مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 471

"درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ،هریک از طرفین می توانند پس از اعالم در جلسه ،در
صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابالغ تا ده روز ،داور تعیین شده را رد کنند ،مگر اینکه
موجبات رد بعدا حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد .دادگاه
پس از وصول اعتراض ،رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین
می کند".
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

1397/11/09
915/97/7
شماره پرونده97-127-915 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9710112169600299مورخ  23/03/1397به شماره ثبت وارده  915مورخ
 10/04/1397نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
با توجه به صدر ماده  469قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بند ششم همان ماده انتخاب شخصی که
دادرسی کیفری با یکی از طرفین دعوا دارد ،به عنوان داور ،با تراضی طرفین بالمانع است و در صورت
حدوث دعوای کیفری بعد از تعیین داور ،طرف دعوای کیفری می تواند طبق ماده  471یادشده داور را رد
کند و سکوت او می¬تواند به معنای قبول ضمنی داور باشد .علی ای¬حال ،رسیدگی و صدور رأی توسط
داور علی رغم اعالم ردّ می¬تواند از مصادیق بند  6ماده  489قانون مذکور باشد.
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
93/9/25
7/93/2337
شماره پرونده 93-127/1-1562

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  9310110350100579مورخ  1393/8/17نظریه مشورتی این اداره کل به
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

شرح زیراعالم می-گردد:
با توجه به مواد  64و  459قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،دادگاه با
دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند .به موجب
ماده  471قانون یاد شده ،در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود ،هر یک از طرفین می توانند پس از
اعالم در جلسه ،درصورت حضور ودرصورت غیبت از تاریخ ابالغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند،
مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت ،روزی است که علت رد حادث
گردد .دادگاه پس از وصول اعتراض ،رسیدگی¬می-نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ،داور
دیگری تعیین می کند .در هر حال ،تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظر خواهی نمی
باشد/.ب
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