مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 454

"کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختالف خود را خواه
در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ،به داوری یک
یا چند نفر ارجاع دهند".

Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

1398/06/26
7/98/437
شماره پرونده 437-139-98 :ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اوالً ،مطابق ماده  454قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  1379داوری منوط
به توافق طرفین است و دادگاه یا دادسرا رأسا نمی تواند اختالفی را به داوری ارجاع دهد .بدیهی است
که اختیارات مقام قضایی در ارجاع موضوع به میانجی گری وفق ماده  82قانون آیین دادرسی کیفری
 1392با تحقق شرایط مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود؛
ثانیا ،صرفا رسیدگی به جنبه خصوصی جرایم مانند ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق طرفین قابل ارجاع
به داوری است/.ت

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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15/11/97
2775/97/7
شماره پرونده 2775-139-97 :ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره /24/210ح/ش 9027/مورخ  25/09/1397به شماره ثبت وارده 2775
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

مورخ  08/10/1397نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
مستفاد از مواد  4 ،3و  5قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1376/5/26و مواد  6و  17آیین¬نامه
اجرایی آن ،صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختالف) امری ترافعی
نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره¬نامه طبق مقررات قانون فوق¬الذکر و انقضای مدت اجاره
باید دستور تخلیه را صادر کند .در حالی¬که طبق ماده  454قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و
انقالب در امور مدنی  1379شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختالفات طرفین است .بنابراین وجود شرط
داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود .البته با
توجه به اینکه اختالفات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد
رسیدگی قرار گیرند ،بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده  17آیین¬نامه
یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و
مرجع صادرکننده دستور مزبور ،ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند ،باید ضمن عدول از دستور
تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند/.ح

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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97/6/27
7/97/1945
شماره پرونده 1677-139-96 :ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

بازگشت به استعالم شماره  9027/1821/600مورخ  30/08/1396به شماره ثبت وارده  2215مورخ 07
1396/09/نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
برابر ماده  454قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  79طرفین می توانند
منازعه و اختالف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند .گرچه قانون در خصوص
نحوه اقدام دادگاه تجدیدنظر در صورت توافق طرفین در مرحله تجدیدنظر برای ارجاع دعوا به داوری
ساکت است ،اما با توجه به اینکه اوالً آنچه ارجاع به داوری می¬شود «دعوا» است نه «تجدیدنظرخواهی
از رأی نخستین» و ثانیاً مادام¬که رأی بدوی (ولو غیرقطعی) نقض نشده است با عنایت به مالک ماده
 103قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رأی احیان ًا معارض از سوی داور
وجود ندارد و نقض رأی دادگاه به وسیله داور نیز برخالف موازین است ،دادگاه تجدیدنظر باید با نقض
رأی بدوی ،پرونده را به این دادگاه جهت ارجاع به داوری ارسال دارد؛ همانگونه که در ماده  494قانون
یاد شده در موارد ارجاع به داوری در مرحله فرجامی پرونده باید به دادگاه صادرکننده رأی
فرجام¬خواسته ارسال شود .بدیهی است در موارد ماده  494اخیرالذکر نیز ارسال پرونده به دادگاه
صادرکننده رأی فرجام¬خواسته با توجه به اصول و مبانی فوق¬الذکر و به قرینه «یا مورد از موارد ارجاع
به داوری تشخیص داده شود» دیوان عالی کشور رأی مذکور را نقض و سپس پرونده را به دادگاه مزبور
ارسال دارد/.ت
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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پاسخ سوال دوم مربوط به ماده  454می باشد.
94/6/16
7/94/ 1559
94-139-50
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عطف به استعالم شماره 9310113427200660مورخ  1393/12/3نظریه مشورتی کمیسیون آئین
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیراعالم می گردد:
-1صرفنظر از مصداق خاصی که در استعالم مطرح شده است ،با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی
داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل  139قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران و ماده  457قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1379در ارجاع
امر به داوری ،با توجه به ماده  488قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه
ال اجرای رأی داوری،
دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  ،1365/8/15محرز است که او ً
مشمول ماده واحده فوق الذکر می گردد و ثانیاً طبق ماده  522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی ،از جمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ¬علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص
ساالنه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  ،1365شرط تمکن وقتی
محقق می شود که محکو ٌم به در بودجه منظور و پادار شده باشد .و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات
دولتی ،منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ،لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد
بدیهی است ،پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم
تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال  ،1365صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بالمانع می
باشد .ضمناً با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به
شهرداری¬ها مصوب  ، 1361شهرد اری¬ها نیز وضع مشابهی دارند.
-2با توجه به ماده  454قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه ،بین طرفین درخصوص
تعیین خسارت تأخیر تأدیه ،توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد ،رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر
تأدیه مربوط به محکومٌ به ،در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود/.ق
دکتر محمد علی شاه حیدری پور-مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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