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قواعد داوری و مقررات داخلی
مرکز منطقه ای داوری تهران

الزم االجرا از ابتدای مارس 2018

 

به انضمام:

قانون داوری تجاری بین المللی ایران

باب هفتم )داوری( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )در امور مدنی(

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون نیویورک





 

شرط داوری نمونه مرکز منطقه ای داوری تهران
هرگونــه و تمامــی اختالفــات ناشــی از، راجــع بــه یــا در ارتبــاط بــا قــرارداد 
ــای  ــا انقض ــار ی ــود، اعتب ــا وج ــط ب ــالف مرتب ــه اخت ــه هرگون ــر از جمل حاض
قــرارداد، بــه مرکــز منطقــه ای داوری تهــران )TRAC( ارجــاع می گــردد و 
مطابــق قواعــد داوری ایــن مرکــز بــه صــورت نهایــی حــل و فصــل خواهــد 

شــد. 

مندرجات اختیاری:
دیوان داوری شامل یک داور / سه داور می باشد.

محل داوری شهر ... می باشد.
زبان داوری ... می باشد.

قانون ماهوی حاکم بر این قرارداد قانون ... می باشد.

 

 





پیش گفتار

ــتقل  ــی مس ــازمان بین الملل ــک س ــران )TRAC( ی ــه ای داوری ته ــز منطق مرک
اســت کــه در پــی توافــق مــورخ ۶ مــی 1997 میــالدی )16 اردیبهشــت 1376 
شمســی( میــان دولــت جمهــوری اســالمی ایــران و ســازمان مشــورتی حقوقــی 
آســیایی-آفریقایی )AALCO(  تأســیس شــد و پــس از تصویــب توســط 
نهادهــای قانون گــذاری ایــران در جــوالی 2004 )مــرداد 1383( رســمیت 
یافــت. ایــن مرکــز یــک ســال پــس  از آن، در جــوالی 2005، فعالیــت خــود را 

ــا انتشــار قواعــد داوری آغــاز نمــود. ب

TRAC ، از ابتــدای تاســیس تــا کنــون، بــر پایــه قواعــد  قواعــد داوری 
)آنســیترال(  متحــد  ملــل  ســازمان  بین الملــل  تجــارت  حقــوق  کمیســیون 
اســتوار بــوده و تنهــا بخش هایــی از آن بــرای ســازگاری ایــن قواعــد بــا داوری 

ســازمانی تغییــر نمــوده اســت.

در نــگارش قواعــد داوری جدیــد               )2018(، ضمــن توجــه بــه تجربیــات 
ــن  ــه آخری ــل ب ــاداری کام ــن وف ــین و ضم ــد پیش ــده از قواع ــل ش ــی حاص عمل
در  نویــن  جلوه هــای  برخــی   ،)2010( آنســیترال  داوری  قواعــد  ویرایــش 
ــده و  ــزوده ش ــراری( اف ــوری و داوری اضط ــیدگی ف ــر رس ــاری )نظی داوری تج
ــازمان های داوری  ــایر س ــا س ــی ب ــی دقیق ــات تطبیق ــور، مطالع ــن منظ ــه همی ب
ــی  ــرای جمع ــد ب ــس قواع ــن پیش نوی ــت. همچنی ــه اس ــورت گرفت ــرو ص پیش
ــده  ــال گردی ــاری ارس ــه داوری تج ــی در عرص ــی و خارج ــران داخل از صاحبنظ
و متــن نهایــی، پــس از جمع بنــدی مالحظــات وارده، بــه تصویــب ســازمان 

AALCO رســیده اســت.

ــب  ــرای طرفیــن در انتخــاب جوان قواعــد حاضــر، بیشــترین آزادی ممکــن را ب
شــکلی داوری فراهــم مــی آورد و دخالــت ســازمان داوری را بــه مــوارد عــدم 
ــن  ــر همی ــد. ب ــدود می نمای ــان داوری مح ــتیبانی از جری ــن و پش ــق طرفی تواف
ســیاق، طرفیــن اختــالف در انتخــاب داوران یــا ترکیــب دیــوان داوری، گزینــش 
زبــان و محــل داوری و نیــز انتخــاب قانــون ماهــوی حاکــم بــر قــرارداد بــا هیــچ 

ــند.  ــه نمی باش ــی مواج محدودیت

ــت  ــود کیفی ــدف بهب ــا ه ــز و ب ــی مرک ــررات داخل ــر مق ــا، براب ــر این ه ــالوه ب ع
رســیدگی ها و آرای صــادره، هیئت هــای داوری ای )داخلــی و بیــن المللــی(، 
متشــکل از حقوق دانــان برجســته و دارای ُحســن پیشــینه و کارآزمــوده در 
زمینــه داوری و تجــارت، در موضوعــات مرتبــط بــا اجــرای قوانیــن، به ویــژه در 
ــس  ــی پیش نوی ــز بررس ــی داوران و نی ــرح و جایگزین ــاب و ج ــا انتص ــاط ب ارتب

ــد. آرای داوری مــورد مشــورت قــرار می گیرن

موقعیــت کلیــدی TRAC و اســتقرار آن در منطقــة جنــوب غربــی آســیا و 
ــکا  ــل ات ــر و قاب ــادی معتب ــه نه ــر ب ــالیان اخی ــز را در س ــن مرک ــارس، ای خلیج ف
بــرای اداره داوری هــای بین المللــی بــدل نمــوده و از همیــن رو، شــرط داوری 
مرکــز، به طــور فزاینــده ای در انــواع گوناگونــی از قراردادهــای بین المللــی 

TRAC 

TRAC 



ــده شــده اســت. گنجان

از  بــا بهره گیــری  تهــران )TRAC( مصمــم اســت  مرکــز منطقــه ای داوری 
ــن  ــازمانی را در عالی تری ــتیبانی های س ــه، پش ــا تجرب ــوده و ب ــای کارآزم نیروه
ــینه  ــم آورد. پیش ــی فراه ــی و بین الملل ــای داخل ــام داوری ه ــرای انج ــطح ب س
ــزم و  ــن ع ــر ای ــاهدی ب ــواه و ش ــز گ ــن مرک ــاله ای ــارده س ــهرت چه و حسن ش

ــت. ــق اس توفی

                                                        دکتر اویس رضوانیان

                                                                  مدیر مرکز
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1قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

قواعد داوری 
مرکز منطقه ای داوری تهران

)AALCO( مصوب سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی
الزم االجرا از ابتدای مارس 2018 )10 اسفند 13۹۶( *

بخش نخست: قواعد مقدماتی
ماده 1: قلمرو اجرا

رابطه  یک  مورد  در  آن ها  بین  اختالفات  که  کنند  توافق  طرفین  اگر   .1
قواعد  موجب  به  غیرقراردادی-  یا  قراردادی  -خواه  معین  حقوقی 
داوری  به  )»مرکز«(  تهران  داوری  منطقه ای  مرکز  )»قواعد«(  داوری 
این قواعد داوری، و هرگونه  با  باید مطابق  ارجاع شود، آن اختالفات 

اصالح آن که طرفین بر آن توافق کنند، حل و فصل شوند.
2. فرض بر این است که طرفین یک موافقت نامه داوری به قواعدی که در 
تاریخ شروع داوری قابل اجرا است ارجاع داده اند، مگر این که طرفین 

بر اعمال نسخه خاصی از قواعد توافق کرده باشند.
3. این قواعد بر جریان داوری حاکم می باشد، مگر این که هر یک از این 
قواعد با مقرره ای از قانون حاکم بر داوری که طرفین حق عدول از آن 
را ندارند در تعارض باشد که در این صورت، همان مقرره قانون حاکم 

اولویت خواهد داشت.

* نسخه انگلیسی قواعد بر سایر نسخ ارجحیت خواهد داشت.
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ماده 2: ابالغ و احتساب قواعد
1. هرگونه ابالغ، شامل اخطاریه، مکاتبه یا پیشنهاد، می تواند با هر وسیله 
فرستاده  کند،  ایجاد  ارسال  سابقه  باشد  مجاز  یا  بتواند  که  ارتباطی 

شود.
منظور  این  برای  خاص  طور  به  را  نشانی ای  طرفین،  از  یک  هر  اگر   .2
تعیین کرده باشد، یا دیوان داوری چنین اجازه ای دهد، هرگونه ابالغ 
در همان نشانی به آن شخص تحویل داده می شود و در این صورت، 
فرض می گردد که ابالغیه دریافت شده است. تحویل از طریق وسایل 
این  برای  که  نشانی ای  به  فقط  ایمیل،  یا  نمابر  قبیل  از  الکترونیکی، 

منظور تعیین یا مجاز شده است انجام می گیرد.
3. در صورت عدم تعیین یا اجازه چنین نشانی ای:

الف( اگر ابالغیه به طور فیزیکی به مخاطب تحویل داده شود، ابالغیه 
دریافت شده محسوب می شود؛ یا

ب( اگر ابالغیه به محل تجارت، اقامتگاه عادی یا نشانی پستی مخاطب 
تحویل داده شود، فرض می شود که ابالغیه دریافت شده است.

با  مطابق  را  ابالغیه  نتوان  متعارف،  تالش های  از  پس  که  صورتی  در   .4
پاراگراف های 2 و 3 به مخاطب تحویل نمود، اگر ابالغیه از طریق پست 
سفارشی یا هر وسیله دیگری که سابقه تحویل یا تالش برای تحویل 
یا نشانی پستی  اقامتگاه عادی  نماید، به آخرین محل تجارت،  را ثبت 
شده  دریافت  ابالغیه  که  می شود  فرض  چنین  گردد،  ارسال  مخاطب 

است.
 ،2 پاراگراف های  مطابق  که  روزی  در  ابالغیه  که  است  این  بر  فرض   .5
3 یا ۴ تحویل داده شده یا مطابق پاراگراف ۴ برای تحویل آن تالش 
شده، دریافت شده است. فرض بر این است که ابالغیه ارسال شده 
به  ارسال دریافت شده است ،  الکترونیکی، در روز  از طریق وسایل 
استثنای درخواست داوری که فقط در روزی که به نشانی الکترونیکی 

مخاطب برسد دریافت شده محسوب می شود.
6. محاسبه مواعد مقرر در این قواعد از روز بعد از دریافت ابالغیه آغاز 
موعد  روز  آخرین  مخاطب،  تجارت  محل  یا  اقامتگاه  در  اگر  می گردد. 
بعد  کاری  روز  نخستین  تا  موعد  باشد،  غیرکاری  روز  یا  تعطیل رسمی 
ادامه می یابد. تعطیالت رسمی یا روزهای غیرکاری داخل در موعد، در 

محاسبه موعد احتساب می شوند.
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ماده 3: درخواست داوری
1. طرف یا طرف هایی که به داوری رجوع می کنند )از این پس »خواهان« 
نامیده می شود(، باید درخواست داوری را نزد مرکز ثبت نمایند و مرکز 
باید آن را برای طرف یا طرف های دیگر )از این پس »خوانده« نامیده 

می شود( ارسال نماید.
را  داوری  درخواست  مرکز  که  می شود  آغاز  روزی  از  داوری  جریان   .2

دریافت نماید.
3. درخواست داوری باید به تعداد طرف های دیگر، به همراه یک نسخه 
اضافی برای هر داور و یک نسخه برای مرکز ارائه شود و مشتمل بر 

موارد زیر باشد:
الف( درخواست ارجاع اختالف به داوری؛

ب( نام طرفین و اطالعات تماس ایشان؛
پ( مشخصات موافقت نامه داوری مورد استناد؛

ت( مشخصات هر قرارداد یا سند حقوقی دیگری که منشا اختالف بوده 
یا اختالف در ارتباط با آن است، یا در صورت فقدان چنین قرارداد یا 

سندی، بیان مختصری از رابطه مربوطه؛
ث( شرح مختصر ادعا و ذکر مبلغ مورد ادعا، در صورتی که وجود دارد؛

ج( خواسته یا جبران خسارت مورد درخواست؛
چ( پیشنهاد در مورد تعداد داوران، زبان و محل داوری، در صورتی که 

طرفین قبال درباره آن توافق نکرده باشند؛ و
ح( مدرک نشان دهنده پرداخت حق الثبت.

4. درخواست داوری همچنین می تواند شامل موارد زیر باشد:
اشاره  به آن   ۹ ماده  الف( پیشنهاد در مورد نصب داور واحد که در 

شده است؛
نامه  از  نسخه  و یک   11 یا   10 ماده  موضوع  داور  اعالمیه نصب  ب( 

قبولی داور.
5. در صورت قصور خواهان در رعایت هر یک از الزامات ذیل پاراگراف 3 
این ماده، مرکز از خواهان می خواهد در مدت مناسبی که مرکز تعیین 
که  نماید. همچنین در صورتی  اقدام  نواقص  رفع  به  می کند، نسبت 
مرکز  باشد،  نشده  ارائه  فارسی  یا  انگلیسی  به  داوری  درخواست 
می تواند درخواست نماید که در مدت مزبور ترجمه درخواست داوری 
نیز ارائه شود. چنان چه خواهان در مدت تعیین شده دستورات مزبور 
درخواست  که  می شود  این گونه فرض  این صورت  در  نماید،  اجرا  را 
داوری در تاریخ دریافت آن توسط مرکز، به طور صحیح ثبت شده است.
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ماده ۴: پاسخ به درخواست داوری
1. خوانده باید ظرف سی )30( روز از تاریخ دریافت درخواست داوری 
پاسخ خود را به درخواست داوری که شامل موارد زیر می باشد، برای 

ارسال به طرف یا طرف های دیگر به مرکز تسلیم نماید:
الف( نام و اطالعات تماس هر یک از خواندگان؛و

ب( پاسخ به مطالب مندرج در درخواست داوری موضوع بندهای )پ( تا 
)چ( پاراگراف 3 از ماده 3.

2. پاسخ به درخواست داوری می تواند شامل موارد زیر نیز باشد:
الف( هرگونه ایراد عدم صالحیت دیوان داوری؛

ب( پیشنهاد نصب داور موضوع ماده ۹؛
نامه  از  نسخه  و یک   11 یا   10 ماده  موضوع  داور  اعالمیه نصب  پ( 

قبولی داور؛
ت( شرح مختصری از دعوای متقابل یا هر ادعایی به منظور تهاتر، در 
صورتی که چنین دعوا یا ادعایی وجود دارد، و نیز ذکر مبلغ مورد ادعا 

و ذکر خواسته یا جبران خسارت مورد درخواست؛
ث( اعالمیه درخواست داوری مطابق با ماده 3، در صورتی که خوانده 
بخواهد علیه یکی دیگر از طرف های موافقت نامه داوری غیر از خواهان، 

طرح دعوا کند.
3. در صورت قصور خوانده در رعایت هر یک از الزامات ذیل پاراگراف 1 
این ماده، مرکز از خوانده می خواهد در مدت مناسبی که مرکز تعیین 

می کند، نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.
4. اختالف در خصوص قصور خوانده در پاسخ به درخواست داوری یا پاسخ 
این  و  نمی گردد  داوری  دیوان  تشکیل  مانع  تاخیر  با  همراه  یا  ناقص 
اختالف در نهایت به وسیله دیوان داوری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۵: رسیدگی فوری
1. پیش از تشکیل دیوان داوری، هر یک از طرفین می تواند، در صورت 
اساس  بر  را  داوری  جریان  هدایت  درخواست  ذیل،  شرایط  وجود 

رسیدگی فوری تحت این قواعد نزد مرکز ثبت نماید:
الف( مبلغ مورد اختالف، شامل جمع مبالغ دعوای اصلی، دعوای متقابل 
یورو   )1,000,000( میلیون  یک  از  تهاتر،  منظور  به  ادعایی  هرگونه  و 

تجاوز ننماید؛
ب( طرفین چنین توافق نمایند؛ یا

پ( در موارد فوری استثنایی.
طرفی که متقاضی هدایت جریان داوری بر اساس رسیدگی فوری تحت 
فوری  ثبت درخواست رسیدگی  با  باید همزمان  می باشد،  قواعد  این 
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دیگر  طرف های  یا  طرف  برای  را  درخواست  از  نسخه  یک  مرکز،  نزد 
ارسال نموده و ضمن توضیح نحوه و تاریخ ارسال، مرکز را از این امر 

مطلع سازد.
طبق  را  فوری  رسیدگی  درخواست  طرفین  از  یکی  که  مواردی  در   .2
پاراگراف 1 این ماده نزد مرکز ثبت نماید، و در جایی که مرکز، با در 
نظر گرفتن نظرات طرفین و با توجه به اوضاع و احوال پرونده تشخیص 
دهد که داوری باید طبق رسیدگی فوری هدایت شود، آیین رسیدگی 

ذیل اعمال می گردد:
الف( مرکز می تواند هرگونه مواعد زمانی مندرج در این قواعد را کوتاه 

نماید؛
ب( پرونده باید به یک داور واحد ارجاع شود، مگر این که مرکز به نحو 

دیگری تصمیم گیری نماید؛
پ( دیوان داوری می تواند، با مشورت طرفین، تصمیم گیری نماید که 
پذیرد  صورت  مدارک  و  اسناد  اساس  بر  صرفا  اختالف  به  رسیدگی 
و  شهود  شهادت  استماع  برای  رسیدگی  جلسه  تشکیل  این که  یا 

کارشناسان و همچنین ارائه استدالالت شفاهی ضروری است؛
ت( رأی نهایی باید ظرف شش )۶( ماه از تاریخ تشکیل دیوان داوری 
رأی  صدور  موعد  مرکز  استثنایی،  موارد  در  این که  مگر  شود،  صادر 

نهایی را تمدید نماید؛ و
ث( دیوان داوری می تواند دالیلی را که رأی بر آن ها استوار است به 
صورت خالصه بیان نماید، مگر این که طرفین توافق نموده باشند که 

دالیلی ارائه نگردد.
با توافق بر داوری طبق این قواعد، طرفین موافقت می نمایند که در   .3
هدایت  ماده  این  تحت  فوری  رسیدگی  با  مطابق  داوری  که  صورتی 
می شود، مقررات و آیین رسیدگی پیش بینی شده در پاراگراف 2 این 
ماده باید اعمال شود، حتی در مواردی که موافقت نامه داوری متضمن 

خالف آن باشد.
استماع  اعطای فرصت  از  و پس  طرفین،  از  یکی   مجرد درخواست  به   .4
با در نظر گرفتن اطالعات بیشتری   به طرفین، دیوان داوری می تواند 
مرکز،  مشورت  با  و  گیرند  قرار  دسترس  در  متعاقبا  است  ممکن  که 
دستور دهد که جریان داوری مطابق با رسیدگی فوری هدایت نگردد. 
با  مطابق  درخواست  تصدیق  به  تصمیم  داوری  دیوان  که  مواردی  در 
پاراگراف ۴ این ماده می گیرد، داوری باید توسط همان دیوان داوری 
که قبال و طبق قواعد رسیدگی فوری تشکیل شده بود، هدایت گردد، 

مگر این که مرکز به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.

ماده ۶: معرفی نماینده و دستیار
یا  نماینده  عنوان  به  را  شخص  چند  یا  یک  می تواند  طرفین  از  یک  هر 
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دستیار خود انتخاب نماید. نام و نشانی چنین شخص یا اشخاصی باید برای 
مرکز ارسال شود. این مکاتبه باید مشخص نماید که آیا انتصاب شخص به 
عنوان نماینده است یا دستیار. در مواردی که شخصی به عنوان نماینده 
یکی از طرفین اقدام می کند، دیوان داوری می تواند هر زمانی راسا یا بنا 
به درخواست هر یک از طرفین، دلیل نمایندگی او را به شکلی که دیوان 

داوری تعیین می کند، خواستار شود.

ماده 7: تصمیم بر عدم ادامه جریان داوری
اگر مرکز به طور آشکار فاقد صالحیت بر اختالف باشد، می تواند تصمیم بر 

عدم ادامه جریان داوری بگیرد.

بخش دوم: ترکیب دیوان داوری
ماده 8: تعداد داوران

اگر طرفین قبال در مورد تعداد داوران توافق نکرده باشند و چنان چه ظرف 
سی )30( روز از دریافت درخواست داوری توسط خوانده، در مورد این که 
داوری فقط توسط یک داور صورت گیرد، توافقی میان آن ها حاصل نگردد، 
یا مرکز احراز ننماید که ماهیت اختالف انتصاب یک داور واحد را ایجاب 

می نماید، سه داور منصوب خواهند شد.

ماده 9: انتصاب داوران )مواد 9 تا 11(
در داوری با داور واحد، داور مزبور با تراضی طرفین، ظرف سی )30( روز 
از تاریخ دریافت درخواست داوری توسط خوانده، یا از تاریخی که طرفین 
توافق کرده اند، یا از تاریخی که مرکز لزوم ارجاع به داور واحد را احراز 
کرده باشد، تعیین می گردد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده 
باشند. چنان چه طرفین نتوانند در این خصوص تراضی نمایند، داور واحد 

توسط مرکز منصوب می گردد.

ماده 10:
با سه داور، خواهان و خوانده هر کدام یک داور، و دو داور  در داوری 
منصوب آن ها رئیس دیوان داوری را تعیین می نمایند، مگر این که طرفین 
)30( روز  باشند. چنان چه خوانده ظرف سی  به نحو دیگری توافق کرده 
را  وی  قبولی  و  نکند  تعیین  را  خود  داور  داوری،  درخواست  دریافت  از 
ارائه ننماید یا چنان چه توافق قبلی در مورد تعداد داوران موجود نباشد 
توسط  داوری  درخواست  دریافت  از  روز پس   )30( طرفین ظرف سی  و 
خوانده نسبت به ارجاع امر به داور واحد توافق نکنند و یکی از طرفین 
از تعیین داور خود امتناع و قبولی وی  از آن تاریخ  ظرف سی )30( روز 
را ارائه ننماید، یا چنان چه داوران منصوب شده نتوانند ظرف سی )30( 
روز از تاریخ انتصاب خود در خصوص نصب رئیس دیوان داوری توافق و 
قبولی وی را ارائه نمایند، داور طرف ممتنع یا رئیس دیوان داوری، حسب 

مورد، توسط مرکز تعیین می گردد.
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ماده 11:
1. به منظور اجرای ماده 10، در مواردی که باید سه داور انتخاب شوند و 
طرفین اختالف، اعم از خواهان یا خوانده، مرکب از چند طرف باشند، 
اگر طرفین در مورد شیوه نصب داوران به نحو دیگری توافق نکرده 
را  داور  یک  مشترکا  باید  خوانده  یا  خواهان  از  اعم  گروه  هر  باشند، 

تعیین نماید.
2. اگر طرفین توافق کرده باشند که تعداد داوران در دیوان داوری غیر 
از یک یا سه نفر باشد، داوران باید مطابق با شیوه مورد توافق طرفین 

منصوب گردند.
اگر دیوان داوری به هر دلیلی نتواند مطابق این قواعد تشکیل شود،   .3
در این صورت مرکز باید به درخواست هر یک از طرفین دیوان داوری 
را تشکیل دهد و برای این منظور، می تواند هر انتصاب پیشین را باطل 
کند و داوران دیگری را تعیین کرده و یا همان داوران قبلی را دوباره 

تعیین کند و یکی از آن ها را نیز به عنوان سرداور تعیین نماید.
مرکز در انتصاب داوران مطابق مواد 9، 10، 11 یا 15، باید مالحظاتی   .4
را که برای اطمینان از انتصاب داور مستقل و بی طرف وجود دارد مورد 
توجه قرار دهد و ارجحیت انتصاب داور از ملیتی غیر از ملیت طرفین 

را در نظر داشته باشد.

ــواد  ــرح داوران )م ــط داوران و ج ــات توس ــای اطالع ــاده 12: افش م
ــا 1۴( 12 ت

باید هرگونه  نظر گرفته می شود،  در  احتمالی  داور  عنوان  به  که  شخصی 
اوضاع و احوالی را که ممکن است در مورد بی طرفی یا استقالل وی شک و 
تردید موجهی ایجاد کند، افشا نماید. همچنین داور باید از زمان انتصاب 
و در طول جریان داوری چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر برای مرکز، 
طرفین و سایر داوران افشا نماید، مگر این که ایشان قبال توسط داور از 

این اوضاع و احوال مطلع شده باشند.

ماده 13:
هر یک از داوران را در صورت وجود اوضاع و احوالی که موجد شک   .1
و تردید موجه نسبت به بی طرفی یا استقالل وی باشد، می توان جرح 

کرد.
هر طرف می تواند داور منصوب خود را تنها به دالیلی که پس از نصب   .2

وی از آن ها آگاه شده باشد، مورد جرح قرار دهد.
هرگاه داوری به وظایف خود عمل نکند یا انجام وظیفه برای او قانونا   .3
 14 یا عمال غیرممکن باشد، آیین مربوط به جرح داور مندرج در ماده 

اعمال می گردد.
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ماده 14:
15( روز از تاریخی  طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف پانزده )  .1
15( روز از  که انتصاب داور مورد جرح به او ابالغ شده یا ظرف پانزده )
تاریخ اطالع از اوضاع و احوال مذکور در مواد 12 و  13 اعالمیه جرح را 

به مرکز ارسال نماید.
یک نسخه از اعالمیه جرح باید به سایر طرف ها، داوری که مورد جرح   .2
واقع شده و سایر داوران ارسال شود. اعالمیه جرح باید دالیل جرح را 

بیان نماید.
طرفی  که داور را جرح می نماید باید هزینه الزم را برای جرح داور تحت   .3
این قواعد و مطابق ضمیمه »ب« بپردازد. در صورتی که طرفی  که داور 
را جرح می کند هزینه الزم را برای جرح ظرف مدت مقرر توسط مرکز  

نپردازد، چنین فرض می شود که جرح مسترد گردیده است.
هرگاه داور توسط یکی از طرفین جرح شود، طرف های دیگر می توانند با   .4
این جرح موافقت نمایند. داور نیز می تواند پس از جرح از سمت خود 
کناره گیری کند. هیچ یک از این دو مورد به معنی قبول اعتبار دالیل 

جرح نیست.
با  طرف ها  همه  جرح،  اعالم  تاریخ  از  روز   )15 ( پانزده  ظرف  چنان چه   .5
از سمتش  یا داوری که مورد جرح قرار گرفته  ننمایند  جرح موافقت 
کناره گیری نکند، طرف جرح کننده، ظرف سی )30( روز از تاریخ اعالمیه 
درخواست  مرکز  از  را  جرح  خصوص  در  تصمیم گیری  می تواند  جرح، 

نماید. در این صورت، مرکز در خصوص جرح تصمیم گیری می نماید.

ماده 15: جایگزینی داور
است  الزم  که  مواردی  کلیه  در   ،2 پاراگراف  مفاد  رعایت  به  مشروط   .1
داور در طول جریان رسیدگی تعویض شود، داور جانشین باید مطابق 
آیین مذکور در مواد 9 الی 12، که برای نصب یا انتخاب داوری که باید 
عوض شود جاری بوده، منصوب یا انتخاب گردد. آیین مذکور، حتی در 
است  قرار  که  داوری  انتصاب  جریان  در  طرف ها  از  یکی  که  مواردی 
عوض شود از حق خود در نصب داور استفاده نکرده یا در نصب داور 

مشارکت نکرده باشد، اعمال می گردد.
اگر به تقاضای یکی از طرفین، مرکز با توجه به اوضاع و احوال استثنایی   .2
از حق نصب  از طرف ها  یکی  کردن  محروم  که  پرونده تشخیص دهد 
داور جانشین موجه است، می تواند پس از اعطای فرصت به طرفین و 
داوران باقی مانده برای اظهارنظر: )الف( داور جانشین را انتخاب کند؛ 
یا )ب( پس از ختم جلسات استماع، به سایر داوران اجازه دهد که به 

داوری ادامه دهند و به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی بپردازند.
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ماده 16: تجدید جلسات رسیدگی در صورت جایگزینی داور
تعویض شده  داور  که  مرحله ای  از  رسیدگی ها  شود،  تعویض  داوری  اگر 
این که  مگر  گرفته می شود،  از سر  بود،  کرده  متوقف  را  وظایفش  اجرای 

دیوان داوری تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

ماده 17: اسقاط مسئولیت
به استثنای تخلفات عمدی، طرفین داوری هرگونه ادعای مبتنی بر فعل یا 
ترک فعل مرتبط با داوری را علیه مرکز، داوران، اشخاص منصوب توسط 
اسقاط  دهد،  اجازه  حاکم  قانون  که  حدی  وسیع ترین  در  داوری،  دیوان 

می کنند.

بخش سوم: جریان داوری
ماده 18: مقررات کلی 

دیوان داوری می تواند، با رعایت این قواعد، جریان داوری را به نحوی   .1
که خود مقتضی و مناسب بداند اداره کند، مشروط بر این که با طرف های 
داوری به مساوات رفتار گردد و در مقطع مناسبی از رسیدگی، به هر 
یک از طرفین فرصت معقولی داده شود که مطالب و اظهارات خود را 
ارائه نمایند. دیوان داوری باید در استفاده از اختیارات خود، جریان 
تاخیر و هزینه های غیرضروری  از  اداره کند که  به گونه ای  را  داوری 
جلوگیری شود و رسیدگی منصفانه و کارآمدی برای حل و فصل اختالف 

طرفین فراهم گردد.
در اولین فرصتی که بعد از تشکیل دیوان داوری ممکن باشد و پس   .2
از دعوت طرفین برای اظهارنظر، دیوان داوری باید جدول زمان بندی 
موقتی را برای جریان داوری تهیه کند. دیوان داوری می تواند در هر 
به  تعیین شده  مواعد  اظهارنظر،  برای  طرفین  از  دعوت  از  پس  زمان، 
موجب این قواعد یا به موجب توافق طرفین را تمدید کند یا کوتاه تر 

نماید.
درخواست  رسیدگی  از  مناسبی  مقطع  در  طرفین  از  یک  هر  چنان چه   .3
استماع  برای  را  جلساتی  باید  داوری  دیوان  نماید،  جلسه  تشکیل 
اظهارات  استماع  برای  یا  کارشناس،  شهود  جمله  از  شهود،  شهادت 
درخواستی،  چنین  فقدان  صورت  در  دهد.  تشکیل  طرفین  شفاهی 
نماید  برگزار  را  جلساتی  چنین  آیا  که  این  مورد  در  داوری،  دیوان 
انجام  به  موجود  اسناد  سایر  و  مدارک  اساس  بر  را  داوری  جریان  یا 

برساند، تصمیم می گیرد.
و  مرکز  به  باید  داوری  دیوان  با  طرفین  از  یک  هر  مکاتبات  کلیه   .4
طرف های دیگر داوری ارسال گردد. انجام این مکاتبات باید همزمان 
صورت گیرد، مگر این که دیوان داوری، به شرط تجویز قانون حاکم، به 

گونه ای دیگر اجازه دهد.
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دهد  اجازه  طرفین،  از  یک  هر  درخواست  به  می تواند  داوری  دیوان   .5
داوری  جریان  به  داوری  طرف  عنوان  به  ثالث  شخص  چند  یا  یک  که 
داوری  موافقت نامه  طرف  اشخاص  این  آن که  شرط  به  شوند،  ملحق 
بوده باشند، مگر آن که دیوان داوری پس از اعطای مهلت برای استماع 
نظرات همه طرف ها، از جمله شخص یا اشخاصی که قرار است ملحق 
طرف ها،  از  یک  هر  به  زیان  ورود  دلیل  به  که  بگیرد  تصمیم  شوند، 
الحاق به داوری مجاز نمی باشد. دیوان داوری می تواند ضمن یک یا چند 
رأی نسبت به طرف هایی که به این ترتیب به داوری ملحق شده اند، 

اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 19: محل داوری
باشند، محل  اگر طرفین پیش تر در مورد محل داوری توافقی نکرده   .1
داوری تهران خواهد بود. فرض بر این است که رأی داوری در محل 

داوری صادر گردیده است.
می داند  مناسب  شور  برای  که  محلی  هر  در  می تواند  داوری  دیوان   .2
تشکیل جلسه بدهد. دیوان داوری همچنین می تواند برای هر منظور 
دیگر، از جمله برای استماع، در هر محلی که مناسب تشخیص می دهد، 
کرده  توافق  دیگری  نحو  به  طرفین  این که  مگر  دهد،  جلسه  تشکیل 

باشند.

ماده 20: زبان
دیوان داوری باید با رعایت توافق طرفین، بالفاصله پس از انتصاب،   .1
قرار  استفاده  مورد  رسیدگی  جریان  در  که  را  زبان هایی  یا  زبان 
الیحه  هرگونه  و  دفاعیه  الیحه  دادخواست،  نماید.  تعیین  می گیرند، 
کتبی دیگر باید به زبان یا زبان هایی باشد که به این ترتیب تعیین شده 
و در صورت تشکیل جلسه استماع شفاهی نیز از همین زبان یا زبان ها 

استفاده می گردد.
دیوان داوری می تواند دستور دهد که هرگونه اسناد و مدارک منضم   .2
به دادخواست یا الیحه دفاعیه و هرگونه مدارک یا ضمائم تکمیلی که 
در طول رسیدگی به زبان اصلی طرفین به دیوان داوری تسلیم شده، 
تعیین  یا  طرفین  توافق  مورد  زبان های  یا  زبان  به  ترجمه ای  با  همراه 

شده توسط دیوان داوری باشد.

ماده 21: دادخواست
خواهان باید ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین می کند، دادخواست   .1
ارسال  و مرکز  از داوران  برای خوانده، هر یک  کتبی  به طور  را  خود 
نماید. خواهان می تواند درخواست داوری خود به شرح مذکور در ماده  
3 این قواعد را به منزله دادخواست تلقی و معرفی کند، مشروط بر 
این که درخواست داوری با شرایط پاراگراف های 2 تا ۴ این ماده منطبق 

باشد.
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دادخواست باید شامل موارد ذیل باشد:  .2
الف( نام و اطالعات تماس هر یک از طرفین؛

ب( شرح حقایق مؤید ادعا؛
پ( نکات مورد اختالف؛ 

ت( خواسته یا اقدامات مورد تقاضا؛ و
ث( مبانی یا استدالالت حقوقی که ادعا بر آن استوار است.

اختالف  منشا  که  دیگر  حقوقی  سند  یا  قرارداد  هرگونه  رونوشت   .3
به  باید  داوری  موافقت نامه  همچنین  و  است  اختالف  با  ارتباط  در  یا 

دادخواست ضمیمه شود.
ادله ای  سایر  و  مدارک  کلیه  با  همراه  حتی المقدور  باید  دادخواست   .4
آن ها  به  ارجاعاتی  حاوی  یا  کرده  استناد  آن ها  به  خواهان  که  باشد 

می باشد.

ماده 22: الیحه دفاعیه
خوانده باید ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین می کند، الیحه دفاعیه   .1
به  خود  پاسخ  می تواند  خوانده  نماید.  ارسال  کتبی  طور  به  را  خود 
درخواست داوری را که در ماده ۴ به آن اشاره شده به عنوان الیحه 
دفاعیه محسوب و معرفی کند، مشروط بر این که پاسخ به درخواست 

داوری با الزامات پاراگراف 2 این ماده منطبق باشد.
دادخواست  )ث(  تا  )ب(  بندهای  مندرجات  به  باید  دفاعیه  الیحه   .2
حتی المقدور  باید  دفاعیه  الیحه  دهد.  پاسخ   )21 ماده   2 )پاراگراف 
همراه با کلیه مدارک و سایر ادله ای باشد که خوانده به آن ها استناد 

کرده یا ارجاع داده است.
خوانده می تواند ضمن الیحه دفاعیه، یا چنان چه دیوان داوری با توجه   .3
بعدی  مراحل  در  دهد،  تشخیص  موجه  را  تاخیر  احوال  و  اوضاع  به 
ادعایی  به  تهاتر  منظور  به  یا  و  نماید  طرح  متقابل  دعوای  رسیدگی، 
استناد کند، مشروط بر این که دیوان داوری صالحیت رسیدگی به آن 

را دارا باشد.
به دعوای  21 نسبت  ماده  الی ۴   2 پاراگراف های  در  مقررات مذکور   .4
متقابل، ادعای موضوع بند )ث( پاراگراف 2 ماده ۴ و نیز ادعاهایی که 

به منظور تهاتر مورد استناد قرار می گیرند، اعمال می شود.

ماده 23: اصالح ادعا یا دفاع
در جریان داوری، هر یک از طرفین می تواند ادعا یا دفاعیه خود، از جمله 
دعوای متقابل یا ادعایی که به منظور تهاتر مطرح شده را اصالح یا تکمیل 
نماید، مگر این که دیوان داوری اجازه چنین اصالح یا تکمیلی را با در نظر 
گرفتن تاخیر در طرح آن یا به علت لطمه ای که به سایر طرف های اختالف 
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می رساند، یا به لحاظ هرگونه اوضاع و احوال دیگر نامناسب بداند. در هر 
حال، اصالح یا تکمیل ادعا یا دفاعیه از جمله دعوای متقابل یا ادعایی که به 
منظور تهاتر مطرح شده، نباید به گونه ای باشد که ادعا یا دفاعیه اصالحی 

یا تکمیلی از صالحیت دیوان داوری خارج گردد.

ماده 24: ایراد به صالحیت دیوان داوری
جمله  از  خود،  صالحیت  به  نسبت  که  دارد  صالحیت  داوری  دیوان   .1
داوری  موافقت نامه  اعتبار  یا  وجود  خصوص  در  ایراد  هرگونه 
یک  از  بخشی  که  داوری  شرط  منظور،  این  برای  نماید.  تصمیم گیری 
قرارداد را تشکیل می دهد به عنوان یک توافق مستقل از سایر شروط 
قراردادی تلقی می شود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر بطالن قرارداد 

لزوما متضمن بی اعتباری شرط داوری نیست.
الیحه  تقدیم  زمان  از  دیرتر  نباید  داوری،  دیوان  صالحیت  به  ایراد   .2
منظور  به  ادعایی  هر  یا  متقابل  دعوای  خصوص  در  یا،  باشد  دفاعیه 
تهاتر، نباید دیرتر از زمان پاسخ به دعوای متقابل یا ادعای تهاتر باشد. 
تعیین داور توسط طرف اختالف و یا شرکت در تعیین داور به وسیله 
او، مانع از طرح چنین ایرادی نمی باشد. ایراد به این که دیوان داوری 
از حیطه اختیارات خود تجاوز کرده است، باید بالفاصله پس از وقوع 
موارد،  این  از  یک  هر  در  گردد.  مطرح  داوری  جریان  در  امری  چنین 
دیوان داوری می تواند چنان چه تاخیر را موجه بداند، ایراد را بپذیرد.

به   2 پاراگراف  در  مذکور  ایراد  خصوص  در  می تواند  داوری  دیوان   .3
عنوان یک امر مقدماتی تصمیم بگیرد، یا ضمن رأی ماهوی نسبت به 
آن تصمیم گیری نماید. دیوان داوری می تواند، علیرغم هرگونه ایراد 
صالحیتی جاری در دادگاه، رسیدگی به داوری را ادامه دهد و مبادرت 

به صدور رأی نماید.

ماده 25: سایر لوایح کتبی
دیوان داوری در این مورد که طرفین عالوه بر دادخواست و الیحه دفاعیه، 
نمایند،  ارائه  می توانند  یا  کنند  تسلیم  باید  را  دیگری  کتبی  لوایح  چه 

تصمیم گیری و برای تسلیم لوایح مزبور مواعدی را تعیین می نماید.

ماده 26: مواعد
مواعد تعیین شده توسط دیوان داوری برای ارسال لوایح کتبی )از جمله 
دادخواست و الیحه دفاعیه(، نباید از چهل و پنج )45( روز تجاوز کند. با 
این حال، در صورتی  که دیوان داوری موجه بداند، می تواند این مهلت ها 

را تمدید نماید.

ماده 27: اقدامات موقت و موقت اضطراری
دیوان داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین نسبت به صدور   .1
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رأی یا قرار منع یا هرگونه اقدامات موقت دیگر که مناسب تشخیص 
دهد، اقدام نماید. دیوان داوری می تواند به طرف متقاضی اقدامات 
موقت دستور دهد که تامین مناسبی را در خصوص اقدام مورد مطالبه 

ارائه نماید.
موقت  اقدامات  درخواست  داوری  دیوان  تشکیل  از  پیش  که  طرفی   .2
اضطراری داشته باشد، می تواند مطابق آیین مندرج در ضمیمه »الف« 

اقدام به چنین درخواستی نماید.
طرفین  از  یک  هر  توسط  قضایی  مراجع  از  موقت  اقدام  درخواست   .3
مغایر با موافقت نامه داوری نمی باشد و نباید به عنوان اعراض از آن 

موافقت نامه تلقی گردد.

ماده 28: ادله
هر یک از طرفین مسئول اثبات حقایقی است که در تایید ادعا یا دفاع   .1

خود به آن استناد می کند.
شهود، از جمله شهود کارشناس، که توسط طرفین برای ادای شهادت   .2
در خصوص هرگونه موضوع متنازع فیه یا موضوع کارشناسی به دیوان 
داوری معرفی می شود، می تواند هر فردی باشد، صرف نظر از این که 
باشد.  با طرف داوری مرتبط  یا به هر نحو  این فرد طرف داوری بوده 
شهادت نامه شهود، از جمله شهود کارشناس، می تواند به صورت کتبی 
بوده و به امضای ایشان برسد، مگر این که دیوان داوری به نحو دیگری 

مقرر دارد.
طرف ها  از  داوری،  جریان  طی  زمانی  هر  در  می تواند  داوری  دیوان   .3
بخواهد تا ظرف موعدی که تعیین می نماید، مدارک، ضمائم یا مستندات 

دیگری را تسلیم کنند.
ارزش  و  اهمیت  ارتباط،  پذیرش،  قابلیت  مورد  در  داوری  دیوان   .4

مستندات ارائه شده تصمیم گیری می نماید.

ماده 29: جلسات استماع
داوری  دیوان  شفاهی،  استماع  جلسه  برگزاری  به  تصمیم  درصورت   .1
باید روز، ساعت و محل تشکیل جلسه را در مدت زمان کافی از قبل به 

اطالع طرف ها برساند.
دیوان  که  و شیوه ای  مطابق شرایط  کارشناس،  جمله شهود  از  شهود،   .2

داوری تعیین می کند، استماع شده و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دیگری  نحو  به  طرفین  این که  مگر  است،  غیرعلنی  استماع  جلسات   .3
توافق نمایند. دیوان داوری می تواند از شاهد یا شهود، از جمله شهود 
ترک  را  ادای شهادت سایر شهود جلسه  در طول  بخواهد  کارشناس، 
کنند، مگر این که شاهد، از جمله شاهد کارشناس، خود یکی از طرفین 
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داوری باشد که در این صورت، علی االصول نباید از او خواسته شود 
که جلسه را ترک نماید.

دیوان داوری می تواند مقرر دارد که شهود، از جمله شهود کارشناس،   .4
از طریق وسایل ارتباط از راه دور که مستلزم حضور فیزیکی در جلسه 

نیست )مانند ویدئوکنفرانس(، مورد تحقیق قرار گیرند.

ماده 30: نصب کارشناس توسط دیوان داوری
دیوان داوری می تواند پس از مشورت با طرف ها، یک یا چند کارشناس   .1
که  خاصی  موضوعات  مورد  در  کتبی  گزارشی  تهیه  جهت  را  مستقل 
دیوان داوری تعیین می کند، منصوب نماید. نسخه ای از شرح وظایف و 
اختیارات کارشناسان که توسط دیوان داوری تهیه می شود، باید برای 

طرف ها و مرکز ارسال شود.
کارشناس باید اصوال قبل از پذیرش انتصاب، شرحی از صالحیت خود   .2
و نیز اعالمیه ای حاکی از بی طرفی و استقالل خود را به دیوان داوری 
صالحیت  به  ایرادی  طرفین  چنان چه  نماید.  ارائه  اختالف  طرفین  و 
کارشناس، بی طرفی یا استقالل او داشته باشند، باید ظرف مهلتی که 
برسانند. دیوان  اطالع دیوان داوری  به  تعیین می کند،  دیوان داوری 
داوری باید فورا در خصوص قبول یا رد این ایرادات تصمیم بگیرد. 
انتصاب  از  پس  که  دالیلی  به  فقط  طرفین  کارشناس،  نصب  از  پس 
صالحیت،  به  نسبت  می توانند  شده اند،  مطلع  آن ها  از  کارشناس 
کنند. در هر صورت، دیوان  اعتراض  کارشناس  استقالل  یا  بی طرفی 
داوری فورا نسبت به اقدامی که الزم است انجام شود، تصمیم گیری 

می کند.
طرف ها باید هرگونه اطالعات ذی ربط یا هرگونه مدرک یا کاالهایی را که   .3
کارشناس برای تحقیق الزم دارد، تهیه و ارائه دهند. هرگونه اختالف 
ارائه  یا  اطالعات  بودن  مرتبط  در خصوص  کارشناس  و  یک طرف  بین 
اسناد مورد درخواست کارشناس، برای تصمیم گیری به دیوان داوری 

ارجاع می گردد.
دیوان داوری پس از دریافت گزارش کارشناس، باید نسخه ای از آن   .4
را برای طرف ها ارسال کند و به آن ها فرصت می دهد که کتبا نظر خود 
را در مورد آن گزارش اعالم نمایند. هر طرف حق دارد مدارکی را که 
بررسی قرار  به آن ها استناد کرده، مورد  کارشناس در گزارش خود 

دهد.
گزارش  تسلیم  از  پس  کارشناس  طرفین،  از  یک  هر  تقاضای  بنابر   .5
خود، ممکن است در جلسه ای که در آن طرف ها حق حضور و سؤال از 
کارشناس را دارند، مورد استماع قرار گیرد. در این جلسه، هریک از 
طرف ها می تواند شهود کارشناس را به منظور ادای شهادت در خصوص 
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موضوعات مورد اختالف معرفی کند. در این گونه رسیدگی ها ، مقررات 
ماده 29 مجری می باشد.

ماده 31: قصور
اگر ظرف مهلت تعیین شده در این قواعد یا مهلت مقرر توسط دیوان   .1

داوری، بدون ارائه دلیل کافی:
الف( خواهان در تسلیم دادخواست خود قصور ورزد، دیوان داوری 
این که  مگر  می نماید،  صادر  داوری  جریان  ختم  بر  مبنی  قراری 
دیوان  و  باشد  تصمیم گیری  نیازمند  که  باشد  مانده  باقی  موضوعاتی 
داوری هم رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره این موضوعات باقی مانده 

را مناسب تشخیص دهد.
الیحه  تسلیم  یا  داوری  درخواست  به  پاسخ  تسلیم  در  خوانده  ب( 
صادر  را  رسیدگی  ادامه  دستور  داوری  دیوان  ورزد،  قصور  دفاعیه 
پذیرش  معنی  به  خود،  خودی  به  خوانده  قصور  آن که  بدون  می کند، 
ادعای خواهان تلقی گردد. مقررات این بند، در مورد قصور خواهان 
در تسلیم الیحه دفاعیه به دعوای متقابل یا ادعایی که به منظور تهاتر 

مطرح شده نیز جاری است.
تشکیل  تاریخ  از  قواعد  این  در  مقرر  نحو  به  که  طرف ها  از  یکی  اگر   .2
قصور  برای  کافی  دلیل  ارائه  بدون  است،  شده  مطلع  استماع  جلسه 
خود در جلسه مزبور حضور نیابد، دیوان داوری می تواند رسیدگی را 

ادامه دهد.
اگر یکی از طرف ها که به نحو مقتضی توسط دیوان داوری از او دعوت   .3
کند، ظرف  ارائه  را  دیگری  ادله  یا  که مستندات، ضمایم  است  شده 
نماید،  امر قصور  این  انجام  در  کافی  دلیل  ارائه  بدون  و  مقرر  مدت 
دیوان داوری می تواند بر اساس ادله ای که در اختیار دارد مبادرت به 

صدور رأی نماید.

ماده 32: ختم جلسات رسیدگی
دیوان داوری می تواند از طرفین در خصوص این که آیا مدرک بیشتری   .1
یا اظهارات بیشتری برای  برای ارائه، شاهدان بیشتری برای استماع 
تسلیم دارند، استعالم نماید و در صورتی  که مدرک، شاهد یا اظهارات 
بیشتری وجود نداشته باشد، می تواند ختم جلسات رسیدگی را اعالم 

نماید.
دیوان داوری می تواند در صورتی که تحت شرایط استثنایی این امر را   .2
ضروری بداند، راسا یا بنا بر درخواست یکی از طرفین، جلسات استماع 

را در هر زمانی پیش از صدور رأی از سر گیرد.
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ماده 33: اسقاط حق اعتراض
قصور هر یک از طرفین در اعتراض فوری به عدم رعایت این قواعد یا 
عدم رعایت الزامات موافقت نامه داوری به منزله اسقاط حق اعتراض آن 
طرف است، مگر آن که طرف مزبور بتواند نشان دهد که با توجه به اوضاع 

و احوال مربوطه، قصور او در اعتراض موجه بوده است.

بخش چهارم: رأی
ماده 34: تصمیمات

هرگاه تعداد داوران بیش از یک نفر باشد، صدور رأی یا اتخاذ هرگونه   .1
تصمیم دیگری توسط دیوان داوری با رأی اکثریت آن ها انجام می گردد.

هرگاه در مورد مسائل شکلی، اکثریت حاصل نشود یا در مواردی که   .2
دیوان داوری مجاز بداند، سرداور می تواند منفردا تصمیم بگیرد که 

البته این تصمیم از طرف دیوان داوری قابل تجدید نظر می باشد.

ماده 35: شکل و اثر رأی
دیوان داوری می تواند راجع به موضوعات مختلف و در زمان های مختلف   .1

آرای جداگانه دهد.
کلیه آرا به صورت کتبی صادر می شود و برای طرفین قطعی و الزم االجرا   .2

می باشد. طرفین باید کلیه آرا را بدون تاخیر اجرا نمایند.
دیوان داوری باید دالیلی را که مبنای صدور رأی بوده بیان کند، مگر   .3

این که طرفین توافق کرده باشند که دالیل ذکر نشود.
و  شکلی  بررسی  منظور  به  رأی،  امضای  از  قبل  باید  داوری  دیوان   .4
مرکز  به  را  خود  رأی  پیش نویس  هزینه ها،  تعیین  به  راجع  مشورت 
آزادی  بر  این که  بدون  لزوم،  صورت  در  می تواند  مرکز  کند.  تقدیم 
را در  وارد شود، اصالحاتی  اتخاذ تصمیم خدشه ای  دیوان داوری در 
شکل رأی به عمل آورد و نیز توجه دیوان داوری را به نکات ماهوی 

جلب نماید.
رأی باید توسط داوران امضا شود و حاوی تاریخی که رأی صادر گردیده   .5
و بیانگر محل داوری باشد. هرگاه تعداد داوران بیش از یک نفر بوده 
و یکی از آن ها رأی را امضا نکند، باید دالیل عدم امضای او در رأی ذکر 

شود.
رأی داوری ممکن است با رضایت همه طرف ها، یا در مواردی و تا جایی   .6
تعقیب  یا  برای حفظ حق  از طرف ها  به وسیله هر یک  رأی  افشای  که 
قانونی و یا در ارتباط با دعوا مطروحه در دادگاه یا در مرجع صالح دیگر 

الزم باشد، در دسترس عموم قرار گیرد.



17قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

نسخه های اصلی رأی که توسط داوران امضا شده باید به وسیله مرکز   .7
به طرفین ابالغ شود، مشروط بر این که هزینه های داوری به طور کامل 

توسط طرف ها یا یکی از آن ها به مرکز پرداخت شده باشد.

ماده 36: قانون حاکم، حل و فصل اختالف بر اساس انصاف
عنوان  به  را  آن  طرفین  که  کند  اعمال  را  قانونی  باید  داوری  دیوان   .1
قانون حاکم بر ماهیت اختالف تعیین کرده اند. در صورتی که طرفین 
که  را  قانونی  داوری  دیوان  باشند،  نکرده  مشخص  را  قانونی  چنین 

مناسب تشخیص دهد، اعمال می نماید.
دیوان داوری تنها در صورتی می تواند از روی انصاف و کدخدامنشی   .2
تصمیم بگیرد که طرفین صریحا چنین اجازه ای را به دیوان داوری داده 

باشند.
دیوان داوری باید در کلیه موارد بر اساس مفاد قرارداد، در صورت   .3
معامله  بر  اعمال  قابل  بازرگانی  عرف  گرفتن  نظر  در  با  و  وجود، 

تصمیم گیری کند.

ماده 37: حل و فصل اختالف یا سایر دالیل ختم اختالف
اگر طرفین پیش از صدور رأی در مورد حل اختالف به توافق برسند،   .1
یا  بر ختم جریان داوری صادر می نماید  مبنی  یا قراری  دیوان داوری 
داوری  دیوان  قبول  مورد  تقاضا  این  و  کنند  تقاضا  طرفین  چنان چه 
قرار گیرد، شرایط حل و فصل اختالف را در رأیی مرضی الطرفین درج 
می نماید. دیوان داوری ملزم به ارائه دالیل صدور چنین رأیی نیست.

هرگاه پیش از صدور رأی، ادامه جریان داوری به دالیلی به جز دلیل   .2
داوری  دیوان  شود،  غیرممکن  یا  غیرضروری   ،1 پاراگراف  در  مذکور 
ختم  قرار  صدور  بر  مبنی  خویش  قصد  از  را  طرف ها  و  مرکز  باید 
رسیدگی مطلع سازد. دیوان داوری اختیار صدور چنین قراری را دارد، 
مگر این که موضوعاتی باقی مانده باشد که نیازمند تصمیم گیری باشد 
باقی مانده را مناسب  این موضوعات  و دیوان داوری تصمیم گیری در 

تشخیص دهد.
نسخه های اصلی دستور ختم جریان داوری یا رأی مرضی الطرفین که   .3
به امضای داوران رسیده است، باید به طرف ها ابالغ شود. در خصوص 
رأی مرضی الطرفین، مقررات پاراگراف های 2، ۴، ۵ و ۶ ماده 35 اعمال 

می گردد.

ماده 38: تفسیر رأی
هر یک از طرف ها می تواند ظرف سی )30( روز پس از تاریخ دریافت   .1
درخواست  داوری  دیوان  از  دیگر،  طرف های  و  مرکز  به  اطالع  با  رأی 
کند که تفسیری از رأی صادره ارائه دهد. دیوان داوری می تواند از 
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15(  روز نظر خود را در  طرف های دیگر دعوت نماید که ظرف پانزده  )
خصوص درخواست اظهار نماید.

چهل  ظرف  دهد،  تشخیص  موجه  را  درخواست  داوری  دیوان  اگر   .2
به  را  خود  تفسیر  اظهارنظر،  مهلت  انقضای  تاریخ  از  روز   )۴۵( پنج  و 
صورت کتبی ارائه می نماید. این تفسیر بخشی از رأی بوده و مقررات 

پاراگراف های 2 الی 7 ماده 35 در مورد آن اعمال می شود.

ماده 39: تصحیح رأی
دیگر،  طرف های  و  مرکز  به  اطالع  ضمن  می تواند  طرف ها  از  یک  هر   .1
ظرف سی )30( روز از تاریخ دریافت رأی، از دیوان داوری درخواست 
نماید که هرگونه اشتباه در محاسبه، هرگونه غلط انشائی و امالیی یا 
اشتباهات یا ازقلم افتادگی هایی از این قبیل را تصحیح کند. چنان چه 
دیوان داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، باید ظرف چهل 
اقدام  رأی  به تصحیح  از دریافت درخواست نسبت  روز  پنج )۴۵(  و 

نماید.
ابالغ رأی، راسا چنین  از  )30( روز  دیوان داوری می تواند ظرف سی   .2

تصحیحاتی را به عمل آورد.
از رأی را تشکیل دهد.  باید کتبی بوده و بخشی  این گونه تصحیحات   .3

مقررات پاراگراف های 2 الی 7 ماده 35 اعمال می گردد.

ماده 40: رأی تکمیلی
هر یک از طرف ها می تواند، ضمن اطالع به مرکز و طرف های دیگر، ظرف   .1
سی )30( روز از تاریخ دریافت قرار ختم رسیدگی یا رأی، از دیوان 
جریان  در  که  ادعاهایی  از  دسته  آن  مورد  در  که  کند  تقاضا  داوری 
داوری اقامه شده ولی در رأی در خصوص آن ها تصمیمی اتخاذ نشده، 
طرف های  از  می تواند  داوری  دیوان  نماید.  صادر  تکمیلی  رأی  یا  رأی 
15(  روز نظر خود را در خصوص  دیگر دعوت نماید که ظرف پانزده  )

درخواست اظهار نمایند.
موجه  را  تکمیلی  رأی  یا  رأی  صدور  تقاضای  داوری  دیوان  چنان چه   .2
از تاریخ انقضای مهلت  60(  روز  باید ظرف شصت  ) تشخیص دهد، 
یا تکمیل نماید. در صورت لزوم، دیوان  اظهارنظر، رأی خود را صادر 

داوری می تواند مهلت صدور رأی را تمدید نماید.
 7 الی   2 پاراگراف های  یا رأی تکمیلی، مقررات  به هنگام صدور رأی   .3

ماده 35 اعمال می گردد.
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ماده 41: محرمانگی
داوری ای که بر مبنای این قواعد انجام می گیرد، محرمانه است. طرفین، از 
جمله وکال و کارشناسان منصوب آن ها، داوران، کارشناسان منصوب دیوان 
داوری، منشی ها و همچنین مرکز، متعهدند که هیچ گونه اسناد، حقایق یا 
سایر اطالعات مربوط به اختالف یا جریان داوری را برای اشخاص ثالث فاش 

نسازند.

بخش پنجم: هزینه ها
ماده 42: هزینه های داوری

هزینه های داوری شامل حق الزحمه دیوان داوری و هزینه های اداری   .1
که طبق ضمیمه »ب« این قواعد توسط مرکز معین شده است و مخارج 
و  باشد،  داشته  وجود  مخارجی  چنین  که  صورتی  در  داوران،  و  مرکز 
حق الزحمه و مخارج کارشناسان و هزینه های معقول حقوقی تحمیل شده 

بر طرفین می باشد.
طرفین می توانند، پیش از تشکیل دیوان داوری، بر شیوه های دیگری   .2

برای تعیین حق الزحمه دیوان داوری توافق نمایند.

ماده 43: تصمیم در خصوص هزینه های داوری
پیش از صدور رأی نهایی، دیوان داوری باید از مرکز درخواست نماید   .1
پرداخت  اصوال  نماید.  تعیین  قطعی  طور  به  را  داوری  هزینه های  که 
این  با  ناموفق می باشد.  یا طرف های  بر عهده طرف  داوری  هزینه های 
بین طرفین تسهیم  را  چنین هزینه هایی  می تواند  داوری  دیوان  حال 
این  قضیه  احوال  و  اوضاع  گرفتن  نظر  در  با  این که  بر  مشروط  کند، 

سهمیه بندی را معقول تشخیص دهد.
رأی  یا  داوری  جریان  ختم  بر  مبنی  قراری  داوری  دیوان  هرگاه   .2
مرضی الطرفین صادر کند، باید از مرکز درخواست نماید که با در نظر 
گرفتن زمان خاتمه داوری، کار انجام شده توسط دیوان داوری و سایر 
اوضاع و احوال مرتبط، هزینه های داوری را به طور قطعی تعیین نماید.

مرکز می تواند حق الزحمه دیوان داوری را به مبلغی بیشتر یا کمتر از   .3
آن چه که از اعمال ضمیمه »ب« این قواعد حاصل می  شود، تعیین کند 
مشروط بر اینکه این امر با توجه به اوضاع و احوال استثنایی قضیه 

قابل توجیه باشد.
مرکز یا دیوان داوری بابت تفسیر، تصحیح و تکمیل رأی خود بر طبق   .4
دریافت  اضافی  حق الزحمه  هیچ گونه  قواعد  این   40 الی   38 مواد 

نمی نماید.
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ماده ۴۴: تودیع هزینه ها
مرکز می تواند قبل از تشکیل دیوان داوری، از طرفین بخواهد که به   .1
طور مساوی مبلغی را بابت پیش پرداخت هزینه های داوری مذکور در 
42 تودیع کنند. مرکز می تواند پیش پرداخت های جداگانه ای را  ماده 

برای هزینه های مربوط به دعوای اصلی و دعوای متقابل تعیین نماید.
قابل  پرداخت  موعد  در  متقابل  یا دعوای  اصلی  مبلغ دعوای  چنان چه   .2
برآورد  مرکز  توسط  موقت  طور  به  داوری  هزینه های  نباشد،  تقویم 
می شود. چنین برآوردی می تواند بر مبنای ماهیت اختالف و اوضاع و 
احوال پرونده باشد. این برآورد می تواند در پرتو اطالعاتی که متعاقبا 

در دسترس قرار می گیرد، تعدیل گردد.
مرکز می تواند در مقاطع زمانی مختلف از طرفین درخواست نماید که   .3

پرداخت های بیشتری برای هزینه های داوری انجام دهند.
داوری  هزینه های  پرداخت  مسئول  منفردا،  و  مشترکا  طرفین،   .4
می باشند. هر یک از طرفین می تواند تمامی هزینه های داوری را، در 

صورت عدم پرداخت طرف دیگر، تودیع نماید.
کال،  یا  جزئا  مقرر،  ودیعه های  مرکز،  سوی  از  مقرر  مهلت  ظرف  هرگاه   .5
پرداخت نگردد، مرکز باید مراتب را به اطالع طرف ها برساند تا یکی 
از ایشان مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. چنان چه این پرداخت ظرف 
مورد،  حسب  می تواند  مرکز  نشود،  انجام  مرکز  سوی  از  مقرر  مهلت 
یا  و  اصلی  را در خصوص دعوای  داوری  یا ختم جریان  تعلیق  دستور 
طرح  در  طرف  حق  به  لطمه ای  آن که  بدون  کند،  صادر  متقابل  دعوای 
مجدد همان دعوای اصلی یا دعوای متقابل در رسیدگی دیگری ایجاد 

نماید.
یا  ادعاها  مورد  در  تهاتر  حق  بر  مبنی  ادعایی  طرفین  از  یکی  هرگاه   .6
به  مربوط  پیش پرداخت  تعیین  در  مرکز  کند،  مطرح  متقابل  ادعاهای 
تامین هزینه  های داوری، به همان نحوی که در مورد یک ادعای جداگانه 
ممکن است دیوان داوری را ملزم کند که موضوعات اضافی را مورد 

مالحظه قرار دهد، این ادعا را مورد توجه قرار می دهد.
تمامی پرداخت های مربوط به هزینه های داوری به حساب مرکز تودیع   .7
شده و توسط مرکز نگهداری می شوند. هرگونه سود حاصل از ودیعه ها 

متعلق به مرکز می باشد.
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 ضمیمه الف: داور اضطراری
طرفی که خواهان اقدام موقت اضطراری می باشد، می تواند همزمان   .1
یا پس از ثبت درخواست داوری، ولی پیش از تشکیل دیوان داوری، 
طرف  نماید.  ثبت  مرکز  نزد  را  اضطراری  موقت  اقدام  درخواست 
با ثبت درخواست اقدام موقت اضطراری، یک  باید همزمان  متقاضی 
نسخه از درخواست را به سایر طرفین ارسال نماید. درخواست اقدام 

موقت اضطراری باید شامل موارد ذیل باشد:
الف( ماهیت اقدام مورد درخواست؛

ب( دالیل حاکی از استحقاق طرف متقاضی برای چنین اقدامی؛ و
پ( اعالمیه ای دال بر این که سایر طرف ها یک نسخه از درخواست را 
دریافت نموده اند، یا در صورت عدم دریافت، شرحی از اقدامات انجام شده 
همراه با حسن نیت به منظور ارائه یک نسخه از درخواست و یا اخطاریه 

به سایر طرف ها.
هرگونه درخواست برای اقدام موقت اضطراری باید همراه با پرداخت   .2
غیر قابل بازگشت هزینه های اداری و ودیعه های الزم تحت این قواعد 
به منظور تامین حق الزحمه داور اضطراری و مخارج رسیدگی ذکر شده 
در ضمیمه حاضر  باشد. در موارد مناسب، مرکز می تواند میزان ودیعه 
درخواستی از طرف متقاضی را افزایش دهد. اگر ودیعه های اضافه شده 
ظرف مدت تعیین شده توسط مرکز تودیع نگردد، درخواست مستردشده 

فرض می شود.
اضطراری  موقت  اقدام  درخواست  که  دهد  تشخیص  مرکز  چنان چه   .3
این  دریافت  تاریخ  از  روز   )1( یک  ظرف  باید  است،  قابل پذیرش 
درخواست و پرداخت هزینه های اداری و ودیعه ها، اقدام به نصب یک 

داور اضطراری نماید.
همان  باشند،  کرده  توافق  داوری  محل  خصوص  در  طرفین  چنان چه   .4
محل باید محل رسیدگی های مربوط به اقدام موقت اضطراری باشد. 
اقدام  به  مربوط  توافقی، محل رسیدگی های  در صورت فقدان چنین 

موقت اضطراری، تهران می باشد.
نظر گرفته می شود،  احتمالی در  به عنوان داور اضطراری  شخصی که   .5
باید پیش از قبول انتصاب، هرگونه اوضاع و احوالی را که ممکن است 
در مورد بی طرفی یا استقالل وی شک و تردید موجهی ایجاد کند، افشا 
نماید. هرگونه جرح در خصوص انتصاب داور اضطراری باید ظرف مدت 
دو )2( روز از مکاتبه مرکز با طرفین در خصوص این انتصاب یا اوضاع 

و احوال افشاشده، ایراد گردد.
داور اضطراری نمی تواند به عنوان داور در داوری های آتی مربوط به   .6
توافق کرده  نحو دیگری  به  این که طرفین  نماید، مگر  اختالف شرکت 

باشند.
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داور اضطراری باید در اسرع وقت و در هر حال ظرف مدت دو )2( روز   .7
از تاریخ انتصاب، اقدام به تدوین برنامه زمانی جهت بررسی درخواست 
باید فرصت معقولی  برنامه زمانی  این  نماید.  اقدام موقت اضطراری 
امکان  می تواند  حال  عین  در  و  آورد،  فراهم  طرفین  استماع  برای  را 
مکتوبات  مبنای  بر  یا  ویدئوکنفرانس  یا  تلفنی  به صورت  را  رسیدگی 
به جای استماع حضوری فراهم نماید. داور اضطراری دارای اختیارات 
اعطایی به دیوان داوری تحت این قواعد، از جمله اختیار تصمیم گیری 
در خصوص صالحیت خود، بدون تاثیرگذاری بر تصمیم دیوان داوری 

می باشد.
اقدام  هرگونه  برای  را  رأی  یا  قرار  صدور  اختیار  اضطراری  داور   .8
که  مقدماتی  قرارهای  جمله  از  می باشد،  دارا  بداند،  الزم  که  موقت 
یا مکتوبات طرفین  یا ویدئوکنفرانس  تلفن  در جریان جلسه استماع، 
صادر می گردند. داور اضطراری باید خالصه دالیل تصمیم خود را به 
مقدماتی،  قرار  می تواند  اضطراری  داور  نماید.  ارائه  مکتوب  صورت 

قرار موقت یا رأی را با ارائه دالیل موجه تغییر داده یا باطل نماید.
چهارده   مدت  ظرف  را  خود  رأی  یا  موقت  قرار  باید  اضطراری  داور   .9
و  اوضاع  در  اینکه  مگر  نماید،  صادر  انتصاب  تاریخ  از  روز   )14 (
موقت  قرار  هیچ  افزایش دهد.  را  زمان  این  مرکز  استثنایی،  احوال 
یا رأیی توسط داور اضطراری، پیش از  تایید شکلی توسط مرکز، صادر 

نمی گردد.
10. پس از تشکیل دیوان داوری، داور اضطراری اختیاری برای فعالیت 
رأی  یا  موقت  قرار  هرگونه  می تواند  داوری  دیوان  داشت.  نخواهد 
صادر شده توسط داور اضطراری، از جمله تصمیم وی درباره صالحیت 
دیوان  نماید.  باطل  یا  داده  قرار  تغییر  یا  نظر  تجدید  مورد  را  خود، 
داوری مقید به دالیل ارائه شده توسط داور اضطراری نمی باشد. در 
هر صورت، اگر دیوان داوری ظرف مدت نود )90( روز از تاریخ این 
داوری  دیوان  توسط  نهایی  رأی  یا  نگردد  تشکیل  رأی  یا  موقت  قرار 
صادر گردد یا دعوا مسترد شود، قرار موقت یا رأی صادر شده توسط 

داور اضطراری الزام خود را از دست می دهد.
11. صدور هرگونه قرار موقت یا رأی توسط داور اضطراری می تواند منوط 

به ارائه تضمین مناسب توسط طرف درخواست کننده اقدام باشد.
12. طرفین می پذیرند که قرار یا رأی صادر شده توسط داور اضطراری 
بوده  الزام آور  آن ها  برای  صدور،  تاریخ  از  حاضر،  ضمیمه  با  مطابق 
تاخیر  بدون  و  فورا  را  رأی  یا  موقت  قرار  می گردند  متعهد  طرفین  و 
اجرا نمایند. همچنین، طرفین، تا آن جایی که چنین اسقاط حقی معتبر 
باشد، حق هرگونه تجدیدنظرخواهی، بازنگری یا دادخواهی در هرگونه 
دادگاه ملی یا سایر مراجع قضایی را در رابطه با این رأی از خود ساقط 

می نمایند.
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حاضر  ضمیمه  با  مطابق  درخواست  هرگونه  به  مربوط  هزینه های   .13
این که  بر  گردد، مشروط  تسهیم  اضطراری  داور  توسط  بدوا  می تواند 
دیوان داوری دارای اختیار برای تصمیم گیری نهایی در رابطه با تسهیم 

این هزینه ها باشد.
14. این قواعد بر هرگونه رسیدگی مطابق با ضمیمه حاضر، با در نظر گرفتن 
فوریت چنین رسیدگی ای، اعمال می گردد. داور اضطراری می تواند در 
خصوص نحوه مناسب اعمال این قواعد تصمیم گیری نموده و تصمیم 
وی در چنین مواردی نهایی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی، بازنگری یا 
در  مندرج  زمانی  مواعد  می تواند هرگونه  مرکز  نمی باشد.  دادخواهی 
این قواعد را در خصوص درخواست های مطروحه مطابق رسیدگی های 

شروع شده تحت پاراگراف 2 ماده 27 و ضمیمه حاضر کوتاه نماید.
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ضمیمه ب: جدول هزینه ها
بر  و  بوده  الزم االجرا   2018 مارس  ابتدای  از  حاضر  هزینه های  جدول 

تمامی داوری هایی که از این تاریخ آغاز شوند، قابل اعمال می باشد.

1. حق الثبت )غیر قابل برگشت(
اداره  مرکز  توسط  که  داوری هایی  تمامی  بر  یورو   ۵00 معادل  حق الثبتی 

می شوند و بر تمامی دعواهای اصلی و متقابل، اعمال می گردد.

2. هزینه های اداری
هزینه های اداری محاسبه شده مطابق جدول ذیل، بر تمامی داوری هایی 

که توسط مرکز اداره می شوند، اعمال می گردد.

هزینه های اداری مبلغ مورد اختالف )به یورو(

1.500 یورو تا 50.000

1.500 + 2٪ مازاد 50.000 از 50.001 الی 100.000

2.500 + 1٪ مازاد100.000 از 100.001 الی 500.000

۶.500 + 0/8٪  مازاد 500.000 از 500.001 الی 1.000.000

10.500 + 0/4٪  مازاد  1.000.000 از 1.000.001 الی  2.000.000

14.500 + 0/15٪  مازاد  2.000.000 از 2.000.001 الی 5.000.000

1۹.000 + 0/1٪  مازاد  5.000.000 بیش از 5.000.000

حداکثر ۶0.000  یورو

هزینه های اداری شامل موارد زیر نمی شود:
الف( حق الزحمه و مخارج دیوان داوری؛

ب( هزینه استفاده از خدمات پشتیبانی و تاسیسات برای و در رابطه با 
هرگونه جلسه استماع )مانند اتاق ها و تجهیزات استماع، خدمات ترجمه 

و  تبدیل اطالعات صوتی به نوشتاری(؛ و
پ( مخارج اداری مرکز.

مرکز در تمامی پرونده ها، مبلغی معادل 1.500 یورو، به عنوان حداقل 
هزینه های اداری، اخذ می نماید، مگر این که به نحو دیگری تصمیم گیری 

نماید.

1
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3. هزینه جرح )غیر قابل برگشت(
همراه با اعالمیه جرح، باید مبلغ 2.000 یورو مطابق پاراگراف 3 ماده 1۴ 

این قواعد پرداخت گردد.

4. حق الزحمه داوران
می شوند،  اداره  و  هدایت  قواعد  این  موجب  به  که  داوری هایی  برای 
حق الزحمه محاسبه شده مطابق جدول زیر شامل حداقل و حداکثر مبالغ 
شیوه  یک  بر  طرفین  این که  مگر  می باشد،  داور  هر  به  پرداخت  قابل 
 ۴2 ماده   2 پاراگراف  با  مطابق  داوری  دیوان  تعیین حق الزحمه  جایگزین 

این قواعد توافق نموده باشند.

حداقل حداکثر مبلغ مورد اختالف )به یورو(

1.000 )یورو( ٪11 تا 50.000

٪2 ٪7 از 50.000 الی 100.000

٪1 ٪4 از 100.001 الی 500.000

٪0/75 ٪2/5 از 500.001 الی 1.000.000

٪0/5 ٪1 از 1.000.001 الی 5.000.000

٪0/1 ٪0/5 از 5.000.001 الی 10.000.000

٪0/05 ٪0/15 از 10.000.001 الی 50.000.000

٪0/03 ٪0/1 از 50.000.001 الی 100.000.000

٪0/01 ٪0/05 بیش از 100.000.001
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5. هزینه های اقدام موقت اضطراری
هزینه های زیر در درخواست اقدام موقت اضطراری، مطابق با پاراگراف 2 

ماده 27 و ضمیمه »الف« این قواعد، قابل پرداخت می باشد:
الف( درخواست اقدام موقت اضطراری باید همراه با پرداخت هزینه اداری 

معادل 2.500 یورو )غیر قابل بازگشت( باشد؛ و
12.500 یورو باید بابت دستمزد و مخارج داور اضطراری  ب( مبلغ ثابت 
تودیع گردد، مگر این که مرکز مطابق با ضمیمه »الف« این قواعد، به نحو 
10.000یورو  ثابت  مبلغ  اضطراری  داور  دستمزد  نماید.  مقرر  دیگری 
نحو  به  قواعد،  این  »الف«  ضمیمه  با  مطابق  مرکز  این که  مگر  می باشد، 

دیگری مقرر نماید.

6. هزینه های انتصاب )غیر قابل برگشت(
هزینه انتصاب در مواردی که درخواستی برای انتصاب داور یا داوران در 
توسط طرف  این هزینه  می گردد.  پرداخت  می شود،  مطرح  موردی  داوری 
پرداخت  با  باید  انتصاب  درخواست  می گردد.  پرداخت  انتصاب  متقاضی 

هزینه انتصاب مندرج در جدول ذیل همراه باشد.

سه داور دو داور یک داور
2.500 یورو 2.000 یورو 1.500 یورو 
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مقررات داخلی مرکز منطقه ای داوری تهران
ماده 1: اهداف 

مرکز منطقه ای داوری تهران )»مرکز«( به موجب موافقت نامه مورخ 3 مه 
مشورتی  سازمان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  )»موافقت نامه«(   1997
حقوقی آسیایی-آفریقایی )»آلکو«( تأسیس گردیده و اهداف آن به شرح 

ذیل می باشد:
الف( برگزاری داوری تحت نظارت مرکز؛

ب( تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی در منطقه؛
پ( هماهنگی فعالیت های مؤسسات داوری موجود در منطقه و مساعدت 

به آن ها؛
ت( مساعدت به داوری های موردی از جمله عمل به عنوان مقام ناصب 

به ویژه در داوری هایی که طبق قواعد آنسیترال انجام می شود؛
ث( مساعدت به اجرای آرای داوری؛ و
ج( مساعدت در حل و فصل اختالفات.

ماده 2: اداره مرکز
مرکز توسط یک مدیر که بر طبق موافقت نامه انتخاب می گردد، اداره   .1

می شود.
مدیر مرکز کلیه اختیارات الزم را برای اعمال قواعد داوری و مقررات   .2
داخلی دارد. بدین منظور، یک دبیرخانه به وی در انجام وظایفش کمک 

می کند.
مدیر مرکز باید قواعد داوری و مقررات داخلی را با استقالل و بی طرفی   .3
اجرا کند و می  تواند در مورد هر یک از مسائل مربوط به اجرای قواعد 

داوری با هیئت داوری مشورت نماید.
و  داوری  قواعد   7 ماده  با  مطابق  مرکز  صالحیت  به  مربوط  تصمیمات   .4
قواعد   14 ماده   ۵ پاراگراف  با  مطابق  داور  جرح  به  مربوط  تصمیمات 
داوری توسط کمیته ای مرکب از سه نفر از اعضای هیئت داوری اتخاذ 
اعضای  می گردند.  انتخاب  مرکز  مدیر  توسط  کمیته  اعضای  می گردد. 

کمیته باید مستقل از طرف های اختالف و داوران مربوطه باشند.
پاراگراف  با  مطابق  داوری  دیوان  توسط  رأی  پیش نویس  که  زمانی   .5
باید  مرکز  مدیر  می گردد،  تسلیم  مرکز  به  داوری  قواعد   35 ماده   ۴
پیش نویس رأی را، به منظور بازبینی، به کمیته ای مرکب از سه نفر از 
اعضای هیئت داوری ارجاع نماید. هر یک از اعضای کمیته باید نظرات 
خود را در خصوص شکل و ماهیت رأی ارائه نماید. مدیر مرکز نظرات 

را به دیوان داوری ابالغ می نماید.
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ماده 3: هیئت های داوری
داخلی  داوری  هیئت  یک  و  بین المللی  داوری  هیئت  یک  دارای  مرکز   .1
)»هیئت های داوری«(، هر یک متشکل از یک رئیس، یک نایب رئیس 
و حداکثر 12 عضو می باشد که توسط مدیر، پس از مشورت با دبیرکل 

آلکو منصوب می گردند.
از میان اشخاص برجسته متخصص در  باید  اعضای هیئت های داوری   .2

زمینه های داوری و تجارت منصوب گردند.
تا دو سوم اعضای هیئت های داوری را می توان از میان اتباع کشورهای   .3

غیرعضو آلکو منصوب نمود.
اعضای هیئت های داوری برای مدت 3 سال منصوب می شوند. چنان چه   .4
عضوی استعفا دهد و یا نتواند وظایف خود را انجام دهد، جانشین وی 

بر طبق پاراگراف فوق الذکر برای مدت باقی مانده منصوب می گردد.

ماده ۴: محرمانگی
باید ماهیت  و اعضای هیئت های داوری  مدیر مرکز، اعضای دبیرخانه   .1
در  داوران  یا  طرف ها  توسط  شده  تسلیم  اسناد  و  مرکز  کار  محرمانه 
ارتباط با پرونده هایی که تحت نظارت مرکز رسیدگی می شوند را رعایت 
نمایند. آن ها به ویژه باید از افشای هرگونه اطالعات یا مدارکی که در 
ارتباط با انجام وظایفشان بر طبق قواعد داوری حاضر یا مقررات داخلی 

در اختیار آن ها گذارده شده، خودداری کنند.
به منظور تشویق و ترویج داوری بین المللی، مرکز می تواند متن کامل   .2
آرا یا گزیده ای از آن ها را پس از حذف اسامی و هرگونه اطالعاتی که 

موجب شناسایی هویت طرف ها شود، منتشر نماید.

ماده ۵: مشارکت اعضای مرکز در داوری
در  مشاور  یا  داور  عنوان  به  نباید  دبیرخانه  اعضای  و  مرکز  مدیر   .1

پرونده هایی که به مرکز ارجاع شده، عمل نمایند.
مرکز نباید اعضای هیئت های داوری را به عنوان داور منصوب کند.  .2

یا  عنوان مشاور  به  اعضای هیئت های داوری می توانند  در عین حال،   .3
داور توسط هر یک از طرفین انتخاب شوند. در این صورت و به طور 
کلی هر یک از اعضای هیئت های داوری، هنگامی که تحت هر عنوانی 
در داوری مطروحه نزد مرکز دخالت دارد، باید فورا دخالت خود را به 
اطالع مدیر مرکز برساند و از شرکت در مذاکرات یا مشارکت در ارائه 
نماید.  توصیه های هیئت های داوری در مورد داوری مزبور خودداری 
وی به عالوه باید از شرکت در جلسات هیئت های داوری در هر زمان 
می گیرد،  قرار  بحث  مورد  مزبور  داوری های  با  مرتبط  موضوعات  که 
داوری  به  مربوط  اطالعات  یا  مدارک  هیچ گونه  نباید  و  کند  خودداری 
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مزبور را دریافت کند.

ماده 6: اصالح قواعد داوری 
هیئت های  با  مشورت  از  پس  می تواند  مرکز  مدیر  ضرورت،  صورت  در 
نماید.  پیشنهاد  داخلی  مقررات  یا  داوری  قواعد  در  را  داوری، اصالحاتی 
اصالحات مزبور باید به دبیرکل آلکو ارائه گردد و بعد از  تایید وی اجرا 

خواهد شد.

ماده 7: سایر قواعد 
 مدیر مرکز می تواند، با مشورت هیئت های داوری و دبیرکل آلکو، قواعدی 

را برای سایر روش های حل و فصل اختالف تهیه کند.

 


