مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 492

"در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر
می نماید .این قرار قطعی است".
05/09/1397
1789/97/7
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

شماره پرونده97-139-1789 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9710112195600462مورخ  10/06/1397به شماره ثبت وارده 1789
مورخ  11/06/1397نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
اوالً :با توجه به اینكه مادّه  490قانون آئين دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقالب در امور مدنی برای
اعتراض و دعوای بطالن رأی داوری ،مهلت تعيين و مادّه 492این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج
از مهلت را نپذیرفته است ،لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری ،خارج از مهلت تقدیم
گردد ،دادگاه نمی¬تواند به موضوع رسيدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر
نماید اما با توجه به صدر مادّه  489همان قانون ،رأی داور در صورتی که مشتمل بر یكی از موارد مذکور
در این مادّه باشد ،باطل است و قابليت اجرایی ندارد ،بنابراین هرگاه از سوی یكی از طرفين ،درخواست
اجرای رأی داور شود ،دادگاه مكلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده ،بررسی کند و اگر
طرف دیگر مدعی بطالن رأی داور باشد ،چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تكليف دادگاه
می¬باشد ،تذکر یكی از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانياً :برابر ماده  11قانون اجرای احكام مدنی هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهی شده باشد ،دادگاه
می¬تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفين به اقتضای مورد ،اجرائيه را ابطال یا تصحيح نماید یا
عمليات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد/.ت

دکتر محمد علی شاه حیدری پور -مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
1396/7/3
7/96/1527
شماره پرونده  96-139-1108ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9016/522/34001مورخ  96/6/11نظریه مشورتی این اداره کل به شرح
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

زیراعالم می¬شود:
با توجه به ماده  492قانون آیين 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  493همين قانون با اخذ تامين مناسب قرار توقف و منع اجرای رأی داور را تا پایان
رسيدگی به اعتراض صادر کرده باشد ،با توجه به قطعيت 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 حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

arbitration.ir
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

96/9/5
7/96/2069
شماره پرونده 96-139-1075ح

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

بازگشت به استعالم شماره  34001/481/9016مورخ 5/6/96

به شماره ثبت وارده  1429مورخ

 1396/6/6نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعالم می گردد:
 -1در مواد مختلف قانون آئين دادرسی در امور مدنی مصوب  1379و از جمله مواد  491و 492این قانون،
از هر دو اصطالح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بين این دو تفاوتی از این حيث وجود
ندارد.
 -2با توجه به صدر مادّه  489قانون آیين دادرسی در امور مدنی ،رأی داور در صورتی که مشتمل بر یكی
از موارد مذکور در این مادّه باشد ،باطل است و قابليت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یكی از
طرفين ،درخواست اجرای رأی داور شود ،دادگاه مكلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد
شده ،بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطالن رأی داور باشد ،چون بررسی رأی داور قبل از صدور
دستور اجرا ،تكليف دادگاه می باشد ،تذکر یكی از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت/.د

دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

89/10/20
7/6452
شماره پرونده89 – 127/1-1473 :
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به پرسش شماره  410/56/89مورخ  1389/10/4نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر
اعالم می¬گردد:
قطعی بودن قرار رّد درخواست ابطال رأی داور مذکور در ماده  492قانون آیين دادرسی در امور مدنی
مشروط به تقدیم درخواست مذکور خارج از مهلت قانونی است .و در فرضی که دادگاه بدوی اشتباه ًا
درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت تلقی و باستناد ماده 492

قرار رّد آن را صادر نموُد با

توجه به این که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غير مالی محسوب است دادگاه تجدیدنظر با توجه
به بند ب ماده  331و بند الف ماده  332قانون مرقوم در صورت احراز از اشتباه قرار مذکور را نقض و
پرونده را جهت رسيدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می-کند/.ع

مدیرکل اداره حقوقی واسنادو امور مترجمین قوه قضائیه
دکترحمید گوینده
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

پاسخ اول سوال مربوط به ماده  492می باشد.
97/3/30
7/97/672
96-139-2378ح
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره سيارر  1مورخ  96/11/18به شماره ثبت وارده  3101مورخ  96/12/6نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می گردد.
-1قرار رد درخواست ابطال رأی داور که با استناد به ماده  492قانون آیين دادرسی در امور مدنی صادر
شده است ،طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعيت آراء مقرر شده در ماده  330قانون یاد شده
قطعی است .بنابراین،حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان ابطال رأی داوری وجود ندارد .شایسته ذکر
است با توجه به صدر ماده  489همان قانون ،رأی داور در صورتی که مشتمل بر یكی از موارد مذکور در
این ماده باشد ،باطل است و قابليت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یكی از طرفين ،درخواست
اجرای رأی داور شود ،دادگاه مكلف است رأی داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده ،بررسی کند و اگر
طرف دیگر مدعی بطالن رأی داور باشد ،چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا ،تكليف دادگاه
می باشد ،تذکر یكی از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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