن صنال بنرای تفسنیر رأی
دانست .ب بیان دیگر ،رف ابهام از رأی دا ر ،اگر در مدت زمان دا ری باشند ،بنر عهندۀ تنود
ا ست اگر تارج از آن مدت باشد ،ب عهدۀ دادگاه است .شاید بیوان در مورد این قاعنده د
اسیثنا قائم شد؛
ا ل ،زمانیه طرفین پس از مهلت دا ری برای تفسیر رأی ب دادگاه مراجع هرده باشنند
دادگاه ،این موضوع را ب دا ر ارجاع دهد (.)Kellor, 1931: 169
1. ICC rules of Arbitration, available on: https://iccwbo.org/dispute-resolutionservices/arbitration/rules-of-arbitration/#article_34, last visited 18/11/26.
2. Article 36 (2): “Any application of a party for the correction of an error of the kind referred
to in Article 36(1), or for the interpretation of an award, must be made to the Secretariat
within 30 days of the receipt of the award by such party, in a number of copies as stated in
Article 3(1). After transmittal of the application to the arbitral tribunal, the latter shall grant
the other party a short time limit, normally not exceeding 30 days, from the receipt of the
application by that party, to submit any comments thereon. The arbitral tribunal shall submit
its decision on the application in draft form to the Court not later than 30 days following the
expiration of the time limit for the receipt of any comments from the other party or within
”such other period as the Court may decide.
3. Code of professional responsibility for arbitrators of labor-management disputes
4. 6 (D-1): “No clarification or interpretation of an award is permissible without the consent
”of both parties.
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توضی آنک هر گاه طنرفین بن منظنور تفسنیر رأی بن دادگناه مراجعن هننند ،دادگناه در
چارچوب قوانین مقررات همانند تمامی دعا ی اتیالفناتی هن بن آن ارجناع میشنود،
میتواند از راهها ابزارهای گوناگون ب منظور رسیدگی بن تواسنیۀ طنرفین ،تصنمیمگیری
صد ر رأی بهره جوید .بنابراین همانند مواردی ه دادگاه ب منظور تعیین تکلیف در تصنوص
یک امر ،ناگزیر از مراجع ب نظر هارشناس تبره است ،در تصنوص تفسنیر رأی دا ری نینز
میتواند از مرج صادرهنندۀ رأی همانند یک هارشناس اسیمداد هند تا تفسیری در تصنوص
رأی صادره ارائ دهد.
در هر حال ،یک نکی را باید ب تاطر داشت؛ اینک دادرس از نو ،تالش هند تا تمامی قای
را مر ر هند همۀ اسناد مدارک پر نده را از آغاز ببیند ،چندان منطقنی نیسنت ،پنس شناید
بهیر آن باشد ه از نظر شخصی بهره گیرد ه اطالعات بیشیری در تصوص پر نده دارد .اینن
شخص مطل همان دا ر است ،ب این ترتینب ،دادگناه میتوانند بنا اسنیماع اظهنارات دا ر در
تصوص رف ابهام اقدام هند (تدابخشنی)61۴: 1392 ،؛ توضی آنک در صورت ادعنای جنود هنر
گون ابهام یا اجمال در هلۀ نخست ،قاضی باید لز م یا عدم لز م ارائۀ تفسنیر از رأی صنادره
را بررسی هند .نییجۀ این بررسی از یکی از این د حالت تارج نیست؛ یا رأی صنادره از نظنر
قاضی فاقد هر گون ابهام اجمال مهیای اجرا بنوده گناه حنا ی ابهنام ینا اجمنال مخنم
اجراست .هر گاه رأی ب اق مبهم نبوده نیازمند تفسیر نباشد ،دادگاه درتواست مطرحشنده
توسط طرفین را نمیپذیرد اقدام ب صد ر اجرائی یا اجرای حکم میهنند .نمونن ای از اینن
موارد در ر یۀ قضایی آمریکا دیده میشود .بن طنور مثنال در پر نندهای 1هنگامیهن یکنی از
طرفین درتواست تفسیر رأی از دادگاه را ب عمم آ رد ،دادگاه با اض دانسنین رأی معلنوم
بودن نظر دا ر ،درتواست مطر ح را رد هرد رأی را ب اجرا گذاشت .همهننین در پر نندۀ

دیگری ،2دا ر هارگران ب شرح فهرست پیوست را مسیحق دریافت حقوق دانست ،درحالیهن
فهرسیی ب پیوست رأی صادره جود نداشت .در این تصوص هم دادگاه درتواسنت طنرفین
مبنی بر ابهامزدایی از رأی را ب دلیم امکان اسیعالم اسامی از مراج ذیربط ،منرد د دانسنت
رأی را برای تفسیر ب دا ر مسیرد نداشت ( ،)Werner, 1987: 191-193لی هر گاه ارائنۀ تفسنیر
ضر ری باشد ،دادگاه از دا ر راهنماییهای ا بهره میگیرد تا نزدیکترین تفسیر ب
را از مفاد رأی ب دست دهد.

اقعینت

د م ،زمانیه مهلت دا ری ب پایان رسیده باشد ،لنی طنرفین بنا توافنق یکندیگر مهلنت
دا ری را افزایش دهند تفسیر رأی را از دا ر تقاضا هنند (.)Kaiyan, 2007: 108
1. Automotive, petroleum and Allied industries employees union local 618 V. Sears, Roebuck
and co.
2. International brotherhood of electrical workers local 2 V. Gerstner electric co.
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در مورد این اسیثنا باید گفت ه صالحیت دا ر یا دا ران از ارادۀ طرفین اتیالف توافنق
انجامگرفی میان آنها نشأت میگیرد ،ایرادی ندارد ه طرفین ،این صالحیت را ب بعد از مندت
دا ری ب منظور تفسیر رأی تسری دهند ( .)Collier, 2001:180بنابراین ،از آنجا هن تنهنا منبن
صالحیت قدرت دا ر ،قرارداد یا توافق طرفین اسنت ،دادگناه در اینن تصنوص نمیتوانند
دتالیی هند ( .)Lin, 2003: 962در نییج  ،اگر طرفین توافق هنند ه ضمن تمدید مندت ،تفسنیر
رأی توسط دا ر صورت پذیرد ،دادگاه نمیتواند در این تصوص ارد عمم شود.
درصورتی ه مدت دا ری منقضی نشده باشد یا با توافق طرفین تمدید شنود ،دا ر مکلنف
است در مدت باقیمانده یا تمدیدشده ب صد ر رأی تفسیری اقدام هند .همهنان ه بسیاری از
قواعد بینالمللی نظیر قانون نمونۀ آنسییرال حقوق داتلی هشنورها ماننند انگلسنیان ،آلمنان،
چین ر سی  ،مدت معینی برای رف ابهام از رأی دا ر درنظر گرفی شده است.

1

شایان ذهر است مرج دا ری نمیتواند رأساً ب تفسیر رأی اقدام هند تفسیر رأی صرفاً با
تقاضای طرفین امکانپذیر است (بخییار ند احمدی .)285 :1397 ،تصمیمگیری در تصنوص تفسنیر
یا عدم تفسیر رأی نیز اگر در مدت زمان دا ری باشد ،بر عهدۀ دا ر است .ب عبارت دیگر ،این
دا ر است ه با بررسی رأی درتواست انجامگرفی توسط طرفین دعوا ،در تصوص مبهم
نامفهوم بودن رأی در نییج نیازمندی آن ب تفسیر ،تصمیمگیری هنرده سنپس میناسنب بنا
تصمیم تود ب ارائ یا عدم ارائۀ تفسنیر از رأی مبنادرت میهنند ( .)Croft, 2013: 412بننابراین
همهون تصحی (تدابخشی ،)360 :1397 ،مرج دا ری حق دارد درتواست تفسیر رأی را بن اینن
دلیم ه ابهامی در میان نیست ،رد هند.
افز نبر این ،مطابق اصم ،هر دعوا فقط یک بنار قابلینت رسنیدگی مناهوی دارد ،بننابراین
تفسیر رأی ب معنای ر د مجدد در ماهیت اتیالف نیست (تدابخشی)355 :1397 ،؛ ب همین دلینم
دا ر نمیتواند در مقام تفسیر رأی از حد د رأی ا لی تجا ز هنند .در اقن تفسنیر ینک رأی،
مین رأی را تغییر نمیدهد ،بلک بن توضنی الفناظ آن میپنردازد ( ،)Gary, 2012: 412بننابراین
درصورتی ه ب نام تفسیر رأی ،امور دیگری ب آن اضاف شود ه ن تنها ضر ری نیست ،بلکن
تغییر اساسی در مفاد رأی ا لی باشد ،تصمیم دا ر مبنی بر تفسیر قابم ابطال تواهد بود.
معموالً نظر تفسیری مرج دا ری ب صورت رأی صادر میشود ،ازاینر رأی مزبور بایند
از تمامی الزاماتی ه در تصوص صد ر رأی دا ر جود دارد ،تبعیت هند ب طنرفین ابنالغ
شود

(بخییار ند

احمدی .)287 :1397 ،بر همین اساس ،مرج رسیدگی ب اتیالف ناشنی از تصنمیم

تفسیری ،دادگاه صال برای رسیدگی ب رأی دا ری تواهند بنود ،زینرا رأی صنادره در قالنب
الحاقی

بخشی از رأی سابق قلمداد میشود (تدابخشی .)360 :1397 ،ب همین دلیم است ه گفین

 .1برای مطالعۀ بیشیر ر.ک :تدابخشی.362-366 :1397 ،
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میشود رف ابهام از رأی زیر نظر دادگاه صورت میپذیرد دادگاه از سوءاسنیفادههای طنرفین
مرج دا ری در تصوص اعمال تغییر در رأی جلوگیری میهند (تدابخشنی .)361 :1397 ،اگرچ
عدهای بر این با رند ه راه جلوگیری از سوءاسیفاده ،تود دا ر است ا از رأینی هن تنود
صادر هرده است صیانت میهند نباید تصور هرد هسی هن رأی را صنادر هنرده ،در مرحلنۀ
تفسیر رأی ،نظرش تغییر هرده است

(بخییار ند

احمدی.)287 :1397 ،

 .5نتیجهگیری
با توج ب آنه بیان شد ،نمیتوان صالحیت دا ر را ب عنوان مرج منیخنب طنرفین دعنوا بنا
صالحیت دادگاه ب عنوان مرج عام رسیدگی ب تظلمات مقایس هرد .افز نبنر اینن ،موضنوع
سخن ،صالحیت یا عدم صالحیت مرج دا ری است ن شنخص دا ر ،ازایننر توسنم بن
منطق تفسیر نمیتواند مبنای مناسبی برای برتورداری دا ر از صنالحیت تفسنیر رأی تنویش
ب شمار ر د.
محد دیت صالحیت دا ر از یکسو تبعنات منفنی ناشنی از تفسنیر رأی توسنط دا ر از
سوی دیگر ،موضوعاتی را ه در تصوص نقد اسیقالل مرج دا ری در صورت تفسیر رأی
توسط دادگاه مطرح مینماید ،توجی میهند .با این هم نمیتوان از دالیلنی هن در تصنوص
برتورداری دا ر از صالحیت تفسیر رأی تویش بیان میشود ،چشم پوشنید آگناهی ی در
تصوص مبانی رأی صادره سرعت ارائنۀ تفسنیر در نییجنۀ اینن آگناهی را نادینده گرفنت.
بنابراین ،ب نظر میرسد در مقام تعدیم د دیدگاه ارائ شده ،میتوان ب این نییج رسنید هن تنا
پایان موعد دا ری ،ی صالحیت تفسیر رأی تنویش را تواهند داشنت .در اینن تصنوص،
میتوان از مالک مادۀ  ۴87ق.آ.د.م .اسیفاده هرد .پس از مهلت یادشده ،پنذیرش امکنان تفسنیر
رأی توسط دا ر دشوار است میباید ب اسیناد صالحیت عام مراج قضایی ،دادگاه را مرجن
صال برای تفسیر رأی دانست ،مگر در د منورد؛ یکنی زمنانیهن دادگناه رأی صادرشنده را
ب منظور تفسیر ب دا ر ارجاع دهد دیگر زمانیه طرفین با موافقت یکدیگر مهلنت دا ری را
افزایش دهند در تصوص تفسیر رأی توسط دا ر توافق هنند .هرچند ب نظر میرسند در هنر
حال ،منطقیتر آن است ه دادگاه با اسیماع اظهارات دا ر ب رف ابهام اقدام هند.
در هر حال ،تصمیم تفسیری دا ر نباید از حد د رأی صادره تجا ز هند شکم رأیی تنازه
(اضاف ) را ب تود بگیرد ،در غیر این صورت ،تصمیم تفسیری مرج دا ری در دادگناهی هن
صالحیت رسیدگی ب رأی ا لی را دارد ،قابم ابطال تواهد بود.
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