مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

ماده 461

"هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختالفی باشد دادگاه ابتدا به آن
رسیدگی و اظهار نظر می نماید".
97/4/10
7/97/958
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

شماره پرونده96-127/1-827:ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  14/3مورخ  96/4/31به شماره ثبت وارده  1068مورخ  96/5/8نظریه
مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می¬گردد:
صالحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت¬نامه داوری با خود داور است .از این قاعده تحت عنوان
«قاعده صالحیت نسبت به صالحیت» یاد می¬شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به
مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می¬شود طرفی
که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت¬نامه داوری در دادگاه ،داوری را
به تأخیر اندازد .نظر به مراتب فوق ،منظور از واژه «ابتدا» در ماده  461قانون آیین دادرسی در امور مدنی
این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد  459و  460قانون یاد شده در
دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ،مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت¬نامه داوری
است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید.
به عالوه به استناد بند  7ماده  489قانون مذکور یکی از طرفین می تواند پس از صدور رأی داور و ابالغ
آن ،درخواست صدور حکم به بطالن رأی داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری
بنماید .در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می¬نماید .بنابراین
دادگاه نمی¬تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و
خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطالن یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده
باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند ،داور صالحیت رسدگی به این موارد را برای احراز صالحیت
خود دارد/.ت
دکتر محمد علی شاه حیدری پور-مدیر کل حقوقی قوه قضائیه
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
95/11/12
7/95/2898
شماره پرونده 95-139-661ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره بدون شماره مورخ  95/3/31نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی
این اداره کل به شرح زیراعالم می¬گردد:
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

 -3برابر ماده  461قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  « 79هر گاه نسبت به
اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختالف باشد ،دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر
می نماید» عبارت « اظهار نظر» در این ماده مشعر بر آن است که رسیدگی به اختالف طرفین راجع به
اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری در مقام تعیین داور ،یک رسیدگی ماهوی و ترافعی نیست زیرا در
مورد رسیدگی ترافعی دادگاه باید مبادرت به صدور حکم نماید نه صرفا « اظهار نظر» ضمن اینکه
رسیدگی ترافعی مستلزم طرح دعوی بطالن قرار داد وفق مقررات مربوط است و دادگاه به صرف اعالم
مخالفت یکی از طرفین در مقام تعیین داور مکلف به ورود به رسیدگی ماهوی و صدور حکم در این مورد
نمی باشد .بنابراین در فرض سؤال دادگاه با احراز وجود اختالف در اصل وجود و اعتبار معامله یا قرارداد
داوری و یا بقای آن باید درخواست تعیین داور را رد و شخص ذینفع را به طرح دعوی هدایت کند/.سا
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