مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 496

"دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
 -۱دعوای ورشکستگی.
 -۲دعاوی راجع به اصل نکاح ،فسخ آن ،طالق و نسب".

Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

۱397/03/۲9
7/97/643
شماره پرونده96-۱39-490 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره /9/۲۱0ن۱۲۱/96/

مورخ96/3/۱0

به شماره ثبت وارده  6۱6مورخ

.۱396/3/۲۱نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
ماده  496قانون آیین دادرسی در امور مدنی موارد غیر قابل ارجاع به داوری را بر شمرده است که از امور
مربوط به خانواده فقط اصل نکاح و فسخ آن ،طالق و نسب را بیان کرده است که دعوای مهریه و نفقه
جزء آنها نمی باشد .بنابراین دعوای مهریه و نفقه نیز ،با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است و
مسائلی مانند حق حبس زوجه نسبت به مهریه و تمکین او در رابطه با نفقه ،مانع از ارجاع اختالف به
داوری نیست .با توجه به مراتب فوق رأی صادر شده توسط داور در چهارچوب مقررات قانونی قابل
اجراست؛ مگر آنکه دادگاه طیق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی ،بطالن آن را اعالم کرده
باشد/.ت

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
89/5/30
7/3۱44
شماره پرونده89-۱39-603 :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

بازگشت به استعالم شماره  ۲40/86/37مورخ ۱389/4/۱5نظریه مشورتی این اداره کل به شرح
زیراعالم می شود:
به موجب مقررات راجع به داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی ،داوری اختصاص به امور مدنی آن هم غیر از دعاوی موضوع ماده  496قانون یادشده را دارد.
بنابراین ارجاع امر جزائی فرض استعالم به داوری اساساً وجاهت قانونی نداشته رأی داوران قابلیت اجراء
نیز ندارد ،مگر آنکه موضوع داوری امور مدنی بوده باشد که دادگاه صالحه در پی درخواست اجرای رأی
با رعایت کلیه مقررات مربوطه به درخواست رسیدگی دستور مقتضی صادر خواهد نمود /.د

مدیرکل اداره حقوقی
واسناد وامورمترجمین قوه قضائیه
دکترحمیدگوینده
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