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 بنام خدا

 

 یو قواعد داور امهنن ییآ

 ایران و خدمات وابسته یرانیکشت تشکل ملی یمرکز داور

 

 اول فصل

 یاتکل

 یفتعار -1 ماده

 ؛باشندیم یرز یمعان ی، دارااندرفتهبه کار  یداور یینآ ینکه در ا اصطالحاتی

، عبارت است از شودیم یدهنام «یداور یینآ»پس  ینکه از ا« ایران و خدمات وابسته یرانیانجمن کشت یو قواعد داور یینآ»الف( 

 به کار گرفته خواهد شد. اوریارجاع شده به مرکز د یالملل ینو ب یداخل یهااختالف یهمقررات حاضر که در کل

که در زمان انعقاد  یقیحق یا یاشخاص حقوق ینراجع به روابط و معامالت ب یو دعاو هااختالفعبارت است از  «یداخل یداور»( ب

در زمان  یداور یناز طرف یکیآن است که  «یالملل ینب یتجار یداور»باشند و  یرانتبعه ا یرانا ینبه موجب قوان ی،موافقت نامه داور

 نباشد. یرانتبعه ا یران،ا ینطبق قوان وریانعقاد موافقت نامه دا

منظور از  ی،در موافقت نامه داور یا یداور یینآ ینمتن در ا یاقداوران است مگر آنکه با توجه به س یأته یااعم از داور واحد « داور»( پ

 باشد. یداور یأته یاز اعضا یکیداور، 

ایران و خدمات وابسته  یرانین کشتانجم یرهمد یاته یمبه موجب تصمایران و خدمات وابسته  یرانیانجمن کشت «یمرکز داور»( ت

 .است یدهگرد یلتشک

 . شودیم یمتنظ یداور یینآ ینا 35که طبق ماده  یعبارت است از صورتجلسه ا «یقرارنامه داور»ث( 

چند  یا یککه در  یاز اختالفات یبعض یاحداقل دو طرف، که به موجب آن حل و فصل تمام  یناست ب یتوافق «یموافقت نامه داور»ج( 

و  یرانیانجمن کشت یداورمرکز به  رخ دهد،  یندهممکن است در آ یابوجود آمده  یقرارداد یرغ یا یاعم از قرارداد ینمع یرابطه حقوق

به صورت قرارداد  یادر ضمن قرارداد و  یممکن است به صورت شرط داور یشود. موافقت نامه داورمی  ارجاعایران  خدمات وابسته

تشخیص دبیر منوط به  یمرکز بوده و ارجاع به داور یگر یانجیبه م یمتضمن ارجاع مقدمات،  یجداگانه باشد و عالوه بر ارجاع به داور

 .است ینعدم حصول سازش طرفکل مرکز مبنی بر 

جهت  ین،طرف یاایران و خدمات وابسته  انییرانجمن کشتدبیر کل منتخب  «یانجیم»عبارت است از مداخله و تالش  «یگر یانجیم»( چ

مذاکرات و مبادله اطالعات  یلتالش خود را به تسه یانجی. میگر یانجیحل و فصل اختالف با توجه به موافقت نامه مراجعه به م یلتسه

 که  یاسازندهو  مؤثر  یهاراه حل  یشنهادمختلف و پ یهاحلراه  سنجش  ینبه تفاهم و همچن  ینطرف یقو تشو یب، و ترغ بین طرفین
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در خصوص  ینتا طرف کندیمتالش  ین،خود به طرف یباشد، مصروف نموده و در خاتمه ضمن ارائه نظر کتب ینمتضمن صرفه و صالح طرف

اه ر تواندینم یانجی. میندمنعقد و امضاء نما یرشحل مورد پذ اهر یحاو ینامه اشساز یاآن توافق نموده و با مساعدت او موافقت نامه 

 ندارد. یرأصدور  یبرا یاریکند و اخت یلرا بر طرفین تحم یحل

  یعملکرد مرکز داور -۲ ماده

بدون آنکه  دهدیمانجام  یداور یانجر یریتنظارت و مد ی،سازمانده ی،خود را از طریق هماهنگ یاراتو اخت یفوظا یالف( مرکز داور

 کند. یخود مباشرت به داور

 خود را انجام خواهد داد. یاراتو اخت یفوظا ،مقررات مرکز یرو سا یداور یینآ ینمطابق با ا ی( مرکز داورب

 یرأاز آنکه  یناننموده و جهت اطم یو داوران مرکز همکار ینبا طرف یوقفه داور یو ب یحصح یانجر ینتأمبه منظور  ی( مرکز داورپ

در چارچوب قانون تمام توان خود را به کار خواهد  «یداور یرأ» یاجرا یلتسه یبرا ینمطابق قانون قابل اجراء است، و همچن یداور

 گرفت.

 قلمرو اجرا -3 ماده

نشده  یاباشد مطرح شده  ییخود را اعم از آنکه در مراجع قضا یهااختالفدر  یداور توانندیماقامه دعوا دارند،  یتکه اهل ی( اشخاصالف

قرارداد یا تفاهم نامه یا طریق از  یادشده، ی. تراضیندارجاع نما یبه مرکز داور ی،باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراض

آن از  یو قبول عمل یداور یشنهادبه مرکز و پ یناز طرف یکیمراجعه  نیز می تواند با و خواهد بود  یشرط داور یاموافقتنامه تعهد نامه یا 

 د.گردطرف مقابل احراز  یهناح

 یدگیمقررات مرتبط رس یرو سا یداور یینآ ین، مطابق مقررات اشودیمارجاع  یکه به مرکز داور ییهااختالفو  یدعاو یه( به کلب

 .شودیم

 درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

   
 داوری به اختالف ارجاع تقاضای  -الف

 طرفین از هریک اقامتگاه نشانی و پدر نام,  خانوادگی نام و نام  -ب

 است شده اختالف بروز به منجر که احوالی و اوضاع نیز و اختالف ماهیت توضیح  -پ

 تعیین مبلغ خواسته بنظر خواهان  -ج

 و ..... داوری نامه موافقت یا داوری شرط  -د

این شرط با ارجاع یا  کرد خواهد تعیینبه تشخیص دبیر کل مرکز  تخصصی داوران فهرست بین از مرکز که داوری صالحیت قبول -ه 

 پذیرش داوری مرکز جاری خواهد گشت .

 به پاسخ))  جهت را آن از ای نسخه ،مقرر های هزینه وصول همچنین و آن ضمایم و داوری درخواست دریافت از پس مرکز داوری -و 

 ابالغ خواهد کردو یا هر شیوه تایید شده توسط مرکز داوری پست سفارشی ایمیل ،  از طریقا خواندگان ی خوانده به(( داوری درخواست

 .که بمنزله ابالغ قانونی تلقی خواهد گشت

 همان بین رابطه همان  مورد در دیگری اختالف قبالا  که باشد  حقوقی رابطه به راجع  داوری درخواست موضوع  اختالف چنانچه -ض 
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از طرفین ادعای مطروحه در  هریک درخواست به میتواند مرکز داوری, است شده طرح مرکز در نامه آئین این مقررات مطابق طرفین 

تا به هر دو ادعا تواماا نزد مرجع داوری واحدی  یا در استمرار آن وارد نماید درخواست داوری جدید را در داوری سابق ادغام کرده

 . یا در استمرار آن منتهی به رسیدگی شود رسیدگی شود

 یداور یینآ یرشپذ -4ماده 

و  یداور یینآ ینا و اجرای یتتبع یبرا ینتوافق طرفپذیرش بدون قید و شرط این آیین نامه و به منزله  ی،اختالف به مرکز داور ارجاع

 .باشدیمداوری مقررات مرکز  یرسا

 یمحرمانه بودن داور -۵ ماده

مشاوران و کارشناسان منصوب آنان،  یندگان،وکالء و نما ین،محرمانه است. طرف ،گیردیمو قواعد انجام  یینآ ینکه مطابق با ا داوری

و  یقاز اسناد، حقا یک یچمتعهدند که ه ی،و کمک داوران و مرکز داور هایمنش، و مرکز  ، کارشناسان منصوب داورهایانجیمداوران، 

برابر قانون پاسخگو و مسئول جبران زیان و  در غیر آن اشخاص ثالث فاش نسازند یرا برا یداور یانجر یا الفمسائل مربوط به اخت یرسا

 خسارات وارده به طرفین ، مرکز و اشخاص ثالث می باشند.

 را اقرار می نمایند. مرکز داوری با شروع به همکاری با مرکز ، اطالع و تبعیت خود از آیین نامه 5تبصره : اشخاص موضوع ماده 

 یرادانصراف از حق ا -۶ ماده

) در مهلت مقرر یاو  فوراا ی،قابل عدول موافقتنامه داور یطشرا یاو  یداور یینآ ینمقررات ا یتبا علم به عدم رعا یناز طرف یکهر چنانچه

خود  یرادفرض خواهد شد که از حق ا ینرا ادامه دهد، چن یخود را مطرح نکند و داور یراد، ا روز پس از ابالغ فرایند داوری ( 3حداکثر 

 صرفنظر کرده است.

 : اثبات ورود ایراد از طریق ابالغ رسمی به مرکز یا دریافت رسید ثبت نامه  در دبیرخانه مرکز خواهد بود.تبصره 

 فصل دوم

 یداور یانجر

 یداور ادخواستد -7ماده 

مشتمل بر تاریخ وصول  یدیرس یرخانهکند و دب یممرکز تسل یرخانهدادخواست و اسناد و مدارک مربوط را به دب یدبا یداور ی( متقاضالف

 خواهد داد. یلتحو یدادخواست و شماره پرونده به و

 باشد: یرمشتمل بر موارد ز یدبا یب( دادخواست داور

نسخه باشد. ضمائم دادخواست مشتمل است بر  یکداوران به عالوه  یابه تعداد خواندگان و داور  یدآن با یماوراق دادخواست و ضما -١

هم چنین کلیه نسخ نیز می بایستی بصورت  .انداختالفدر ارتباط و مؤثر در  یااز آنها است  یکه اختالف ناش یدارکاسناد و م یاقرارداد 

 مجازی در اختیار مرکز داوری قرار گیرد .

که  یو شماره تلفن و هر گونه اسناد مثبت سمت در صورت یکیو الکترون یپست ینشان یت،همراه با ذکر تابع ینمشخصات کامل طرف -٢

 با وکالت طرح شده باشد. یندگیدعوا به نما
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که خواهان در دست دارد و  یلیکه موجب بروز اختالف شده و ذکر منشاء ادعا و دال یعیرابطه با قرارداد و وقا یتدرباره ماه یحتوض -3

 یدقصد استناد به شهادت را دارد با قصد استناد به آنها را دارد. چنانچه خواهان یداور یانکه در جر یلیدال ینو همچن نمایدیمارائه 

 دادخواست شود. یمهو ضم یمتنظ یداور یینآ ینا ۴۸مطابق با بند )ب( ماده  کتبیشهادتنامه 

 باشد. یمال یرخواسته دعوا و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غ یینتع -۴

 .یموافقت نامه جداگانه داور یا یدرباره شرط داور یحتوض -5

 ) و نیز خوانده ( خواهان  یداور اختصاص یمعرفتمایل در صورت  -۶

   اختصاصی داور« انتصاب یهابالغ»از  یانسخهارائه  -۷

 ی.الملل ینب یدر داور) صرفا ( و قانون حاکم  یو قواعد حقوق یزبان داور ی،اظهار نظر در خصوص محل داور -۸

 مرحله ینمتعلقه در ا یداور هایینههزمدرک مثبت پرداخت  -۹

که به  یمدت مناسب یا ( روز5) پنجتا ظرف مدت  کندیمبه خواهان ابالغ داوری باشد، مرکز  ینواقص یدارا یچنانچه دادخواست داور( پ

 یفینشده، تکل یلکه دادخواست تکم ی، نسبت به رفع نواقص اقدام کند و تا زمانشودیم یینتع کل مرکزدرخواست خواهان و موافقت دبیر

دستور ختم پرونده را صادر کل مرکز  یرنسبت به رفع نواقص اقدام نکند، دب یادشده. چنانچه خواهان در مدت شودینم یجادمرکز ا یبرا

 .کندیم

 یانجیدعوت شود. در م یگر یانجیمذاکره و م یبا مراجعه به مرکز در خواست کند که طرف او برا تواندیم یگر یانجیم یت( متقاض

 .شودینم یترعا یمقررات مختص داور یگر

 باشد یرمشتمل بر موارد ز یدبا یگر یانجیخواست م در

که به  یو شماره تلفن و هرگونه اسناد مثبت سمت در صورت یکیو الکترون یپست یهمراه با ذکر نشان ینمشخصات کامل طرف -١

 .شودیماقدام  یا وکالت یندگینما

 .یکه موجب بروز اختالف شده و دالیل متقاض یعیرابطه با قرارداد و وقا یتدرباره ماه یحتوض -٢

 .داندیمخود را مستحق آن  یآنچه متقاض یینتع -3

 یانجی.در صورت امکان، اظهار نظر در مورد شخص م -۴

 مرحله ینمتعلقه در ا میانجی گری هایینهمدرک مثبت پرداخت هز -5

 توام یدگیرس -۸ماده 

و درحال  اندکردهمطرح شکایت  داوری  نسبت به آن ادعا در مرکز قبالا ینباشد که طرف یراجع به موضوع ی( چنانچه دادخواست داورالف

و ارجاع داوری اخیر نیازمند توافق و  خواهد شد یدگیبه هر دو ادعا به صورت توام رس هاطرفاز  یکخواست هر، به دراست  رسیدگی

 پذیرش مجدد داوری نخواهد بود.
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 پاسخ خوانده -9 ماده

به خوانده  ییآن را جهت پاسخگو یمهاز دادخواست و اسناد و مدارک ضم یانسخهمرکز  یرخانهدب ، یدادخواست داور یافتاز در( پس الف

( روز و ١۰ظرف ده ) یداخل یدر داور یدبا دهکند. خوان یمو تسل یمهخود ضم یحهرا به ال هتا همزمان با پاسخ، مدرک مثبت می نمایدابالغ 

 یممرکز تسل یرخانهباشد به دب یلمشتمل بر موارد ذ یدخود را که با یابالغ، پاسخ کتب یخ( روز از تار3۰) یظرف س یالملل ینب یدر داور

 کند:

و شماره تلفن و حسب مورد هر گونه اسناد مثبت سمت، در  یکیو الکترون یپست ینشان یت،مشخصات کامل خوانده همراه با ذکر تابع -١

 .یدبا وکالت به عمل آ یندگیکه دفاع به نما یصورت

که  یو اسناد و مدارک یلآنها و اعالم مدافعات و ذکر کلیه دال یحکم یا یموضوع یو مبان یرادات، ذکر اهاخواستهپاسخ به ادعاها و  -٢

در  یداوران و نگهدار یاابالغ به طرف و داور  یبرا یکاف یهانسخهمدارک مورد استناد را در  ید. خوانده باکندیمدفاع به آنها استناد  یبرا

 کند. یمو تسل یمهبه الیحه خود ضم روندهپ

 .برساندرا به اطالع خواهان  یوصول پاسخ خوانده به دادخواست داور مخیر است مرکز یرخانه( دبب

 متقابل یدعوا -10ماده 

که  کند یممرکز تسل یرخانهخواهان، دادخواست خود را به دب یضمن پاسخ به ادعا یدداشته باشد با یمتقابل ی( چنانچه خوانده ادعاالف

 باید حاوی نکات ذیل باشد:

 نام و نام خانوادگی و نشانی اقامتگاه خوانده -١

 است شده اختالف بروز به منجر که احوالی و اوضاع و اختالف ماهیت مورد در نظر اظهار - ٢

 خواهان خواسته به پاسخ - 3

 بین المللی باشد اظهار نظر در باره قانون حاکم و زبان داوری. داوری چنانچه - ۴

 آن. یلمتقابل و منشاء و دال یادعا یانب - 5

 باشد. یمال یرآن مگر آنکه خواسته غ یمتقابل و بها یذکر خواسته دعوا -۶

  یداور اختصاص یمعرفتمایل در صورت  -۷

 مرحله ینمتعلقه در ا یداور هایینهمدرک مثبت پرداخت هز - ۸

 ینب ی( روز و در داور١۰ظرف ده ) یداخل یدر داور یدو خواهان با کندیمدادخواست متقابل خوانده را به خواهان ابالغ  یرخانه( دبب

 کند. یممرکز تسل یرخانهخود را به دب یابالغ، پاسخ کتب یخ( روز از تار3۰) یظرف س یالملل

 یآثار موافقت نامه داور -11ماده 

، مگر آنکه بنابر شودیمدادخواست انجام  یممطابق مقررات الزم االجراء در زمان تقد یدگیارجاع شده به مرکز، رس هاییداور( در الف

 حاکم باشد. یدگیبر نحوه رس یانعقاد موافقت نامه داور یخقواعد موجود در تار ین،توافق طرف

 ینطرف ینب  ظاهر یاحراز کند که موافقت نامه داور یچنانچه مرکز داور ی،( در صورت امتناع خوانده از پاسخ به دادخواست داورب

 ی، عدم امکان ادامه داور را احراز نکند اوریموافقت نامه د یوجود ظاهر ی. چنانچه مرکز داوریافتادامه خواهد  یمنعقد شده است داور
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در مورد وجود یا فقدان موافقت  یماتخاذ تصم تواندیم یناز طرف یکصورت هر  ین. در اشودیمابالغ  ینمرکز به طرف یرخانهاز طرف دب

 را از دادگاه صالح تقاضا کند. ینامه داور

 یمکند، تصم یرادحوزه شمول آن ا یااعتبار  ی،دعوا قبل از نصب داور نسبت به وجود موافقت نامه داور یناز طرف یک( چنانچه هر پ

 خواهد بود. یمرکز داور دبیرکل مطروحه با یراددر مورد ا یریگ

 تواندیم هیات داوران  /نخواهد بود و داور یداور یانآن مانع جر راحلاز م یکهر  یا یدر جلسات داور یناز طرف یکت( عدم شرکت هر 

 کند. یبر اساس دالئل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأ یدگیبا ادامه رس

داور در  یتبطالن آن نزد داور، موجب زوال صالح یاو  یفقدان قرارداد اصلاثبات  یا ی،اعتبار قرارداد اصل یابه وجود  یراد( صرف اث

را احراز کند. به هر حال شرط  ی. مشروط بر آنکه داور اعتبار موافقت نامه داوریستن یرأو صدور  ینطرف یو ادعاها یراداتبه ا یدگیرس

 است ی، مستقل از قرارداد اصلدهدیمارجاع  یقرارداد را به داور یاز آثار و الزامات قانون یناش یهااختالفبه  یدگیکه رس یداور

دبیرکل مرکز می تواند اشخاصی را که توسط طرفین به عنوان داور منفرد، اختصاصی یا سرداور معرفی می شوند تایید نماید مشروط چ (

م کرده باشد یا اگر اعالمیه او حاوی قید و شرط است بر اینکه داور مزبور اعالمیه مستقل بودن خود را بدون هیچ قید و شرط صادر و تسلی

گزارش شود اگر نظر دبیرکل عدم  مدیرهمورد اعتراض واقع نشده باشد، تایید دبیرکل در این قبیل موارد باید به اولین جلسه بعدی هیات 

 جاع خواهد شد .ار مدیرهتایید شخصی باشد که به عنوان داور منفرد، اختصاصی معرفی شده است موضوع به هیات 

 تعداد داوران و نحوه انتخاب آنان -1۲ ماده

داوران اختصاصی خود را از میان لیست داوران مرکز داوری یا به موجب توافق نامه جداگانه،  یا یضمن موافقت نامه داور توانندیم طرفین

 . انتخاب داوران از سوی مرکز خواهد بودبه منزله قبول  یبه مرکز داور ینرجوع طرف خارج از آن انتخاب و معرفی نمایند در عین حال

 یرآن و تخصص داوران و حجم کار و سا یچیدگیو در صورت لزوم با توجه به موضوع دعوا و پ «نفر یک» ، یمرکز داورکل دبیر( الف

دارد،  ودداوران وج یانسبت به داور  یاعتراض یاتا اگر جهات رد  کندیماعالم  ینرا به عنوان داور انتخاب و به طرف «سه نفر»مؤثر،  یطشرا

 یاعتراض یاظرف مهلت مقرر جهات رد موجه  یناز طرف یکاعالم کنند. چنانچه هر  یرخانهروز پس از ابالغ به دب (3) سهظرف مدت 

 ینصورت، هم ینا یرخواهد کرد، در غ یرا انتخاب و معرف ینداور جانش یرد،مرکز آن را بپذ دبیر کلنسبت به داور منتخب اعالم کند و 

 خواهد شد. یمبه او تسل یدگیرس یخود را اعالم کند. پرونده برا یکه داور منتخب قبول

 :شودیمعمل  یرز یبگردد، به ترت یلاز داوران تشک یاتیه اندکردهتوافق  ینکه طرف ی( در مواردب

خود را  یداور اختصاص می بایستی ، شروع داوری یا تقاضای داوری طرف مقابلروز از تاریخ ابالغ  5ظرف مدت  یدبا یناز طرف یکهر -١

 .کند  یانتخاب و معرف

را انتخاب  حسب مورد داور طرف ممتنع یمرکز داوردبیر کل نشوند،  یمعرف ی. ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصیلچنانچه به هر دل -٢

  .نمایدیم یو معرف

 یمرکز داوردبیر کل با  گرددیممرحله مطرح  ینا سرداور منتخب که در ایاعتراض نسبت به داور  یابه جهات رد  یدگیرس -تبصره

مرکز  یرد،قرار گ یرشپذ ردجهات رد موجه باشد و مو یاکه اعتراض  یاست. در صورت یخصوص قطع یندر ا یمرکز داور یماست و تصم

 .کندیمرا انتخاب  یگریشخص د یادشده یوهبه ش یداور
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 :کندیمداور  ییناقدام به تع یردر موارد ز ینهمچن یمرکز داوردبیر کل  -13ماده 

 سرداور انتخاب کرده باشد. یارا به عنوان داور  یمرکز داور ین،( چنانچه شخص ثالث منتخب طرفالف 

به آنان  یلبه هر دل یانکنند  یدر مهلت مقرر، أعالم قبول یارا رد کنند  یداور یشنهادشده، پ یینسرداور تع یاداوران  یا( چنانچه داور ب

 د.شنبا یدسترس

داور مایل در صورت ت توانندیم ین. طرفشودیمانجام  یداوران معتمد مرکز داور ینداوران از ب یأته یاداور  یینانتخاب و تع -14 ماده

 ی، شخص منتخب دارایمرکز داور یصخود را خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب کنند، مشروط بر آنکه به تشخ اختصاصی

 در موضوع اختالف باشد. یانجام داور یالزم برا یطو تخصص و شرا ییتوانا

 اندکرده یینتع یدر موافقتنامه داور ینکه طرف یطیشرا یهداوران، کل یأته یاداور  یینمکلف است در انتخاب و تع یمرکز داور -تبصره 

 کند. یینرا انتخاب و تع یطاشخاص واجد شرا یانموده و با توجه به موضوع دعوا، شخص  یترا رعا

 حاب دعوا رابطه نسبی یا سببی داشته باشد.با اص یدسرداور نبا یاداور منفرد  -1۵ ماده

 محل داوری -1۶ماده 

 یینتع یداور یاتجهت انجام عمل یگریمحل د ، یمرکز داوردبیر کل  یمخواهد بود. مگر با تصم یدر مقر مرکز داور یمحل انجام داور

 گردد.

را ارائه و  یمدارک ینکه چن یباشد، طرف یگریکه اسناد و مدارک مورد استناد به زبان د یاست و در صورت یفارس یزبان داور -17 ماده

 را الزم بداند. هاآن «یترجمه رسم»کند، مگر آنکه داور  یمو تسل یهرا ته هاآن «یفارسعادی ترجمه » ید، باکندیمبه آنها استناد 

 باشد. یبه زبان داور یدداور با یرأو  هایمتصممذاکرات جلسات، مراسالت،  ین،طرف یلمدارک و دال یح،لوا یهپ( کل

 هایهاخطارابالغ اوراق و اسناد،  -1۸ ماده

 یمرکز داور یرخانهبه وسیله دب یح،تبادل لوا ینارجاع شده به مرکز، ابالغ دادخواست و اوراق مربوط، دستورها و همچن هاییداور( در الف

 .شودیمانجام 

  یناعالم شده توسط طرف هایینشانبه  یداور یرأاوراق، مکاتبات و  یهکل (ب

. شودیماعالم کرده باشند. ابالغ  یداور یانآنان در جر یندگاننما یا یناز طرف یککه هر  یگرید یهر نشان یا یدر موافقتنامه داور

اوراق به  یرانیا یممکن نباشد، در خصوص اشخاص حقوق هاینشانابالغ در آن  یافوق در دسترس نباشد  هایینشاناز  یک یچچنانچه ه

که در پرونده سابقه  یبه محل یاتجارت  یات محل اقام ینآخر یقیو در مورد اشخاص حق هاشرکتمحل ثبت شده در اداره ثبت  ینآخر

 .شودیمابالغ داشته باشد، ارسال 

 ی،نامه با پست سفارش رسالا ید،در قبال رس یحضور یلتحو یقاز طر در داوری های داخلی و یا بین المللی تواندیمپ( امر ابالغ 

باشد، بنا به نظر  یرندهکه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گ یگریو هر روش د یکدورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترون

 :شودیماوراق مربوط، ابالغ شده محسوب  یل. در موارد ذگیردیمانجام  یمرکز داور
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 محرز باشد؛ یوصول آن به مخاطب به نظر مرکز داور -١

 کرده باشد؛ یمربوط، اقدام یهمخاطب بر طبق ابالغ -٢

 اثبات پاسخ داده باشد؛ مخاطب نفیا یا -3

 .باشد که سابقه ابالغ داشته باشد یابالغ به محل -۴

 واقع شود. یابالغ در جلسه داور -5

)ب( و )پ(  یاست که اوراق مطابق بندها یخیتار یاکرده  یافتاست که مخاطب برگ مربوط را در یخیابالغ، همان تار تاریخ -19ماده 

 مرکز ثبت شده باشد. یرخانهشده محسوب شود و سابقه آن در دب یافتعرفا و نوعة اوراق در یا، ابالغ شده ١۸ماده 

 و مواعد هامهلت -۲0ماده 

 یا یرسم یلروز مهلت، تعط ین. چنانچه آخرشودیمبدون احتساب روز ابالغ و اقدام، محاسبه  یداور یینآ ینمقرر در ا یهامهلتالف( 

داخل در  یکار یرغ یو روزها یرسم یالتروز مهلت محسوب خواهد شد. تعط ینآخر ی،بعد یروز کار ینباشد، نخست یکار یرروز غ

 .شوندیمجزء مهلت محسوب  مواعد

 .شودیمافزوده  یداور یینآ ینمقرر در ا یهامهلت( روز به 3۰) ی، سایران هستند خارج از  یمکه مق یب( نسبت به اشخاص

کند. به  یدرا تمد یداور یینآ ینشده در ا ینیب یشو مواعد پ هامهلت تواندیمکه اوضاع و احوال اقتضاء کند، داور  یدر صورت -۲1ماده 

 عمل کند. یداور یانخود در جر یفو وظا هایتمسئولبتواند به  یناز طرف یککه هر  ینحو

 فصل سوم

 آن یفاتداور، جرح داور و تشر یطشرا

 داور یطرف یاستقالل و ب -۲۲ماده 

 بیمستقل و  ی،مقرر در موافقت نامه داور یطو شرا یعالوه بر داشتن اوصاف قانون ی،انتخاب تا زمان صدور رأ یخاز تار یدالف( داور با

 نباشد. ینفعطرف بوده و در موضوع دعوا ذ

 یممرکز تسل یرخانهخود امضاء و به دب« استقالل»و  «یطرف یب» ییدتأبر  یمکتوب مبن اییهاعالم ی،همزمان با قبول داور ید( داور باب

 یادشده یهباشد را ذکر کند. چنانچه اعالم یندر استقالل او از طرف یدکه ممکن است موجب ترد یو اوضاع و احوال یاتکند و در آن واقع

. پس از وصول نظرات کندیم یینن تعرا جهت اظهارنظر آنا یابالغ و مهلت ینخانه مراتب را به طرفیرباشد، دب طالعاتیا ینمتضمن چن

 .نمایدیمرا اتخاذ  یمقتض یمنموده و تصم یدگیرس ینداور و اظهارات طرف یهبا توجه به اعالم یمدت مقرر، مرکز داور یانقضا یا ینطرف

 عدم ارسال اعالمیه طی دو روز پس از اعالم قبولی به مفهوم عدم وجود مانع داوری خواهد بود .

و  یطرف یدر ب یدحادث شده و موجب ترد یداور یانکه در جر یهرگونه اوضاع و احوال و رخداد یپس از شروع داور ید( داور باپ

 اعالم کند. ینمرکز و طرف یرخانهبه دب یو به صورت کتب فوراااستقالل او گردد را 
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مرکز متوجه دبیر کل و  یتیمسئولهیچ گونه ، نکند یترا رعا یتماده صداقت و حسن ن ینادشده در ای یفتکال ی( چنانچه داور در اجرات

در صورت کشف این واقعه قبل از صدور یا ابالغ رای، دبیرکل می تواند داور را خلع و مجددا نسبت به انتخاب داور  نخواهد بود. یداور

 اقدام نماید .

 موارد جرح داور -۲3 ماده

 یو اوصاف یقانون یطداور گردد و با داور واجد شرا« استقالل»و  «یطرف یب»موجه در  ید( چنانچه اوضاع و احوال موجود، موجب تردالف

داوران از  یاداور  یینکه پس از تع یلیتنها به استناد دال تواندیم یناز طرف یکنباشد. داور قابل جرح است. هر  اندکرده یینتع ینکه طرف

 ت داشته است را جرح کند.آن مشارک یینکه در تع یا داوریو خود  یشده، داور اختصاص عآن مطل

از موارد  یکیبه عنوان داور انتخاب نمود و داوران مشمول  توانینمبا توافق  یرا حت یراشخاص ز یالملل ینو ب یداخل هاییداور( در ب

 :موجبات جرح را دارند یلذ

 باشد  یدبه طور موجه محل ترد یو استقالل آنان در موضوع داور یطرف یکه ب یاشخاص -١

 ؛هستند یقانون یتکه فاقد اهل یاشخاص -٢

 ؛اندشدهمحروم  یدر اثر آن از داور یادادگاه و  یکه به موجب حکم قطع یاشخاص -3

 ییشاغل در محاکم قضا یقضات و کارمندان ادار -۴

 ینو منصوب کرد مگر با توافق طرف یبه عنوان داور معرف توانینمرا  یراشخاص ز ی،داخل هاییداورپ( در 

 ( سال تمام باشد؛٢5و پنج ) یستکه سن آنان کمتر از ب یکسان -١

 باشند؛ ینفعکه در دعوا ذ یکسان -٢

 تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؟ ینسب یا یطرف دعوا قرابت سبب یککه با  یکسان -3 

 ر آنان باشد؛دعوا مباشر امو طرف دیگر یادعوا باشند  طرف دیگرمباشر  یا یلوک یل،کف یم،که ق یکسان -۴

 دعوا باشند؛ طرف دیگرهمسرانشان وارث  یاکه خود  یکسان -5

دعوا  طرف دیگرتا درجه دوم از طبقه سوم با  یسبب یا یکه قرابت نسب یدعوا با با اشخاص طرف دیگرکه خود با همسرانشان با  یکسان -۶

 داشته باشند؛ یفریک یدارند، در گذشته با حال دعوا

از  یکی یازوجه و  یادعوا  طرف دیگرتا درجه دوم از طبقه سوم او با  یسبب یا ینسب یاز اقربا یکی یاهمسرانشان و  یاکه خود  یکسان -۷

 داشته باشند؛ یحقوق یتا درجه دوم از طبقه سوم او در گذشته با حال دعوا یسبب یا ینسب یاقربا

 .آنان یتکارمندان دولت در حوزه مأمور -۸
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 داور یضجرح و تعو یفاتتشر -۲4ماده 

که جهات رد و  یدر صورت یا ابالغ داوری ،شروع داوری وصول  یخروز از تار (3) سهظرف  یدکه قصد جرح داور را دارد، با یالف( طرف

همراه با ادله و  اییحهال یجرح را ط مذکور،اطالع از اوضاع و احوال  یخ( روز از تار١۰حادث شده، ظرف ده ) یداور یانجرح در جر

 یلتشک یداور یأتکه ه یدر صورت)داوران  یربه داور مربوط و سا یرخانهدب یق، و از طر یمرکز داور یرخانهمدارک مثبت، همزمان به دب

 اعالم کند. یگرشده باشد( و طرف د

 یبرا ی. نظر مرکز داوریردبگ یمآن تصم در مورد یجرح، با بررس یحهال یافتدر یخ( روز از تار۷ظرف هفت ) یدبا یمرکز داوردبیر کل ب( 

 الزم االجراست. یهمگ

قبل از تصمیم گیری در مورد جرح باید از طریق دبیرخانه به داور یا داوران مورد جرح، طرف یا طرف های مقابل و نیز داوری مرکز پ ( 

اظهار نظرهای کتبی هر یک از طرفین و داوران  سایر اعضا ء هیات داوری امکان اظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب را اعطاء کرده باشد

 . در مورد جرح به کلیه طرف ها و داوران ابالغ می شود

قصور  یفهدر انجام وظ یاو  یابدداوران حضور ن یاتدر جلسه شور ه یدو بار متوال یاامتناع ورزد  یچنانچه داور از دادن رأ -۲۵ماده 

 یاو امثال آن، قادر به انجام  یماریاشتغال، ب ی،عدم دسترس ی،طوالن یبتمسافرت، غ یلباز ق یکه به علل یدر صورت ینو همچن ید،نما

 .یدداور نما یگزینیبه جا یمتصم تواندیم یمرکز داور دبیرکل موجه نباشد، یرتأخ دونب یادامه داور

 .یستخود ن یمتصم یلمکلف به اعالم دال یاست و مرکز داور یداور قطع یضتعو یاجرح  قطعیت یا در مورد یمرکز داورنظر  -۲۶ ماده

 ینرا ادامه دهد و ا یداور یانجر تواندیم« وردا»است،  یدگیداور تحت رس یضدرخواست تعو یاکه اعالم جرح  یتا زمان -۲7 ماده

 نخواهد بود. یموضوع مانع اطاله دادرس

 ینداور جانش یینتع -۲۸ ماده

به جهات  یافوت داور، و  یاحجر  یا یناو با توافق طرف یبه علت استعفا یا یداور یینآ ینا ٢5و  ٢۴داور به موجب مواد  یتچنانچه صالح 

 «ینجانش داور»ی داور یینآ ینو ا یحاکم بر داور اتمطابق مقرر یابد،خاتمه  یمرکز داور یصبنا به تشخ اساساا یا یگرد یقانون یلو دال

 .شودیم یینتع

را  یدگیو مدارک موجود در پرونده و اقدامات انجام شده تا زمان انتخاب او رس یلدال ین،طرف یحبا توجه به لوا یدبا ینداور جانش -تبصره

 بداند. یرا ضرور یقبل هاییدگیرساز  یبخش یاتمام  یدموجه تجد یلادامه دهد، مگر آنکه به دال

 چهارم فصل

 داور یتصالح

 یتدر مورد صالح یماتخاذ تصم -۲9 ماده

کند.  یماتخاذ تصم ااثبات یانفیا و  ی،درباره وجود و اعتبار موافقت نامه داور ینخود و همچن یتدر مورد حدود صالح تواندیم( داور الف

در هر صورت جهات رد و یا پذیرش این بند در  داور است. یاراخت ینا یرشبه منزله پذ ی،به مرکز داور یو دعاو هااختالفارجاع 

 مرکز داوری است .صالحیت دبیرکل 
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« موافقت نامه مستقل»قرارداد باشد، به عنوان  یکاز  یکه به صورت جزئ در توافقنامه یا تعهدنامه یا هر مکتوب دیگری ی( شرط داورب

عتبار عدم ا یاندارد و به منزله بطالن  یدر شرط داور یریاثر بودن اصل قرارداد، تاث یداور در خصوص بطالن و ملغ یم. تصمشودیم یتلق

 مندرج در قرارداد نخواهد بود. یشرط داور

. یدنما یرادا فورااپس از اطالع  یدبا یناز طرف یکخود خارج شود، هر یتاز حدود صالح یدگیرس یانچنانچه داور در جر -30ماده 

 یراددر مورد ا تواندیم. داور یردخارج از موعد را بپذ یرادا تواندیمدهد،  یصرا موجه تشخ یراددر ا یرتأخده داور یادشچنانچه در موارد 

 کند. یماتخاذ تصم یماهو یرأحادث شده، ضمن صدور  یدگیرس ینکه سبب آن در ح «یتخروج از حدود صالح»

 دستور موقت -31ماده 

دستور موقت  یناز طرف یکاست، به درخواست هر  یفور یفتکل ییندر امور مربوط به موضوع اختالف که محتاج به تع تواندیمالف( داور 

و ارجاع  یدر آن مشخص شود. توافق نامه داور یفور لیفتک یینجهات ضرورت تع یامستدل بوده و جهت  یدصادر کند. دستور موقت با

به  زممل ینب است و طرفمناس ینداور در صدور دستور موقت و اخذ تأم یاراتاخت یرش، به منزله پذ یبه مرکز داور یو دعاو هااختالف

 .باشندیممفاد دستور  یترعا

 .شودیمارجاع  یدستور موقت، به مرکز داور یاز اجرا یدر مورد خسارت ناش یناختالف طرف یا( هرگونه ادعا ب

 یمناسب ینتأمدستور موقت،  یاز اجرا یناش یدستور موقت، به منظور جبران خسارت احتمال یدستور دهد که متقاض تواندیم( داور پ

 بسپارد. ینزد مرکز داور یمانند وجه نقد، اوراق و اسناد بهادار با ضمانت نامه بانک

 فصل پنجم

 یداور یدگیرس

 پرونده به داور یمتسل -3۲ ماده

 یو امضا یانتخاب و پس از اخذ قبول یمرکز داوردبیر کل داوران توسط  یاته یامهلت مقرر، داور  یپس از وصول پاسخ خوانده با انقضا

 .نمایدیم یمتسل رداوربه داور با س یدگیمرکز پرونده را جهت رس یرخانه، دب«اعالم نامه استقالل»

 در صورت وجود توافقنامه داوری، ارائه پرونده به داور تابع این ماده نیست . تبصره :

 یاداره داور - 33ماده 

 است.« سرداور»داوران با  یأته یلبرعهده داور وأحد و در صورت تشک یداور جلسهالف( اداره 

از  یکبه هر  یطرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داور یبر اساس مساوات و به صورت ب یدبا ین،و داور با طرف ی( رفتار مرکز داورب

 دفاع و ارائه دالیل داده شود. یاطرح ادعا  یبرا یآنان فرصت کاف

 در آیین داوریو جانشینی آنان  یندهنما یا یلوک -34 ماده

مشخصات کامل و  یدنامه با ی. در معرفیدنما یمعرف کتبااو مشاور انتخاب و  یندهنما یا یلخود وک یبرا تواندیم یناز طرف یک( هر الف

 شود. یحآنان تصر یارسمت و حدود اخت ینکننده و همچن یو شماره تلفن اشخاص مزبور و طرف معرف یکیو الکترون یپست ینشان
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 یشرکت نموده و ط یداور یانخود در جر یاراتدرحدود اخت ،یرأاز صدور  یشتا پ توانندیم یناز طرف یکهر یندگانو نما( وکالء ب

 .ینداقدامات مربوط را اجراء نما یرپاسخ پرداخته و سا یابه طرح ادعا  یحلوا

وکالتنامه خالف  یانامه  ینان است مگر آنکه در معرفکننده آ یبه منزله ابالغ به طرف معرف یندگان( ابالغ اوراق مربوط به وکالء و نماپ

 شده باشد. یحأن تصر

شده  یحتصر یندهنما یا یلبه وک یرأوکالتنامه لزوم ابالغ  یانامه  یمگر آنکه در برگ معرف گرددیمابالغ  ینبه طرف «یداور یرأ»( ت

 باشد.

 بمنزله اقدامات اصیل )خواهان، خوانده( می باشد .ث( اظهارات، مکتوبات، توافقات و ... وکیل، نماینده طرفین 

 یقرارنامه داور -3۵ماده 

  کند.می یمرا تنظ «یقرارنامه داور» یحلوا ینپرونده، بر اساس آخر یلپس از تحو مرکز

 باشد: یرمشتمل بر موارد ز یدبا یداور قرارنامه

 نام و مشخصات کامل طرفین؛ -١

 به آنجا ارسال شود؛ یدداور با یرأو  یداور یانکه اوراق و مکاتبات در جر یناقامتگاه طرف ینشان -٢

و  یمرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته اصل ینکه در ا یاز آنان و تا حدود یکو خواسته هر  یناز ادعاها و مدافعات طرف یاخالصه -3

 ؛خواسته متقابل

 شود؛ یریگ یمدر خصوص آنها تصم یدکه با یمحل نزاع و موضوعات یردر صورت امکان، تحر -۴

 داوران یانام و مشخصات داور  -5

 (؛یالملل ینب هاییداور)در  یو زبان داور یمحل داور -۶

 ؛حاکم بر موضوع دعوا یو قواعد حقوق ینقوان -۷

کارشناس، نحوه  ییننحوه تع ی،مدت داور یدو تمد یینتع یاراخت یلشده به داور از قب یضتفو یاراتذکر اخت دبیرکل حسب تشخیص -۸

 ینانصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضم یابر اساس صلح و سازش  یصدور رأ یاراستماع اظهارات کارشناس و شهود، اخت

 دستور موقت؛ یمناسب برا

دید کننده صالحیت و )عدم درج، ته الزم باشد. یداور یقحل و فصل اختالف از طر یکه برا یگریو موضوع د یارهر گونه اخت -۹

 اختیارات داوری نیست(

 سد.میرو داور  (در صورت لزوم) ینطرف یبه امضا یقرارنامه داور -١۰
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 ادعا و دفاع یلتکم یااصالح  - 3۶ماده 

 یحهال یناول یامتقابل،  یا یاعالم خود در دادخواست اصل یناز آنچه که در آخر یرغ «یدفاع» یا« ادعا» تواندینم یناز طرف یک یچالف( ه

 یاادعا  یتداور با توجه به ماه یا دتوافق کرده باشن یگریبه نحو د ینمگر آنکه طرف ید،ذکر نموده را مطرح نما یقرارنامه داور یا یهدفاع

به  ندهد. یصو الطمه به حقوق او تشخ یگرنسبت به طرف د یضتبع یا یدگیدر رس یراوضاع و احوال، آن را موجب تأخ یردفاع جدید و سا

 یاو در صورت اصالح  ددخارج گر یموافقت نامه داور یاباشد که از حدود شرط  یبه نحو تواندینمدفاع  یاادعا  یلتکم یاهر حال، اصالح 

 داده شود. ییبه طرف مقابل اجازه و مهلت مناسب جهت پاسخ گو یدبا یل،تکم

را  یداور هایینههز تواندیمکند، مرکز  یلتکم یاخود را اصالح  یاتدفاع یامتقابل  یدادخواست، دعوامبلغ  ین،از طرف یکیب( چنانچه 

 .یدنما یلتعد

 قانون حاکم -37ماده 

 مفاد ذیل صادر میگردد. بر اساس   «یداور یرأ»الف( 

 مفاد بارنامه  -

 قرارداد و توافقات طرفین  -

 عرف و ضوابط رایج داخلی و بین المللی  -

 قانون و قواعد حقوقی  -

  قانون مدنی ۹بین المللی موضوع ماده  کنوانسیون های -

انتخاب نکرده باشند، طبق  راقانون حاکم  ینرا اعمال کند و چنانچه طرف ینقانون منتخب طرف یدداور با یالملل ینب هاییداورب( در 

 دهد. یو مطابق آن رأ یینرا تع« قانون حاکم»دهد  یصکه مناسب تشخ یقواعد حل تعارض

، شودینمآن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن  یماهو ینکشور به عنوان قانون حاکم، به منزله ارجاع به قوان یکقانون  یینپ( تع

 کرده باشند. فقتوا یگریبه نحو د ینمگر آنکه طرف

 .یدنما یتحاکم بر آن را رعا «ضوابط رایج عرف و »و  یردبگ یمتصم« بارنامه ومفاد قرارداد »موارد مطابق  یهدر کل یدت( داور با

به او داده  یاریاخت ینچن یحااصر یندهد که طرف یمصالحه و عدل و انصاف، رأ ی،حق دارد بر اساس کدخدامنش یث( داور در صورت

 باشند.

 یدگیاستماع و رس لسهج -3۸ماده 

دهد که  یصچنانچه داور با توجه به موضوع پرونده تشخ. شودیمنظر او انجام  یرپرونده به داور، ز یمپس از تسل یحالف( هرگونه تبادل لوا

صادر کند،  ینموده و رأ یدگیموجود رس یلو اسناد و دال یحبر اساس لوا صرفاا تواندیم یست،ن یشترب یو بررس یحبه تکرار تبادل لوا یازن

 .گیردیمصورت داور تصمیم  ینکه در ا ید،جلسه استماع نماتقاضای  یناز طرف یکیمگر آنکه 

و  یخبا ذکر تار تواندیممالحظه اصول اسناد و مدارک را الزم بداند،  یا یناز طرف یحب( چنانچه داور با توجه به موضوع پرونده اخذ توض

 یاموضوعات ،  یدگیرس یلتسه یبرا تواندیمابالغ کند. داور  ینرا صادر و به طرف یلارائه دال یاجلسه استماع  یلتشک دستورساعت، 

 برساند. ینبه اطالع طرفاز طریق مرکز داوری و  ییندر جلسه استماع پاسخ داده شود را تع یدکه با یسؤاالت
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موعد جلسه را  یدبداند، با یجلسه را ضرور یلتشک ینطرف تنداتو مس یلاموال و دال یرسا ینهمعا یاکاال  یبازرس یپ( چنانچه داور برا

 .یدابالغ نما از طریق مرکز داوری  یابندحضور  یدکه با یاشخاص یرو سا ینو به طرف یینتع

در مرکز اموال و مستندات را  یبازرس یا(، یاتیه یجلسات شور )در داور یاجلسات استماع  ین،پس از مشورت با طرف تواندیمت( داور 

 .دهد  یلتشکداوری 

خالف آن توافق کنند و داور با  یبه طور کتب یناست، مگر آنکه طرف «یرعلنیغ»و مستندات  یلبه دال یدگیث( جلسات استماع و رس

 الزم را به عمل آورد. یهااقدامو اطالعات محرمانه،  یحفظ اسرار تجار یبرا ید. به هرحال داور بایدموافقت نما یجلسه علن یلتشک

 یزمشاور خود را ن تواندیم نیاز طرف یک، و هرشودیم یلآنان تشک یندگاننما یاوکالء  یا ینبا حضور طرف یدگیج( جلسات استماع و رس

 .دهدیمرا مورد نظر قرار  یحهجلسه نخواهد بود و داور مفاد ال یلمانع از تشک یحهبه همراه داشته باشد. ارسال ال

 یجلسه بعد یلجلسه با تشک یدتجد یبرا یدمتناوب برگزار گردد. داور با یا یمتوال یدر روزها تواندیم یدگی( جلسات استماع و رسچ

 معقول داشته و آن را در صورتجلسه ذکر کند. یهتوج

به اطالع داور  یدگیجلسه استماع و رس یروز قبل از برگزار (٢) دوتوافق کنند و در خواست خود را حداقل ظرف  ین( چنانچه طرفح

 د.جلسه را خواهد دا یصوت یا یریبداند، دستور ضبط تصو یضرور یهداور بنا به اوضاع و احوال قض یابرسانند 

ادله و  یا یحهاز آنان ابالغ کند ال یکبه هر یا یددعوت نما یحتوض یادا یرا برا ینطرف یدگی،در هر مرحله از رس تواندیم( داور خ

 .یرددر نظر بگ یطرف مقابل را به نحو مقتض یارائه کند، مشروط بر آنکه حقوق دفاع یلیمستندات تکم

 و مدارک یحلوا یمقصور در تسل - 39ماده 

از خوانده هم  یحنکند و داور با اخذ توض یمو مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسل یحخواهان بدون عذر موجه، لوا نانچهالف( چ

 را صادر خواهد کرد. یصادر کند، قرار ابطال دادخواست داور ینتواند رأ

تقابل  یدر پاسخ به دعوا یحهکه خواهان از تسلیم ال یصورت در ینهمچن ید،قصور نما یاامتناع  یهدفاع یحهب( چنانچه خوانده از تسلیم ال

بر  ید،نما یمتقابل خوانده تلق یدعوا یاخواهان  یقبول ادعا یقصور را به معنا یاکند، داور بدون آنکه امتناع  یکوتاه یا یخوانده خوددار

 خواهد کرد. یمو اتخاذ تصم یدگیاساس مدارک موجود در پرونده رس

 یمدارک و ادله مورد استناد خوددار ،ارائه اسناد  یااستماع  رسیدگی ،  پس از ابالغ ، از حضور در جلسه فیناز طر یکپ( چنانچه هر

 یادا یبرا یکه با دعوت قبل یرا اتخاذ کند. در صورت یمقتض یمنموده و تصم یدگیبر اساس مدارک موجود رس تواندیمکند، داور 

صادر کند، قرار ابطال دادخواست  یرأ یدعو یتدر ماه یحبدون اخذ توض تواندحاضر نشوند و داور هم ن یناز طرف یک یچه یح،توض

 در این صورت هزینه داوری مسترد نمیگردد . .نمایدیمرا صادر  یداور

 یلو ارائه دال یرشپذ -40ماده 

و  یلقواعد مربوط به ارائه و اخذ دال توانندیم، «از فرصت برابر یبرخوردار»و  «یتساو»اصول  یتو با رعا یکدیگربا توافق  ینالف( طرف

 دهند. ییرو اوضاع و احوال خاص اختالف تغ یازبا توجه به ن امستندات ر
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 یبه دانش تخصص تواندیمادله و مستندات با داور است. داور  یدعوا و ارزش اثبات یتدر ماه یلدال یرتأثارتباط و  یصتشخ یرش،( پذب

 .یداستناد نما یزخود ن

اخذ آن ادله و  یکه برا یاجلسهکه طرف مقابل قصد ارائه آنها را دارد و  یاز ادله و مستندات یبه نحو مقتض یدبا یناز طرف یک( هرپ

 ، مطلع گردد.گرددیم یلمستندات تشک

 یمارک مورد استناد خود را به داور تسلمد یه،اول یحتبادل لوا یا یدادخواست داور یمحسب مورد، در زمان تسل یدبا یناز طرف یک( هرت

به نحو  ینداور قابل ارائه در جلسه استماع نخواهد بود مگر آنکه طرف یتبدون رضا یگریمدرک د یچمدارک، ه ینا ی. به استثنایدنما

 باشند. هتوافق کرد یگرید

 یهتوص یناست را به طرف یدمف یداور یانجر یعو تسر یلتسه یکه به نظر او برا یمطالب یل،در رابطه با نحوه ارائه دال تواندیمث( داور 

 داوریآنها در موضوع  یرتأثو نحوه ارتباط و  یهخود را ته یلاز اسناد و مدارک و دال یبخواهد تا فهرست یناز طرف تواندیم ین. همچنیدنما

غیر » یا« مرتبط یرغ»که  را یموارد ی،بررس پس از تواندیم. داور یندنما یمرا به طور روشن در آن ذکر کنند و ظرف مدت مقرر تسل

 یارا ارائه و مورد بحث قرار دهند که به روشن شدن تمام و  یو مدارک یلبخواهد تنها دال ینداده حذف نموده و از طرف یصتشخ« مؤثر

 .کندیمکمک  یاز موضوع داور یبخش

 یستیبا یابد،مالحظه أصول اسناد ضرورت  یااسناد ارائه شده با اصل  یرتطبیق تصو یدگی،داور در هر مرحله از رس یص( چنانچه به تشخج

سند را از عداد  تواندیمارائه گردد. در صورت عدم ارائه داور  ینیمالحظه و بازب یبرا کندیمکه داور مقرر  یظرف مهلت« اصول اسناد»

 .یدخارج نما یلدال

 یا تقاضای یکی از طرفین جلب نظر کارشناس رسمی در موضوعات مورد دعوی صورت می پذیرد. داور چ( حسب تشخیص

 یرسم یترجمهنسخه  یکاست، همراه با  هازبان یگرکه به د یدستور دهد که اسناد و مدارک تواندیمداور  یالملل ینب هاییداور( در ح

 گردد. یمتسل «یزبان داور»آنها به 

 طرف مقابل یااسناد و مدارک موجود نزد ثالث  - 41 ماده

 ید ظرفبا یرباشد، طرف اخ یگردر دسترس طرف د یاطرف، نزد  یک یاز مدارک مورد استناد، حسب ادعا یبعض یا( چنانچه تمام الف

در دسترس بودن  یا را به داور ارائه دهد. در صورت اقرار به داشتن یمهلت مقرر پاسخ خود و در صورت صحت ادعا، مدارک استناد

. شودیمارائه آنها داده  یبه طرف مهلت مناسب برا ی،عدم اعتراض به ادعا در مهلت مقرر و احراز ارتباط مدرک با موضوع داور یامدارک 

تعلل در  یااو بوده و امتناع  یانکه مدرک مذکور مخالف منافع طرف ممتنع و به ز یداستنباط نما ینچن تواندیمداور  رائه،در صورت عدم ا

 .یدنما یارائه سند را از قرائن مثبت به سود استناد کننده تلق

دارنده مدارک را معذور دانسته و پس از مشورت با  تواندیمارائه سند توسط طرف مقابل ممکن نباشد، داور  یل( چنانچه به هر دلب

و تنها در  یبر حفظ اطالعات محرمانه از او بخواهد تا مدارک را بررس یمبنکارشناس مورد وثوق را انتخاب و ضمن اخذ تعهد  ین،طرف

شده کارشناس متعهد به حفظ اطالعات محرمانه بوده و  یمدارک بررس یداور گزارش دهد. نسبت به محتوا واستحدود موضوع دعوا و خ

 داور افشاء کند. یبرا یاشخاص ثالث و طرف مقابل و حت یآن را برا یدنبا

 یلباشد و استناد کننده نتواند آنها را تحص یردولتیو غ یسازمان دولت یاطرف نزد شخص ثالث  یکانچه مدارک مورد استناد ( چنپ

سند را در ظرف  یاکسب اطالع از مدارک اتخاذ و  یالزم را برا یرتداب یقانون یاراتدر چارچوب اخت تواندیمبنا به درخواست او داور  ید،نما
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ارتباط و اثر مدارک بر  یلدر مورد مدارک مزبور را ارائه و دال یکاف ییاتجز یمشروط بر آنکه طرف متقاض ید،نما درخواست ینمع یمهلت

 .نماید را احراز یمدارک نسبت به موضوع داور ینا یرتأثکند و داور ارتباط و  یانرا ب یحاصل از داور یجنتا

از دستور ارائه سند، اخذ  یاخارج کرده،  یلرا از عداد دال یمدرک تواندیم یروارد زخود در م یصبه تشخ یا ین( داور به درخواست طرفت

 عدول کند یمحل یبازرس یاشهادت  یتوضیح، ادا

 دعوا. یتمؤثر نبودن در ماه یا یفقدان ارتباط کاف -١

 .باشدیمبر موضوع حاکم  یداور یاته یصکه به تشخ یاحرفهو  یقواعد اخالق یا یقانون یتمصون یاوجود مانع  -٢

 یح.توض یادا یادر صورت ارائه مدارک  یو قانون یرمتعارفغ یتو تحمیل مسئول یجادا -3

 شواهد و قرائن معقول. یا یلطبق دال یل،دل یارفتن سند  یناز ب یامفقود شدن  -۴

 داور. یصبه تشخ یفن یا یغلبه جنبه محرمانه بودن در اسرار تجار -5

 .شده یداور در مورد مدارک طبقه بند یصبه تشخ یسازمان یتحساس یا یاسیاص سغلبه جنبه خ - ۶

 داور. یصبه تشخ ینطرف یغلبه مالحظات عدل و انصاف و برابر -۷

و مستندات، توام با محافظت از اسناد و مفاد  یلو کسب دال یرشپذ یبرا تواندیمماده، داور  ین( بند )ت( ا۶( و )5( در مورد شقوق )ث

 .یدو اعالم نما ینیب یشرا پ یبخش یناناطم یوهمحرمانه ش

 شهادت -4۲ماده 

 ، فرصت دفاع یندر اول یدمدافعات خود قصد دارد به شهادت شهود استناد کند، با یاجهت اثبات ادعا  یناز طرف یکالف( چنانچه هر 

 یمؤدا یرکند. در صورت احراز تأث یمبه داور تسل کتباارا  یمشخصات کامل شهود و موضوع شهادت آنان و ارتباط آن با موضوع داور

شرکت در  یشهود را برا القتضاءو عندا ینو طرف ییناستماع شهادت تع یبرا یاجلسهداور  ی ، شهود و ارتباط آن با موضوع دعو شهادت

 .کندیمجلسه دعوت 

 یص. تشخیندرا ارائه نما اندکردهآنان استناد  یکه به گواه یشهود یاظهارات کتب ، بخواهد ظرف مدت مقرر یناز طرف تواندیمب( داور 

 :باشد یرشامل اطالعات ز یدنامه شهود با با داور است. شهادت ینامه کتب شهادت یارزش اثبات

، هامهارتاز سوابق،  یدر صورت وجود؛ و شرح یناز طرف یککامل شاهد؛ روابط گذشته و حال او با هر یو نشان ینام و نام خانوادگ -١

 یتبوده و شرح آن مرتبط و مؤثر در ماه یربر موارد اخ یشاهد مبتن یاتنظر یاکه اظهارات  یشاهد، در صورت یاتو تجرب یقبل یهاآموزش

 او باشد. تاظهارا یمحتوا یادعوا 

 باشد. یشهادت او در موضوع اختالف کاف یقتصد یکه برا یاطالعات شاهد نسبت به واقعه به نحو منشأو ذکر  یع،وقا شرح کامل -٢

 در اظهارات شاهد. یقتحق یانب ییدتأ -3

 و محل شهادت. یخامضاء شاهد، تار -۴
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 یفریک یدادرس یینو قانون آ ١3۷۹مصوب  یمدن یدادرس یینمطابق قانون آ یداخل هاییداورشاهد و موارد جرح او در  یتپ( صالح

 است. یتابع مقررات حاکم بر داور یالملل ینب هاییداوربوده و در  ١3۷۸مصوب 

 نحوه اخذ شهادت -43ماده 

 تواندیمشاهد را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شاهد بدون عذر موجه داور  یدکننده به شهادت با نادالف( طرف است

اتخاذ  یگرید یمداور تصم ییاستثنا یطدر شرا یاخالف آن توافق کرده باشند  ینخارج کند، مگر آنکه طرف یلشهادت او را از عداد دال

 دانست. ینامه کتب شهادت یمحتوا یرشپذ یبه معنا توانینمشاهد را  ضوربر عدم ح ینکند. صرف توافق طرف

شاهد طرف مقابل، در رابطه با موضوع شهادت پرسش  یا، تحت نظارت داور از شاهد خود در جلسه استماع تواندیم یناز طرف یکب( هر

 .یدخواهد رس داورو  ینشهود و طرف یو به امضا یدبه عمل آمده در صورتجلسه ق یهاپرسشاظهارات شاهد و  . دنینما

نموده و سپس  یکه شاهد را معرف یاز آن طرف، پس کندیمسؤال از شاهد، آن است که نخست داور سؤاالت الزم را مطرح  یبپ( ترت

در  تواندیمکننده شاهد خواهد بود. سؤال مجدد  یطرف معرف یاز سو« سؤال مجدد»و در خاتمه  نمایدیماز شاهد سؤال  یگرطرف د

 .یداز شاهد سؤال نما تواندیمباشد. داور هر زمان که بخواهد  هداز شا یگرطرف د یمورد سؤالها

 تواندیمدهد،  یصمواجه با اعتراض معقول تشخ یا ی،تکرار یرالزم،غ ،یرتأث یارتباط، ب یا حضور شاهد را بیپاسخ  یاؤال ( اگر داور ست

. یدمشهودات را محدود نما یانشاهد در ب یآزاد تواندینموجه  یچحضور شاهد در جلسه استماع را محدود کند اما به ه یاپاسخ  یاسؤال 

 خاص باشد. یهاپاسخ یشاهد به ادا یلکننده و موجد تما یتبه صورت متعارف و معقول القاء کننده، هدا یددعوا و داور نبا ینسؤال طرف

 یباز سالمت شهادت ترت ینانشاهد و اطم یآزاد ینتأم یبرا تواندیمخود در موارد خاص  یصبه تشخ یاطرف  یکث( داور با درخواست 

اتخاذ کند که شهود  یروش یادهد،  ییرطرح سؤال از شاهد را تغ یبنحوه استماع شهادت و ترت تواندیم لهاز جم ید؛را اتخاذ نما یمقتض

را  اییوهشهر  یامواجه کند  یکدیگرشهود را با  تواندیم ین. همچنیرندبا مورد سؤال قرار گ یندشهادت نما یمختلف همزمان ادا یهاطرف

 .ید، اعمال نمادهدیم یصتشخ یدترکه مف

پرسش مجدد از  یاسلب حق سؤال از شاهد،  یاشهادت و طرح پرسش از شاهد، داور به نحو معقول حق محدود کردن،  ی( در هنگام اداج

 را دارد. یبا هدف داور یناو و کنترل ارتباط اظهارات شاهد و طرف

 ارجاع به کارشناس - 44 ماده

چند  یا یک یموجه باشد، موضوع را به کارشناس یدکه با یناز طرف یککه الزم بداند راسا با به درخواست هر یدر موارد تواندیمالف( داور 

 یاکارشناس  یارات. داور چارچوب اختیندنما یمرا تسل یشده گزارش کارشناس یینتع یهاموضوعنفر ارجاع دهد و مقرر کند تا در 

 اطالع خواهد داد. ینکارشناسان را به طرف

 یرسا یااو را به اسناد و مدارک مربوط، کاال و  یکارشناس قرار دهد و دسترس یاراطالعات مرتبط را در اخت یهکل یدبا یناز طرف هریک

 تواندیمداور  یو تخصص یچیدهتوافق کرده باشند. در امور پ یگریبه نحو د ینفراهم آورد مگر آنکه طرف ینهانجام معا یاموال و مکانها برا

که آن  یاست و در صورت یکارشناس یقرار، برعهده متقاض یاجرا هایینههز. پرداخت دستمزد کارشناس و یدکسب نظر نما زین راز مشاو

 .شودیماز عداد دالیل او خارج  ینپردازد، کارشناس کندیم یینکه داور تع یرا ظرف مهلت
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به  یاو  یدنما یمنظر کارشناس کند و آن را به ضمیمه الیحه تسل دفاع، مبادرت به اخذ یاادعا  یهدر مقام توج تواندیم یناز طرف یکب( هر

 یهنظر یارزش اثبات یابیکند. ارز یمعرف یدگیآنان در جلسه رس یهاستماع نظر یکارشناسان مورد نظر خود را برا یاخود، کارشناس  ینههز

 با داور است. یناز طرف یککارشناس منصوب هر 

است. در  ینبرعهده طرف یبه تساو یکارشناس هایینههزو نظر داور باشد پرداخت دستمزد و  تشخیصبه  یپ( چنانچه قرار کارشناس

کند، قرار  یمو اتخاذ تصم یدگیرس یرا نپردازند و داور هم نتواند بدون انجام کارشناس یکارشناس ینهدستمزد و هز ینکه طرف یصورت

 .کندیمابطال دادخواست را صادر 

 محسوب خواهد شد. یداور هایینههزو هنگام صدور رأی جزء  یینمربوط تع یهاتعرفهبا توجه به  یکارشناس ایهینههزت( دستمزد و 

خود به آنها استناد  یهکه در نظر یاز اسناد و مدارک یانسخه یمهاالمکان به ضم یخود را حت یهدر مهلت مقرر نظر یدث( کارشناس با

 یخروز از تار (۷در خصوص آن دارند ظرف هفت ) یتا چنانچه اظهارنظر شودیمابالغ  طرفینکارشناس به  یه. نظرید، ارائه نماکندیم

هرگونه  یحهال یمکنند و در هنگام تقد یافترا در یمهاز اسناد ضم یانسخهکارشناس  یههمراه با نظر توانندیم ینابالغ اعالم کنند. طرف

 .یندنما یاندر مورد آنها الزم است را ب یمطلب

که  یدر صورت یا یناز طرف یکی. در صورت درخواست دارائه کن یلیتکم یهاز کارشناس بخواهد نظر تواندیمنچه داور الزم بداند ج( چنا

و پاسخ به سؤاالت، در جلسه استماع  یارائه گزارش شفاه یح،توض یادا یبرا یگزارش کتب یمپس از تقد یدداور الزم بداند، کارشناس با

 .یردتوافق کرده و مورد قبول داور قرار گ یگریبر روش د ینحاضر شود مگر آنکه طرف

 ینخارج کند مگر آنکه طرف یلگزارش او را از عداد دال تواندیم( چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در جلسه استماع حاضر نشود، داور چ

داور با عدم حضور  یا ین. موافقت طرفیداتخاذ نما یگرید یمداور با توجه به اوضاع و احوال خاص تصم یاباشند توافق کرده  یگریبه نحو د

نخواهد بود و گزارش ارائه شده توسط کارشناس منصوب داور، با توجه به  یگزارش کارشناس یصحت محتوا یرشپذ یمعنا هکارشناس ب

 .گیردیمقرار  یابیجمیع جهات مورد ارز

گزارش  یا ینطرف یحمطرح شده در لوا یهاموضوعسؤال از شاهد است. داور در مورد  یسؤال از کارشناس تابع چگونگ یچگونگ( ح

کارشناسان  تواندیم یناز طرف یکشده، از کارشناس سؤال خواهد کرد. هر یمکارشناسان منصوب آنان، و نقائص و نقاط ابهام گزارش تسل

با کارشناس  یادهند  یحکارشناس منصوب داور توض یهموضوع و نظر یرامونضر و از آنان بخواهد پجلسه حا ینمنصوب خود را در ا

 یو به امضا یدبه عمل آمده در صورتجلسه ق یهاپرسشکارشناسان و  یحاتبه تبادل نظر بپردازند. مفاد اظهارات و توض یادشده

 .یدو داور خواهد رس ینکارشناسان، طرف

، در جلسه مقرر اندکردهارائه  یبخواهد تا کارشناسان منصوب خود را که در موضوعات مرتبط گزارش کارشناس ینرفط زا تواندیمخ( داور 

که  ییهاموضوع. یندکه اختالف نظر دارند گفتگو و تبادل نظر نما یتا در حضور داور، در خصوص موضوع و موارد یندحاضر نما

 آنان و داور در پرونده ضبط خواهد شد. یشده و پس از امضا، مکتوب رسندیمکارشناسان در آن به توافق 

 ورود شخص ثالث -4۵ماده 

 تواندیمبداند،  ینفعذ یناز طرف یکیخود را در محق شدن  یاباشد و  قائل یحق مستقالاخود  یبرا یانچه شخص ثالثی در موضوع داورنچ

شود، مشروط بر آنکه موافقت نامه  اوری، وارد د پرداخت هزینه داوریو  دادخواست یماعالم نشده با تقد یدگیکه ختم رس یتا زمان

 واقع نشود.  یناز طرف یک یچه یرادمورد ا یو ورود و یردرا بپذ یداور یینشده و آ یینداور تع ی،داور
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 یو یمد کرد و تصماظهار نظر خواه یرادرد ا یا یرشداور نخست در مورد پذ ید،نما یرادبه ورود شخص ثالث ا یناز طرف یکیچنانچه 

 است. یقطع

 ششم فصل

 یو صدور رأ یدگیختم رس

 یدگیختم رس -4۶ماده 

 ینا ۹۴ماده مفاد  یت، با رعااندشدهارائه مطالب و دفاع برخوردار  یو معقول برا یاز فرصت کاف ینالف( داور پس از آنکه احراز کند طرف

قابل طرح و  یدیو مدارک جد یلدال یا یحهال یچه یدگیپس از اعالم ختم رس .نمایدیمصادر  یرا اعالم و رأ یدگیختم رس یداور یینآ

 ارائه نخواهد بود.

است، نسبت به آن ختم  یصدور رأ یکه معد برا ییدعوا یکبا تفک تواندیم(، داور یو طار ی)اعم از اصل یب( در صورت تعدد دعاو

 دهد. امهاد یگرد یدعاو یابت به دعوا را نس یدگیکند و رس یرا اعالم و مبادرت به صدور رأ یدگیرس

داور نسبت به موارد،  یمتصم یحاو «یامرحله یرأ». یدصادر نما ییجز یا یامرحلهآراء  یی،نها یرأعالوه بر صدور  تواندیمپ( داور 

 یاو  یمطرح و جهت روشن شدن ادامه با توقف داور یاختالف، در خالل مراحل داور یتاست که صرف نظر از ماه یراداتیو ا هادرخواست

 داور و درخواست دستور موقت. یتبه صالح یرادا یلرا دارند، از قب یماتخاذ تصم یاست، اقتضا یفور یمتصم یازمندن که یموضوع

 است. یینها یرأآن مانند  یو نحوه ابالغ و اجرا سازدیماز موضوع دعوا را مشخص  یبخش یفدعوا صادر و تکل یتدر ماه «ییجز یرأ»

 مرکز داوری  یرخانهرا بدون امضاء به دب یداور یرأ یسنو یشپ یدگی،( روز پس از اعالم ختم رس١۰حداکثر ظرف ده ) یدت( داور با

 .یدنما یدتمد مدت مذکور را تا دو بار یر،و موجبات تأخ یلبا ذکر دل تواندیمداشته باشد،  یازن یشتریب هلتکند. چنانچه داور به م یمتسل

را از سر  یدگیطرف رس یکبه درخواست  یاضرورت  یصبنا به تشخ تواندیمداور ،  ییاستثنا یطو در شرا یدگیث( پس از اعالم ختم رس

 باشد. یدهداور نرس یبه امضا یداور یرأ یسنو یشمشروط بر آنکه پ یرد،بگ

 یو مهلت صدور رأ یمدت داور -47ماده 

 .یندنما یریبه هر نحو جلوگ یاز اطاله دادرس یدبا نظر داور است اما داوران با یمدت داور

 ینبر سازش طرف یرأى مبتن - 4۸ماده 

. در کندیمرا صادر  یداور یقرار سقوط دعوا اوردهند، د یصلهسازش ف یقاختالف خود را از طر یدگی،رس یاندر جر ینالف( چنانچه طرف

 یداور یرأدعوا را به صورت  یصلهسازش و نحوه ف یطعدم اعتراض طرف مقابل، داور عند الزوم شراو  یناز طرف یکی یصورت تقاضا

 در این صورت هزینه داوری مسترد نمیگردد . .نمایدیمو صادر  یمتنظ

 .تو الزم االجراء اس یقطع ینطرف ی، براشودیمکه به صورت فوق صادر  یسازش یب( رأ
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 داوران یأتتوسط ه یماخذ تصم -49ماده 

و  یدگیرس یکه برا یاجلسهو محل  یخاز تار یدبا یداور یأتاعضاء ه ید،از داوران به عمل آ یأتیه یلهبه وس یدگیالف( چنانچه رس

 مطلع گردند. یبخش ینانبه نحو اطم شودیم یلتشک یصدور رأ یامشاوره و 

داوران موافق  یو به امضا یمدر قالب حکم تنظ یتاکثر یرأد، به شور نشستن یرعلنیداوران به صورت محرمانه و غ یاتب( پس از آنکه ه

 ینیب یشرا پ یاریاخت ینچن ین، مشروط بر آنکه طرفکندیمرا صادر  یرأ ییآراء حاصل نشود، سرداور به تنها یت. چنانچه اکثررسدیم

 کرده باشند.

به  یگرامتناع ورزد، دو عضو د یاز دادن رأ یانکند  یداحضور پ یدو جلسه متوال یاکند  تعفاءداوران اس یأته یاز اعضا یکیپ( چنانچه 

 یاته یرشداوران حاضر و پذ یصبنا به تشخ یا یابند،اتفاق نظر ن یگر. چنانچه دو داور دنمایندیمصادر  ینموده و رأ یدگیموضوع رس

انتخاب و منصوب  ینداور جانش یب،غا یاممتنع  یا یداور مستعف یبه جا شد،بدون حضور داور سوم ممکن نبا یممرکز اتخاذ تصم یامنا

 توافق کرده باشند. یگریبه نحو د ین، مگر آنکه طرفگرددیم

 یرأ یشکل و محتوا -۵0ماده 

 .یابدیمداوران اعتبار  یتاکثر یباشد و با امضا یکتب یدداور با یرأالف( 

 «داوران یاامضاء داور » ،«یرأ ییبخش اجرا»، «داور یمتن رأ» ،«یدگیرس یانجر الصهخ»، «مقدمه»مشتمل است بر  یداور یب( رأ

 .یدگیآنان، خواسته دعوا، مرجع رس یندگانو نما ین،طرف یرأى، مشخصات و نشان یخشامل شماره پرونده، شماره و تار «یمقدمه رأ» -١

 یاقدامات ینجلسات استماع و همچن یاو مذاکرات جلسه  یناز اظهارات طرف یاخالصهمشتمل است بر  «یدگیرس یانخالصه جر» -٢

 طرفین صورت گرفته است. یلدال یو بررس یاتکه به منظور احراز واقع

است مگر آنکه  یبر آنها مبتن یکه رأ یلیدال یهکل ینو خواسته و همچن یدعاو یامشتمل است بر ذکر موضوع دعوا  «یمتن رأ» -3

صلح و سازش صادر شده  یداور برا یاربر اساس اخت یا ینبر سازش طرف یمبتن یرأ یاذکر نشود  یرأ یلتوافق کرده باشند که دال ینطرف

 باشد.

 یکه طرفها یو اقدامات یفو تکال ینطرف یاتمنجز داور نسبت به خواسته و دفاع یصمشتمل است بر تشخ «یرأ ییبخش اجرا» -۴

 انجام دهند. یدبا یربطمراجع ذ یردر موارد خاص سا یادعوا 

 و ابالغ آن یداور یرأ یسنو یشپ یبررس -۵1ماده 

 یشپ ی،رأ یقبل از امضا یدداور با ی،داور یینآ ینمقررات ا نیزو  یقانون یفاتتشر یتاز رعا ینانو حصول اطم یالف( به منظور بررس

 یشکل یطشرا یموجد حق و بررس ینبا قوان یرأنسبت به تطبیق  یمشاور حقوق ،یدنما یمانجمن تسل یرا به مشاور حقوقآن  یسنو

 .نمایدیمارسال  یرخانهجهت ابالغ به دب ییدتأبا  یداور یانجر

مرکز شماره  یرخانه. سپس دبرسدیمداوران موافق  یاداور  یو به امضا یهحداقل در دو نسخه ته یداور یرأ یس،نو یشپ ییدتأب( پس از 

مرکز  یردب یلهو صفحات رأی به وس نمایدیمرا بر نسخ رأی درج  یادشده یخصدور آن را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تار یخو تار

 مهر و امضاء خواهد شد.
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 یرأ یاجرا قابلیتو  یتقطع -۵۲ماده  

 الزم االجراء خواهد بود. یاست و پس از ابالغ، طبق مقررات قانون یداور قطع یالف( رأ

 را بدون تأخیر اجراء کنند. «یداور یرأ»که  شوندیممتعهد  ینبه مرکز، طرف یب( با ارجاع داور

 یختم داور -۵3ماده 

 :شودیممتوقف  یا یافتهخاتمه  یرداور در موارد ز یمبه موجب تصم یا یبا صدور رأ یداور

معقول در  یا یقانون ینفع یو یموجه به آن اعتراض نموده و داور برا یلالف( استرداد دعوا توسط خواهان، مگر آنکه خوانده به علل و دال

 احراز کند؛ یادامه داور

  بدلیل سازش خارج از داوری توسط داور  یعدم لزوم ادامه داور یاب( عدم امکان و 

 ی؛بر خاتمه داور ینپ( توافق طرف

 باشد؛ «یقیشخص حق»که  یدر صورت یناز طرف یکیحجر  یات( فوت 

مدیر  یینتا تع یداور رتقانون تجا ۴١۹و  ۴١۸مطابق مقررات مواد  ین،از طرف یکی یدر صورت ورشکستگ یداخل هاییداورث( در 

 است. یموضوع تابع مقررات حاکم بر داور یالملل ینب هاییداور. در شودیممتوقف  یهتصف

 یداور یابالغ رأ -۵4ماده 

 یبه مرکز داور یداور هایینههزابالغ خواهد شد، مشروط بر آنکه  ینبه طرفداوری مرکز  یرخانهتوسط دب یداور یالف( پس از امضاء، رأ

 .باشدپرداخت شده 

 یهانسخهکرده باشند،  ینیب یشداور پ یابالغ رأ یبرا یخاص یقطر یدگیرس یاندر جر یا یدر موافقت نامه داور ینب( چنانچه طرف

 .شودیمابالغ  ینیادشده به طرف یقشده را به طر یقدر پرونده ضبط و روگرفت تصد یرأ یاصل

به نحو مناسب مرکز داوری خانه  یردب یمبنا به تصم یداور یرأباشند،  کردهن ینیب یشپ یابالغ رأ یبرا یطریق خاص ینپ( چنانچه طرف

 ابالغ خواهد شد. یفکس با پست سفارش یایا سامانه های مجازی  یمیلاتحویل حضوری یا اعم از 

 .نمایدیمابالغ صرف نظر  یگربه منزله آن است که از هرگونه روش د ین،از طرف یکبه هر یداور یرأ یت( ابالغ حضور

آنان قرار خواهد  یندگاننما یا ینطرف یارشده، در صورت درخواست، فقط در اخت یقمرکز تصد یرکه توسط دب یرأ یاضاف یهانسخه( ث

 آن را پرداخت کنند. ینهگرفت مشروط بر آنکه هز

 یلیتکم یو رأ یرأ یراصالح و تفس -۵۵ماده 

 یا، اصالح ١3۷۹مصوب  یمدن ین دادرسییقانون آ ۴۸۷ماده  یتبا رعا روز از تاریخ ابالغ رای داوری ١۰تا  تواندیم یناز طرف یکالف( هر

مذکور نسبت به آن اتخاذ  یتقاضا یخ( روز از تار٢۰) یستظرف ب یدرا تقاضا کند. داور با «یلیتکم یرأ»صدور  یا «یداور یرأ»تفسیر 

 .یدنما یمتصم
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اشتباه در  یپی،تا ی،، اصالح نگارشیداور یابالغ رأ یخ( روز از تار3۰) یظرف س تواندیم یناز طرف یکهر یالملل ینب هاییداورب( در 

در  یکه اقامه شده ول ییادعانسبت به  یلیتکم یرأصدور  یارا در خواست کند  یتفسیر و رفع ابهام از رأ یااشتباهات مشابه  یامحاسبه 

 یماتخاذ تصم واستدرخ یخ( روز از تار3۰) یظرف س یدداور با یاصالح ی. در مورد درخواست رأیدمسکوت مانده را در خواست نما یرأ

صادر کند.  یلیتکم یرأ( روز ۶۰ظرف شصت ) یددهد با یصچنانچه داور آن را موجه تشخ یلیتکم یکند و در مورد درخواست رأ

 تفسیر آن اقدام خواهد کرد. یا ی( روز نسبت به اصالح رأ3۰) یشود، ظرف س یابهام رأ یاانچه داور راسا متوجه اشتباه نچ

را به  یانسخه یرخانهشود. دب یمانجمن تسل یرخانهبه دب یکاف یهانسخهدر  یدبا یلیتکم یرأی با صدور رأ تفسیر یاپ( درخواست اصالح 

 .کندیم یینجهت اظهارنظر او تع یعقولطرف مقابل ابالغ و مهلت م

 .گیردیمصورت  یاضاف ینهماده بدون پرداخت هز ینموضوع ا یدرخواستها یمت( تسل

  
 فصل هفتم

 داوری هایینههز

 یداور هایینههزانواع  -۵۶ماده 

 ینب هاییداورو  یداخل هاییداوراست، که حسب مورد، در «  یادار هایینههز»و « هزینه داوری »شامل  یداور هایینههز الف(

شامل حق  ینهمچن یداور هایینههز. شودیم یافتمحاسبه و در و این آیین نامه تعرفه ابالغی قوه قضاییهبه شرح مندرج در  یالملل

 .یدنما یجابا یداور یاناست که جر یو مخارج متعارف حقوق یکارشناس ینهالزحمه و هز

و  هزینه داوریدر اولین فرصت ممکن بعد از وصول درخواست داوری باید مجموع مبلغ هزینه داوری اعم از حق  داوری کل مرکزدبیر ب(

هزینه های اداری مرکز را نسبت به ادعای اصلی و متقابل تعیین کند .در داوری هایی که دعوی متقابل از سوی خوانده اقامه شده است 

هر یک از طرفین دعوا می تواند به منظور جلوگیری از توقف  کند.می  اخذه صورت جداگانه دبیرخانه هزینه ادعای اصلی و تقابل را ب

 رسیدگی سهم طرف مقابل ازهزینه داوری را تأدیه کند .

 .یدنظر نما الاعم یداور ینهتقسیط هز یاو یفنسبت به تخف یطبا جمیع شرا تواندیم یمرکز داوردبیر کل  -1تبصره 

 با خواهان است. یداور هایینههزتوافق شده، پرداخت  یگریکه به نحو د یجز در موارد -۵7ماده 

 یداور هایینههزنحوه پرداخت  -۵۸ماده 

 مستقل است. یبه منزله دعوا یداور هایینههزپرداخت  یثمتقابل از ح یادعا - ۵9ماده 

و  یالر( ۰۰۰/۰۰۰/٢۰) بیست میلیون ریال حداقل  یداخل یدر داور یست،ن یمال واستهکه خ یدر موارد یحق الزحمه داور -۶0ماده 

 یلیونم دهحداقل  یداخل یماده در داور ینموضوع ا یدر داور یادار هایینههزخواهد بود.  یورو( 5۰۰پانصد ) حداقل یخارج یدر داور

 یشتریب یاکمتر  هزینه یاقتضا ، کار یفیتک یا یت. چنانچه کمباشدیم یورو( ١۰۰) یکصد یالملل ینب یو در داور یالر (١۰/۰۰۰/۰۰۰)

تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، تا قبل از صدور  یمیران اوابستهو خدمات  یرانیانجمن کشت یمرکز داوردبیر کل باشد،  اشتهد

 .یدنما یینرا تع یمبلغ معقول و متعارف یداور یرأ



 

   07/04/1397 

پنجاه  یداخل یدر داور یست،مشخص ن یدادخواست داور یمکه ارزش خواسته حین تقد یمال یدر دعاو یحق الزحمه داور - ۶1ماده 

ماده در  ینموضوع ا یدر داور یادار هایینههزخواهد بود.  یورو (۰۰۰/١هزار ) یک یخارج یو در داور یالر( ۰۰۰/۰۰۰/5۰) یلیونم

 یا. پس از مشخص شدن بها باشدیم یورو( ١۰۰) یکصد یالملل ینب یو در داور یالر( ۰۰۰/۰۰۰/١۰) یلیونم دهحداقل  یداخل یداور

 خواهد شد. یافتدر یناز طرف یارزش خواسته مابه التفاوت آن بر اساس تعرفه مقرر، تا قبل از صدور رأ

است  یداور یینآ ین( مشمول اینترنتا یر)نظ یمجاز یهاشبکهبا استفاده از امکانات  یا یجیتالد یطدر مح یداور هایینههز -۶۲ ماده

 خواهد شد. مو اعال یینتع یتوسط مرکز داور یجار یهعرف و رو یتالزم باشد در هر مورد خاص با رعا یشتریب هایینههزو چنانچه 

 یا یرانیاعم از ا یگر،د یحقوق یا یقیبا اشخاص حق یمؤسسات داور یامراکز  یربه اتفاق سا یکه مرکز داور ییهاپروندهدر  -۶3ماده 

خواهد  یافتو در یینتع ات،مقرر ینا یتحسب مورد و متناسب با نوع و حجم کار و با رعا یداور هایینههز، کندیم یدگیرس یخارج

 شد.

 یدادگستر یو کانون کارشناسان رسم ییهانجام شود طبق تعرفه مصوب قوه قضا یداور یانکه در جر یکارشناس ینههز -۶4ماده 

 .باشدیم

 وریکند، مرکز دا یداسفر ضرورت پ یا یکارشناس ینههز یلاز قب یدیجد هایینههزپرداخت  ی،داور یانچنانچه در جر -۶۵ماده 

را  یگرید یبداور ترت یا ینو پرداخت آن با خواهان است، مگر آنکه طرف کندیم یینمربوط تع یهعرف و رو یتمربوط را با رعا هایینههز

و پرداخت فوق العاده  یداخذ رواد ینهبه خارج از کشور باشد هز یمتمستلزم عز یکه انجام داور یتوافق با مقرر کرده باشند. در موارد

 خواهد بود. کارشناسی انه داور با خواهانروز

، نصف شودیم)بدون دخالت داور( که به مرکز ارجاع  یسازش در دعاو یا( ی)بدون ورود در داور یگر یانجیم ینههز -۶۶ماده 

 است. یو داور یادار هایینههز

برعهده طرف محکوم خواهد  یداور هایینههزرا مشخص کند. پرداخت  یداور هایینههزتکلیف  ی،حین صدور رأ یدداور با -۶7ماده 

را معقول و موجه  یمتسه یهمشروط بر آنکه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قض ید،نما یمتسه ینطرف ینرا ب هاینههز تواندیمبود اما داور 

 .شودیمعمل  یبکرده باشند، به همان ترت فقتوا هاینههزدر خصوص نحوه پرداخت  ینکه طرف یدهد. در موارد یصتشخ

 فصل هشتم

 مقررات متفرقه

 از سوی مقررات الزم االجراء یگرو د داوری یینآ ینمقررات ا یدر اجرا یعمد یرارتکاب تقصیر غ یااشتباه  بروز در صورت -۶۸ماده 

مگر آنکه آگاهانه و عامدانه و با سوء  اندیتمسئولمعاف از  تماما انجمن و داوران، یو مشاور حقوق یکارکنان مرکز داور یرساو یرکل دب

 مرتکب تخلف شده باشند. یتن

 یمدن یدادرس یینطبق باب هفتم قانون آ،  ینشده باشد، مرکز داور یفتکلتعیین  یحااصر نامه یینآ ینکه در ا یموضوعات -۶9ماده 

 یاورد یالملل ینب هاییونکنوانسو  یموضوعه داخل ینقوانعرف و ضوابط رایج داخلی و بین المللی به کشفیت خود و و  ١3۷۶مصوب 

 عمل خواهند کرد.

 


