مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 493

"اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ،مگر انکه دالیل اعتراض قوی باشد .دراین صورت دادگاه
قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در
صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد".
96/9/13
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

7/96/2164
شماره پرونده 96-139-1145:ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  1396013000243723مورخ  ،1396/06/06به شماره ثبت وارده  1536مورخ
 1396/06/20نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می¬گردد:
برابر ماده  493قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی ،با اخذ تأمین مناسب قرار
توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد ،به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای
رأی داور است و از جمله بازداشت محکومعلیه در اجرای ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب  ،1394متوقف میشود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تأمین
ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای رأی داور
است ،هرگاه النهایه اعتراض به رأی داور رد شود ،اجرای رأی داوری از محل تأمین مذکور در صورتی
امکانپذیر است که تأمین از اموال خود محکومعلیه (غیر از مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی
که تأمین مذکور را سپردهاند نه تکلیفی به معرفی محکومعلیه برای تداوم بازداشت وی دارند و نه رأی
صادره از محل این تأمین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره  1ماده 3
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  1394است/.ف

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
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96/6/29
7/96/1469
شماره پرونده 96-26-1110:ک
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9030/751/44000مورخ  1396/6/5به شماره ثبت وارده  1492مورخ
 1396/6/13نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعالم میگردد:
 )2اخذ تأمین از معترض به رأی داور ،جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به
اعتراض و صدور حکم قطعی ،موضوع مادهی  493قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی مصوب  ،1379/1/21با تأمین موضوع تبصره یک مادهی  3قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب  1394که ناظر به جلوگیری از حبس محکومعلیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا
ایسار او است ،از حیث مؤدا و محل اعمال متفاوت است ،لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک
مادهی  3قانون اخیرالذکر ،نسبت به تأمین موضوع مادهی  493قانون صدرالذکر ،فاقد وجاهت قانونی
است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی ،در اجرای مفاد رأی داوری،
مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار میگردد.
 )3با عنایت به مالک تبصرهی مادهی  34قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب  ،1356/8/1در فرض
سوال ایداع تأمین مناسب موضوع مادهی  493قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی مصوب  ،1379/1/21از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است/.م

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
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1396/7/3
7/96/1527
شماره پرونده  96-139-1108ح
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9016/522/34001مورخ  96/6/11نظریه مشورتی این اداره کل به شرح
زیراعالم می¬شود:
با توجه به ماده  492قانون آیین دادرسی در امور مدنی که قرار ردّ درخواست ابطال رأی داور را که به
لحاظ خارج از مهلت بودن آن صادر می شود ،قطعی اعالم کرده است ،چنانچه قبل از صدور قرار مذکور،
دادگاه به استناد ماده  493همین قانون با اخذ تامین مناسب قرار توقف و منع اجرای رأی داور را تا پایان
رسیدگی به اعتراض صادر کرده باشد ،با توجه به قطعیت قرار رد درخواست صادره ،تجدید نظر خواهی
خواهان از قرار مذکور مانع رفع اثر از قرار توقف اجرای صادره ،نمی باشد/.ق

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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1396/10/20
7/96/2511
شماره پرونده  96-139-185ح
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  960001مورخ  1396/1/21به شماره ثبت وارده  195مورخ 1396/2/2
نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیراعالم می شود:
در مقررات راجع به داوری ،غیابی بودن رأی داوری پیش بینی نشده است و معترض در مهلت قانونی حق
اعتراض به رأی داور در دادگاه را دارد .لذا اعمال تبصره  2ماده  306قانون آیین دادرسی در امور مدنی
که ناظر به احکام غیابی دادگاهها است ،نسبت به رأی داوری منتفی است و مقنن در ذیل مواد 490
و 493قانون یاد شده ،مقررات خاصی برای توقف رأی داور پیش بینی کرده است وهمچنین ،رأی داور در
موارد مذکور در ماده  489این قانون قابلیت اجرائی ندارد/ .ق.ا

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه

arbitration.ir

4

Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

5

arbitration.ir

