
 

  

  حقوقی در آراء ها دادگاهنقدي بر شیوه استدالل 

  

  *يمحمد محمدرضا

  مقدمه

  مواد قانون  و مستند به  باید مستدل ها دادگاه  احکام ،قانون اساسی 166 طبق اصل

در قوانین عادي متعدد از . این حکم  است  صادر شده  حکم  آن  براساس  باشد که  و اصولی

قـانون آیـین    374عمومی و انقالب و مـاده   هاي دادگاهقانون تشکیل  9جمله در ماده 

به عنوان یک قاعده کلـی پذیرفتـه شـده     نیز تکرار شده و 1392دادرسی کیفري سال 

 1صمیمات دادگاه در امـور حسـبی،  حتی ت دادگاه اعم از کیفري و حقوقی رأياست که 

قاضی را  ق.ا 167نیز با پیروي از اصل  1379قانون آ.د.م سال  3. ماده باید مستدل باشد

براساس قانون، منابع و فتاواي معتبر و اصول حقوقی کـرده اسـت.    رأيمکلف به صدور 

 مسـئولیت سـبب   ،بـدون اسـتدالل   رأيصدور اي است که به اندازه رأياهمیت توجیه 

قضـات   ،دادگاه عـالی انتظـامی   رویهطبق  2خواهد بود. رأي صادرکنندهانتظامی قاضی 

با استدالل سسـت و   رأيبدون توجیه و مدلل کردن آن، بلکه صدور  رأيتنها صدور  نه

البته باید توجه داشت که  3انتظامی به دنبال داشته باشد. مسئولیتتواند مبنا نیز می بی

نیست و تمامی مراجع قضایی باید از این  ها دادگاه، محدود به رأيتکلیف به استدالل در 

د. ـاز ایـن امـر نیستنـ    یـمستثنی اداري نیز ـاصل پیروي کنند و حتی مراجع اختصاص

  
  خصوصی و قاضی دادگستري.کتري حقوق د *

m.mohamadi56 @gmail.com 
 یحسب امور قانون 23 ماده. 1

  قانون نظارت بر رفتار قضات 15ماده . 2

قضات آمده است:  یانتظام یدادگاه عال 1شعبه  5/7/1373مورخ  109ه شماره ــاز دادنام یــونه در قسمتــنم يبرا.  3

 را آنان دادخواست است، خاص تملک بر یاول و مقدم عام مصلحت که عنوان نیا به رموجهیغ یاستدالل با هیالنها«... 

 احمد: از نقل به. »است محرز يو تخلف لذا...  کرده رمستدلیغ دادنامه صدور به مبادرت...  است نموده اعالم مردود
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حل اختالف مالیـاتی را   هاي هیئت ،1366هاي مستقیم مصوب الیاتقانون م 248 ماده

وحـدت رویـه    رأيبدهند. در  رأيموجه و مدلل  ،اعتراض مؤدي درموردمکلف کرده تا 

 بودن به مستند و مستدل6/3/1369مورخ  22 شماره عمومی دیوان عدالت اداري به هیأت

از مصادیق بـارز  مراعات آن  عدم « :مراجع قضایی و اداري تأکید و تصریح شده که آراء

  1.»رود... شمار می ها بهتأهی د آمره بوده و از موجبات نقض آراءعدول از اصول و قواع

 رأيتوجیـه  «خود دالیلی ذکر شـده اسـت: اول،    رأيبراي الزام قضات به توجیه 

شود اصحاب دعوا بر صحت حکم صادرشده نظارت کرده و از علت محکوم یـا  سبب می

خود  رأيحاکم شدن خود آگاه شوند. دوم، دادرسان با ملزم شدن با استدالل و توجیه 

انع از بیـان و نوشـتن تصـمیماتی    مـ  ،اسـتدالل  شوند، چونخود می رأيمتوجه ارزش 

شود که مبناي علمی و قانونی ندارند. سوم، توجیه و استدالل در آراء به رویه قضایی  می

 ،هـا  دادگاهمستدل از  آراء صدور که افزود توانیم لیدال نیا بر 2.»دهدارزش علمی می

و  هییاعتمـاد شـهروندان بـه قـوه قضـا      جادیدر ا یمهم ارینقش بس گر،یکنار عوامل ددر

، باید تا حـد ممکـن تـالش شـود،     . بنابرایندارد جامعه در داریپا تیامن جادیا  نتیجهدر

  3ها و مشکالت فراوان دیگر، آراء صحیح و متقن صادر شوند.رغم کثرت پرونده علی

دادگـاه تصـریح و تأکیـد     رأيدر قوانین مختلف بر مستدل بـودن   اینکهبا وجود 

شـیوه   درواقـع اي براي استدالل ارائه نشده است. شیوه ،کدام از قوانینشده اما در هیچ

هاي استدالل چیزي نیست که قانون بتواند آن را دیکته کند و قضات در ضمن آموزش

در مقـام   یتوان استنباط احکام، قاض نیهم لیدل بهیابند. حقوقی خود به آن دست می

هـا،  تواند صحت و سقم ادعاها و دفاعو می در استدالل و استنباط آزاد است يرأصدور 

  
و  تیـ (بـا توجـه بـه ماه    يادار یدادرسـ  نیـی قـانون آ  نیتدو یسنجامکان« ،یرستم یول و يخسرو احمد. 1

، 64 ش) جـدهم ه(دوره  ،ییقضـا  حقوق يها دگاهید فصلنامه، )»يادار یمراجع اختصاص يها یژگیو

  .88 ص): 1392(زمستان 

 .43، ص 2) ج1381(تهران: مجد، چاپ دوم،  یبازرگان و یمدن یدادرس نییآ ،يدفترنیمت احمد .2

مشـکالت   وجود«: است آمده قضات یانتظام یعال دادگاه 1 شعبه 8/9/1374 مورخ 146 شماره دادنامه در .3

 یانتظام نظارت زاده،میکر احمد: از نقل به. »ستین تیمسئولو تراکم امور الزاماً مانع دقت و رافع  یخدمت

  .226، ص 2) ج 1378چاپ نخست  ،ی(تهران: روزنامه رسم ییقضا نظام در
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حـال آزادي   بـا ایـن   1دالیل طرفین و... را ارزیابی و حتی قوانین عادي را تفسـیر کنـد.  

  شده در قوانین است.بینی پیشتابع ضوابط  ،عمل قاضی در استدالل

ی از جهت رعایت ضوابط قانون ها دادگاهدر این مقاله شیوه نگارش و استدالل آراء 

گیرنـد. در  منظور نمایاندن اشکاالت موجود در آنها، مـورد ارزیـابی قـرار مـی    به و علمی

به همراه توجیه صحیح  رأياین مقاله تذکرات زیر الزم است: اول، شیوه نگارش تدوین 

دهد و اسـتدالل دادگـاه را روشـمند    متقن را تشکیل میمستدل و  رأيعناصر یک  ،آن

انـد. دوم، تنهـا   کند و به همین جهت این دو در کنار هم مـورد توجـه قـرار گرفتـه    می

شوند و قرارها به دلیل متفاوت بودن حقوقی در این مقاله بررسی می هاي دادگاهاحکام 

 ،لـذا اگـر در مـتن    ،داسباب و مستندات صدور آنها خارج از موضوع ایـن مقالـه هسـتن   

هم استفاده شده باشد، منصرف به حکم خواهد بود. سوم، تمـامی   »رأي«گاهی از واژه 

هاي یک حکم اعم از مقدمه، اسـباب موجهـه و نتیجـه یـا منطـوق حکـم مـورد        بخش

مستدل و متقن خواهـد   ،ارزیابی قرار خواهد گرفت چون دادگاه زمانی به نتیجه درست

  ب توجیهی مورد استفاده او صحیح باشند.  رسید که مقدمه و اسبا

  مقدمه حکم .1

اي باشد کـه در آن بـه مشخصـات و آدرس    حکم دادگاه باید قاعدتاً داراي مقدمه

خواهان، خوانده، وکال یا نمایندگان قانونی آنها و خواسته دعوا، شرح ادعاها و دفاعیات و 

ـ  ،رأيمقدمـه   2و غیـره تصـریح شـده باشـد.     طواري دادرسیدالیل طرفین و  از  یجزئ

استدالل دادگاه نیست اما کامالً با آن ارتباط دارد، چون استدالل دادگاه در بسـیاري از  

توصیف  رأيگیرد که در مقدمه ها و نیز وقایعی صورت میموارد بر مبناي ادعاها و دفاع

خی شود در حالی که در بري آراء به خوبی تنظیم نمیاند. در وضعیت فعلی مقدمهشده

کشور را از مراجعه  عالی دیوانشود که حتی اي نوشته میبه گونه رأياز کشورها مقدمه 

دعـوا،   يخواسـته ه غیر از مشخصات طـرفین و  ، برأيمقدمه  3کند.نیاز میپرونده بی به

  
  .یاساس قانون سوم و هفتاد اصل.  1

 . 215، ص 421، ش 2) ج1382چاپ سوم،  زان،ی(تهران: م یمدن یدادرس نییآ.  عبداهللا شمس، 2

  .47 ص ن،یشیپ ،يدفترنیمت احمد.  3
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ها و ادلـه خوانـده در پرونـده    شرح ادعاي خواهان، ادله او، پاسخ اصوالً باید در بردارنده

  شود.ادامه هرکدام از این موارد و ارتباط آن با استدالل دادگاه بررسی میباشد. در 

  شرح ادعا و دالیل خواهان .1.1

ي دعوا تشریح خواستهس از ذکر مشخصات طرفین و باید پ رأيدادگاه در مقدمه 

 اگر دعاوي طاري نیزخواهد. چه ادعایی دارد و از دادگاه چه می دقیقاًکند که خواهان 

شرح دقیق ادعاي خواهان فواید مهمی ه باشد، دادگاه باید آنها را نیز بیان کند. پیش آمد

خواهد، نقش بسیار مهمی او از دادگاه چه می اینکهشنیدن ادعاي خواهان و  ،اوالًدارد: 

تواند تصمیم درستی در طی شدن یک فرایند عادالنه در دادرسی دارد. دادگاه وقتی می

 رأياستدالل صحیح در  ،ثانیاًدر پرونده اتخاذ کند که ادعاي خواهان را به خوبی بفهمد. 

تا حدود زیادي بستگی به درك درست از ادعاي خواهان دارد. دادگاه زمانی که پس از 

از تواند با استفاده پردازد، میهاي ماهوي میاستداللها و دفاعیات به بیان تشریح ادعا

تشریح ادعا این فایده را هم دارد که امکان  ،ثالثاًشرح ادعا استدالل خود را تقویت کند. 

صحت و سقم آن را براي هر اهل فنی فراهم  لمی درموردو داوري ع رأينقد و بررسی 

اگر در دادنامه روشن نباشد که خواهان چه چیزي را از دادگاه خواسته و ماجرا  کند.می

موجب عارض شدن خواهان به دادگاه شده، داوري علمی درباره صحت چه بوده است که 

که چنین امکانی براي اشخاصی حالیمستلزم مالحظه پرونده خواهد بود در ،رأيو سقم 

  و نمایندگان آنان فراهم نیست. مقام قائمغیر از طرفین پرونده، 

 رأيتشـریح ادعـاي خواهـان در     درمـورد دهد نشان می ها دادگاهي آراي مطالعه

  هاي متفاوتی وجود دارد:رویه

 درمـورد  یحیگونـه توضـ  چیشـود و هـ  یم دیفقط عنوان دعوا ق ءاز آرا یدر برخ )الف

 ،ادلـه  با استناد به ماًیدادگاه مستق ،ذکر عنوان خواسته ازشود و پس یخواهان داده نم يادعا

سـوم   شـده از شـعبه  صادر91/957دادنامـه شـماره    ،مثـال  يبرا ؛کندیحکم خود را صادر م

ـ ا از یکـ ی 25/3/1392 خیاردر ت يشهرستان ر یحقوق یدادگاه عموم هاسـت. در   نمونـه  نی

خواسـته صـدور    دعوي خواهان به طرفیت خواندگان بـه  درخصوص«: است آمده دادنامه نیا

حکم الزام خواندگان به فک رهن، أخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقـال و تنظـیم   
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دانگ یک دستگاه آپارتمان ... با احراز مالکیت مشـاعی خوانـدگان ردیـف      سند رسمی شش

دوم و سوم بر رقبه مورد ترافع به داللت پاسخ واصله از اداره ثبـت اسـناد شـهر ري و احـراز     

رف خوانـدگان ردیـف دوم و   ـــ مابین خوانده ردیف اول اصالتاً و به وکالـت از ط  بیع فیوقوع 

ر الـزام خوانـدگان   ـــ م بــنامه عادي ...، حک سوم با خواهان به داللت رونوشت مصدق مبایعه

 يهـا  دادگـاه  آراء در هیـ رو نیـ ا کـه  اسـت  یگفتن .»نماید به فک رهن و ... صادر و اعالم می

شرح مـاوقع   يبه جا دنظریدادگاه تجد در آراء معموالًو  خوردیبه چشم م شتریب دنظریتجد

  1.شودیارجاع داده م يمقدمه، به دادنامه بدو میو تنظ

 ينحـو  بـه  است انخواه يادعا مختصر حیتشر آراء، نگارش در گرید مرسوم روش )ب

 .شودینم هیته کامل طوربه مقدمه زین روش نیا در. است مشخص خواهان يادعا اجماالً که

تهـران در   یحقـوق  یدادگاه عموم 42صادرشده از شعبه   6/4/91 مورخه 86 شماره دادنامه

آقـاي... دادخواسـتی   «: است آمده دادنامه نیا در. است روش نیا از يانمونه 27/1/92 خیتار

دلیل تغییر شغل بـا جمیـع خسـارات     به خواسته تخلیه عین مستأجره به به طرفیت آقایان...

به این شـعبه ارجـاع شـده اسـت. در شـرح       28/10/89قانون و دادرسی تقدیم که در تاریخ 

سند اجـاره یـک بـاب مغـازه جـزو       موجب بهها  یان شده مرحوم مورث خواهاندادخواست ب

 3خوانـده ردیـف اول اجـاره داده و طبـق بنـد       را جهت کفاشی به 1335/6736ثبتی  پالك

) از مسـتأجر  جرؤمـ تغییر شـغل بـدون موافقـت مالـک (     شروط قرارداد حق انتقال به غیر و

سلب شده است لیکن خوانده ردیف اول مورد اجاره را به خوانده دوم و ایشان نیز به خوانـده  

در  .... » سوم منتقل نموده ضمن آنکه شغل مورد توافق نیز به خیـاطی تغییـر یافتـه اسـت    

ود به قسـمت  ــدالل خــاست انــیشده و سپس دادگاه با ب اکتفا فوق مطالب انیبمقدمه به 

 از ياریبسـ  شـود یمـ  سـبب  خواهـان  يادعا به مختصر و گذرا ياست.  اشاره دهیرس جهینت

  مؤثر باشند، مورد توجه واقع نشوند.   يرأ هیدر توج توانندیم که یعیوقا

عـین   ،دادگـاه شود این اسـت کـه   در برخی از آراء دیده می کهروش دیگري  ج)

آورد که سبب طـوالنی شـدن بـیش از    می رأيطور کامل در متن بهرا اظهارات طرفین 

  
 شدهنیتدو 92 خرداد یحقوق تهران، استان دنظریتجد يها دادگاه ییقضا يآرا مجموعه :نک نمونه دنید يبرا. 1

  .199 ص) 1394 انتشارات، و مطبوعات مرکز ه،ییقضا قوه(تهران:  ییقضا هیرو مطالعات و استخراج پژوهشکده در
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کـه در  (شود. عدم تشریح ادعاهاي خواهان یا تشریح بسـیار مختصـر آن   می رأياندازه 

و قید تمامی اظهارات خواهـان یـا وکیـل وي در دادنامـه،      )ما مرسوم است هاي دادگاه

در عـین پرهیـز از اطنـاب     هـا  دادگـاه کدام روش صحیحی نیستند و شایسته است هیچ

اي کـه  گونـه بیاورنـد بـه   رأيو محل نزاع موجود در دعوا در مقدمه  مسئلهضروري غیر

  تمامی وقایع پرونده بر خواننده روشن شود. 

 انیب کرده استناد آنها هرا که خواهان ب یلیدال دیدادگاه با ،ادعا شرح ادامه در د)

در باب صحت و سقم ادله  نکهیااست که دادگاه، بدون  یکاف ،ادله انیقسمت ب در. کند

خواهـان   يضـمن شـرح ادعـا     معموالًکار  نیبه شرح آنها بپردازد. ا صرفاًبدهد،  ينظر

 هیـ توج يو استدالل برا لیدال یابیفقط ضمن ارز ها دادگاه زین یو گاه ردیگیصورت م

 22 شـعبه  1034 شـماره  دادنامه از یقسمت در. کنندیاشاره م زیخود به ادله ن میتصم

آنچه  ،اًــیثان...«: است آمده 29/11/90 خیتار در صادرشده تهران یحقوق یعموم دادگاه

 يرأمطابقـت   ده،یخواهان عنوان گرد لیوک هیاز ناح يداور يرأبطالن  لیبه عنوان دال

و  یعمـوم  يهـا  دادگـاه  یمـدن  یدادرسـ  نییقانون آ 489ماده  2و  1 يبا بندها يداور

از آن جهت مرسوم شده است  وهیش نیا 1...»ستیانقالب است که به نظر دادگاه ثابت ن

 جدا يبرا یکاف فرصت و کنندیم صادر اختصارخود را به يآراما  يها دادگاهکه عموماً 

 کیاو از  يادله خواهان پس از شرح ادعاها انیندارند. ب يرأمختلف  يهاقسمت کردن

 یابیـ ارز و نمانـد  دور دادگاه چشم از شده ارائه لیدال از چکدامیه شود،یطرف سبب م

 نانیاطم زین خواهان گرید طرف از و شود آسانتر خوانده يهاپاسخ به توجه با آنها ارزش

  .اندشده واقع دادگاه یابیارز و توجه مورد او لیدال یتمام که ابدییم

  شرح دفاعیات خوانده .1.2

د و دارمشـخص   ي در سوق دادن قاضی به یک نتیجهدفاعیات خوانده نقش زیاد

کمتـر از شـرح ادعـاي خواهـان      ،رأي يمقدمـه ها در  ایاي قید و تشریح آندرنتیجه مز

  
 پژوهشکده در شدهنیتدو، 91) سال یاستان تهران (حقوق دنظریدادگاه تجد ییقضا يآرا مجموعه. 1

  .48 ص)، 1393 انتشارات، و مطبوعات مرکز ه،ییقضا قوه(تهران:  ییقضا هیرو مطالعات و استخراج
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متقن این است کـه دفاعیـات خوانـده نیـز در      رأينیست. بنابراین، از ضروریات صدور 

طورکـه دادگـاه وظیفـه    نهایت مورد ارزیابی قرار گیرد. همانقید شده و در رأيمقدمه 

دارد دادرسی را به عرصه ترافع و تناظر طرفین دعوا تبدیل کند و فرصت بیان ادعاهـا،  

نیز این خصیصه رعایـت شـود و    رأيادله و دفاعیات را به هر دو طرف بدهد، در صدور 

  .به ادعاها و دفاعیات پرداخته شود

  توان مشاهده کرد:می ها دادگاهآراي کم دو روش را در این مورد نیز دستدر 

شـود.  اختصار قید مـی دفاعیات خوانده حداقل به ها دادگاهآراي ، در برخی از اول

 86صادرشـده از شـعبه    9009972889نمونه قابل ذکر براي این روش دادنامه شماره 

اسـت کـه در قسـمتی از آن پـس از      27/9/90دادگاه عمومی حقوقی تهران در تـاریخ  

 يهـا جلسـه  در حضـور  بـا  خوانـده  محتـرم  يوکال«... آمده است: شرح ادعاي خواهان 

اظهـار نمودنـد کـه قـرارداد منعقـده واجـد        نیدر مقام دفاع چنـ  حیلوا میدادگاه و تقد

دادگـاه   تیبـه صـالح   ياست و با توجه به وجود پرونـده در مرجـع داور   يداور طیشرا

 مـتن  بـه  اسـتناد  بـا  تیـ ماه در و...  کـه  انـد دهیـ آن گرد یآورده و مـدع  عمـل به رادیا

 از مطروحـه  يدعـوا  سـبب  بـه  دادگـاه  یدادرسـ  جلسه نیاول صورتجلسه و دادخواست

 در ریتـأخ  جملـه  از و ارز نـرخ  نوسان از یناش خسارات مطالبه بر ریدا...  خواهان هیناح

و اطـالق آن بـر ارز    جیـ از وجـه را  لیـ توجه داده و با رجـوع بـه تحل   نامهضمانت ضبط

برآمـده و   1353 رخمـو  90شـماره   هیوحدت رو يرأ ریو تفس  لیدر مقام تحل یخارج

مطلـق وجـه    درخصـوص مـذکور را   هیوحدت رو يرأضمن منسوخ اعالم نمودن آن ... 

در درون آن مسـتقر و نهفتـه اسـت     یارزش ارز خـارج  نکهیانقد دانسته و با استناد به 

    1....» انددر جهت مطالبه اعالم کرده گاهیفاقد جا

 و شـود  قیـد نمـی   رأيدربسیاري از آراء اصوالً دفاعیات خوانـده درمقدمـه    ،دوم

بیان توجیهـات نظـر خـود    به  اًمستقیم ،حتی بدون شرح آندادگاه پس از شرح ادعا یا 

 785 ارهـــ شم هـــ امــدادندر  د.ـــ کنمـی  رأيدور ـــ اقدام به صپرداخته، مستندات و

  
     صص ، 92خرداد  ینظر استان تهران ، حقوق دیتجد يها دادگاه ییقضا يمجموعه آرا : از نقل.  به 1
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 دعـوي «آمده است:  تهران حقوقی عمومی دادگاه 149 شعبه از رهصاد 27/9/91 مورخ

 پرداخت و 20/8/90 مورخه نامهمبایعه فسخ اعالم تنفیذ خواسته به... آقاي علیه.. آقاي

 خواهـان  وکیل که توضیح این با مذکور داد قرار مفاد 6 ماده 7 بند طبق وارده خسارت

 وقـوع  از حکایـت  که مارالذکر نامه مبایعه مفاد مالحظه و مداقه با دادگاه...  داشت مقرر

 تشـخیص  غیروجیـه  را خواهـان  خواسـته  ،ذیـل  دالیل به. دارد دعوي طرفین بین بیع

اي به دفاعیـات خوانـده در برابـر ادعـاي     دادگاه هیچ اشاره ،در این دادنامه ....» دهد می

طـور آشـکار روش اول بـا مـوازین     بـه مـذکور،  دو روش  با مقایسه خواهان نکرده است.

  به عدالت و انصاف نزدیکتر است. نیز وانطباق بیشتري دارد قانونی 

 مسـتندات  و لیـ دالارائـه   ضـمن او هـم   لیـ دال دیـ با ،خوانـده  اتیدفاع شرح در

خواهـان   لیـ دال يتمرکز دادگاه بر رو ،آراء شتریب در حال نیا با. شود حیتشر خواهان،

  .شودیخواهان اشاره م لیخوانده در حد پاسخ و نقض دال لیاست و به دال

  رأياسباب موجهه  .2

و شـامل جهـات موضـوعی و    1دادگـاه هسـتند   رأيهمان دالیـل   ،اسباب موجهه

دادگاه نیستند ولی چون  رأياز  یئجز ،هرچند اسباب یا جهات حکم 2شوند.قانونی می

گیـرد داراي اهمیـت زیـادي هسـتند و بـه جهـت       وسیله آنها صورت میبه رأيتوجیه 

وقتـی از مسـتدل    معموالً 3آیند.شمار میارتباط آنها با منطوق حکم عنصري از حکم به

سـت کـه اسـباب موجهـه آن قـوي باشـد.       ا شود منظـور آن صحبت می رأيبودن یک 

ـ   هـا  آن اینکـه اب ، تالش زیادي براي تعیین اسباین رغم اهمیت  علی ی بایـد  چـه اجزائ

توان احراز و می ها دادگاه ررسی آراءمداقه در موضوع و ببا اما  ،داشته باشد، نشده است

توصیف وقایع، تفسیر اراده طرفین، تفسیر قانون را در زمـره ایـن اسـباب آورد. مبنـاي     

  
  .33) ص 1388و دوم،  ستی(تهران: گنج دانش، چاپ ب حقوق ينولوژیترم ،يلنگروديجعفر محمدجعفر. 1

  .478، ص 819، ش 1) ج 1382چاپ چهارم،  زان،ی(تهران: م یمدن یدادرس نییآ. عبداهللا شمس، 2

، 115) ش 1383چاپ ششم،  زان،ی(تهران: م یمدن يدعوا در شدهقضاوت امر اعتبار ان،یکاتوز ناصر.  3

  .163ص 



  25/  حقوقی ها در آراء نقدي بر شیوه استدالل دادگاه

اصلی اسباب موجهه را اظهارات و ادله طـرفین، تحقیقـات دادگـاه و امـارات قـانونی و      

اسباب موجهه هیچ معیار نوعی وجـود نـدارد و در    درمورددهد. قضایی و ... تشکیل می

خود را توجیه کند اما در هرحـال   رأي ،دگاه باید با توجه به اقتضاي آناي داهر پرونده

از سه جهـت  را  ها دادگاه ، محوریت دارند. اسباب موجهه آراءرأياجزاي فوق در توجیه 

  توان ارزیابی کرد.الذکر میفوق

  احراز و توصیف وقایع .2.1

 یمبتنـ  دشـو یم دهــپرون کی لیتشک جهیدرنت و دعوا به لیتبد که ییاــادع هر

 ،مسـتدل و مـتقن   يرأصـدور   زیـ به دعوا و ن حیصح یدگیاست. رس عیوقا يسرکی بر

 توانیم دعوا را کی عیاست. وقا عیو البته اثبات آن وقا حیصح فیمستلزم درك و توص

 جهـان  در شـده واقـع  يهمـان امـور مـاد    که يماد عیوقا الف) کرد: میبه دو گروه تقس

 عیوقاب)  ل؛یقب نیا ازاتالف مال، جعل سند و  ،یرانندگ اتتصادف مانند هستند خارج

 نیـ ا چـون . باشـند یو فسـخ مـ   اقاله قرارداد، کی انعقاد چون يکه شامل امور ياعتبار

 یاست که دادگاه بخشـ  ستهیدادگاه هستند، شا يرأو اساس  هیپا دهندهلیتشک عیوقا

 آراءنگـارش   وهیشـ  معمـوالً آنهـا اختصـاص دهـد.     فیاحـراز و توصـ   را به نحوه يرأاز 

. دهنـد ینمـ  اختصـاص  امـر  نیا يبرا را ياجداگانه بخش که است يابه گونه ها دادگاه

  آنها. حیصح فیتوص ،دوم ؛عیدارد: اول، احراز وقا فهیدعوا دادگاه دو وظ عیوقا درمورد

دارد آنهـا را اثبـات   وقایع پرونده در زمره امور موضوعی هستند و خواهان وظیفه 

قانون آیین دادرسـی مـدنی مجـاز     199کند و دادگاه نیز در حدود اذن حاصل از ماده 

 خوانده مبادرت کهاست وقتی خواهان ادعا کرده  ،آنهاست. براي مثال درموردتحقیق  به

، باید این امر را اثبات کند یا اگر مدعی وجود قراردادي است باید به اتالف مال او نموده

ا معاینه و یبا کسب نظر کارشناسان  ،لیل آن را ارائه دهد. همچنین ممکن است دادگاهد

واقع درامري را احراز کرده باشد.  ،استعالم از یک مرجع رسمیاز طریق تحقیق محلی یا 

پردازد چون تنها وجود یا صحت امري را به ادله خواهان می ،در بخش احراز وقایعدادگاه 

شود دیده می ها دادگاه ء. اشکالی که در آرا(امر) باشد مؤید آن ،وجودپذیرد که ادله ممی

پردازند احراز آنها نمی به شکل مفصل و دقیق به شرح وقایع و نحوه معموالًاین است که 

در دعاوي الزام به تنظیم سند رسمی یا تحویل  ،کنند. براي مثالاي بسنده میو به اشاره
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 نامـه مبایعهبه موجب  عیبه وقوع عقد ب نظر« عقد بیع جمله احرازبراي  ها دادگاهمبیع، 

در قسـمتی از   ،دانند. براي نمونـه را کافی می 1»نشده وارد آن به ياخدشه که...  مورخ

 دادگـاه  112 شـعبه  از صـادره  5/7/91 مـورخ  9109970000400662 شماره دادنامه

 وکیل خواهان دعوي ذیل دالیل به ،دادگاه اعتقاد به«آمده است:  تهران حقوقی عمومی

 تنظیمـی  اسـتنادي  نامـه بیع صریح مدلول و مفاد اوالً زیرا ،است پذیرش درخور و وارد

 از مـذکور  مسـتند  و داشته ییادعا آپارتمان به نسبت معامله انجام به داللت الذکرفوق

  ....» است نشده وارد ايخدشه آن اصالت به و مانده مصون تعرض هرگونه

شایسـته اسـت    کند و بسیاروقایع دعوا را با ارزیابی ادله طرفین احراز می ،دادگاه

شده از سوي خواهان و نیـز  دادگاه به بررسی ارزش قانونی دالیل ارائه رأيکه بخشی از 

 قضـات دالیلی که خوانده در مقابل آنها به دادگاه ارائـه کـرده اسـت، اختصـاص یابـد.      

اما این امر  کنندیم يکار نیچن یبه اقناع وجدان دنیرس يبرا نیچن در واقع ها دادگاه

مبنـاي اظهـارات    اگـر بـر   ،شود. بـراي مثـال  نمی ذکرطور صریح و شفاف در دادنامه به

 اظهـارات  بـه  توجـه  بـا «به نوشـتن عبـارت    ها دادگاهعموماً  شودصادر می رأیی ،شهود

کننـد کـه ایـن    نمیکنند و تصریح کفایت می مضمون نیبه ا يگریعبارات د ای »شهود

اظهارات شهود و واکنش طرفین دعوا نسبت به این اظهارات چه بـوده اسـت. انعکـاس    

حقیقـت دادگـاه را بـه قضـاوتی     درهاي طرفین دعوا نسبت بـه دالیـل یکـدیگر،    چالش

در اخـتالف   اًقیقتـ حکنـد کـه قاضـی    کند و به همگان اثبات میتر رهنمون میدرست

    2ز باب حکومت و قدرت اجرایی تصمیمی نگرفته است.ا صرفاًطرفین قضاوت کرده و 

توصـیف حقـوقی وقـایع مـادي و      ،رأيمهم دیگر دادگاه در هنگام صدور  وظیفه

اعتباري است که دعوا براساس آنهـا شـکل گرفتـه اسـت. ایـن توصـیف از ایـن جهـت         

محـل اخـتالف    معمـوالً کند که ماهیت حقوقی اعمال و وقایع حقوقی ضرورت پیدا می

طرفین دعواست. براي مثال، اگر خواهان با استناد به عقـدي کـه آن را صـلح توصـیف     

  
 تهران استان دنظریتجد دادگاه ییقضا يآرا مجموعهمضمون نک:  نیبا ا ییهانمونه مطالعه يبرا. 1
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خواهد و خوانده همان عقد را بیع توصیف کرده و متقابالً الصلح را میکرده، تسلیم مال

کند، دادگاه باید ابتدا عمل حقوقی مبناي دعوا را توصیف کند. براي ثمن را مطالبه می

دادگـاه عمـومی    126صادرشده از شعبه  300117توصیف دادنامه شماره  بیان اهمیت

شود: قضـیه از ایـن قـرار بـوده کـه      می بیانبه عنوان نمونه  12/2/91حقوقی در تاریخ 

عدد سـکه بهـار آزادي بخشـیده سـپس از ایـن امـر        730خانمی مهریه خود به تعداد 

ع را خواسـتار شـده اسـت.    تنفیـذ ایـن رجـو    ،رجوع کرده و طی دادخواستی از دادگـاه 

عمل خواهان را به لحاظ کلی بودن موضوع تعهد خوانده و عـدم وقـوع قـبض،     ،دادگاه

تلقی کرده و حکم به بطالن دعـوا صـادر کـرده اسـت. شـعبه       1»ابراء«یا  »هبه طلب«

ه بدوي عمل خواهـان را  دادگا رأيچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام فسخ 

داشـته و   تیـ کـه مال  هرچیزي« ...  استدالل کرده است: گونهاینه و دهبه توصیف نمو

...  را طـال  سـکه  عـدد  730 تعداد دعوا نیطرف و داد قرار مهر توانیقابل تملک باشد م

 باشـد ینم ینید حق و است ینیع حق هیمهر به نسبت زوجه حق و اندداده قرار هیمهر

نفـر   کیـ آن  موجـب بـه است که  يهبه عقد یقانون مدن زا 795 ماده طبق یطرف از و

مورد اسـتناد (اقرارنامـه    یو در سند رسم کندیم کیتمل يگریرا مجاناً به کس د یمال

را بـذل و   يسکه تمـام بهـار آزاد   730امر ذکر شده که زوجه  نیهم صراحتبهزوجه) 

 نیکه عـ  یشده در صورت ادیاز قانون  800بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 

... بعد از قـبض هـم    نکهیابه  تاًیو عنا ستیمتهب باشد محتاج به قبض ن دیموهوبه در 

 ياستدالل محکمه بـدو  هذاعلیاز هبه رجوع کند  ،موهوبه نیع يبقابا  تواندیواهب م

طلـب   دنیاز مفاد سـند بـه عنـوان بخشـ     یو ابراء و تلق ینیرا در شمول مورد با حق د

رجـوع   ذیـ ... حکم به تنف یدنظرخواهیتجد رشیاست فلذا با پذ یاز وجاهت قانون يعار

، اشـتباه دادگـاه تجدیـدنظر در توصـیف     رأيدر این  2.»داردیاز هبه ... صادر و اعالم م

کلـی بـوده    ،بار آورده است. چون مهر نوع حق زوجه بر مهر کلی، نتیجه نادرستی را به

دادگـاه آن را حـق عینـی     کـه حـالی ، دینی بوده درنه عین معین، حق زوجه بر آن حق

  
  .شودیم یناش يرأ خود متن از دیترد نیا.  1
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عنوان  بود که عین معینی بهتوصیف کرده است. این توصیف تنها در صورتی درست می

به عنوان  طور کلیعدد سکه بهار آزادي به 730تعداد مهر تعیین شده بود در حالی که 

دین بر ذمه زوج قرار گرفته و هیچ سکه معینی بـه عنـوان مهـر تعیـین نشـده اسـت.       

 توانـد یم و شودیمالک مهر م ،زن ،عقد مجردق.م به 1082طبق ماده است که  درست

تواند عین یا دین ، ولی موضوع این مالکیت میدیبنما آن در بخواهد که یتصرف نوع هر

شـود و  واقـع زن مالـک ذمـه شـوهر خـود مـی      ، کلی باشد درکه مهرصورتیباشد و در

نتیجه  1را ابراء نماید یا به دیگري انتقال دهد. تواند آن را از شوهر خود بخواهد یا او می

نتیجـه،  مل حقوقی زوجه هبه عـین معـین و در  توصیف نادرست دادگاه این شده که ع

  .ق. م  قابل رجوع تلقی شده است 806برخالف حکم ماده 

  تفسیر اراده طرفین .2.2

دیگر اقداماتی که ناچار باید قرارداد مستند دعوا و خود به رأيدادگاه براي مدلل کردن 

نوعی در سرنوشت دعوا تأثیر دارد، تفسیر کند و در این میان تفسیر اند و بهطرفین انجام داده

که مستند آنها قرارداد است، اهمیت بسیار زیـادي دارد. پیداسـت کـه     ايقرارداد، در دعاوي

ده طبیعـت  کننـ تفسیر قراردادها یا دیگر وقایع به غیر از توصیف آنهاست؛ توصیف، مشـخص 

اند اما تفسیر قرارداد ناظر بـر تعیـین   حقوقی اعمالی است که طرفین قصد انجام آن را داشته

کند، ممکن تفسیري که دادگاه از قرارداد یا شروط مندرج در آن می 2خواست طرفین است.

 مـورخ  000658 شـماره است منجـر بـه اعـالم صـحت یـا بطـالن قـرارداد شـود. دادنامـه          

 دعواي درخصوص« شود:میراي نمونه بیان بحقوقی  عمومی دادگاه 215 شعبه 10/8/1391

 مجهـول  شرط وجود دلیل به... قرارداد بطالن اعالم خواسته به... خوانده طرفیته ب... خواهان

 5 مـاده  تـأخر  و اسـتنادي  قـرارداد  مـواد  به توجه با دادگاه... قرارداد اجراي مدت درخصوص

 نیسـت  تعهد انجام مدت تعیین قرارداد 2 ماده موضوع اینکه و آن 20 ماده به نسبت قرارداد

  
 .389، ص 4) ج 1375 زدهم،یچاپ س ه،یاسالم ی(تهران: کتابفروش یمدن حقوق ،یامام دحسنی. س1

) 1376بهمن برنا، چاپ دوم،  ي(تهران: شرکت انتشار با همکار قراردادها یعموم قواعد ان،ی.  ناصر کاتوز2

 .8، ص 507، ش 3ج 
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 در مـدت  ،بنابراین .است نموده تعیین واضح و روشن بصورت را مدت این) پنج( 5 ماده بلکه

 بطـالن  بـه  حکـم ...  شـرح  نیا با. گردد عقد مبطل و باطل تا باشد مجهول تواند نمی قرارداد

منظور از دیگر اقدامات که دادگاه ناگزیر از تفسیر آنها  .»گردد می اعالم و صادر ،خواهان دعوي

در دعواي  اینکهمانند  ؛توانند به عنوان قرارداد توصیف شوندشود، اقداماتی هستند که نمیمی

خـود اسـتناد    مسـئولیت خوانده به رضایت قبلی خواهان و در نتیجه عـدم   ،مدنی مسئولیت

حدود و ثغور این رضـایت، بـا در    درموردکند اما کند و دادگاه وجود رضایتی را احراز می می

  زند.نظر گرفتن ادعاها و مستندات خواهان دست به تفسیر می

 درمـورد  )1دو نکته توجـه داشـت:   تفسیر این امور توسط دادگاه باید به  درمورد

بنابراین، تفسـیر نبایـد    1تنها مجاز به تفسیر قرارداد است نه تغییر آن. ،قرارداد، دادگاه

قانون آیین دادرسـی   374اي گسترده باشد که مفاد قرارداد را تغییر دهد. ماده اندازه هب

 کـه  مـواردي  در«اعتبار کردن چنین تفسیرهایی مقـرر داشـته اسـت:    مدنی درصدد بی

 مربـوط  نامـه  آیـین  یـا  قـانون  یـا  سند صریح مفاد به چنانچه باشد، قرارداد از دعواناشی

 شـود،  داده يرأ صـادرکننده  دادگاه نظر مورد معناي  از غیر دیگري معناي قرارداد آن به

تفسـیر از قـرارداد و دیگـر اقـدامات      )2. »گـردد  مـی  نقـض  خصوص آن در صادره يرأ

مبنـاي عبـارات قـرارداد یـا اقـدامات صـریح و ضـمنی طـرفین باشـد و           باید بر طرفین

آن  پایـه  بـر نباید تفسیرهاي شخصی خود را به طـرفین نسـبت دهـد و      دادگاه دادرس

شـود. در دادنامـه شـماره    تفسیرها در آراء دیده می گونهاینهایی از بگیرد.نمونه تصمیم

شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در پرونده  9309970369500274

 وارد... يآقا یدنظرخواهیتجد«صادر شده آمده است:  9009983720301008کالسه 

 نیقطعـه زمـ   ي... بهـا گسـتري داد  میرسـ کارشناس  هیطبق نظر رایز ،رسدینم نظر به

 ياز سـو  شـده  فروختـه  مـت یشـده کـه بـا ق    نیـی تع الیـ ر 000/000/66موضوع دعوا

ــر  الیــر 000/000/90یعنــی دنظرخواهیــتجد اخــتالف دارد و  الیــر 000/000/24براب

آن  یواقعـ  متیاز ق ترگران الیر 000/000/24را  نیزم ،دنظرخواهیتجد گریعبارت د به

برخالف  یوجود ندارد. از طرف داریدر غبن خر يدیفروخته و لذا ترد دنظرخواندهیتجد به

  
  .11 ص، 8 ش همان،. 1
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از جمله  اراتیخ هیانتقال مورد معامله ... کل یاگرچه در سند رسم دنظرخواهیتجد يادعا

 اریـ خ) دنظرخوانـده ی(تجد داریخر رسدیبه نظر نم کنیغبن فاحش اسقاط شده ل اریخ

که هرگـز در   ستین يدیترد رایز ،باشد کرده ساقط خود از را مبلغ و زانیم نیا تا غبن

 لـذا  و دیـ نمایمبلغ نم نیخود تا ا هیعل انیز لیاقدام به تحم ،داریخر ،يامعامله نیچن

 الیـ ر 000/000/24معمول و متعارف آن بوده و نـاظر بـه    ،مبلغ به نسبت اریخ اسقاط

از شرط مندرج در قرارداد آمده، تفسیري شخصی  رأيتفسیري که در این ...»  .باشدینم

  است و در چهارچوب مفاد قرارداد نیست.  رأي صادرکنندهقضات 

  تفسیر قانون .2.3

خود طبق اختیار حاصل از اصل هفتادوسـوم   رأيدر مقام توجیه  ها دادگاهقضات 

زنند. تفسیر قانون، خود بحث مفصـلی اسـت و   اساسی دست به تفسیر قانون میقانون 

اختیـار   درموردهاي تفسیر حقوقی پایبند باشند. باید در مقام تفسیر به روش ها دادگاه

  را متذکر شد: دو نکتهقضات در تفسیر قوانین باید 

، در جایی که نص صریحی وجود دارد قاضی باید قانون را اجرا کند و به بهانه اول

ی را ئآرا ،حال با این 1هر هدف اجتماعی دیگر نباید آن را تفسیر کند. اجراي عدالت و یا

 858اند. دادنامه شـماره  ظاهر برخالف نص صریح قانون صادر شدهتوان یافت که بهمی

دعـواي   ،دادگـاه  ،شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران جالب توجه است که در آن

قلع و قمع  ،خواسته درموردخلع ید علیه شهرداري را پذیرفته و حکم به خلع ید داده اما 

 نهیدر آن هز یاز اموال عموم يادیز نهیمحل هز نیدر ا نکهیاتوجه به  بابنا اعالم کرده 

 اسـتناد  بـه  است منفعت يفایاست و يبردارقابل بهره زیشده که توسط مالک خواهان ن

و  صـادر  ،خواهان يدعوا بطالن به حکم و ندانسته وارد را خواسته نیا استحسان قاعده

 مجلوب خوانده از را یاحداث یانیاع یکارشناس نظر طبق تواندیم خواهاناعالم کرده که 

شده است، دادگاه  تأییدکه در مرجع تجدیدنظر نیز  رأيدر این  2.دینما يداریخر ثالث

  
  .136، ص58، ش 3) ج 1385انتشار، چاپ سوم،  ی(تهران: شرکت سهام حقوق فلسفه ان،ی. ناصر کاتوز1
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قانون مدنی، تفسیري خالف ظاهر ماده مذکور ارائه کرده است  313بدون اشاره به ماده 

در مقابل نصوص صریح قانونی این اندازه بسط ید ندارند که تفسیري  ها دادگاهکه درحالی

قانون آیین دادرسی مدنی،  4با این کار، برخالف ماده  درواقعبرخالف آنها ارائه دهند و 

  وضع قاعده کنند.

قوانین نباید گرفتار تفسیرهاي غیرقابل انعطاف و خشـک  ، قضات در تفسیر دوم

شوند و باید متوجه باشند که استدالل حقوقی و تفسیر از قوانین و... داراي ارزش ذاتی 

یعنـی فصـل خصـومت بـه روشـی      ( دن بـه هـدف واال  اي براي رسینیستند بلکه وسیله

لذت تفسـیرهاي خـود از    هستند. بنابراین قضات نباید اسیر )قانونی، عادالنه و منصفانه

 8901025در دادنامـه شـماره    1انونی شده و از جهـان بیـرون جـدا شـوند.    ــون قــمت

تفسـیر را   اینگونـه اي از دادگاه عمومی حقوقی تهران نمونه 84شعبه  17/12/89مورخ 

... به خواسـته   تی... به طرف يدعو درخصوص«توان دید. در این دادنامه آمده است:  می

 آنچـه  رسـد ینسبت به خواهـان بـه نظـر مـ     13/11/83مورخ  يبطالن صورتجلسه عاد

 سـند  تیـ جعل ای اصالت به یدگیرس بوده، دعوا طرح در خواهان لیوک هدف و مقصود

 منتسـب  مـذکور  صورتجلسـه  لیـ ذ يامضـا  بـه  نسـبت  جعـل  يادعـا  عمالً و باشدیم

 یسـند هنگـام   تیـ جعل ایـ دادگاه به اصـالت    یدگیرس کهدرحالی ؛باشدیم خواهان به

منتسب به طرف مقابـل ارائـه شـده باشـد و      ،لیسند به عنوان دل ،ییاست که در دعوا

جعـل نمـوده    ایـ  دیانکار، ترد يمنتسب شده نسبت به سند ادعا يکه سند به و یکس

 خواهـان  البداهـه یبه عنوان دفاع بـه اصـالت سـند تعـرض کنـد... و فـ       درواقعباشد و 

سند را از دادگاه خواستار گردد. ... بنا به مراتب  تیجعل ایبه اصالت  یدگیرس تواند یمن

 نیـی قانون آ 2به ماده  مستنداً دهیبه دعوا مطابق قانون درخواست نگرد یدگیچون رس

از ماده  در این تحلیل دادگاه درواقع 2....»گرددیم دهیبه رد آن اظهار عق یمدن یدادرس

استنباط کرده است کـه ادعـاي جعلیـت     گونهاینقانون آیین دادرسی مدنی  219ماده 

  
(تهران:  یکوشک غالمحسن و نیتد عباس ،یمیابراه شهرام: مترجمان ،فرانسه ییقضا ينهادها. روژه پرو، 1

 .348 ص) 1384 نخست، چاپ ل،یسلسب
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عنوان دعواي مسـتقل   تواند بهپذیر است و نمیتنها در مقام دفاع در جریان دعوا امکان

 426مـاده   6که ماده مذکور در مقام بیان چنین چیزي نیست. بنـد  حالیاقامه شود در

که ثابت شدن جعلی بودن اسناد مستند حکـم را از جهـات   قانون آیین دادرسی مدنی 

علیه ضمناً این اجازه را داده است که پـس از اثبـات   اعاده دادرسی قرار داده، به محکوم

  جعلی بودن سند درخواست اعاده دادرسی کند.

  منطوق یا مفاد حکم .3

هدف از دهد و منطوق یا مفاد حکم قسمت اصلی دادنامه دادگاه را تشکیل می

باید به طور  رأيرسیدن به یک نتیجه درست و مطابق قانون است. این قسمت از  ،دادرسی

صریح و روشن قاطع دعوا، مستند به قانون، اصول حقوقی یا فتاواي معتبر باشد. بنابراین 

  توان از جهات فوق مورد ارزیابی قرار داد.را می ها دادگاه رأيبخش پایانی یا همان نتیجه 

  دادگاه رأيمفاد  .3.1

ترین قسمت آن کنندهدادگاه و تعیین رأيیا همان حکم آخرین بخش  رأيمفاد 

است که دادگاه طی آن یا دعواي خواهان را کالً یا جزئاً وارد تشخیص داده و خوانده را 

حقـی یـا بطـالن    محق تشخیص داده و حکم به بیخواهان غیر اینکهکند یا محکوم می

اسـت:   وارد دو ایـراد دادگاه  تباط با حکم نسبت به برخی از آراءدر اردهد. دعواي او می

، دادگاه وقتی وارد ماهیت دعوا شد باید نسبت به صدور حکم اقدام کنـد و صـدور   اول

قراري مانند قرار رد دعوا در چنـین حـالتی صـحیح نیسـت. همچنـین وقتـی دادگـاه        

تصـمیم   )به جهت عدم توجه دعوا به خوانـده  مثالً( بدون ورود در ماهیت دعوابخواهد 

حقـی و... جایگـاهی نخواهـد    بگیرد، باید قرار رد دعوا صادر کند و صدور حکـم بـه بـی   

، اقدام به صـدور  لامثطور بهکنند و این ضابطه را رعایت نمی ها دادگاهداشت. برخی از 

 00925 شـماره  هدادنامـ د که هیچ مبناي قـانونی نـدارد.    ــکننوا میــحکم به رد دع

یکــی از ایــن  تهــران حقــوقی عمــومی دادگــاه 8 شــعبه از صــادره 30/8/1391 مـورخ 

 مبنـی  حکـم  صدور خواسته به ...طرفیت به ...آقاي دعوي وصــدرخص«است. ــه نمونه

 یـک  دانـگ شـش  رسـمی  انتقـال  و سند تنظیم و دفترخانه در حضور به خوانده الزام بر
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 داللـت  تقـدیمی  دادخواست در منعکس شرح به انـخواه ادعاي ماحصل ...زمین قطعه

 زمـین  قطعـه  یـک  22/6/72 مـورخ  عـادي  نامـه  مبایعـه  برابـر  الیهمشار که دارد آن بر

 مساحت به تهران 12 بخش در واقع 13636 و 13638 ثبتی پالك شماره به) موقوفه(

 خواسـتار  و خریـداري  دوم ردیف خوانده از را ریال 000/000/3 مبلغ به مربع متر 150

 خوانـده  تقـدیمی  الیحـه  حسـب  که ستا حالی در این و گردد می پالك رسمی انتقال

 موقوفـه  تثبیـت  و اثبـات  از نظرصرف 14/8/91 ـ 2968 شماره به شده ثبت اول ردیف

 اسـت  و بـوده  مـذکور  معاملـه  بودن بالاثر و باطل از حاکی الًآم که یادشده پالك بودن

 اعتـراف  و اذعان نحوي به هــموقوف دادن قرار خوانده با خواهان اینکه به وجهاًــت لیکن

 کـه  وقـف  قانونی تعریف مطابق طرفی از و دارد و داشته ابتیاعی پالك بودن موقوفه به

 شـود  تسـبیل  آن منـافع  و حـبس  مال عین اینکه از است عبارت وقف.... دارد می اشعار

 منظـر  از ،اسـت  مسـلم  و محـرز  کـه  آنچه نتیجه در مدنی قانون از 55 ماده از مستفاد

 و صـادر  آن رد بـه  حکـم  الًآم و نگردیده تشخیص موازین مطابق خواهان دعوي دادگاه

قانون آیـین دادرسـی    351دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده  معموالً .»گردد می اعالم

کـه  گیـرد  ند. گاهی هم دادگاه تصـمیمی مـی  کتلقی می »قرار« گونه آراء را، اینمدنی

 20/6/1391 مـورخ  00596 شـماره  دادنامـه مانند  ؛حتی قابلیت تلقی به قرار هم ندارد

 ...آقـاي  دعـوي  وصـــ درخص«که در آن آمده است:  تهران حقوقی عمومی 214 شعبه

 از ناشی خسارات مطالبه و 1389/  6/ 25 مورخ داوري رأي بطالن بر ریدا ...طرفیت به

 قـرارداد  تاریخ اینکه لحاظ با داور، رأي در تدقیق پرونده، محتویات به توجه با دادرسی

 مهلت پایان به – مفهوماً -تعیینی داور سوي از اعالمی قرارداد فسخ اعالم یافته، خاتمه

 اثبـات  جهـت  دلیلـی  اینکـه  بـه  عنایـت  بـا  اسـت،  تلقـی  سـابق  وضـع  به اعاده و اقدام

 454 مـاده  از اسـتفاده  بـا  نگردیده، ارائه دعوي موضوع داوري رأي بطالن و اعتباري بی

 اعتـراض  رد بر رأي نیت، حسن و صحت اصول از استعانت و مدنی دادرسی ینیآ قانون

  .»گردد می صادر

کـه مشـخص    ياگونـه به باشد روشن و حیصر دیبا خوانده تیحکم دادگاه در محکوم ،دوم

بـا   یاحکـام مـدن   يقـانون اجـرا   27محکـوم شـده اسـت. مـاده      يزیبه چه چ قاًیدقباشد خوانده 

رده اسـت  ـــ رر کــاجمال و ابهام باشد مق يفرض که ممکن است حکم دادگاه دارا نیا ینیب شیپ
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 یـا  اجمـال  از کـه  احکـام  اجـراي  به مربوط اختالفات همچنین حکم مفاد بهراجع اختالفات«که: 

ـیدگی  کرده صادر را حکم که دادگاهی در شود حادث بهمحکوم یا حکم ابهام امـا   ،»شـود  مـی  رس

 3 مـاده  طبـق  حکـم  آن نباشـد،  نیمع دادگاه حکم موضوع که باشد يااگر ابهام و اجمال به اندازه

ـند  ارینادر امـا بسـ   ياوهیش. بود نخواهد اجرا قابل یمدن احکام ياجرا قانون  یسـ ینويرأدر  دهیپس

 جـه ینت بخـش  در و کـرده  جـدا  هـم  از را جهینت و موجهه اسباب و مقدمه دادگاه که دارد ودــوج

مـورخ   8809978311500641دادنامـه شـماره    .کنـد یمـ  صـادر  را خـود  حکـم  حیصـر  طوربه

ـتان کرمانشـاه     14/10/1388 از  یکـ یصادرشده از شعبه پانزدهم دادگـاه عمومی(حقـوقی) شهرس

 مـــ حک نیچنـ  نیـ ا  جـه ینتکه دادگاه پس از مقدمه و اسباب موجهه در قسمت  هاستنمونه نیا

شـده بـه   تـــ رداخــغ پـــ خواهـان را تـا مبل   يدادگاه دعـوا ، فوق مراتب به تیبا عنا«: است داده

ـتنداً و  صیتشـخ  ،ثابت يو توسط دگانیدانیز ـی آقـانون   519و  198بـه مـواد    مس  یدادرسـ  نی

بـه شـرح    مـه یقـانون ب  19و  1مـواد   زیو ن 1347... مصوب ياجبار مهیقانون ب 6ماده  زیو ن یمدن

ت ـــ رداخــپ ــ 1دارد: یـــ الم مـــ در و اعـــ خوانده در حق خواهـان صا  تیحکم به محکوم ریز

 نـه یهز بابـت  الیـ ر 580/721/2پرداخت مبلغ  ـ2 ؛خواسته اصل بابت الیر 000/579/138مبلغ 

ـته  ی. مـابق يبـدو  مرحلـه  در لیالوکاله وک حق بابت الیر 486/978/4پرداخت ـ 3 ؛یدادرس  خواس

 بـه  حکـم  دادگـاه  و است لیبالدل، است نکرده پرداخت دگانید انیز به یخواهان که بابت آن وجه

  .»دداریصادر و اعالم م ،آن بطالن

  دادگاه رأيمستند بودن  .3.2

حکـم   قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاه بایـد   3قانون اساسی و ماده  167اصل 

خود را به قوانین مدون، منابع معتبر اسالمی، فتاواي معتبـر و اصـول حقـوقی مسـتند     

خـود   رأيالذکر آمده است، دادگاه در ابتدا بایـد  مبناي ترتیبی که در مواد فوق کند. بر

را با استناد به قانون صـادر کنـد و در صـورت امکـان اسـتخراج حکـم از قـانون نوبـت         

دادگـاه   ،اوالً :استناد به قانون باید توجه داشت کـه  درموردسید. منابع دیگر نخواهد ر به

و بـه آن   بیابـد  ،کنـد باید قانون ماهوي و شکلی مناسب دعوا و حکمی را که صادر مـی 

 رأيبایـد بـا اسـباب موجهـه      ،استناد کند. همچنین مواد قانونی مورد استناد در حکـم 

صادره با یکی از مواد قـانونی مطابقـت داشـته،     رأيتناسب داشته باشد و چنانچه مفاد 

اي که داراي معنـاي دیگـري اسـت تطبیـق داده شـده      لکن اسباب توجیهی آن با ماده
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عـدم وجـود    ،ثانیـاً  .)؛ق. آ. د. م 373خواهد بود (ماده  رأيباشد، موجب نقض فرجامی 

کنـد و دادگـاه   دعوا دادگاه را از استناد به قانون معاف نمـی  درموردحکم صریح قانونی 

و بیابـد  باید با توجه به مفهوم و روح قوانینی که با موضوع ارتباط دارند، حکم قضیه را 

توان یافـت   هاي زیادي را مینمونه عملادر کند. درصحکم،  ،با استناد به قوانین مذکور

کنند که یکی از آنهـا در اینجـا   می رأيکه قضات با این شکل از استناد اقدام به صدور 

الیحـه قـانونی اصـالح قسـمتی از قـانون تجـارت ممانعـت         253شود. در ماده کر میذ

عمدي از حضور دارنده سهم در هریک از جلسات مجامع عمومی صاحبان سـهام جـرم   

ویژه در جایی که تعـداد  اي، بهشده در چنین جلسهتلقی شده اما تکلیف تصمیم گرفته

ؤثر باشد، روشن نشده اسـت. در دادنامـه   گیري ماي نیست که در تصمیمسهم به اندازه

دادگاه عمومی تهران، استدالل شـده اسـت کـه     11شعبه  8/11/90مورخ  994شماره 

حضور یا عدم حضور خواهان تأثیري در تشکیل جلسه و اتخاذ تصـمیمات شـرکت   «... 

لذا دعوي خواهـان را   ،نداشته است و با فرض عدم حضور نیز اثري بر آن مترتب نیست

قانون اصـالح قسـمتی از قـانون تجـارت      88و  87به مواد  مستنداًتشخیص و  ،اردغیرو

ایـن اسـتدالل از سـوي دادگـاه      .»نمایـد  صـادر و اعـالم مـی    ،حقی خواهانحکم بر بی

همـان قـانون    99و  97تجدیدنظر پذیرفته نشده و دادگاه مذکور بـا اسـتفاده از مـواد    

مبنی بر حق حضور دارنده سهم در جلسـه مجمـع عمـومی و بـه دلیـل عـدم رعایـت        

قـانون مـذکور حکـم     270مقررات قانونی در ارتباط با تشکیل جلسه با استناد به ماده 

  1تجلسه موضوع دعوا داده است.بطالن صور به

قاضـی بایـد بـا     ،آن یا متعارض بـودن آن  احتصرعدم در صورت عدم وجود قانون یا 

مراجعه به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر و با استناد به آنها حکم خـود را صـادر کنـد.    

قـانون   167کـه در اصـل   طورهمـان  اوالً، :درباره استناد به این منابع باید توجه داشـت کـه  

قانون آیین دادرسی مدنی آمده، قاضی باید در هنگام اسـتناد، قـانون را بـر     3اساسی و ماده 

 .به منـابع یـا فتـاواي معتبـر اسـتناد نکنـد       ،دارد و با وجود قانون مصوببدیگر منابع مقدم 

اي از مـواد  قانون صـریحی نباشـد امـا از مجموعـه     ،با قضیهارتباط در  فرض اگربه همچنین
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هم قاضی باید حکـم مسـتخرج از قـوانین را مقـدم      قانونی حکم آن قابل استخراج باشد، باز

اي مغایر با حکم مسـتخرج از  تواند با استناد به منابع یا فتاواي معتبر به نتیجهبشمارد و نمی

فتاوایی که مراجـع تقلیـد حاضـر در پاسـخ یکـی از       ،ثانیاً 1قوانین برسد و به آن استناد کند.

ـ   دهند و توسـط شـخص ذي  ب دعوا میاصحا شـود،  یـــ اد مـــ ه آن استنـنفـع در دادگـاه ب

د بر ذهن قاضی مسلط شده و او را از کوشش به رسـیدن حکمـی عادالنـه مطـابق بـا      ــنبای

کننـده  شده توسط سؤالطرح مسئلهاوضاع و احوال پرونده بازدارد. چنین فتاوایی با توجه به 

بنـابراین، قضـات    .شـوند رسیدگی و فصل خصومت صادر مـی  طرفه و نه در مقامطور یکبه

ایی، دیگر فتاوي مشـهور را نیـز مـدنظر قـرار دهنـد.      اودر هنگام روبرو شدن با چنین فت دبای

ن نیسـت، بسـیاري از   طور فتاواي معتبر روشچون مفهوم منابع معتبر اسالمی و همین ،ثالثاً

و نـه  شـمار آورد  بـه منابع معتبـر   جزوتوان که نه می - » قاعده الضرر«جمله قواعد فقهی از

مـورد اسـتناد قـرار     هـا  دادگاه مفاد و داللت آنها، مکرر در آراء بدون توجه به - فتاوي معتبر 

تـوان  گیرد که حکم قضیه را مـی گیرند و از قضا بیشتر این استنادها در جایی صورت میمی

 مــورخ 857 شـماره  دادنامـه  اســتنادهاي ،بـراي مثـال  از قـوانین موضـوعه اسـتخراج کــرد.    

 بنـابراین  «...تهران قابل توجـه اسـت:    عمومی دادگاه 215 شعبه از شدهصادر 19/10/1391

 هزینـه  و دادگسـتري  رسـمی  کارشناس توسط شدهتعیین خسارات میزان تا خواهان دعواي

 ولیتئمسـ  قـانون  2 و 1 مـدنی  قـانون  335 مـواد  بـه   مستنداً دادگاه و بوده ثابت کارشناس

 حـق  در ... پرداخت به را دوم ردیف خوانده الضرر قاعده و اساسی قانون چهلم اصل و مدنی

    .»نماید می محکوم خواهان

 زیـ ن یاسـتناد بـه اصـول حقـوق     یمـدن  یدادرسـ  نییقانون آ 3در ماده  تیدرنها

استناد به آنها  طیکه شرا یدر موضع خود و زمان دیبا یشده است. اصول حقوق ینیب شیپ

که در آراء بدون وجـود   یاز اصول یکیمثال،  ي. برارندیفراهم باشد، مورد استناد قرار گ

 داتـــ مستن از یکـ ی. قراردادهاست صحت اصل رد،یگیالزم مورد استناد قرار م طیشرا

 اصل 31/1/91 مورخ 910055 ارهــشم هــامــدادن در تهران یعموم دادگاه 105 شعبه

  
)، 1385 سـوم،  چاپ انتشار، یسهام شرکت(تهران: حقوق،  فلسفه ان،ینک: ناصر کاتوز شتریاطالع ب ي. برا1

 .407 ص، 247 ش، 2ج
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 910-675شماره  دادنامه یط تهران استان دنظریتجد دادگاه 35 شعبه که بوده صحت

با این استدالل که اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که  26/6/91مورخ 

نمونـه دیگـر    1دادگاه بـدوي را فسـخ کـرده اسـت.     رأيوقوع اصل قرارداد محرز باشد، 

ت در اسناد تجاري است. مطـابق مفـاد   استناد به اصل تجریدي بودن یا استقالل امضائا

سـند تجـاري را   که ده سند تجاري برقرار شده، هرکسی ــع دارنــن اصل که به نفــای

 مسئول ،دارنده کند، مستقالً در برابرِ، ظهرنویس یا ضامن امضا میصادرکنندهبه عنوان 

سـند از   صـادرکننده تواند با استناد به عـدم اهلیـت   است و براي مثال، ظهرنویس نمی

طبیعتاً این اصل در جایی قابل اسـتناد خواهـد بـود کـه سـند       2مبري شود. مسئولیت

تجاري داراي امضاکنندگان متعددي است و یکـی از امضـاکنندگان سـند بـه ایراداتـی      

 نیتاکنندگان در مقابل دارنده با حسنمانند عدم اهلیت، جعلی بودن امضاي دیگر امض

شده در دعاوي مطالبه وجه چک و سفته دیـده  آراء صادرمتوسل شود اما در بسیاري از 

شـود. در  به این اصل استناد می صادرکنندهشود که در دعواي دارنده بالفصل علیه می

عمـومی تهـران    دادگـاه  44 شـعبه  9109972160900222 شماره قسمتی از دادنامه

 رخوانده دایـ  طرفیت هخواهان ب سوي از روحهــمط ويــدع وصــدرخص«ده است:ــآم

 اصل به استناد با هاي... شماره به سفته چهار فقره صدور بابت مبلغ... مطالبه خواسته به

 گـردد، مـی  محسوب آنها جزء نیز سفته که تجاري اسناد يامضا بودن منجز و تجریدي

 و تشـخیص  ،موجـه  و وارد را مطروحـه  دعـوي  دادگـاه  نیـت، حسـن  با دارنده مقابل در

 پرداخـت  بـه  خوانده محکومیت به حکم یادشده ... قانون 309 الی 307 مواد به مستنداً

مجموع اسـتناد  . در»نماید می المــاع و صادر ،واستهــخ اصل تـباب رـــارالذکــم مبلغ

یا مستدل جلوه دادن آن بلکه در مواقع نیـاز و   رأيین زیبراي تاصول نباید  گونه اینبه 

  متقن انجام شود. رأيمنظور صدور به
   

  
  .128 ص ،91) سال یاستان تهران (حقوق دنظریدادگاه تجد ییقضا يآرا مجموعه. به نقل از: 1

 عـا ی؛ رب65، ص 3) ج1374(تهـران: دادگسـتر، چـاپ نخسـت،      تجـارت  حقوق ،یتهرانستوده حسن: نک. 2

  .53، ص3) ج1376(تهران: سمت، چاپ سوم،  تجارت حقوق ،ینیاسک
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  نتیجه

 برخـی از آراء  اینکـه رغـم  ایـن اسـت کـه علـی     شـود از این مقال منتج میآنچه 

و هـم از نظـر    نگارشی ترتیبجهت محتواي پرباري دارند اما درمجموع هم از  ها دادگاه

اي مشتمل توانند با تنظیم مقدمهمی ها دادگاه. هستنداشکاالت فراوان داراي  ،استدالل

تـر  و ادله طرفین و نیز بیـان دقیـق   تمجموع وقایع پرونده و سپس ارزیابی استدالالبر 

مبانی علمی استدالل خود و با استناد به قـوانین موضـوعه و عنـداللزوم، منـابع معتبـر      

ی را صادر کنند که هـم  ــر و اصول حقوقی و حتی عرف آرائــعتبی و فتاوي مــاسالم

اي علمی به رویه قضـایی ببخشـند.   ند و هم چهرهبه طریقی عادالنه فصل خصومت کن

ان یـک  قضات به هر دعوایی بـه عنـو  سو از یک اینکهدست نخواهد آمد مگر این مهم به

که باید با روش درست حقوقی و با در نظر گرفتن حقـوق طـرفین و   قضیه علمی مهم، 

سـوي  و از  بنگرنـد مجموع اوضاع و احوال جامعه و نه به عنوان رفع یک تکلیف اداري، 

اندیشـی  ویژه بـا چـاره  الزم، به بیرامدیران عالی قوه قضاییه با در پیش گرفتن تددیگر، 

  فضاي مساعدي را براي قضات فراهم کنند. ،آمارگرایی نقیصهبراي 
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