مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 484

"داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر
داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ،رایی که با اکثریت صادر می شود مناط
اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد.
ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ،توسط داوران تعیین خواهد شد.
در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ،دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه
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دفتر دادگاه به عمل می اید.
تبصره  -درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختالف بین آنان
شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از
روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابالغ می شود .این مدت با توافق طرفین
قابل تمدید است".
پاسخ  17سوال مربوط به ماده  484می باشد.
1397/10/23
7/97/2865
شماره پرونده96-139-2393 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 -17گرچه مقنن در تبصره ماده  484قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقالب در امور مدنی
 1379برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است ،اما به نظر می¬رسد با توجه به اینکه داوری
همواره باید دارای مدت باشد و اگر طرفین این مدت را تعیین نکنند ،استفاده از مالک تبصره یادشده در
سایر موارد موجه باشد .ماده  14آیین¬نامه داوری در بخش تعاون مصوب  89/6/22وزارت تعاون موید
این استنباط است/.ت
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پاسخ اول سوال مربوط به ماده  484می باشد.
97/3/27
7/97/598
شماره پرونده96-139 -2377 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
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بازگشت به استعالم شماره سیار  1مورخ  96/11/18به شماره ثبت وارده  3099مورخ  96/12/6نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
 -1مفاد تبصره ماده  484قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا
به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد ،دادگاه می-تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛
زیرا اوالً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد
و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمی¬تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند .ثانی ًا از
فراز آخر ماده  474قانون یاد شده که مقرر می-دارد ...« :در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا
مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند ...دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر می-نماید».
استنباط می¬شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود
ندارد .بنابراین دادگاه نمی¬تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
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