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اين . شود ميدر  دعوا صابراساس داوري نيز رأي طبيعي داراي اركاني است و طور به    هر دعوا  
 داور منعكس رأي كه آيا اركان دعوا بايد در كشد مي طبيعي اين پرسش را پيش طور بهواقعيت 

 پرسش ديگري پيش ،اگر بر اين عقيده باشيم كه ذكر اركان دعوا ضروري است. شوند يا خير
 گفت پاسخبه همين ترتيب بايد به اين پرسش . ندا  در خصوص اينكه اركان دعوا كدامآيد مي

 داوري رأي در اين پژوهش ؟ داوري چيسترأيكه ضمانت اجراي عدم بيان اركان دعوا در 
 داوري ضروري رأي دعوا دانسته شده و بر اين اساس بيان اركان دعوا در ةيني آةمثاب به

 رأي طبيعي است كه براي عدم بيان اركان دعوا در اي فرضيهبا چنين . تشخيص داده شده است
 ضمانت اجراي عدم بيان اركان دعوا رسد مي نظر به. اجرايي در نظر گرفته شودداوري ضمانت 
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  مقدمه. 1
 »يرأ «كه خواهند مي او از و سپرند يم او به را قضاوت ،كنند مي مراجعه داور به كه ياشخاص
 ةنحو بر اگر رو نيازا است؛ يرأ صدور ان،يپا در يقاض همانند زين داور كار نيبنابرا ،كند صادر

 يا هودهيب كار ،شود نوشته مقاله و كتاب قيدق طور به آن دربارة و تأكيد يداور يرأ نگارش
 يداور يرأ در ميبپرس نكهيا. است دهيرس انجام به داور كار ،يرأ صدور با چه ،نگرفته صورت

 اريبس زين پرسش نيا نو يدگاهيد از اما ،است ياساس يپرسش ،شود نوشته ديبا ييزهايچ چه
 يها پژوهش. شود نوشته ديبا چگونه دعوا نديابر عنوان به داور يرأ ميبدان كه است مهم

 و ينيام ؛12، 1386 ،يخزاع ؛17، 1390 ،يزاين( اند پرداخته داور يرأ اتيمحتو به اگرچه گرفته صورت
 مسئله به ،دهد يم بازتاب را دعوا يرأ كه منظر نيا از )22-19، 1398 ،يريپ ؛12- 15،  1397 يمنصور
 يبررس زين دعوا اركان ذكر عدم حيث از يرأ نقص ياجرا ضمانت يوانگه ؛اند نكرده نگاه

 1.استشدهن
ي اركان زين دعوا و شده مطرح داور نزد كه شود مي صادريي دعوا در خصوصي داور يرأ
. شود آورده يرأ در دعوا اركان ديبا ،است كرده صادر يرأ داور مييبگو نكهياي برا پس ،دارد
 ديبا چرا و ندا كدام دعوا اركان ميبدان كه است نيا نخست گام يا جهينت نيچن به دنيرسي برا
 ذكر عدمي اجرا ضمانت: ميبرسي اساس و مهمي پرسش به آن از پس تا ديايب يرأ در اركان نيا
 هستند ييها همان دعوا اركان اوالً كه شود مي فرض مقاله نيا در ست؟يچ يرأ در اركان نيا

يي قضا نظارت امكان ماننديي ادهايبن اًيثان ،شود مي ممكن داوري براي دگيرس آنها وجود با كه
 هيتوج راي داور يرأ در اركان آن انيب ضرورت يرأي اجرا و ابالغ امكان وي داور يرأ بر
 در. باشد داشتهي پ در را يرأ بطالن واندت مي مورد حسب اركان نيا ذكر عدم ثالثاً و كند يم

 شناخت وي داور يرأ در آنها انيب ضرورت هيتوج دعوا، اركانيي شناسا با توان يمزمينه  نيهم
. كردي ريشگيپ درستي آرا بطالن از و ليتسه رايي قضا نظارت ،ياحتمالي اجراها ضمانت

 ةيرو اند كرده تالش برآمده، االب يها پرسش پاسخي پ دري ليتحل - يفيتوصي روش با نگارندگان
 و اتقان جهت دري گام اجراها ضمانت بر تأكيد با و كنندي بررس نهيزم نيا در رايي قضا

 ذكر ضرورتي مبان و دعوا اركان ابتدا منظور نياي برا. دارند بر رانيا دري داور يآرا استحكام
	.است شده ليتحلي داور يرأ در آنها فقداني اجرا ضمانت آن از پس وي بررس يرأ در آنها

	
  داورييمشخصات اصحاب دعوا. 2

شده بگذريم،  گفته  قاضيبا كار ماهيت كار داور و تفاوت آن در خصوصاز مطالب فراواني كه 
رسيدگي » دعوا« چه هر دو به ، قاضي نداردبا كارتفاوتي د پذيريم كه كار داور در ذات خو مي

                                                            
 .شوند ينم بحث مقاله نيا در داور نام وي داور خيتار ن،يطرفي ادعاها مانندي داور يرأ اركان گريدي عيطب طور به . 1
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 ،1كنند  نميي كار،كه از ايشان فصل خصومت خواسته نشود زمانيند و تا ا كنند؛ هر دو منفعل مي
دانيم كه در بطن هر  از سوي ديگر مي. پس بايد شخصي باشد كه دعوا را نزد ايشان بيفكند

طور طبيعي   اين ويژگي كه اختالف به).45 :1389محسني، ( نزاعي حقوقي وجود دارد يدعواي
 ،گيرد ن اختالف شكل مييطرف طور طبيعي ميان  دهد كه دعوا به  اين نتيجه را مي، دارديطرفين
 ةرويگيري دعواست و بر همين اساس است كه در  منازعه ركن اساسي شكل» طرفين«پس 

 زيرا اينها را به ،شود نامه و مانند آن استماع نمي نامه، صلح قضايي كنوني دعاوي تنفيذ مبايعه
 نيز نزد داور مطرح يرحقوقيتالفات غحتي اگر اخ 2.توان دعوا دانست معناي واقعي كلمه نمي

شده   طرفين اختالف ركن اساسي نزاعِ مطرحباز هم ،داد» دعوا«شوند كه نتوان به آنها وصف 
  3.نزد داور است

 و با توجه به ماهيت دعوا 4گيري دعوا با توجه به نقش اساسي اشخاص يا طرفين در شكل
ر دعوا مطرح كنند كه موجود و داراي توانند نزد داو از منظر عمل حقوقي، فقط كساني مي

گيري آن منوط به طرح از  كه دعوا بر نزاع مبتني است، شكل آنجا همچنين از 5.اهليت باشند
 به همين دليل طرح . است،گذارد سوي ذينفع و به طرفيت كسي كه نزاع بر حقوق او تأثير مي

قرار رد دعوا  تباط است به ار دعوا از سوي كسي كه نفعي ندارد و عليه كسي كه با نزاع بي
هاي آنها ارتباط وثيق  طور اساسي با طرفين نزاع و ويژگي  و اين يعني دعوا به6شود منتهي مي

  كنند؟  اما اشخاص براي چه دعوا طرح مي. دارد
طرح  ةنتيجپس رأي  ،يابد پايان مي» رأي«شود كه با صدور  با طرح دعوا فرايندي آغاز مي

با اين وصف كساني كه با . رايند رسيدگي و انجام عمل قضايي است فةدهند پاياندعوا و 
 ةدهند خاتمهرأي .  در رأي نيز حضور دارند و بايد داشته باشند،اند يكديگر دعوا را شكل داده

                                                            
ي برا (يرأ صدوري حت و داور كار ةنحو در نيطرف توافق نفوذي داوري قرارداد تيماه به توجه با البته. م.د.آ.ق 2 ةدما. 1

 .است شتريب) انصاف قواعد اساس بر يرأ صدور نمونه

 است موجه و وارد دهيگرد صادر... معامله ذيتنف به حكم آن موجب  به كه...دادنامه به نسبت..  .يآقاي دنظرخواهيتجد«. 2
 7 ةشعب خيتار و شماره بدون ةدادنام. »...نبوده مسموع خواسته نيچن و نبودهي ترافعيي ادعا موارد از خواهان ةخواست اساساً
 .تهران دنظراستانيتجد دادگاه

 نه اي رديبگ ازيامت ديبا ورزشكار كي ايآ نكهيا در مورد يريگ ميتصم مانند يموارد در و دارد يتر گسترده قلمرو البته يداور. 3
 :1392 ،يصفائ (چرا يداور به اما ،كنند مراجعه دادگاه به توانند ينم اشخاص رديبگ مدال ديبا يكس چه مد ييبايز ةمسابق در اي

107( 

ي گر يانجيم جمله ازي داور قرارداد در شده ينيب شيپ طرق از نيطرف سازش عدم به مسبوق دعوا ليتشك هيچندالي داور در. 4
 :1397 ،يخانيعل(» شود يم محسوبي بعد گام شرط شيپ عنوان به پلكان هر«ي داور نوع نيا در .است دوستانه اتمذاكر اي

273( 

 .م.د.آ.ق 454 ةماد . 5

 .م.د.آ.ق 84 ةماد. 6



  
 1400، زمستان 4، شمارة 51 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                                   720  

 گويي به ،دعوا يا نزاعي است كه طرفيني دارد و اگر در رأي مشخصات طرفين نوشته نشود
ايران بيان مشخصات  ةموضوعين اساس است كه حقوق بر هم. دعوا پايان داده نشده است

م يكي از .د.آ. ق296ة مادمطابق . داند مي طرفين دعوا در رأي قضايي و رأي داوري را ضروري
مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد  .2... «رأي قضايي  ياجزا

المللي نوشتن مشخصات  ن داوري تجاري بين قانو30 ةماد 4 بند براساساست و » ...اقامتگاه 
   1.را بايد جزء ضروري رأي داوري دانست طرفين دعوا

» دعوا«پيش از هر چيز بايد گفت كه با توجه به بازتاب دعوا در رأي و با توجه به اينكه 
شده و با در نظر گرفتن   مطرح نزد داور  بلكه نزاعي است كه در،نيست» نزاع حقوقي«همان 
 ةنمايندوكيل يا  توسطا همان طرح دعوا ممكن است ي داوري كشيده شدن نزاع بهاينكه 

 ممكن ،شود پس اشخاصي كه مشخصات آنها در رأي داوري نوشته مي گيرد،قانوني انجام 
دم آمده كه .آ.ق296 ةماد 2بند  در. است بلكه در بسياري موارد، فراتر از طرفين نزاع هستند

 1بند  قانوني آنان در رأي نوشته شود و در ةنمايندات وكيل يا بر طرفين بايد مشخص عالوه
رأي شامل ... «كه  خوانيم مي ين داوري مركز داوري اتاق ايراني قواعد و آ52 ة ماد»ب«قسمت 

معمول مشخصات افراد شامل نام، نام  طور به. »...خواهد بود...مشخصات و نشاني طرفين... 
توان گفت كه مقصود از نگارش  كلي مي ةقاعدعنوان  به. شود خانوادگي و نام پدر مي

كه   استاي مشخصات طرفين دعوا در رأي، نوشتن نام و نام خانوادگي و نيز هر مشخصه
همچنين با توجه به . كند شناسايي مي هريك از طرفين را از ديگر اشخاص دعوا متمايز و قابل

گاه يا نشاني طرفين و نيز مشخصات وكيل  بايد بر اين نظر بود كه اشاره به اقامتمقررات مذكور
همه نبايد پنداشت كه اين مشخصات بايد در   اين با. قانوني ايشان ضروري است ةنماينديا 

 بلكه با اشاره اين مشخصات در ابتداي رأي، در ادامه اشاره به ،همه جاي رأي تكرار شود
 كرد كه كافي و ضروري استيد أيپس بايد اين نظر را ت .وصف خواهان يا خوانده كافي است

   .)Turner, 2005: 9(درستي در رأي معرفي شوند  بار و به كيطرفين 
  

   ضرورت ذكر مشخصات اصحاب دعوا.2.1
 ةنتيجتا اينجا دانستيم كه طرفين دعوا از اركان اساسي آن هستند و با توجه به اينكه رأي 

شتر ياكنون پ. ر رأي نوشته شودشناسايي بايد د  اي قابل گونه  مشخصات ايشان به،دعواست
رسد   مينظر به. ديگر ذكر اين مشخصات در رأي ضروري است داليلرويم تا ببينيم به كدام  مي

  . توانند اين ضرورت را توجيه كنند كم نكات زير مي دست

                                                            
 .ب.ت.د.ق. 3 ةماد. 1
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 بدانند حق دارند ،اند كساني كه نزد داور نزاعي را مطرح كرده :آگاهي و اعتراض) الف
مند   يا از اجراي آن بهره1ه شده و در صورت امكان، به رأي اعتراض كنندتكليف دعوا چ

راجع «آيند كه طرفين دعوا با خواندن رأي ببينند كه  دست مي بهاين موارد زماني  ةهم 2.شوند
  .شده است  تصميم گرفته» به ايشان
ايشان ابالغ و طبيعتاً بايد به  شود رأي براي طرفين دعوا نوشته مي :امكان ابالغ رأي) ب
 از اجراي آن يمند آگاهي و اعتراض به رأي و بهره ةمقدم ابالغ رأي ،از سوي ديگر. شود
 رأي، در صورت درخواست، به ،قانوني او حضورداشته باشدة نمايندجايي كه وكيل يا . است

   3.ايشان نيز ابالغ خواهد شد
در  ادعو طرفين  داوري در صورتي ممكن است كهيرأاجراي  :يرأامكان اجراي ) ج

با عناوين كلي  ادعوكه طرفين  براي مثال درصورتي بنابراين و. رأي داوري شناخته شوند
دليل ناشناخته ماندن طرفين  بهدر رأي معرفي شوند، امكان اجراي رأي » خوانده«و » خواهان«

  .پذير نيستدعوي امكان

چه  ،)43 :1390ايمانيان،  و پوراستاد(عمل حقوقي است  ،طرح دعوا: اهليت طرفين دعوا) د
كند و براي استفاده از اين حق  شخص با طرح دعوا نزد داور از حق دادخواهي خود استفاده مي

اشخاصي  ةكلي«:  استم مقرر كرده.د.آ. ق454 ةبر همين اساس ماد.  داشتفاياستبايد اهليت 
به داوري ... تالف خود را توانند با تراضي يكديگر منازعه و اخ دعوا دارند مي ةاقامت يكه اهل

كه اشخاص براي تراضي در ارجاع به داوري  گونه  همانرو ازاين. »يك يا چند نفر ارجاع دهند
.  در طرح دعوا نزد داور نيز اهليت داشتن ايشان ضروري است،بايد اهليت داشته باشند

 ةنمون  قانون36 ةماد. پيداست كه تشخيص اين امر مستلزم ذكر مشخصات اصحاب دعواست
كي از موارد عدم شناسايي و اجراي رأي داوري را عدم اهليت يكي از طرفين ينيز  آنسيترال
 نيز  نيويورك1958 پيمان 5 ة ماد1 قسمت »الف«بند  در. داوري اعالم كرده است ةنام موافقت

 داوري، از ةنام موافقتداوري خارجي، عدم اهليت طرفين  يآرانة شناسايي و اجراي يزم در
   .له موارد عدم شناسايي و اجراي رأي قلمداد شده استجم

شده در داوري  قضاوتبا توجه به پذيرش اعتبار امر  :اعتبار امر قضاوت شده) ه
)Brunet et al., 2009: 275براي جلوگيري از  ادعوذكر مشخصات طرفين ، )271 :1393شيروي،  ؛

                                                            
 .م.د.آ.ق 490 ةماد. 1

  .م.د.آ.ق 488 ةماد. 2
  .م.ا.ا.ق 2 ةماد - 

  .م.د.آ.ق 47 ةماد. 3
  .رانياي بازرگان اتاقي داور مركزي داور نييآ و قواعد 56 ةماد - 
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  نسبت بهيدگيرساور مـانع تـجديد براي اينكه رأي د. طرح دعواي مشابه اهميت اساسي دارد
 بنابراين ، اول باشندين دعواي طرف ، همان دوميدعوا نيالزم است طرف ،همان دعوا شود

 .)167 :1389كاتوزيان، (» هر دو دعوا بايد همان اشخاص معين شود دادرسي در ةنتيجكه  يدرصورت«
تواند  ديگر نمي) اع ساير شرايطبا اجتم(شده و دادگاه يا داور   شرط اتحاد اصحاب دعوا فراهم

  . به همان دعوا رسيدگي كند
  

  ضمانت اجرا. 2.2
 ضمانت دربارة يا مقرره ايران نه در خصوص رأي قضايي و نه رأي داوري ةموضوعدر قوانين 

در حقوق فرانسه قواعد شكلي رأي به . وجود ندارد اجراي عدم ذكر مشخصات اصحاب دعوا
 موجب بطالن رأي ،اگر موضوع از امور مهمه باشد. شود م مي مهم و غيرمهم تقسيةدو دست

 امور مهم و اساسي رأي نيز شامل نام دادرسان، نام اصحاب دعوا و وكالي آنها، 1.شودمي
حكم، مفاد رأي و  ةموجه اصحاب دعوا، مسائل حكمي و موضوعي، اسباب يها درخواست

م كوچك متداعيين كه هويت آنان را اموري مثل ذكر نام مدير دفتر يا نا 2.شود مي تاريخ
  .شود مي)48- 49  :1391متين دفتري، (مشكوك نكند از امور غير مهم محسوب 

را آمره ) در رأي دادگاه(قواعد مربوط به ذكر مشخصات اصحاب دعوا دكتر متين دفتري 
 از قلم اشتباه  اما بر اين عقيده است كه اگر براي نمونه نام يكي از اصحاب دعوا به،داند مي

از ديدگاه ). 49 :1391متين دفتري، (رأي آن را اصالح خواهد كرد  ةصادركنندبيفتد دادگاه 
توان گفت كه مشخصات اصحاب دعوا قابليت از قلم  كلي مي ةقاعدعنوان يك  نگارندگان، به

توان   مي،دارند و چون در چنين مواردي رأي قابل اصالح است افتادن يا اشتباه نوشته شدن را
 كرد كه در فرض اشتباه در نگارش مشخصات اصحاب دعوا يا از قلم افتادن ايشان يريگ جهينت

بديهي است كه اصالح رأي بايد در مهلت . ابطال نيست   اما قابل،رأي داور قابل اصالح است
 ،باشد و نيز پرواضح است اگر عقيده بر قابليت اصالح رأي داور توسط دادگاه داشته باشيم

ابطال نيست و دادگاه آن را فقط اصالح    قابل،كه چنان اشتباه يا نقصي داشته باشدرأي داور 

                                                            
 .»...شود گرفته نظر در بطالني اجرا ضمانت با ديبا... دادرسان نام به ذكر به است مربوط آنچه...«: م.د.آ.ق 458 ةماد. 1

  ...«: م.د.آ.ق 454 ة. 2
  ها؛آني اجتماع مقر ا ياقامت محل و نيطرف ةيتسم  وجه ا ينام ،يخانوادگ نام
  است؛ بوده شانيا مشاور ا ينيطرف ةندينما كهي شخص هر ا يوكال نام الزم، موارد در - 
 .»شود ابالغ آنها به ديبا كهي اشخاص نام ،يحسب امور در - 
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رقابل اصالح موجبات تضييع حقوق دفاعي طرفين را يذكر است كه اگر اشتباه غشايان  1.كند مي
  .  رأي بايد ابطال شود،فراهم كند

   
  موضوع دعوا. 3
امكان نظارت بر رأي و تعيين قلمرو نگارش موضوع دعوا در رأي ايجاد  ةفلسفكلي  طور به

ان جهات حكم، صدور يم در ب.د. قانون آ426 ة همچنان كه ماد،اظهارنظر قاضي و داور است
 اعالم كرده يدادرس ةاعادش از موضوع را از جهات يز حكم به بيحكم خارج از موضوع و ن

واقع بيان  وضوع دعوا، در بيان م، پاسخ به پرسش دعوا بدانيمةمثاب اگر رأي را به همچنين .است
بايد ديد كه مقصود از موضوع دعوا چيست، چرا بايد در رأي نوشته  .حل است بخشي از راه

   .اعتبار است يا خير  آيا رأي داور بي،شود و اگر نوشته نشد
  

  »موضوع دعوا«شناسي مفهوم. 3.1
ي و نيز پيوند با سبب دليل قرابت با مفاهيم مشابه مانند قلمرو موضوع بهمفهوم موضوع دعوا 

آمريكا قلمرو موضوعي  ةمتحد  االتيدر حقوق دادرسي مدني ا. دعوا ابهام فراواني دارد
دهد تا بتواند  قلمرو موضوعي، امري است كه به دادگاه اجازه مي«: استده شگونه تعريف  اين

اي مثال، بر. هاي مربوط به يك موضوع خاص رسيدگي كند هاي نوع خاص يا پرونده به پرونده
. )Miller, 2013: 33(» دادگاه ورشكستگي تنها صالحيت رسيدگي به دعاوي ورشكستگي را دارد

. دشواي كه بايد يادآور شد، اين است كه قلمرو موضوعي بايد از قلمرو شخصي متمايز  نكته
 حضور روند رسيدگي  درحق دارنداشخاصي است كه  ةكنند تعيينقلمرو شخصي بيانگر و 

مورد رسيدگي است  ةمسئلهاي  وقايع و داده ةكنند مشخصشند، اما قلمرو موضوعي داشته با
)Karyna, 2009: 22( . وجه اساسي تمايز بين قلمرو موضوعي با قلمرو شخصي امكان توافق

 مربوط به قواعد آمره است و اگر يا عدم احراز قلمرو موضوعي، مسئله. برخالف آن است

                                                            
 ةدادنام يط تهران يحقوق دادگاه 57 ةشعب. ندك يم يمعرف گ.ج را له محكوم اشتباه به داور 4/12/94 مورخ يداور يرأ در. 1

 يداور مقررات و قواعد نكهيا به تيعنا با دادگاه «كه استدالل نيبد. دكن يم صادر داور يرأ ابطال به حكم 940844 ة شمار
 نييآ قانون مواد از برگرفته را يرأ اصالح و حيتصح قواعد توانينم... دارد مربوطه قانون در مندرجه مراتب در انحصار
 انقضاء ثيح از يداور يرأ حيتصح معنونه مواد با داور اشتباه هيف نحن ام در و دانست يداور يرأ مشمول يمدن يدادرس
. »... كرد لحاظ داور يبرا را يخصائص نيچن توان¬ينم اصوالً و دارد نتيمبا ،يو فراغ ةقاعد خالف داور مجدد يدگيرس
 و قانون مخالف.. .خواسته دنظريجدت ةدادنام«: داد يرأ گونه نيا 961284 ةدادنام يط تهران استان دنظريتجد دادگاه 18 ةشعب

 از دادگاه باشد شده ابطال درخواست كه يدرصورت مدت انقضاء با... بوده يابراز مدارك و يدادرس اصول و موضوعه مقررات
 يداور يرأ ابطال موارد از له محكوم نام در اشتباه صرف و دينما اقدام يرأ اصالح به نسبت توانديم ينظارت فهيوظ باب
  .»... نبوده
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گاه صالحيت   رسيدگي كند، هيچيا لمرو موضوعي نتواند به مسئلهدليل عدم احراز ق بهدادگاهي 
  ).Robinson, 2008: 47(كند  رسيدگي به آن را پيدا نمي

همان حق مورد نزاع است كه در دادرسي مدني  ادعواز ديدگاه برخي نويسندگان موضوع 
موضوع «ديگر   رتعبا  به.)14 :1392هرمزي، (منظور از آن مجموع ادعاهاي خواهان و خوانده است 

رسد موضوع   مينظر به .)3 :1393شمس، (» خواهان با لحاظ دفاع خوانده است ةخواستهمان  ادعو
 زيرا زماني پاي مدافعات به ميان ،دعوا همان نزاع طرفين است بدون در نظر گرفتن مدافعات

وانده معنا  پس موضوع دعوا فارغ از دفاعيات خ،گرفته باشد  درستي شكل آيد كه دعوا به مي
در اين معنا موضوع دعوا هم با سبب دعوا، كه در ادامه بحث آن خواهد آمد، متفاوت . دارد
  .شود و هم با موضوع داوري و اختيارات داور مي

 داور براي ورود به ةاز ديدگاه برخي، محدود بودن داور به تفسير به معناي عدم اجاز
در رفع اين ابهام كه مرز ميان موضوع  نويسنده .)294 :1392زاده،  وسفي( موضوعات ديگر است

صدور رأي خارج از موضوع، از مصاديق «: كندداوري و اختيارات داور چيست اضافه مي
رسد موضوع   مينظر به .)294 :1392زاده،  وسفي(» صدور رأي خارج از اختيار هم هست و برعكس

شود و اين دو يكي  د مربوط مي اما اختيار داور به قراردا،داوري امري مربوط به دعواست
اعتبار داوري به قرارداد بستگي دارد و همين قرارداد مشخص . نيستند، اگرچه همپوشاني دارند

 اين مسائل دربارةحال اگر . تواند داوري كند  كدام مسائل ميدر خصوصكند كه داور  مي
حق اظهارنظر ت اسشده   موضوعي كه نزد او مطرح ةمحدود داور فقط در ،دعوايي مطرح شد

 اما ،بسا داوري خارج از موضوع رأي بدهد توان گفت كه چه ترتيب مي بدين. خواهد داشت
 اين مسئله در خصوص چراكه طبق قرارداد اختيار داشته ،خارج از اختياراتش نبوده باشد

ق  بر اين اساس اگر مطاب.اند اي را نزد او مطرح نكرده  ولي طرفين چنين مسئله،اظهارنظر كند
 تفسير و اجرا را داشته باشد و يكي از طرفين، دعواي الزام دربارةقرارداد، داور اختيار اظهارنظر 
 مبيع هم رأي دهد، خارج از اختياراتش رأي دربارة چنانچه داور ،به پرداخت ثمن را مطرح كند

 489 ةماد 2چنين رأيي برابر بند .  اما خارج از موضوع داوري رأي داده است،صادر نكرده
 .3 بند براساسابطال است نه  م قابل.د.آ.ق

 
  ضرورت ذكر موضوع دعوا. 3.2
برخي موضوعات، بنا به مصالح مختلف، قابل ارجاع  : موضوعيري پذيبررسي داور) الف

 معتبر تلقي االصول يعل اين موضوعات در خصوص يها نامه موافقت پس ،به داوري نيستند
 اجرا شود تواند مي نزين آنها مبتني بر يرأ و كنند مييجاد ن و براي داوران صالحيتي اشوند ينم
دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ «و » دعاوي ورشكستگي«. م.د.آ. ق496 ةماد .)204 :1391، ...ليو(
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 ورشكستگي، كه صرفاً يريناپذ يداور. ر اعالم كرده استيناپذ يداوررا » آن، طالق و نسب
 .اقتصادي است  عموميبا نظمدليل ارتباط آن  بهود، شاصل دعواي ورشكستگي را شامل مي

دليل اهميت مذهبي و اجتماعي  به  نيزمربوط به اصل نكاح يا فسخ آن، طالق و نسب دعاوي
 :1379صدرزاده افشار، ( هستندرقابل ارجاع به داوري يرو غ  و ازاين بوده عمومي در ارتباطبا نظم

يي خود بر رأي داوري بايد موضوع داوري را بررسي ر به اينكه دادگاه در نظارت قضا نظ.)387
 داور بايد در رأي خود به موضوع اشاره كند تا نظارت قضايي ،)م.د.آ. ق489 ةماد 2بند (كند 

 .زياددي دارداين مسئله در شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي نيز اهميت . دشوممكن 
 يآرارك در خصوص شناسايي و اجراي  نيويو1958 پيمان 5 ةماد 2 قسمت »الف «بندبرابر 

 ،پذير نباشد داوري قانون كشور محل تقاضا، براساسداوري خارجي، اگر موضوع اختالف 
تواند بدون   و اجراي رأي، در صورت احراز مييمرجع صالح كشورِ محل تقاضاي شناساي

 . دورزداوري خودداري  يآرادرخواست دادباخته، رأساً از شناسايي و اجراي 

اصل تسلط «از اصول مهم دادرسي مدني در امور ترافعي  :داور) اختيار( صالحيت )ب
معناست كه در دادرسي مدني اختيار، جهات  بديناصل يادشده . است» طرفين دعوا بر موضوع

شده   و موضوعات در دست طرفين دعواست و قاضي فراتر از موضوعي كه از او خواسته
  .ندارداست، صالحيت رسيدگي و صدور رأي 

را كه داور همچون قاضي، براي استخراج نتيجه ناگزير است امور موضوعي، يعني آنچه 
كه داور يا ديوان داوري در  به همين دليل، درصورتي. احراز كند است،شده   بين طرفين واقع

علت فقدان قرارداد داوري  بهكه در آن خصوص، كند مورد موضوعات و اختالفات رأيي صادر 
 ةت موضوع آن، فاقد صالحيت بوده است، رأي صادره نيز فاقد مشروعيت و پشتوانيا محدودي

د كننداوري تصريح  ةنام موافقتبراي پرهيز از اين نتيجه، طرفين بايد در . حقوقي خواهد بود
همچنين حدود مأموريت داور . گيرد داوري قرار مي ةنام موافقتكه چه اختالفاتي تحت پوشش 

اور يا داوران با شناسايي امور موضوعي محدود به توافق طرفين، تا د سازندرا مشخص 
  . دكننرسيدگي و رأي صادر 

 صرفاً رسيدگي به امور موضوعيِ اعتباري است يا آيا اكنون بايد پرسيد كه تكليف داور
عنوان اختالف از يك  كه طبع برخي وقايع كه به آنجا  از؟شود وقايع مادي را هم شامل مي

دهد، بايد  اي مادي رخ مي صورت واقعه و به ردندااعتباري  ةجنب، دشو ميپديدار حقوقي  ةرابط
توان در صورت  و نمياست گفت به قياس اولويت وقايع مادي نيز داخل در امور موضوعي 

 ةاجار در قرارداد براي مثال. كرداي وارد  رسيدگي داور به اين موارد، بر رسيدگي وي خدشه
گرفته، امر مادي  ستن ديوارهاي عرشه كه مورد رسيدگي داور قراركشتي خسارت ناشي از شك

بنابراين وقايع مادي منبعث از موضوعي كه در صالحيت . ولي جزء امور موضوعي بوده است
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جه قرار گرفتن موضوعي اعتباري در ينت در. گرفته نيز قابل ارجاع به داوري است داوري قرار
  .دهد ين موضوع را نيز در صالحيت او قرار مصالحيت داور، وقايع مادي مرتبط با آ

براي تشخيص حكومت اين قاعده يا عدم حكومت آن  :شده قضاوتاعتبار امر ) ج
 براي آنكه 1.طور دقيق مشخص كند داور بايد در رأي خود به موضوع دعوا اشاره و آن را به

 مطالبه  بايد هم وحدت مادي موضوع و هم اتحاد حقوق مورد،وحدت موضوع حاصل شود
 بنابراين دعواي مطالبه غرامت ناشي از سلب مالكيت با دعواي .)237 :1389كاتوزيان، (فراهم باشد 

   .)141 :1391 چهاربخش،  ويقاسم (شده وحدت موضوع دارند مصادرهارزش مال  ةمطالب
  از،موضوع دعوا ممكن است به داليل مختلفي منتفي شود :انتفاي موضوع داوري) د

بحث در دعوا توسط قانون ممنوع   مال موضوع قرارداد از بين برود يا حق موردجمله اينكه
براي   اگر،كي از موارد زوال داوري انتفاي موضوع داوري دانسته شدهي كه آنجا از. اعالم شود

مثال، موضوع داوري وجود يا عدم حق ادامه تصرفات استيجاري در عين معين باشد و عين 
ايجاد   بنابراين.)564 :3، ج1385شمس، ( منتفي شده است داوري ،تلف شودحادثه ة واسط بهمزبور 
بيان ، بررسي استقرار يا انتفاي موضوع داوري حيثنظارت قضايي بر رأي داوري از  امكان

  2.سازد ي ميموضوع دعوا در رأي داوري را ضرور
  

  ضمانت اجراي عدم تعيين موضوع. 3.3
را » بت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كردهداور نس«كه  وضعيتي 489 ةماد 2بند 

جايي كه در رأي داوري به موضوع اشاره  اما بايد پرسيد است، دانسته از موارد ابطال رأي داور
  ، وضعيت چگونه است؟ استشده  انيصورت مبهم ب ا موضوع بهينشده 

 داور از موضوع، ا عدم خروجيشده رأي داوري و نيز خروج  قضاوتتشخيص اعتبار امر 
بر اين پايه اگر داور در رأي خود به موضوع اشاره . براي امكان نظارت قضايي حياتي است

 رأي را بايد مخالف نظم ،ص نباشديتشخ  اجمال واگذار كند كه قابل نكند يا چنان موضوع را به

                                                            
 سند ميتنظ به خوانده دنظريتجد الزام (خواسته موضوع يمدن يدادرس نييآ قانون 455 و 454 ةماد برابر نكهيا به نظر... «. 1

 است، قرارگرفته يدگيرس مورد يدعو اصحاب توافق از پس 4/2/90 مورخ 90001 ةشماري رأ برابر داور يسو از) يرسم
 مجدداً نشده، وارد يا خدشه قرارداد اعتبار به و است يدعو اصحاب اختالف بر حاكم كه يداور قرارداد برخالف توان ينم

 مورخ 1034 ةشمار ةدادنام در خصوص تهران استان دنظريتجد دادگاه 10 ةشعب يرأ .»...قرارداد يدگيرس مورد را موضوع
 .)99- 100 :1394 ،يناليز. (تهران يحقوق دادگاه 22 ةشعب از 29/11/90

 موعد در فروشنده قدرالسهم خصوص در تعهداتي فايا عدم و نامه هعيمبا مفاد به تيعنا با« 7/5/1398 مورخي وردا يرأ. 2
ي داور يرأ. »باشد يم خود تعهداتي اجرا به ملزم فروشنده و الجراء الزم داريخر به فروشنده طرف از قدرالسهم انتقال مقرر

 ةشمار ةدادنام موجب به يرأ نيا. تهراني حقوقي عموم دادگاه 213 ةشعب 9809982163801533 ةشمار ةپروند در موجود
  .آمد خواهد ادامه در دادنامه متن. است شده ابطال 29/11/1398 مورخ 9809972163802215
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براي . تعدم داوري اس ةمثاب بهيد كرد كه عدم ذكر موضوع أي بايد تنيهمچن. عمومي دانست
 ةنوشتخود را به انجام رسانده است بايد  ةوظيفبراي آنكه احراز شود داور كاركرد و ... «: نمونه

» داوري«توان گفت كه داور  باشد در غير اين صورت نمي... دعوا ةمسئلموضوع و ... او حاوي
صوالً ا...  خود نگفته كه اختالف طرفين چيستةدر اين پرونده داور در نوشت... كرده است

 كدام مستندات رأي داده است؟ چنين براساساند و داور  طرفين چه چيزي از داور خواسته
تنها  قلمرو موضوعي نه 1.»...را ندارد» رأي« الزم براي توصيف تحت عنوان يها  حداقليا نوشته

 بنابراين ،تأييد و اجراي رأي نيز اهميت فراوان دارد ةمرحلبلكه در ، رسيدگي ةمرحلدر 
رأي سرايت كند، رأي  ةنتيجكه ابهام در موضوع وجود داشته باشد و اين ابهام به  ورتيدرص

اجرا   رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل«: دهداساساً قابليت اجرا را از دست مي
   2.»...باشد  نمي

 در اين ،موضوعات مورد اختالف رأي صادر نكند ةهمممكن است داور در خصوص 
 صادرشده معتبر است يا بايد ابطال شود؟ در چنين 3ين است كه رأي جزئيِصورت پرسش ا

ت داوري در ظرف مهلت أيمواقعي ممكن است با اعتراض خواهان يا خوانده يا به ابتكار ه
توان گفت در اين   مييكل طور به. رأي صادر شود و نسبت به موضوع جامانده رسيدگي مقرر

بنابراين صرف  .)237 :1392اميرمعزي، ( رأي داور وجود ندارد حالت مانعي براي شناسايي و اجراي
 قسمتي از موضوع موجب بطالن رأي در خصوص قسمت در خصوص داور يريگ ميعدم تصم

 ةمقدم نگارندگان اگر موضوع جامانده از نظرن يا وجود با. شود شده نمي يريگ ميتصم
و در مهلت مقرر ) دي خلع براي مانند مالكيت(شده   آن رأي صادردربارةموضوعي باشد كه 

   .ابطال است   رأي اول قابل، نكنديريگ مي موضوع جامانده تصمدر خصوصداور 
  

  سبب دعوا. 4
 آن خود را براساسسبب دعوا همان چيزي است كه خواهان  توان گفت كلي مي طور هرچند به
 كرد كه سبب بايد روشن. ها باقي است در خصوص مفهوم سبب دعوا اختالف ،داند يمحق م

 تكليف رأي چه ،دعوا چيست؟ چرا بايد سبب دعوا در رأي داور نوشته شود و اگر نوشته نشد
  شود؟  مي

  
  

                                                            
 . تهراني حقوقي عموم دادگاه 213 ةشعب 29/11/1398 مورخ 9809972163802215 ةشمار ةدادنام. 1

  .يمدن احكامي اجرا قانون 28 ةماد. 2
 

3. Partial award 
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  مفهوم . 4.1
سبب دعوا معادل جهات : شده است  كلي در خصوص مفهوم سبب دعوا سه نظر مطرح طور به

ا معادل نهايت اينكه سبب دعو موضوعي است، سبب دعوا همان جهات حكمي است و در
به مجموعه عناصر موضوعي در برابر عناصر  1امور موضوعي. جهات حكمي و موضوعي است

 ادعوهاي خامي كه اصحاب  گونه كه باشد؛ يعني داده شود، از هر  گفته مييحكمي يا قانون
چه ) فعل، ترك فعل، گفتار، نوشتار، رفتار ارادي يا غيرارادي(نند چه شخصي باشد ك مطرح مي
 تأليفات در برخي). ، سيليخشكسال(يا طبيعي ) تعطيلي، اعتصاب، جنگ(باشد اجتماعي 

» عمل«جمع » اعمال«، اما در برابر »واقعه«جمع » وقايع«به cause  فرانسوي ةواژايراني،  حقوقي
 از اين ديدگاه امر موضوعي شامل .)3 :1393شمس، ( درست است آن همشده است كه   برگردان

رج، بين طرفين اتفاق افتاده و خود را در قالب احتساب وجه، تخلف مسائلي است كه در خا
در مقابل، امور  .)540 :1392خدابخشي، (دهد يكي از طرفين از تحويل مال و مانند آن نشان مي

كه البته گاهي از امر اصول، قواعد حقوقي و روح حاكم بر آن است  ةدربرگيرندحكمي 
ور اعتباري، تحقق واقعه نيز بستگي به چگونگي اعتبار زيرا، در ام «، نيستيموضوعي جداشدن

كاتوزيان، (» ز همين اراده گاه مستلزم حل مسائل حقوقي پيچيده استي معتبر دارد و تميةو اراد
  .)36  :1، ج1387

در اين صورت تعيين سبب با خواهان . نظر ديگر اين است كه سبب را امر حكمي بدانيم
 در خصوص فرض اخير .)278-279 :1389 آرايي،  وغمامي(تغيير دهد تواند آن را است و قاضي نمي

. گيرد يا خيرپرسش اين است كه آيا جهات حكمي در قلمرو اصل تسلط طرفين دعوا قرار مي
كنند و اختيار دادرس در اهميت پاسخ به اين پرسش در توصيفي كه طرفين از دعوا ارائه مي

  .تغيير اين توصيف است
 االصول درتوان پذيرفت كه مفهوم سبب عليدر حقوق ايران مي«اند كه  دهيبرخي بر اين عق

 بنابراين ؛)10 :1393شمس، (» گيرد كه قابل توصيف قانوني استنة جهات موضوعي قرار مييزم
وجود آمده  بهحقوقي يا قانون  ةواقعاي حقوقي است كه بر مبناي عمل حقوقي، سبب رابطه

داند حق مي آن خود را مستحق و خوانده بر مبناي آن خواهان را بياست و خواهان با استناد به
ناميده  ادعوواقع جمع امر حكمي و امر موضوعي، سبب  در اين ديدگاه در .)271 :1376كاتوزيان، (

اين ديدگاه را بايد . شودناميده ميواقع توصيف حقوقي امر موضوعي سبب  در. شودمي
واقع سبب دعواي خود را بر واقعه يا   در،كند  دعوا طرح مي زيرا شخصي كه نزد داور،پذيرفت

  .سازد يعملي حقوقي استوار م
  

                                                            
1. Fact 
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  ضرورت ذكر سبب دعوا. 4.2
 كه يا مسئله؛ شده رأي داوري است قضاوتضرورت ذكر سبب دعوا بررسي اعتبار امر  )الف

 داوري وجببه مكه دعوايي  يآمده است درصورتزمينه در اين . شده است  رفتهيدر داوري پذ
المللي در آن خصوص اتاق بازرگاني بين  داوريبه موجبكه سابقاً  ياكسيد شروع شود، درحال

شود و حتي اگر در آن مورد شده مواجه مي قضاوتاعتبار امر  شده باشد، خواهان با رأي صادر
خي نويسندگان، شرايط بر. )Redfern, 2004: 387(رأي صادر شود، رأي دوم فاقد اعتبار است 

، شامل 1گانه شده در داوري را تحت عنوان معيار شناسايي سه قضاوتاعمال اصل اعتبار امر 
اند بيان داشته 4همچنين وحدت موضوع دعوا و 3»، وحدت سبب دعوا2وحدت اصحاب دعوا

)Brozolo, 2011: 4(.  
 به اين معنا كه سبب ،خورد ياستدالل در رأي داور نيز پيوند م ةمسئلسبب دعوا با  )ب

 ،شده باشد و داور توصيف خود را تحميل كند  دعوا حتي اگر از سوي خواهان نادرست مطرح
 مرتبط با سبب دعوا خواهد ، كه داور براي توجيه رأي خواهد آوردييها شيوه و نوع استدالل

بود سبب دعوا دليل ن به ، استدالل هرچقدر در رأي بيايد،پس اگر سبب دعوا در رأي نيايد. بود
شده ترجيح  قضاوتمصلحت بر اعتبار امر  شايد بتوان گفت اين .دينما يدر رأي نامرتبط م

ها  تواند استدالل  موضوع تشخيص دهد، نميبراساس چه داور شايد بتواند سبب دعوا را ،دارد
  .نشده مرتبط كند انيرا با سببي كه ب

ار داور در تغيير توصيف سبب اختي ةمسئلحكمي يا موضوعي بودن سبب دعوا در  )ج
 ادعوموضوعي تلقي كردن سبب، با توجه به اصل تسلط طرفين . خواهان اهميت اساسي دارد

اين  براساس واقع در. معناست كه داور حق تعيين و تغيير آن را ندارد بدينبر امر موضوعي، 
قرار  ضايينظارت ق ةمحدوددر   ول اينكه امري حكمي نيستيدل بهديدگاه توصيف موضوع 

  .گيردنمي
 و موضوع، به حكمامروزه تفكيك و تمايز سنتي ميان تمسك «برخي ديگر عقيده دارند كه 

به . متزلزل گرديده است...  طرفين است  معنا كه حكم در اختيار دادرس و موضوع از آن بدان
د و محسني، پورطهماسبي فر(»  رنگ بخشيده استبه حكمتعبير رساتر بيان موضوع است كه همواره 

با شده كه   مطرح سبب نيبداست،  داور  ادعاي تزلزل در اين اصل كه حكم در اختيار).56 :1384
توانند توصيف حكمي ارائه كنند، نيز مي ادعو امور حكمي، اصحاب ةدربار داور  اختياروجود

 را تغيير دهد؟ ادعوتواند توصيف اصحاب مي داور در اين صورت پرسش اين است كه آيا

                                                            
1. triple identity test 
2. Same parties 
3. Same cause of action  
4. Same subject matter 
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تواند توصيف اند كه چون دادرس مأمور يافتن حكم و اعمال آن است، ميبرخي بر اين عقيده
برخي پاسخ به پرسش خصوص  در همين .)69-71 :1384پورطهماسبي فرد و محسني، (را تغيير دهد 

اينكه توصيف، امري حكمي است يا موضوعي؟ . اندگفته را با پرسشي ديگر آغاز كردهپيش
 كه توصيف را امر اند كردهجه به نتايج نامطلوب موضوعي دانستن توصيف پيشنهاد ايشان با تو

م؛ مگر اينكه طرفين يحكمي بدانيم و قاضي را محدود و مأخوذ به توصيف طرفين دعوا ندان
غمامي و (دعوا بر توصيف انتخابي توافق كرده باشند يا حداقل اعتراضي به توصيف نشده باشد 

  .)271 :1389آرايي، 
موضوعي بودن سبب نيز امكان تغيير توصيف از جانب داور مورد - در ديدگاه حكمي

بايد بر اين عقيده بود كه در صورت . م.د.آ. ق98 ةماددر پاسخ با توجه به . گيردپرسش قرار مي
دادرسي  ةجلس حقوقي در دادخواست، منحصراً خواهان و تا پايان اولين ةتوصيف رابط

ف ي بنابراين بايد بر اين عقيده بود كه بازتوص.)50- 51 :2، ج1381شمس، (هد آن را تغيير دتواند  مي
 كه مبناي خواسته عقود ييجا خصوص در بهپذير نيست؛  خواهان توسط دادگاه امكانةخواست

رسد  مينظر به .)3 :1393 ،شمس(قضايي نيز مؤيد آن است  ةرويديدگاهي كه . و ايقاعات باشد
گرچه دشوار است، با مصالح رسيدگي سريع و اوا توسط داور ف موضوع دعيجواز بازتوص

طرح  سببشده  زيرا رد دعواي خواهان با توصيف ارائه ، به اختالفات هماهنگي داردنهيهز كم
كه با توجه به تفاوت در سبب با ايراد اعتبار شود  مي) سبب ديگر(مجدد دعوا به توصيف ديگر 

اي جز ترتيب عدم تجويزِ بازتوصيف، نتيجه بدين. ندك نميشده نيز برخورد پيدا  قضاوتامر 
ف يآنكه بازتوص  حال.  نخواهد داشتينتيجه تورم دعاوي در پ توليد دعوا و ايجاد هزينه و در

همچنين با عنايت . كنددعوا توسط داور در راستاي موضوع دعوا آثار منفي يادشده را منتفي مي
 بايد بر اين عقيده بود كه در داوري امكان ،ست ماهيت كار داور با قاضي يكي انكهيابه 

داور ملزم به رعايت مقررات آيين  گذشته از آنكه  زيرا،ف دعوا مانع قانوني ندارديبازتوص
ت داور نيز همانند قاضي رسيدگي به يمأمور نيست،. م.د.آ. ق98 ةمادجمله  دادرسي مدني از

شود و تالي تجديد دعوا نمي سبباز ديگر سو اين نتيجه . اصل نزاع و فصل خصومت است
. رود مي يادشده از بين ة با نتيج،شود ميف ايجاد يها با عدم جواز باز توص فاسدي كه در دادگاه

و باسرعت به دعواست و هزينه  كموفصل دوستانه،  نهاد داوري، حل ةفلسفنهايت اينكه  در
 .ف دعوا با آن سازگار نيستي توصدر بازمحدود كردن داور 
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  ضمانت اجراي عدم ذكر سبب دعوا.4.3

بر اينكه در اعمال اصل اعتبار  عالوهشده است،  رأي داوري كه بدون اشاره به سبب دعوا صادر
. ، بيانگر مستدل نبودن رأي داوري است1كند ميشده در داوري ايجاد مشكل  امر قضاوت

.  استگره خوردهضوعي  يا توصيف حقوقي امر موامستدل بودن رأي داوري با ذكر سبب دعو
 زيرا اين رأي ، بايد باطل اعالم شود،سكوت قانون، رأيي كه موجه و مدلل نشده است با وجود

 .)382- 383 :1392خدابخشي، (د كنرأي را اعمال  ةجانب همهكند بازبينيِ مطلق و  دادگاه را مجبور مي
. نه بررسي مجددشود  ميد كه نقش دادگاه در بازبيني رأي داور به نظارت بر آن محدو يدرحال

خدشه در استدالل رأي  سببچون  ادعوبه سبب توجهي  بيبنابراين بايد بر اين عقيده بود كه 
 با نظمدليل مغايرت  به، شود ميشده  قضاوتو همچنين عدم امكان اعمال اصل اعتبار امر 

 باطل ،يه باشدكه بدون استدالل و توجرا  قضايي نيز رأيي ةروي. عمومي از جهات ابطال است
در پرونده حاضر رأي داور هيچ . رأي داور بايد موجه و مستدل باشد ... -5...«. داند يم

 براي 482 ةمادترتيب چون مطابق  بدين... دهد حقوقي را نشاني نمي ةقاعداستنادي به هيچ 
 از بي ترتنيبه اطرفين داوري حق داشتن يك رأي مستدل و موجه ايجاد كرده و اين ماده 

و چون در اين پرونده اصوالً رأيي موجه و مستدل صادر ... رود يشمار م بهقوانين موجد حق 
  2.»...شود ي صادر م15/7/1398 – 110 ةحكم به ابطال رأي داوري شمار... نگشته 
 
  

                                                            
يكي آنكه براي حكومت . اي اشاره كرد كه در خصوص آنها اجماع وجود دارد از نظر اين شعبه نخست بايد به دو نكت...  «. 1

طور كلي در دادخواست  ده بايد سبب دو دعوا يكي باشد و ديگر آنكه اگر سبب دعواي نخست بهش  اعتبار امر قضاوتةقاعد
 كه راجع به اين سبب جزئي مناقشه كند يمشده برخورد  تر در دعواي دوم زماني با مانع اعتبار امر قضاوت بيايد سبب جزئي

آيد   داوري نخست برمييرأ همچنان كه از متن -در اين پرونده يك.  به آن توجه كرده باشنديرأشده و داوران هم در 
آيد سبب   برمييرأ قرارداد به طور كلي را درخواست كرده و باز همچنان كه از متن ةانحالل و اقال) خوانده(ص .س.شركت

ر  د- بوده است؛ دو) اقاله(م و پذيرش انحالل قرارداد از سوي اين شركت .دعواي ايشان عدم اجراي تعهدات از سوي شركت
اي به فسخ قرارداد براساس خيار تبعض صفقه نشده است و طرفين نيز در آن دعوا مناقشه   داوري نخست هيچ اشارهيرأمتن 

 چك و چون اين ةص در آن دعوا انحالل كل قرارداد بوده و استرداد الش. شركت سة خواست- اند؛ سه در اين خصوص نداشته
م اشاره كرده سبب دعواي او .عوا داده به عدم اجراي قرارداد توسط شركتت داوران در آن دأشركت در لوايحي كه به هي

طور كلي  ص در آن دعوا فسخ به. گيريم كه شركت س-چهار. توانسته فسخ قرارداد براساس خيار تبعض صفقه باشد نمي
 در آن دعوا ص. شركت سةخواسته باشد و بر فرض كه فسخ قرارداد براساس خيار تبعض صفقه را نيز جزئي از خواست

اي نشده بنابر آنچه   داوران نيز به اين موضوع اشارهيرأاي در اين خصوص شكل نگرفته و در  بدانيم باز هم چون مناقشه
 دوم به موضوعي و سبب يرأ داوران در أتترتيب هي بدين. شده وجود ندارد  اعتبار امر قضاوتةگفته شد شرايط اعمال قاعد

 داوران از منظر يرأپس ايرادي بر . شين مطرح نبوده و اگر بوده هم راجع به آن مناقشه نشده است كه در دعواي پياند پرداخته
 دادگاه 142 ة شعب6/11/1399 مورخ 9909977872600083 ة شمارةدادنام. (»... اعتبار امر قضاوت شده وارد نيستةقاعد

 ).عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران

 .تهراني حقوقي عموم دادگاه 213 ةشعب 29/10/1398 مورخ 9809972163801948 ةشمار ةدادنام .2
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  نتيجه. 5
از و  اما اين گفته به معناي بيگانگي آغ،ابدي ي داور پايان ميكند كه بارأ دعوا فرايندي را آغاز مي

 چه موضوعي و ميان در خصوصرأي داور بايد بتواند بگويد چه اختالفي، . پايان فرايند نيست
هر آنچه داور از اسباب توجيهي و منطوق در . چه اشخاصي و بر كدام سبب وجود داشته است

 بدون بيان اركان. عنوان اركان دعوا مرتبط است گفته، به شي الجرم با موارد پ،آورد يرأي خود م
بدون بيان .  بيان كنند،توانند آنچه را كه رأي بايد بگويد رأي نمي ياجزادعوا در رأي، ساير 

توان اهليت  مشخصات طرفين دعوا، نه امكان ابالغ رأي وجود دارد و نه اجراي آن و نه مي
 عدم بيان موضوع دعوا بازبيني رأي از منظر از نظرنقص رأي داور . طرفين را بررسي كرد

شده و باقي يا منتفي بودن موضوع  داور، داوري پذيري موضوع، اعتبار امر قضاوتصالحيت 
توان حكومت   نمي،به همين ترتيب وقتي سبب دعوا در رأي نيايد. سازد يداوري را ناممكن م

توان قضاوت كرد كه  تر از آن، نمي  را بررسي كرد و مهمهشد قضاوتاعتبار امر  ةقاعداحتمالي 
ايران، همانند بسياري  ةموضوعقوانين . ند يا خيرا  داور درست و مناسبيها آيا استدالل

در . اند  نكردهينيب شي ديگر، ضمانت اجراي عدم بيان اركان دعوا در رأي داوري را پيها نهيزم
اين مقاله نتيجه گرفته شد كه عدم بيان مشخصات طرفين در رأي داوري، اگر رأي قابل اصالح 

به . شود ه رأي را در معرض خطر قرار دهد، موجب بطالن رأي مينباشد يا حق اعتراض ب
 داور آنكهنتيجه . همين ترتيب عدم ذكر موضوع و سبب دعوا موجب بطالن رأي داوري است

 بلكه ، در غير اين صورت او رأي نخواهد نوشت،در نگارش رأي نبايد دعوا را از ياد ببرد
 ةآين خود دعوا نيست و فقط هم دعوا نيست رأي اگرچه. حداكثر تصميمي ابتر خواهد گرفت

 بايد بگويد يرأ پس ،دهد يم داور به دعوا پايان يرأ و ديگو يمدعوا اختالف را . دعواست
 .دعوا چه بوده است
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Abstract 
There has long been debate over the definition of litigation among lawyers. 
One of the objections to this attempt was that it was useless or ineffective 
when each one was defined from a different perspective. We are now 
dealing with judgments in the courts in which the judge's decision is based 
on the definition of litigation and should not think that defining and 
analyzing concepts is completely useless. Sometimes the arbitrator or the 
court has to identify the meaning of the lawsuit in order to determine the 
possibility of hearing the lawsuit. Another result of defining a lawsuit and 
identifying its constituent elements is the effect it can have on the content of 
the judgment. In the sense that in order to be able to call the arbitrator's 
writing "award", I need to know the elements of "litigation". In the 
following, we will see that it is very important to identify the arbitrator's 
writing as an "award" and also that there is a fundamental connection 
between the litigation and the verdict in terms of their essential components.
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In the judicial and arbitration literature, the only issue that has been raised is 

what parts of the arbitration award are composed. We know that the 
arbitrator generally consists of three parts: introduction, cause of action, 
and direct meaning of text, but there is a more important question: What 
are the essential components of an arbitrator? 

Because the arbitrator's award is based on a lawsuit, the issue must be 
viewed from the perspective of the essential components of the lawsuit. 
Accordingly, the concepts related to the elements of the lawsuit form the 
conceptual framework of the discussion. 
To find the answer, the above question is submitted to several other 
questions: What are the elements of a lawsuit in arbitration? Should these 
elements be reflected in the arbitration award? 
Generally, every arbitration has its elements therefore the arbitral award is 
also issued based on the arbitration elements. This fact raises the question of 
whether the elements of arbitration should be reflected in the award. If we 
believe that the citation of arbitration element is necessary, another question 
comes to mind, as to what are the elements of arbitration? The hypothesis of 
this research is "arbitration as a mirror of lawsuit", according to which the 
expression of the elements of litigation in the arbitration is considered 
necessary and a sanction is considered for not expressing the elements of 
litigation in the arbitration. The research method here is descriptive-
analytical. 
Accordingly, the question of what are the elements of arbitration should be 
answered. We believe that arbitrators have the liability to cite the elements 
of arbitration in the award. Consequently, the lack of element citation would 
lead to annulment or amendment of the award by an appeal. These elements 
are including parties, causes and the subject of the arbitration. Failure to 
mention the plaintiffs, if the award can be amended, should not lead to its 
annulment or non-recognition. However, not mentioning the subject of the 
arbitration is a case of annulment due to public order because the supervision 
on the already issued awards will be impossible for the court. Failure to cite 
the cause of the arbitration, as it results in the reasoning of the award, is also 
contrary to public order that result to the annulment of it. 

 
Keywords 
 Elements of arbitration action, Elements of arbitration award, Sanction, 
Public order, Award validity. 



 
 
 
   737                                                                                                                    Mandegar et al. 

 
Declaration of conflicting interests  
The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the 
research, authorship, and/or publication of this article.  
 
Funding  
The authors received no financial support for the research, authorship, and/or 
publication of this article.  
 
 
ORCID iDs:  https://orcid.org/0000-0003-3905878 
 
 
 

 

This article is an open-access article distributed under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution 
(CC-BY) license. 

 
 
  

 
 
 
 

 


