مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 491

"چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ،در صورت اعتراض
به رای داور و صدور حکم به بطالن آن ،رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطالن رای داور متوقف می
ماند.
تبصره -درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ،رسیدگی به دعوا
در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد".
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

93/7/5
7/93/1555
شماره پرونده93-139-998 :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره چهار/سیار مورخ 93/4/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم
می گردد:
 -1در مواد مختلف قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب  1379و از جمله مواد 491و 492این
قانون از هر دو اصطالح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث
وجود ندارد.
 -2با توجه به تبصره ماده  491قانون فوق الذکر ،در صورت ابطال رأی داور از سوی دادگاه ،رسیدگی به
دعوا با تقدیم دادخواست در دادگاه ذیربط به عمل می آید؛ مگر این که طرفین دعوا مجدداً با انجام
توافق ،دعوای خود را به داوری ارجاع نمایند.
 -3تصحیح رأی داور در محدوده ماده  309قانون آئین دادرسی در امور مدنی قبل از انقضای مهلت
داوری با داوراست و پس از آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور ،به درخواست هر یك از طرفین یا
داور یا داوران ،با دادگاه صالحه خواهد بود.
 -4اشخاص حقوقی فقط زمانی می توانند به عنوان داورانتخاب شوند که مقررات خاصی نظیر مقررات
ناظر به اتاق بازرگانی ،قانون داوری تجارت بین المللی وغیره چنین اجازه¬ای را به آنها داده باشد.
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
مقررات آئین دادرسی در امور مدنی با وجود مواد 462و466و468و469و470و 473ارجاع امر به داوری
شخص حقوقی را تجویز نکرده و ناظر به شخص حقیقی است/.ب
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه
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