مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 459

"در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین
نکرده باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در
تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ،یک طرف
می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین
داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند .دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

از تاریخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید .هرگاه تا انقضای مدت
یادشده اقدام نشود ،ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند".
96/07/19
7/96/1646
شماره پرونده95-139-1751:ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  950095مورخ  ،1395/08/23به شماره ثبت وارده  2247مورخ 1395/09/14
نظریه مشورتی کمیسیون آئین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعالم می¬گردد:
 1و -2اوال از مواد  459و  464قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی  79استفاده
میشود در کلیه مواردی که هریک از طرفین ،داور اختصاصی تعیین میکند ،تعیین داور سوم الزامی
است و گرنه انجام داوری مقدور نمیباشد .ثانیا :داوری موضوع مواد  27و  28قانون حمایت خانواده 1391
به طور کلی خارج از شمول مقررات داوری موضوع مواد  454و بعد قانون آئین دادرسی در امور مدنی و
ماهیتا باهم متفاوتند.
 -3صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد ،قانونگذار در برخی از مواد قانون آئین دادرسی در امور
مدنی مانند مواد  490و  491این قانون از اصطالح « ...حکم بر بطالن »....رأی داور و در ماده  492این
قانون از اصطالح «  ...ابطال رأی داور  »...استفاده کرده است و در هر حال رأی دادگاه در این خصوص
جنبه اعالمی دارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور-مدیر کل حقوقی قوه قضائیه
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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

1و _ 2برابر ماده  459قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی « 79در مواردی که
طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در
موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث
تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ،یک طرف می تواند داور خود
را معین کرده به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت
به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهار
نامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدام نشود،
ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند» با توجه به اینکه درخواست تعیین
داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست بنابراین ،مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم
نمی باشد ،آنچه مهم است اینکه دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را
احراز نماید که به طور معمول از مفاد اظهار نامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است ولی اگر دادگاه احراز
این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند ،بال مانع است.
 -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

arbitration.ir

2

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
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

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce
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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
شرح زیراعالم می گردد:
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

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

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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91/6/25
7/1258
شماره پرونده91-139-857
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره 9000/20260/100مورخ91/6/6معطوفاً به استعالم شماره 4375مورخ
91/5/16رئیس محترم کانون سردفتران ودفتریاران نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعالم می
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

شود:
درمقررات قانونی راجع به داوری منعی درجهت انتخاب وپذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران
ودفتریاران وجودندارد لذا انتخاب آنان به عنوان داور درچارچوب مقررات راجع به تعیین داور بالاشکال
است وبا توجه به اینکه انتخاب وتعیین داور یا داوران درقراردادها و اختالفات حقوقی راجع به آنها اعم
از اینکه راجع به امالک باشد یا غیر آن از حقوق وتکالیف قراردادی اصحاب دعوی میباشد ودخالت
دادگاهها صرفاً برای تعیین داورطرف ممتنع فقط درچارچوب مقررات مربوط ازجمله مواد 459به بعد
قانون آیین دادرسی درامور مدنی به درخواست ذینفع انجام میشود لذا توصیه به دادگاههای حقوقی
دراستفاده ازسردفتران ودفتریاران اسناد رسمی به عنوان داور دراختالفات راجعه به امالک درموارد
قانونی ارشاد ًا بالاشکال بنظرمیرسد/.الف

دکترحمیدگوینده
مدیرکل حقوقی،
اسناد وامورمترجمین قوه قضائیه

arbitration.ir

5

