مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 481

"در موارد زیر داوری از بین می رود :
 -1با تراضی کتبی طرفین دعوا.
 -۲با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا".
پاسخ سوال  1۲و  13در مورد ماده  481می باشد.
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

1397/10/۲3
7/97/۲865
شماره پرونده96-139-۲393 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 -1۲با عنایت به ماده  454قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  1379ارجاع
به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها ،با توافق طرفین
نیز از بین می رود .چنانکه مقنن در بند  1ماده  481قانون یادشده به این امر تصریح کرده است و درج
حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد .با این
حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن ،قبل یا بعد از رجوع به داوری ،باید حسب مورد
با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ،قصد مشترک طرفین احراز شود.
 -13مستفاد از ماده  481قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  1379که مقرر
می¬دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می¬رود این است که بقای داوری
مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری
(ابالغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق ،داوری نیز منتفی می شود.

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

95/9/۲8
7/95/۲46۲
شماره پرونده95-139-66۲ح

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

بازگشت به استعالم شماره735/95مورخ  95/4/15نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این
اداره کل به شرح زیراعالم می¬گردد:
1و-۲در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت نماید ،شرط داوری نسبت به وی از بین
ال از بین می رود و مورد شمول بند
می¬رود ولی اگر موضوع اختالف غیر قابل تجزیه باشد شرط داوری ک ا
 ۲ماده  481قانون آیین دادرسی مدنی است واگر موضوع اختالف قابل تجزیه و تفکیک باشد شرط
داوری نسبت به الباقی اصحاب دعوی به قوت خود باقی است/.ش

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه
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