مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 488

"هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابالغ ،رای داوری را اجرا ننماید ،دادگاه ارجاع کننده دعوا به
داوری و یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع
طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند .اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد".

Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

95/11/16
7/95/2913
شماره پرونده 95-3/1- 2021 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9510110213200599مورخ  1395/10/13نظریه مشورتی این اداره کل به
شرح زیر اعالم می گردد:
برابر ماده  488قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی « دادگاه ارجاع کننده
دعوا به داوری و یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف
ذی نفع طبق رأی داور برگه اجرائی صادر کند» .بنابراین ،هرگاه برگه اجرائی از سوی دادگاهی غیر از
دادگاههای مذکور در این ماده به اشتباه صادر شده باشد ،به نظر می¬رسد باید با استفاده از ماده 11
قانون اجرای احکام مدنی یا مالک آن نسبت به ابطال اجرائیه و اعاده عملیات اجرایی اقدام نماید ،در
فرض استعالم نیز که پس از صدور و ابالغ رأی داوری و اجرای آن توسط دادگاه عمومی حقوقی الف،
متضرر از رأی نسبت به آن اعتراض نموده و النهایه دادگاه عمومی حقوقی ب ،با پذیرش صالحیت خود
حکم بر ابطال رأی داوری صادر و رأی صادره در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است ،دادگاه اجرا کننده
رأی (الف) باید نسبت یه اعاده عملیات اجرایی اقدام کند/.خ .

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه

arbitration.ir

1

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
1397/11/03
7/97/2585
شماره پرونده 97-139-2585 :ح

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

بازگشت به استعالم شماره  1397168002525234مورخ  09/09/1397به شماره ثبت وارده  2585مورخ
 18/09/1397نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
با توجه به اینکه طبق ماده  488قانون آیین دادرسی در امور مدنی رأی داور با صدور اجراییه توسط
دادگاه و طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می¬شود ،مقررات مذکور بر اجرای رأی داوری حاکم
است و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه و رأی داوری نیست .بنابراین در فرض ابطال رأی داور به
موجب حکم قطعی دادگاه پس از اجرای آن ،طبق مقررات ماده  39قانون اجرای احکام مدنی عملیات
اجرایی باید اعاده شود/.ت

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
96/8/21
7/96/1912
شماره پرونده96-3/1-1396 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره /321دک 1مورخ  96/7/15به شماره ثبت وارده 1841مورخ  96/7/25نظریه
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

مشورتی این اداره کل به شرح زیراعالم می شود:
رأی داور بر طبق مواد  485و  488قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
مصوب  1379مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابالغ رأی به او،
طوعاً حکم را اجرا نکرد ،دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل
دعوی را دارد ،مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور ،اجرائیه صادر نماید .بدیهی است پس
از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه ،نیم عشر دولتی برعهده محکو ٌم علیه قرارمی گیرد .بنابراین در
مواردی که موضوع رأی داور مالی است ،نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می شود.
درموارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نگردیده و در نتیجه برای محکو ٌم به مبلغ معینی
در نظر گرفته نشده است ،طبق بند  22ماده  3قانون وصول برخی از درآمدهای  ...موضوع جدول
تغییرتعرفه¬های خدمات قضائی  1396از  400/000ریال تا  1/800/000ریال و مطابق بخشنامه ریاست
محترم قوه قضاییه وصول می شود/ح

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

89/11/16
7/7089
شماره پرونده 89 -139-1514

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

بازگشت به استعالم شماره  1485/1/85مورخ  1389/8/27نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر
اعالم میگردد:
رأی داوری همانند آراء محاکم قضائی باید دارای تاریخ و مشخصات طرفین و در محدوه خواسته بوده و
میزان محکومیت نیز معین شده باشد به نحوی که رأی قابلیت اجراء داشته باشد ،تشخیص درست یا
نادرست بودن رأی داوری در فرض استعالم به عهده مقام قضائی است .در صورتی که رأی داوری به نظر
دادگاه ابهامی نداشته باشد ،به دستور مقام قضائی اجرائیه صادر می شود .ماده  665قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب  1318و ماده  489قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب
 1379مواردی راکه رأی داوری باطل است برشمرده است .تصحیح رأی داوری نیز در محدوده ماده
 309قانون آیین دادرسی مدنی قبل از انقضای مهلت داوری رأساً با داور است و پس از آن تا پایان مهلت
اعتراض به رأی داوری به درخواست هر یك از طرفین یا داور و یا داوران با دادگاه صالحه خواهد بود.
متذکر می گردد درصورتی که درخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت باشد دادگاه قرار ردّ
دادخواست را به استناد ماده  492قانون اخیر الذکر صادر می نماید/.ع

مدیرکل اداره حقوقی
واسنادو امورمترجمین قوه قضائیه
دکترحمید گوینده
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