مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 470

"کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی
طرفین باشد".

97/9/13
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

7/97/2485
شماره پرونده96-218-2177 :ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به

نامه شماره  500/3972/9030مورخ  10/11/1396به شماره ثبت وارده  2861مورخ

 11/11/1396موضوع استعالم بدون شماره و تاریخ سرکار خانم زهرا کرمی قاضی محترم شورای حل
اختالف شهرستان یزد نظریه مشورتی کمسیون آئین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم
میگردد:
 -1صرف نظر از آنکه ماده  42قانون شورای حل اختالف  1394نص خاص است و قانون خاص مخصص
قانون عام میباشد ،و این ماده ناظر به مواردی است که «شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به
دعاوی و اختالفات رسیدگی میکند» بنابراین در این موارد شخص حقوقی شورا به عنوان داور مورد
توافق طرفین میباشد نه اشخاص حقیقی عضو شورا ،اصوالً اعضای شورای حل اختالف در زمره قضات و
کارمندان شاغل در محاکم قضائی نمیباشند تا مشمول ماده  470قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب درامور مدنی  1379باشند.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
1398/02/30
7/97/1871
شماره پرونده97-139-1871 :

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

مستفاد از مواد  39 ،37و تبصره  2ماده  51قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  1391و ماده
واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ
تحمیلی مصوب  1373و لحاظ تبصره  2ماده  2آییننامه اجرایی این قانون ،قضات حالت اشتغال،
مستخدم شاغل محسوب نمیشوند تا مشمول محدودیت مذکور در ماده  470قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب  1379مبنی بر منع از انجام داوری قرار گیرند.

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

1397/08/20
7/97/2306
شماره پرونده96-139-2380 :ح

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

بازگشت به استعالم شماره سیار  1مورخ  18/11/1396به شماره ثبت وارده  3106مورخ 06/12/1396
نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده  470قانون آیین دادرسی در امور
مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی¬طرفی محاکم قضایی به عنوان
مرجع نظارت بر داوری می¬باشد ،اطالق آن داوری بین¬المللی را نیز در بر می¬گیرد .البته در صورت
پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده ،با توجه به بند  1ماده  36قانون داوری تجاری
بین¬المللی مصوب  ،1376ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و
بین¬المللی ،ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی
وجود ندارد/.ت
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
96/10/13
7/96/2431
 95-127/1 -2440ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  1مورخ  1395/12/1به شماره ثبت وارده  3138مورخ  1395/12/17نظریه
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیراعالم می¬گردد:
اوالً :اطالق عبارت «کلیه قضات» مندرج درماده  470قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در
امور مدنی  1379تمامی دارندگان پایه قضایی (صرف نظر از محل خدمت ایشان) را در بر می گیرد و قید
« شاغل در محاکم قضایی» ناظر به کارمندان دولت است و نه قضات.
ثانیا :از آنجا که محاکم قضائی مذکور در ماده  470قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی  79اصوال ناظر به دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است
بنابراین ،دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به
عنوان داور خالف اصل است ،در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفاء شود و در نتیجه ممنوعیت مزبور
شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی شود/.سا

دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه
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