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قواعد داوری 
مرکز منطقه ای داوری تهران

)AALCO( مصوب سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی
الزم االجرا از ابتدای مارس 201۸ )10 اسفند 1396( *

بخش نخست: قواعد مقدماتی
ماده 1: قلمرو اجرا

1. اگــر طرفیــن توافــق کننــد کــه اختالفــات بیــن آن هــا در مــورد یــک 
ــه  ــراردادی- ب ــا غیرق ــراردادی ی ــواه ق ــن -خ ــی معی ــه حقوق رابط
ــران  ــه ای داوری ته ــز منطق ــد«( مرک ــد داوری )»قواع ــب قواع موج
ــا  ــق ب ــد مطاب ــات بای ــود، آن اختالف ــاع ش ــه داوری ارج ــز«( ب )»مرک
ایــن قواعــد داوری، و هرگونــه اصــالح آن کــه طرفیــن بــر آن توافــق 

کننــد، حــل و فصــل شــوند.

ــه  ــه داوری ب ــک موافقت نام ــن ی ــه طرفی ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب 2. ف
قواعــدی کــه در تاریــخ شــروع داوری قابــل اجــرا اســت ارجــاع 
داده انــد، مگــر این کــه طرفیــن بــر اعمــال نســخه خاصــی از قواعــد 

ــرده باشــند. توافــق ک

ــر  ــه ه ــر این ک ــد، مگ ــم می باش ــان داوری حاک ــر جری ــد ب ــن قواع 3. ای
ــه  ــر داوری ک ــم ب ــون حاک ــرره ای از قان ــا مق ــد ب ــن قواع ــک از ای ی
طرفیــن حــق عــدول از آن را ندارنــد، در تعــارض باشــد کــه در ایــن 

صــورت، همــان مقــرره قانــون حاکــم اولویــت خواهــد داشــت.

* نسخه انگلیسی قواعد بر سایر نسخ ارجحیت خواهد داشت.
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ماده 2: ابالغ و احتساب قواعد
ــد  ــنهاد، می توان ــا پیش ــه ی ــه، مکاتب ــامل اخطاری ــالغ، ش ــه اب 1. هرگون
بــا هــر وســیله ارتباطــی کــه بتوانــد یــا مجــاز باشــد ســابقه ارســال 

ایجــاد کنــد، فرســتاده شــود.

ــن  ــرای ای ــه طــور خــاص ب ــن، نشــانی ای را ب ــک از طرفی ــر هــر ی 2. اگ
منظــور تعییــن کــرده باشــد، یــا دیــوان داوری چنیــن اجــازه ای 
دهــد، هرگونــه ابــالغ در همــان نشــانی بــه آن شــخص تحویــل داده 
می شــود و در ایــن صــورت، فــرض می گــردد کــه ابالغیــه دریافــت 
شــده اســت. تحویــل از طریــق وســایل الکترونیکــی، از قبیــل نمابــر 
یــا ایمیــل، فقــط بــه نشــانی ای کــه بــرای ایــن منظــور تعییــن یــا مجــاز 

ــرد. شــده اســت انجــام می گی

3. در صورت عدم تعیین یا اجازه چنین نشانی ای:

الــف( اگــر ابالغیــه بــه طــور فیزیکــی بــه مخاطــب تحویــل داده شــود، 
ابالغیــه دریافــت شــده محســوب می شــود؛ یــا

ب( اگــر ابالغیــه بــه محــل تجــارت، اقامتــگاه عــادی یــا نشــانی پســتی 
مخاطــب تحویــل داده شــود، فــرض می شــود کــه ابالغیــه دریافــت 

شــده اســت.

4. در صورتــی کــه پــس از تالش هــای متعــارف، نتــوان ابالغیــه را 
مطابــق بــا پاراگراف هــای 2 و 3 بــه مخاطــب تحویــل نمــود، اگــر 
ابالغیــه از طریــق پســت سفارشــی یــا هــر وســیله دیگــری کــه 
ســابقه تحویــل یــا تــالش بــرای تحویــل را ثبــت نمایــد، بــه آخریــن 
ــا نشــانی پســتی مخاطــب ارســال  ــادی ی ــگاه ع ــارت، اقامت محــل تج
ــت. ــده اس ــت ش ــه دریاف ــه ابالغی ــود ک ــرض می ش ــن ف ــردد، چنی گ

5. فــرض بــر ایــن اســت کــه ابالغیــه در روزی کــه مطابــق پاراگراف های 
2، 3 یــا 4 تحویــل داده شــده یــا مطابــق پاراگــراف 4 بــرای تحویــل 
آن تــالش شــده، دریافــت شــده اســت. فــرض بــر ایــن اســت 
ــی، در روز  ــایل الکترونیک ــق وس ــده از طری ــال ش ــه ارس ــه ابالغی ک
ارســال دریافــت شــده اســت، بــه اســتثنای درخواســت داوری کــه 
فقــط در روزی کــه بــه نشــانی الکترونیکــی مخاطــب برســد دریافــت 

ــود. ــوب می ش ــده محس ش

6. محاســبه مواعــد مقــرر در ایــن قواعــد از روز بعــد از دریافــت 
ابالغیــه آغــاز می گــردد. اگــر در اقامتــگاه یــا محــل تجــارت مخاطــب، 
ــرکاری باشــد، موعــد  ــا روز غی ــل رســمی ی ــن روز موعــد تعطی آخری
ــا  ــمی ی ــالت رس ــد. تعطی ــه می یاب ــد ادام ــتین روز کاری بع ــا نخس ت
ــاب  ــد احتس ــبه موع ــد، در محاس ــل در موع ــرکاری داخ ــای غی روزه

می شــوند.
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ماده 3: درخواست داوری
ــن پــس  ــد )از ای ــه داوری رجــوع می کنن ــی کــه ب ــا طرف های 1. طــرف ی
نــزد  بایــد درخواســت داوری را  نامیــده می شــود(،  »خواهــان« 
ــا طرف هــای  ــرای طــرف ی ــد آن را ب ــز بای ــد و مرک ــت نماین ــز ثب مرک
ــد. ــال نمای ــود( ارس ــده می ش ــده« نامی ــس »خوان ــن پ ــر )از ای دیگ

2. جریــان داوری از روزی آغــاز می شــود کــه مرکــز درخواســت داوری 
را دریافــت نمایــد.

ــراه  ــه هم ــر، ب ــای دیگ ــداد طرف ه ــه تع ــد ب ــت داوری بای 3. درخواس
یــک نســخه اضافــی بــرای هــر داور و یــک نســخه بــرای مرکــز ارائــه 

شــود و مشــتمل بــر مــوارد زیــر باشــد:

الف( درخواست ارجاع اختالف به داوری؛
ب( نام طرفین و اطالعات تماس ایشان؛

پ( مشخصات موافقت نامه داوری مورد استناد؛
ــا  ــه منش ــری ک ــی دیگ ــند حقوق ــا س ــرارداد ی ــر ق ــخصات ه ت( مش
ــورت  ــا در ص ــت، ی ــا آن اس ــاط ب ــالف در ارتب ــا اخت ــوده ی ــالف ب اخت
فقــدان چنیــن قــرارداد یــا ســندی، بیــان مختصــری از رابطــه 

مربوطــه؛
ــغ مــورد ادعــا، در صورتــی کــه  ث( شــرح مختصــر ادعــا و ذکــر مبل

ــود دارد؛ وج
ج( خواسته یا جبران خسارت مورد درخواست؛

چ( پیشــنهاد در مــورد تعــداد داوران، زبــان و محــل داوری، در 
ــند؛ و ــرده باش ــق نک ــاره آن تواف ــال درب ــن قب ــه طرفی ــی ک صورت

ح( مدرک نشان دهنده پرداخت حق الثبت.

4. درخواست داوری همچنین می تواند شامل موارد زیر باشد:

الــف( پیشــنهاد در مــورد نصــب داور واحــد کــه در مــاده 9 بــه آن 
اشــاره شــده اســت؛

ب( اعالمیــه نصــب داور موضــوع مــاده 10 یــا 11 و یــک نســخه از 
نامــه قبولــی داور.

ــل  ــات ذی ــک از الزام ــت هــر ی 5. در صــورت قصــور خواهــان در رعای
پاراگــراف 3 ایــن مــاده، مرکــز از خواهــان می خواهــد در مــدت 
مناســبی کــه مرکــز تعییــن می کنــد، نســبت بــه رفــع نواقــص اقــدام 
ــه انگلیســی  نمایــد. همچنیــن در صورتــی کــه درخواســت داوری ب
یــا فارســی ارائــه نشــده باشــد، مرکــز می توانــد درخواســت نمایــد 
ــه شــود.  ــز ارائ ــه درخواســت داوری نی ــور ترجم ــه در مــدت مزب ک
ــور را اجــرا  چنانچــه خواهــان در مــدت تعیین شــده دســتورات مزب
ــه فــرض می شــود کــه درخواســت  ــد، در ایــن صــورت این گون نمای
ــت  ــح ثب ــور صحی ــه ط ــز ب ــخ دریافــت آن توســط مرک داوری در تاری

شــده اســت.
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ماده 4: پاسخ به درخواست داوری
1. خوانــده بایــد ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ دریافــت درخواســت 
داوری پاســخ خــود را بــه درخواســت داوری کــه شــامل مــوارد زیــر 
ــز  ــه مرک ــر ب ــای دیگ ــا طرف ه ــرف ی ــه ط ــال ب ــرای ارس ــد، ب می باش

تســلیم نمایــد:

الــف( نــام و اطالعــات تمــاس هــر یــک از خوانــدگان؛ب( پاســخ بــه 
مطالــب منــدرج در درخواســت داوری موضــوع بندهــای )پ( تــا )چ( 

پاراگــراف 3 از مــاده 3.

2. پاســخ بــه درخواســت داوری می توانــد شــامل مــوارد زیــر نیــز 
ــد: باش

الف( هرگونه ایراد عدم صالحیت دیوان داوری؛
ب( پیشنهاد نصب داور موضوع ماده 9؛

پ( اعالمیــه نصــب داور موضــوع مــاده 10 یــا 11 و یــک نســخه از 
نامــه قبولــی داور؛

ــه منظــور  ــا هــر ادعایــی ب ت( شــرح مختصــری از دعــوای متقابــل ی
تهاتــر، در صورتــی کــه چنیــن دعــوا یــا ادعایــی وجــود دارد، و نیــز 
ذکــر مبلــغ مــورد ادعــا و ذکــر خواســته یــا جبــران خســارت مــورد 

ــت؛ درخواس
ــا مــاده 3، در صورتــی کــه  ث( اعالمیــه درخواســت داوری مطابــق ب
خوانــده بخواهــد علیــه یکــی دیگــر از طرف هــای موافقت نامــه 

ــد. ــوا کن ــرح دع ــان، ط ــر از خواه داوری غی

ــل  ــات ذی ــک از الزام ــر ی ــت ه ــده در رعای ــور خوان ــورت قص 3. در ص
پاراگــراف 1 ایــن مــاده، مرکــز از خوانــده می خواهــد در مــدت 
مناســبی کــه مرکــز تعییــن می کنــد، نســبت بــه رفــع نواقــص 

ــد. ــدام نمای اق

4. اختــالف در خصــوص قصــور خوانــده در پاســخ به درخواســت داوری 
یــا پاســخ ناقــص یــا همــراه بــا تاخیــر مانــع تشــکیل دیــوان داوری 
نمی گــردد و ایــن اختــالف در نهایــت بــه وســیله دیــوان داوری 

ــرد. ــرار می گی ــیدگی ق ــورد رس م

ماده 5: رسیدگی فوری
ــد،  ــن می توان ــک از طرفی ــر ی ــوان داوری، ه ــکیل دی ــش از تش 1. پی
در صــورت وجــود شــرایط ذیــل، درخواســت هدایــت جریــان داوری 
را بــر اســاس رســیدگی فــوری تحــت ایــن قواعــد نــزد مرکــز ثبــت 

نمایــد:

الــف( مبلــغ مــورد اختــالف، شــامل جمــع مبالــغ دعــوای اصلــی، 
دعــوای متقابــل و هرگونــه ادعایــی بــه منظــور تهاتــر، از یــک میلیون 

ــد؛ ــاوز ننمای ــورو تج )1.000.000( ی
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ب( طرفین چنین توافق نمایند؛ یا
پ( در موارد فوری استثنایی.

ــر اســاس رســیدگی  ــان داوری ب طرفــی کــه متقاضــی هدایــت جری
ثبــت  بــا  همزمــان  بایــد  می باشــد،  قواعــد  ایــن  تحــت  فــوری 
درخواســت رســیدگی فــوری نــزد مرکــز، یــک نســخه از درخواســت 
را بــرای طــرف یــا طرف هــای دیگــر ارســال نمــوده و، ضمــن توضیــح 

ــع ســازد. ــر مطل ــن ام ــز را از ای ــخ ارســال، مرک نحــوه و تاری

ــوری را  ــیدگی ف ــت رس ــن درخواس ــی از طرفی ــه یک ــواردی ک 2. در م
طبــق پاراگــراف 1 ایــن مــاده نــزد مرکــز ثبــت نمایــد، و در جایــی کــه 
ــه اوضــاع  ــه ب ــا توج ــن و ب ــرات طرفی ــن نظ ــر گرفت ــا در نظ ــز، ب مرک
و احــوال پرونــده تشــخیص دهــد کــه داوری بایــد طبــق رســیدگی 

ــردد: ــال می گ ــل اعم ــن رســیدگی ذی ــت شــود، آیی فــوری هدای

الــف( مرکــز می توانــد هرگونــه مواعــد زمانــی منــدرج در ایــن 
قواعــد را کوتــاه نمایــد؛

ــه  ــر این ک ــود، مگ ــاع ش ــد ارج ــک داور واح ــه ی ــد ب ــده بای ب( پرون
ــد؛ ــری نمای ــری تصمیم گی ــو دیگ ــه نح ــز ب مرک

پ( دیــوان داوری می توانــد، بــا مشــورت طرفیــن، تصمیم گیــری 
نمایــد کــه رســیدگی بــه اختــالف صرفــا بــر اســاس اســناد و مــدارک 
صــورت پذیــرد یــا این کــه تشــکیل جلســه رســیدگی بــرای اســتماع 
اســتدالالت  ارائــه  همچنیــن  و  کارشناســان  و  شــهود  شــهادت 

شــفاهی ضــروری اســت؛
ت( رأی نهایــی بایــد ظــرف شــش )6( مــاه از تاریــخ تشــکیل دیــوان 
داوری صــادر شــود، مگــر این کــه در مــوارد اســتثنایی، مرکــز موعــد 

صــدور رأی نهایــی را تمدیــد نمایــد؛ و
ــر آن هــا اســتوار  ــی را کــه رأی ب ــد دالیل ــوان داوری می توان ث( دی
اســت بــه صــورت خالصــه بیــان نمایــد، مگــر این کــه طرفیــن توافــق 

نمــوده باشــند کــه دالیلــی ارائــه نگــردد.

3. بــا توافــق بــر داوری طبــق ایــن قواعــد، طرفیــن موافقــت می نماینــد 
ــا رســیدگی فــوری تحــت ایــن  ــق ب کــه در صورتــی کــه داوری مطاب
مــاده هدایــت می شــود، مقــررات و آییــن رســیدگی پیش بینــی 
شــده در پاراگــراف 2 ایــن مــاده بایــد اعمــال شــود، حتــی در 

ــد. ــالف آن باش ــن خ ــه داوری متضم ــه موافقت نام ــواردی ک م

ــت  ــای فرص ــس از اعط ــن، و پ ــی  از طرفی ــت یک ــرد درخواس ــه مج 4. ب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــوان داوری می توان ــن، دی ــه طرفی ــتماع ب اس
ــرار  ــترس ق ــا در دس ــت متعاقب ــن اس ــه ممک ــتری  ک ــات بیش اطالع
گیرنــد و بــا مشــورت مرکــز، دســتور دهــد کــه جریــان داوری مطابــق 
بــا رســیدگی فــوری هدایــت نگــردد. در مــواردی کــه دیــوان داوری 
تصمیــم بــه تصدیــق درخواســت مطابــق بــا پاراگــراف 4 ایــن مــاده 
می گیــرد، داوری بایــد توســط همــان دیــوان داوری کــه قبــال و طبــق 
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قواعــد رســیدگی فــوری تشــکیل شــده بــود، هدایــت گــردد، مگــر 
ــد. ــری نمای ــه نحــو دیگــری تصمیم گی ــز ب ــه مرک این ک

ماده 6: معرفی نماینده و دستیار
هــر یــک از طرفیــن می توانــد یــک یــا چنــد شــخص را بــه عنــوان 
نماینــده یــا دســتیار خــود انتخــاب نمایــد. نــام و نشــانی چنیــن شــخص 
یــا اشــخاصی بایــد بــرای مرکــز ارســال شــود. ایــن مکاتبــه بایــد 
مشــخص نمایــد کــه آیــا انتصــاب شــخص بــه عنــوان نماینــده اســت یــا 
دســتیار. در مــواردی کــه شــخصی بــه عنــوان نماینــده یکــی از طرفیــن 
ــه  ــا ب ــا بن اقــدام می کنــد، دیــوان داوری می توانــد هــر زمانــی راســا ی
درخواســت هــر یــک از طرفیــن، دلیــل نمایندگــی او را بــه شــکلی کــه 

ــود. ــتار ش ــد، خواس ــن می کن ــوان داوری تعیی دی

ماده 7: تصمیم بر عدم ادامه جریان داوری
اگــر مرکــز بــه طــور آشــکار فاقــد صالحیــت بــر اختــالف باشــد، می توانــد 

تصمیــم بــر عــدم ادامــه جریــان داوری بگیرد.

بخش دوم: ترکیب دیوان داوری
ماده ۸: تعداد داوران

ــند و  ــرده باش ــق نک ــداد داوران تواف ــورد تع ــال در م ــن قب ــر طرفی اگ
ــط  ــت داوری توس ــت درخواس ــی )30( روز از دریاف ــرف س ــه ظ چنانچ
یــک داور صــورت  خوانــده، در مــورد این کــه داوری فقــط توســط 
گیــرد، توافقــی میــان آن هــا حاصــل نگــردد، یــا مرکــز احــراز ننمایــد کــه 
ــه  ــد، س ــاب می نمای ــد را ایج ــک داور واح ــاب ی ــالف انتص ــت اخت ماهی

ــد. ــد ش ــوب خواهن داور منص

ماده 9: انتصاب داوران )مواد 9 تا 11(
در داوری بــا داور واحــد، داور مزبــور بــا تراضــی طرفیــن، ظــرف ســی 
)30( روز از تاریــخ دریافــت درخواســت داوری توســط خوانــده، یــا از 
تاریخــی کــه طرفیــن توافــق کرده انــد، یــا از تاریخــی کــه مرکــز لــزوم 
ــه داور واحــد را احــراز کــرده باشــد، تعییــن می گــردد، مگــر  ارجــاع ب
این کــه طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند. چنانچــه طرفیــن 
ــز  ــط مرک ــد توس ــد، داور واح ــی نماین ــوص تراض ــن خص ــد در ای نتوانن

ــردد. ــوب می گ منص

ماده 10:
در داوری بــا ســه داور، خواهــان و خوانــده هــر کــدام یــک داور، و دو 
داور منصــوب آن هــا رئیــس دیــوان داوری را تعییــن می نماینــد، مگــر 
این کــه طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند. چنانچــه خوانــده 
ظــرف ســی )30( روز از دریافــت درخواســت داوری، داور خــود را 
تعییــن نکنــد و قبولــی وی را ارائــه ننمایــد یــا چنانچــه توافــق قبلــی در 
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مــورد تعــداد داوران موجــود نباشــد و طرفیــن ظــرف ســی )30( روز 
پــس از دریافــت درخواســت داوری توســط خوانــده نســبت بــه ارجــاع 
امــر بــه داور واحــد توافــق نکننــد و یکــی از طرفیــن ظــرف ســی )30( 
ــه  ــی وی را ارائ ــاع و قبول ــود امتن ــن داور خ ــخ از تعیی روز از آن تاری
ــی )30(  ــرف س ــد ظ ــده نتوانن ــه داوران منصوب ش ــا چنانچ ــد، ی ننمای
روز از تاریــخ انتصــاب خــود در خصــوص نصــب رئیــس دیــوان داوری 
ــس  ــا رئی ــع ی ــرف ممتن ــد، داور ط ــه نماین ــی وی را ارائ ــق و قبول تواف

ــوان داوری، حســب مــورد، توســط مرکــز تعییــن می گــردد. دی

ماده 11:
1. بــه منظــور اجــرای مــاده 10، در مــواردی کــه بایــد ســه داور انتخــاب 
ــده، مرکــب از  ــا خوان ــالف، اعــم از خواهــان ی ــن اخت شــوند و طرفی
چنــد طــرف باشــند، اگــر طرفیــن در مــورد شــیوه نصــب داوران بــه 
نحــو دیگــری توافــق نکــرده باشــند، هــر گــروه اعــم از خواهــان یــا 

خوانــده بایــد مشــترکا یــک داور را تعییــن نمایــد.

ــوان  ــداد داوران در دی ــه تع ــند ک ــرده باش ــق ک ــن تواف ــر طرفی 2. اگ
داوری غیــر از یــک یــا ســه نفــر باشــد، داوران بایــد مطابــق بــا 

ــد. ــوب گردن ــن منص ــق طرفی ــورد تواف ــیوه م ش

اگــر دیــوان داوری بــه هــر دلیلــی نتوانــد مطابــق ایــن قواعــد   .3
تشــکیل شــود، در ایــن صــورت مرکــز بایــد بــه درخواســت هــر یــک 
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــد و ب ــکیل ده ــوان داوری را تش ــن دی از طرفی
ــری  ــد و داوران دیگ ــل کن ــین را باط ــاب پیش ــر انتص ــد ه می توان
را تعییــن کــرده و یــا همــان داوران قبلــی را دوبــاره تعییــن کنــد و 

ــد. ــن نمای ــوان ســرداور تعیی ــه عن ــز ب یکــی از آن هــا را نی

ــد  ــا 15، بای ــواد 9، 10، 11 ی ــق م ــاب داوران مطاب ــز در انتص مرک  .4
و  مســتقل  داور  انتصــاب  از  اطمینــان  بــرای  کــه  را  مالحظاتــی 
بی طــرف وجــود دارد مــورد توجــه قــرار دهــد و ارجحیــت انتصــاب 
داور از ملیتــی غیــر از ملیــت طرفیــن را در نظــر داشــته باشــد.

مــاده 12: افشــای اطالعــات توســط داوران و جــرح داوران )مــواد 
12 تــا 14(

شــخصی کــه بــه عنــوان داور احتمالــی در نظــر گرفتــه می شــود، بایــد 
ــی  ــورد بی طرف ــت در م ــن اس ــه ممک ــی را ک ــاع و احوال ــه اوض هرگون
ــد.  ــا نمای ــد، افش ــاد کن ــی ایج ــد موجه ــک و تردی ــتقالل وی ش ــا اس ی
همچنیــن داور بایــد از زمــان انتصــاب و در طــول جریــان داوری چنیــن 
اوضــاع و احوالــی را بــدون تاخیــر بــرای مرکــز، طرفیــن و ســایر داوران 
افشــا نمایــد، مگــر این کــه ایشــان قبــال توســط داور از ایــن اوضــاع و 

احــوال مطلــع شــده باشــند.
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ماده 13:
هــر یــک از داوران را در صــورت وجــود اوضــاع و احوالــی کــه موجــد   .1
شــک و تردیــد موجــه نســبت بــه بی طرفــی یــا اســتقالل وی باشــد، 

می تــوان جــرح کــرد.

ــه  ــی ک ــه دالیل ــا ب ــود را تنه ــوب خ ــد داور منص ــرف می توان ــر ط ه  .2
ــرار  ــرح ق ــورد ج ــد، م ــده باش ــا آگاه ش ــب وی از آن ه ــس از نص پ

ــد. ده

هــرگاه داوری بــه وظایــف خــود عمــل نکنــد یــا انجــام وظیفــه بــرای   .3
ــرح داور  ــه ج ــوط ب ــن مرب ــد، آیی ــن باش ــال غیرممک ــا عم ــا ی او قانون

منــدرج در مــاده 14 اعمــال می گــردد.

ماده 14:
طرفــی کــه قصــد جــرح داور را دارد، بایــد ظــرف پانــزده )15( روز   .1
از تاریخــی کــه انتصــاب داور مــورد جــرح بــه او ابــالغ شــده یــا ظــرف 
ــور در  ــوال مذک ــاع و اح ــالع از اوض ــخ اط ــزده )15( روز از تاری پان

مــواد 12 و 13 اعالمیــه جــرح را بــه مرکــز ارســال نمایــد.

ــه  ــا، داوری ک ــایر طرف ه ــه س ــد ب ــرح بای ــه ج ــخه از اعالمی ــک نس ی  .2
ــه  ــود. اعالمی ــال ش ــایر داوران ارس ــده و س ــع ش ــرح واق ــورد ج م

ــد. ــان نمای ــرح را بی ــل ج ــد دالی ــرح بای ج

طرفــی  کــه داور را جــرح می نمایــد بایــد هزینــه الزم را بــرای   .3
ــردازد.  ــق ضمیمــه »ب« بپ ــن قواعــد و مطاب جــرح داور را تحــت ای
ــه الزم را  ــد هزین ــرح می کن ــه داور را ج ــی  ک ــه طرف ــی ک در صورت
بــرای جــرح ظــرف مــدت مقــرر توســط مرکــز  نپــردازد، چنیــن فــرض 

ــت. ــده اس ــترد گردی ــرح مس ــه ج ــود ک می ش

ــن جــرح شــود، طرف هــای دیگــر  هــرگاه داور توســط یکــی از طرفی  .4
می تواننــد بــا ایــن جــرح موافقــت نماینــد. داور نیــز می توانــد پــس 
از جــرح از ســمت خــود کناره گیــری کنــد. هیچ یــک از ایــن دو مــورد 

بــه معنــی قبــول اعتبــار دالیــل جــرح نیســت.

چنانچــه ظــرف پانــزده )15( روز از تاریــخ اعــالم جــرح، همــه طرف هــا   .5
بــا جــرح موافقــت ننماینــد یــا داوری کــه مــورد جــرح قــرار گرفتــه از 
ســمتش کناره گیــری نکنــد، طــرف جرح کننــده، ظــرف ســی )30( روز 
از تاریــخ اعالمیــه جــرح، می توانــد تصمیم گیــری در خصــوص جــرح 
را از مرکــز درخواســت نمایــد. در ایــن صــورت، مرکــز در خصــوص 

ــد. ــری می نمای ــرح تصمیم گی ج

ماده 15: جایگزینی داور
مشــروط بــه رعایــت مفــاد پاراگــراف 2، در کلیــه مــواردی کــه   .1
ــود، داور  ــض ش ــیدگی تعوی ــان رس ــول جری ــت داور در ط الزم اس
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جانشــین بایــد مطابــق آییــن مذکــور در مــواد 9 الــی 12، کــه 
بــرای نصــب یــا انتخــاب داوری کــه بایــد عــوض شــود جــاری بــوده، 
ــه  ــواردی ک ــی در م ــور، حت ــن مذک ــردد. آیی ــاب گ ــا انتخ ــوب ی منص
یکــی از طرف هــا در جریــان انتصــاب داوری کــه قــرار اســت عــوض 
ــب  ــا در نص ــرده ی ــتفاده نک ــب داور اس ــود در نص ــق خ ــود از ح ش

داور مشــارکت نکــرده باشــد، اعمــال می گــردد.

ــاع و  ــه اوض ــه ب ــا توج ــز ب ــن، مرک ــی از طرفی ــای یک ــه تقاض ــر ب اگ  .2
احــوال اســتثنایی پرونــده تشــخیص دهــد کــه محــروم کــردن یکــی 
ــد  ــت، می توان ــه اس ــین موج ــب داور جانش ــق نص ــا از ح از طرف ه
پــس از اعطــای فرصــت بــه طرفیــن و داوران باقی مانــده بــرای 
ــا )ب( پــس از  ــد؛ ی ــف( داور جانشــین را انتخــاب کن اظهارنظــر: )ال
ختــم جلســات اســتماع، بــه ســایر داوران اجــازه دهــد کــه بــه داوری 

ــد. ــا صــدور رأی بپردازن ــه اتخــاذ تصمیــم ی ادامــه دهنــد و ب

ماده 16: تجدید جلسات رسیدگی در صورت جایگزینی داور
اگــر داوری تعویــض شــود، رســیدگی ها از مرحلــه ای کــه داور تعویــض 
شــده اجــرای وظایفــش را متوقــف کــرده بــود از ســر گرفتــه می شــود، 

مگــر این کــه دیــوان داوری تصمیــم دیگــری اتخــاذ نمایــد.

ماده 17: اسقاط مسئولیت
بــه اســتثنای تخلفــات عمــدی، طرفیــن داوری هرگونــه ادعــای مبتنــی بر 
فعــل یــا تــرک فعــل مرتبــط بــا داوری را علیــه مرکــز، داوران، اشــخاص 
منصــوب توســط دیــوان داوری، در وســیع ترین حــدی کــه قانــون حاکــم 

اجــازه دهــد، اســقاط می کننــد.

بخش سوم: جریان داوری
ماده 1۸: مقررات کلی 

دیــوان داوری می توانــد، بــا رعایــت ایــن قواعــد، جریــان داوری را   .1
بــه نحــوی کــه خــود مقتضــی و مناســب بدانــد اداره کند، مشــروط بر 
این کــه بــا طرف هــای داوری بــه مســاوات رفتــار گــردد و در مقطــع 
مناســبی از رســیدگی، بــه هــر یــک از طرفیــن فرصــت معقولــی داده 
شــود کــه مطالــب و اظهــارات خــود را ارائــه نماینــد. دیــوان داوری 
بایــد در اســتفاده از اختیــارات خــود، جریــان داوری را بــه گونــه ای 
اداره کنــد کــه از تاخیــر و هزینه هــای غیرضــروری جلوگیــری شــود و 
رســیدگی منصفانــه و کارآمــدی بــرای حــل و فصــل اختــالف طرفیــن 

فراهــم گــردد.

در اولیــن فرصتــی کــه بعــد از تشــکیل دیــوان داوری ممکــن باشــد   .2
و پــس از دعــوت طرفیــن بــرای اظهارنظــر، دیــوان داوری بایــد 
جــدول زمان بنــدی موقتــی را بــرای جریــان داوری تهیــه کنــد. 
ــان، پــس از دعــوت از طرفیــن  ــد در هــر زم ــوان داوری می توان دی
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بــرای اظهارنظــر، مواعــد تعیین شــده بــه موجــب ایــن قواعــد یــا بــه 
ــد. ــر نمای ــا کوتاه ت ــد ی ــد کن ــن را تمدی ــق طرفی ــب تواف موج

رســیدگی  از  مناســبی  مقطــع  در  طرفیــن  از  یــک  هــر  چنانچــه   .3
ــاتی  ــد جلس ــوان داوری بای ــد، دی ــه نمای ــکیل جلس ــت تش درخواس
را بــرای اســتماع شــهادت شــهود، از جملــه شــهود کارشــناس، 
یــا بــرای اســتماع اظهــارات شــفاهی طرفیــن تشــکیل دهــد. در 
صــورت فقــدان چنیــن درخواســتی، دیــوان داوری، در مــورد ایــن 
ــر  ــان داوری را ب ــا جری ــد ی ــزار نمای ــن جلســاتی را برگ ــا چنی ــه آی ک
اســاس مــدارک و ســایر اســناد موجــود بــه انجــام برســاند، تصمیــم 

می گیــرد.

کلیــه مکاتبــات هــر یــک از طرفیــن بــا دیــوان داوری بایــد بــه مرکــز   .4
و طرف هــای دیگــر داوری ارســال گــردد. انجــام ایــن مکاتبــات بایــد 
همزمــان صــورت گیــرد، مگــر این کــه دیــوان داوری، بــه شــرط 

تجویــز قانــون حاکــم، بــه گونــه ای دیگــر اجــازه دهــد.

دیــوان داوری می توانــد بــه درخواســت هــر یــک از طرفیــن، اجــازه   .5
ــا چنــد شــخص ثالــث بــه عنــوان طــرف داوری بــه  دهــد کــه یــک ی
جریــان داوری ملحــق شــوند، بــه شــرط آن کــه ایــن اشــخاص طــرف 
موافقت نامــه داوری بــوده باشــند، مگــر آن کــه دیــوان داوری پــس 
ــه  ــا، از جمل ــه طرف ه ــرات هم ــتماع نظ ــرای اس ــت ب ــای مهل از اعط
شــخص یــا اشــخاصی کــه قــرار اســت ملحــق شــوند، تصمیــم بگیــرد 
کــه بــه دلیــل ورود زیــان بــه هــر یــک از طرف هــا، الحــاق بــه داوری 
مجــاز نمی باشــد. دیــوان داوری می توانــد ضمــن یــک یــا چنــد 
ــه داوری ملحــق  ــن ترتیــب ب ــه ای ــه ب ــی ک ــه طرف های رأی نســبت ب

ــد. ــم نمای ــاذ تصمی ــده اند، اتخ ش

ماده 19: محل داوری
نکــرده  توافقــی  داوری  محــل  مــورد  در  پیش تــر  طرفیــن  اگــر   .1
باشــند، محــل داوری تهــران خواهــد بــود. فــرض بــر ایــن اســت کــه 

رأی داوری در محــل داوری صــادر گردیــده اســت.

دیــوان داوری می توانــد در هــر محلــی کــه بــرای شــور مناســب   .2
می دانــد تشــکیل جلســه بدهــد. دیــوان داوری همچنیــن می توانــد 
بــرای هــر منظــور دیگــر، از جملــه بــرای اســتماع، در هــر محلــی کــه 
ــه  ــر این ک ــد، مگ ــه ده ــکیل جلس ــد، تش ــخیص می ده ــب تش مناس

طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند.

ماده 20: زبان
ــه پــس از  ــا رعایــت توافــق طرفیــن، بالفاصل ــد ب ــوان داوری بای دی  .1
ــورد  ــیدگی م ــان رس ــه در جری ــی را ک ــا زبان های ــان ی ــاب، زب انتص
الیحــه  دادخواســت،  نمایــد.  تعییــن  می گیرنــد  قــرار  اســتفاده 
دفاعیــه و هرگونــه الیحــه کتبــی دیگــر بایــد بــه زبــان یــا زبان هایــی 
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ــکیل  ــورت تش ــده و در ص ــن ش ــب تعیی ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک باش
ــا زبان هــا اســتفاده  ــان ی جلســه اســتماع شــفاهی نیــز از همیــن زب

می گــردد.

دیــوان داوری می توانــد دســتور دهــد کــه هرگونــه اســناد و مدارک   .2
ــا  ــدارک ی ــه م ــه و هرگون ــه دفاعی ــا الیح ــت ی ــه دادخواس ــم ب منض
ــن  ــی طرفی ــان اصل ــه زب ــیدگی ب ــه در طــول رس ــی ک ــم تکمیل ضمائ
بــه دیــوان داوری تســلیم شــده، همــراه بــا ترجمــه ای بــه زبــان یــا 
ــوان  ــط دی ــده توس ــن ش ــا تعیی ــن ی ــق طرفی ــورد تواف ــای م زبان ه

ــد. داوری باش

ماده 21: دادخواست
خواهــان بایــد ظــرف مدتــی کــه دیــوان داوری تعییــن می کنــد،   .1
ــک از  ــر ی ــده، ه ــرای خوان ــی ب ــور کتب ــه ط ــود را ب ــت خ دادخواس
داوران و مرکــز ارســال نمایــد. خواهــان می توانــد درخواســت 
داوری خــود بــه شــرح مذکــور در مــاده 3 ایــن قواعــد را بــه منزلــه 
دادخواســت تلقــی و معرفــی کنــد، مشــروط بــر این کــه درخواســت 
ــد. ــق باش ــاده منطب ــن م ــا 4 ای ــای 2 ت ــرایط پاراگراف ه ــا ش داوری ب

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.

ــا  ــه منش ــر ک ــی دیگ ــند حقوق ــا س ــرارداد ی ــه ق ــت هرگون رونوش  .3
ــه  ــن موافقت نام ــت و همچنی ــالف اس ــا اخت ــاط ب ــا در ارتب ــالف ی اخت

ــود. ــه ش ــت ضمیم ــه دادخواس ــد ب داوری بای

ــایر  ــدارک و س ــه م ــا کلی ــراه ب ــدور هم ــد حتی المق ــت بای دادخواس  .4
ادلــه ای باشــد کــه خواهــان بــه آن هــا اســتناد کــرده یــا حــاوی 

ارجاعاتــی بــه آن هــا می باشــد.

ماده 22: الیحه دفاعیه
خوانــده بایــد ظــرف مدتــی کــه دیــوان داوری تعییــن می کنــد، الیحــه   .1
ــد  ــده می توان ــد. خوان ــه طــور کتبــی ارســال نمای ــه خــود را ب دفاعی
پاســخ خــود بــه درخواســت داوری را کــه در مــاده 4 بــه آن اشــاره 
شــده بــه عنــوان الیحــه دفاعیــه محســوب و معرفــی کنــد، مشــروط 
ــراف 2  ــات پاراگ ــا الزام ــت داوری ب ــه درخواس ــخ ب ــه پاس ــر این ک ب

ایــن مــاده منطبــق باشــد.

)ث(  تــا  )ب(  بندهــای  مندرجــات  بــه  بایــد  دفاعیــه  الیحــه   .2
دادخواســت )پاراگــراف 2 مــاده 21( پاســخ دهــد. الیحــه دفاعیــه 
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بایــد حتی المقــدور همــراه بــا کلیــه مــدارک و ســایر ادلــه ای باشــد 
ــت. ــاع داده اس ــا ارج ــرده ی ــتناد ک ــا اس ــه آن ه ــده ب ــه خوان ک

خوانــده می توانــد ضمــن الیحــه دفاعیــه، یــا چنانچــه دیــوان داوری   .3
بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال تاخیــر را موجــه تشــخیص دهــد، در 
مراحــل بعــدی رســیدگی، دعــوای متقابــل طــرح نمایــد و یــا بــه 
منظــور تهاتــر بــه ادعایــی اســتناد کنــد، مشــروط بــر این کــه دیــوان 

ــد. ــه آن را دارا باش ــیدگی ب ــت رس داوری صالحی

ــه  ــاده 21 نســبت ب ــی 4 م ــور در پاراگراف هــای 2 ال ــررات مذک مق  .4
ــاده 4 و  ــراف 2 م ــد )ث( پاراگ ــوع بن ــای موض ــل، ادع ــوای متقاب دع
نیــز ادعاهایــی کــه بــه منظــور تهاتــر مــورد اســتناد قــرار می گیرنــد، 

ــود. ــال می ش اعم

ماده 23: اصالح ادعا یا دفاع
در جریــان داوری، هــر یــک از طرفیــن می توانــد ادعــا یــا دفاعیــه خــود، 
از جملــه دعــوای متقابــل یــا ادعایــی کــه بــه منظــور تهاتــر مطــرح شــده 
را اصــالح یــا تکمیــل نمایــد، مگــر این کــه دیــوان داوری اجــازه چنیــن 
ــه  ــا ب ــرح آن ی ــر در ط ــن تاخی ــر گرفت ــا در نظ ــی را ب ــا تکمیل ــالح ی اص
علــت لطمــه ای کــه بــه ســایر طرف هــای اختــالف می رســاند، یــا بــه لحــاظ 
هرگونــه اوضــاع و احــوال دیگــر نامناســب بدانــد. در هــر حــال، اصــالح 
ــی کــه  ــا ادعای ــل ی ــه دعــوای متقاب ــه از جمل ــا دفاعی ــا ی ــا تکمیــل ادع ی
ــا  بــه منظــور تهاتــر مطــرح شــده، نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه ادعــا ی
دفاعیــه اصالحــی یــا تکمیلــی از صالحیــت دیــوان داوری خــارج گــردد.

ماده 24: ایراد به صالحیت دیوان داوری
ــود، از  ــت خ ــه صالحی ــبت ب ــه نس ــت دارد ک ــوان داوری صالحی دی  .1
ــه  ــار موافقت نام ــا اعتب ــود ی ــوص وج ــراد در خص ــه ای ــه هرگون جمل
ــه  ــرط داوری ک ــور، ش ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــری نمای داوری تصمیم گی
بخشــی از یــک قــرارداد را تشــکیل می دهــد بــه عنــوان یــک 
می شــود.  تلقــی  قــراردادی  شــروط  ســایر  از  مســتقل  توافــق 
ــن  ــا متضم ــرارداد لزوم ــالن ق ــر بط ــی ب ــوان داوری مبن ــم دی تصمی

نیســت. داوری  بی اعتبــاری شــرط 

ایــراد بــه صالحیــت دیــوان داوری، نبایــد دیرتــر از زمــان تقدیــم   .2
الیحــه دفاعیــه باشــد یــا، در خصــوص دعــوای متقابــل یــا هــر 
ادعایــی بــه منظــور تهاتــر، نبایــد دیرتــر از زمــان پاســخ بــه دعــوای 
متقابــل یــا ادعــای تهاتــر باشــد. تعییــن داور توســط طــرف اختــالف 
ــن  ــرح چنی ــع از ط ــیله او، مان ــه وس ــن داور ب ــرکت در تعیی ــا ش و ی
ایــرادی نمی باشــد. ایــراد بــه این کــه دیــوان داوری از حیطــه 
اختیــارات خــود تجــاوز کــرده اســت، بایــد بالفاصلــه پــس از وقــوع 
ــن  ــک از ای ــردد. در هــر ی ــرح گ ــان داوری مط ــری در جری ــن ام چنی
ــد،  ــه بدان ــر را موج ــه تاخی ــد چنانچ ــوان داوری می توان ــوارد، دی م
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ــرد. ــراد را بپذی ای

دیــوان داوری می توانــد در خصــوص ایــراد مذکــور در پاراگــراف 2   .3
بــه عنــوان یــک امــر مقدماتــی تصمیــم بگیــرد، یــا ضمــن رأی ماهــوی 
می توانــد،  داوری  دیــوان  نمایــد.  تصمیم گیــری  آن  بــه  نســبت 
علیرغــم هرگونــه ایــراد صالحیتــی جــاری در دادگاه، رســیدگی بــه 

داوری را ادامــه دهــد و مبــادرت بــه صــدور رأی نمایــد.

ماده 25: سایر لوایح کتبی
دیــوان داوری در ایــن مــورد کــه طرفیــن عــالوه بــر دادخواســت و 
ــا  ــد ی ــلیم کنن ــد تس ــری را بای ــی دیگ ــح کتب ــه لوای ــه، چ ــه دفاعی الیح
می تواننــد ارائــه نماینــد، تصمیم گیــری و بــرای تســلیم لوایــح مزبــور 

مواعــدی را تعییــن می نمایــد.

ماده 26: مواعد
مواعــد تعییــن شــده توســط دیــوان داوری بــرای ارســال لوایــح کتبــی 
ــج )45(  ــل وپن ــد از چه ــه(، نبای ــه دادخواســت و الیحــه دفاعی )از جمل
ــه  ــوان داوری موج ــه دی ــال، در صورتی ک ــن ح ــا ای ــد. ب ــاوز کن روز تج

ــد. ــد نمای ــا را تمدی ــن مهلت ه ــد ای ــد، می توان بدان

ماده 27: اقدامات موقت و موقت اضطراری
طرفیــن  از  یــک  هــر  درخواســت  بــه  می توانــد  داوری  دیــوان   .1
نســبت بــه صــدور رأی یــا قــرار منــع یــا هرگونــه اقدامــات موقــت 
ــوان داوری  ــد. دی دیگــر کــه مناســب تشــخیص دهــد، اقــدام نمای
ــه  ــد ک ــتور ده ــت دس ــات موق ــی اقدام ــرف متقاض ــه ط ــد ب می توان
ــد. ــه نمای ــه ارائ ــورد مطالب ــدام م ــوص اق ــبی را در خص ــن مناس تامی

ــوان داوری درخواســت اقدامــات  طرفــی کــه پیــش از تشــکیل دی  .2
ــدرج  ــن من ــق آیی ــد مطاب ــد، می توان ــته باش ــراری داش ــت اضط موق

ــد. ــن درخواســتی نمای ــه چنی ــف« اقــدام ب ــه »ال در ضمیم

درخواســت اقــدام موقــت از مراجــع قضایــی توســط هــر یــک   .3
از طرفیــن مغایــر بــا موافقت نامــه داوری نمی باشــد و نبایــد بــه 

عنــوان اعــراض از آن موافقت نامــه تلقــی گــردد.

ماده 2۸: ادله
ــد  ــه در تایی ــی اســت ک ــات حقایق ــن مســئول اثب ــک از طرفی هــر ی  .1

ــد. ــتناد می کن ــه آن اس ــود ب ــاع خ ــا دف ــا ی ادع

شــهود، از جملــه شــهود کارشــناس، کــه توســط طرفیــن بــرای ادای   .2
شــهادت در خصــوص هرگونــه موضــوع متنازع فیــه یــا موضــوع 
کارشناســی بــه دیــوان داوری معرفــی می شــود، می توانــد هــر 
فــردی باشــد، صــرف نظــر از این کــه ایــن فــرد طــرف داوری بــوده 
یــا بــه هــر نحــو بــا طــرف داوری مرتبــط باشــد. شــهادت نامه شــهود، 
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از جملــه شــهود کارشــناس، می توانــد بــه صــورت کتبــی بــوده و بــه 
امضــای ایشــان برســد، مگــر این کــه دیــوان داوری بــه نحــو دیگــری 

مقــرر دارد.

دیــوان داوری می توانــد در هــر زمانــی طــی جریــان داوری، از   .3
طرف هــا بخواهــد تــا ظــرف موعــدی کــه تعییــن می نمایــد، مــدارک، 

ــد. ــلیم کنن ــری را تس ــتندات دیگ ــا مس ــم ی ضمائ

دیــوان داوری در مــورد قابلیــت پذیــرش، ارتبــاط، اهمیــت و ارزش   .4
ــه شــده تصمیم گیــری می نمایــد. مســتندات ارائ

ماده 29: جلسات استماع
ــه برگــزاری جلســه اســتماع شــفاهی، دیــوان  درصــورت تصمیــم ب  .1
داوری بایــد روز، ســاعت و محــل تشــکیل جلســه را در مــدت زمــان 

ــه اطــالع طرف هــا برســاند. کافــی از قبــل ب

شــهود، از جملــه شــهود کارشــناس، مطابــق شــرایط و شــیوه ای کــه   .2
دیــوان داوری تعییــن می کنــد، اســتماع شــده و مــورد تحقیــق قــرار 

می گیرنــد.

ــو  ــه نح ــن ب ــه طرفی ــر این ک ــت، مگ ــی اس ــتماع غیرعلن ــات اس جلس  .3
دیگــری توافــق نماینــد. دیــوان داوری می توانــد از شــاهد یــا 
شــهود، از جملــه شــهود کارشــناس، بخواهــد در طــول ادای شــهادت 
ســایر شــهود جلســه را تــرک کننــد، مگــر این کــه شــاهد، از جملــه 
شــاهد کارشــناس، خــود یکــی از طرفیــن داوری باشــد کــه در ایــن 
صــورت، علی االصــول نبایــد از او خواســته شــود کــه جلســه را 

تــرک نمایــد.

ــهود  ــه ش ــهود، از جمل ــه ش ــرر دارد ک ــد مق ــوان داوری می توان دی  .4
کارشــناس، از طریــق وســایل ارتبــاط از راه دور کــه مســتلزم 
حضــور فیزیکــی در جلســه نیســت )ماننــد ویدئوکنفرانــس( مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــق ق تحقی

ماده 30: نصب کارشناس توسط دیوان داوری
دیــوان داوری می توانــد پــس از مشــورت بــا طرف هــا، یــک یــا   .1
چنــد کارشــناس مســتقل را جهــت تهیــه گزارشــی کتبــی در مــورد 
موضوعــات خاصــی کــه دیــوان داوری تعییــن می کنــد، منصــوب 
نمایــد. نســخه ای از شــرح وظایــف و اختیــارات کارشناســان کــه 
ــرای طرف هــا و مرکــز  ــد ب ــوان داوری تهیــه می شــود، بای توســط دی

ــود. ــال ش ارس

کارشــناس بایــد اصــوال قبــل از پذیــرش انتصــاب، شــرحی از   .2
صالحیــت خــود و نیــز اعالمیــه ای حاکــی از بی طرفــی و اســتقالل 
خــود را بــه دیــوان داوری و طرفیــن اختــالف ارائــه نمایــد. چنانچــه 
ــتقالل  ــا اس ــی ی ــناس، بی طرف ــت کارش ــه صالحی ــرادی ب ــن ای طرفی
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ــن  ــوان داوری تعیی ــه دی ــی ک ــرف مهلت ــد ظ ــند، بای ــته باش او داش
ــد  ــوان داوری بای ــانند. دی ــوان داوری برس ــالع دی ــه اط ــد، ب می کن
فــورا در خصــوص قبــول یــا رد ایــن ایــرادات تصمیــم بگیــرد. 
ــس از  ــه پ ــی ک ــه دالیل ــط ب ــن فق ــناس، طرفی ــب کارش ــس از نص پ
ــبت  ــد نس ــده اند، می توانن ــع ش ــا مطل ــناس از آن ه ــاب کارش انتص
ــد.  ــراض کنن ــناس اعت ــتقالل کارش ــا اس ــی ی ــت، بی طرف ــه صالحی ب
در هــر صــورت، دیــوان داوری فــورا نســبت بــه اقدامــی کــه الزم 

اســت انجــام شــود، تصمیم گیــری می کنــد.

طرف هــا بایــد هرگونــه اطالعــات ذی ربــط یــا هرگونــه مــدرک یــا   .3
و  تهیــه  دارد،  الزم  تحقیــق  بــرای  کارشــناس  کــه  را  کاالهایــی 
ــناس در  ــرف و کارش ــک ط ــن ی ــالف بی ــه اخت ــد. هرگون ــه دهن ارائ
خصــوص مرتبــط بــودن اطالعــات یــا ارائــه اســناد مــورد درخواســت 
ــردد. ــاع می گ ــوان داوری ارج ــه دی ــری ب ــرای تصمیم گی ــناس، ب کارش

دیــوان داوری پــس از دریافــت گــزارش کارشــناس، بایــد نســخه ای   .4
از آن را بــرای طرف هــا ارســال کنــد و بــه آن هــا فرصــت می دهــد 
ــر  ــد. ه ــالم نماین ــزارش اع ــورد آن گ ــود را در م ــر خ ــاً نظ ــه کتب ک
ــه  ــود ب ــزارش خ ــناس در گ ــه کارش ــی را ک ــق دارد مدارک ــرف ح ط

آن هــا اســتناد کــرده مــورد بررســی قــرار دهــد.

بنابــر تقاضــای هــر یــک از طرفیــن، کارشــناس پــس از تســلیم   .5
گــزارش خــود، ممکــن اســت در جلســه ای کــه در آن طرف هــا حــق 
حضــور و ســؤال از کارشــناس را دارنــد، مــورد اســتماع قــرار گیرد. 
در ایــن جلســه، هریــک از طرف هــا می توانــد شــهود کارشــناس را 
ــالف  ــورد اخت ــات م ــوص موضوع ــهادت در خص ــور ادای ش ــه منظ ب
ــاده 29 مجــری  ــه رســیدگی ها ، مقــررات م ــد. در اینگون معرفــی کن

می باشــد.

ماده 31: قصور
ــرر  ــت مق ــا مهل ــد ی ــن قواع ــده در ای ــن ش ــت تعیی ــرف مهل ــر ظ اگ  .1

توســط دیــوان داوری، بــدون ارائــه دلیــل کافــی:

الــف( خواهــان در تســلیم دادخواســت خــود قصــور ورزد، دیــوان 
داوری قــراری مبنــی بــر ختــم جریــان داوری صــادر می نمایــد، مگــر 
ــری  ــد تصمیم گی ــه نیازمن ــده باشــد ک ــی باقــی مان این کــه موضوعات
باشــد، و دیــوان داوری هــم رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم دربــاره ایــن 

موضوعــات باقی مانــده را مناســب تشــخیص دهــد.
ــلیم  ــا تس ــت داوری ی ــه درخواس ــخ ب ــلیم پاس ــده در تس ب( خوان
الیحــه دفاعیــه قصــور ورزد، دیــوان داوری دســتور ادامه رســیدگی 
را صــادر می کنــد، بــدون آن کــه قصــور خوانــده بــه خــودی خــود، بــه 
معنــی پذیــرش ادعــای خواهــان تلقــی گــردد. مقــررات ایــن بنــد، در 
مــورد قصــور خواهــان در تســلیم الیحــه دفاعیــه بــه دعــوای متقابــل 

یــا ادعایــی کــه بــه منظــور تهاتــر مطــرح شــده نیــز جــاری اســت.
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ــخ  ــه نحــو مقــرر در ایــن قواعــد از تاری اگــر یکــی از طرف هــا کــه ب  .2
ــل  ــه دلی ــدون ارائ ــت، ب ــده اس ــع ش ــتماع مطل ــه اس ــکیل جلس تش
ــوان  ــد، دی ــور نیاب ــور حض ــه مزب ــود در جلس ــور خ ــرای قص ــی ب کاف

داوری می توانــد رســیدگی را ادامــه دهــد.

ــوان داوری  ــط دی ــی توس ــو مقتض ــه نح ــه ب ــا ک ــی از طرف ه ــر یک اگ  .3
از او دعــوت شــده اســت کــه مســتندات، ضمایــم یــا ادلــه دیگــری 
ــه دلیــل کافــی در  ــدون ارائ ــد، ظــرف مــدت مقــرر و ب ــه کن را ارائ
انجــام ایــن امــر قصــور نمایــد، دیــوان داوری می توانــد بــر اســاس 

ــه ای کــه در اختیــار دارد مبــادرت بــه صــدور رأی نمایــد. ادل

ماده 32: ختم جلسات رسیدگی
آیــا  این کــه  خصــوص  در  طرفیــن  از  می توانــد  داوری  دیــوان   .1
ــتماع  ــرای اس ــتری ب ــاهدان بیش ــه، ش ــرای ارائ ــتری ب ــدرک بیش م
ــد و در  ــد، اســتعالم نمای ــرای تســلیم دارن ــارات بیشــتری ب ــا اظه ی
ــته  ــود نداش ــتری وج ــارات بیش ــا اظه ــاهد ی ــدرک، ش ــه م صورتی ک

باشــد، می توانــد ختــم جلســات رســیدگی را اعــالم نمایــد.

ــتثنایی  ــرایط اس ــت ش ــه تح ــی ک ــد در صورت ــوان داوری می توان دی  .2
ــا بــر درخواســت یکــی از  ــا بن ایــن امــر را ضــروری بدانــد، راســا ی
طرفیــن، جلســات اســتماع را در هــر زمانــی پیــش از صــدور رأی از 

ســر گیــرد.

ماده 33: اسقاط حق اعتراض
قصــور هــر یــک از طرفیــن در اعتــراض فــوری بــه عــدم رعایــت ایــن 
قواعــد یــا عــدم رعایــت الزامــات موافقت نامــه داوری بــه منزلــه اســقاط 
حــق اعتــراض آن طــرف اســت، مگــر آن کــه طــرف مزبــور بتوانــد نشــان 
دهــد کــه بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال مربوطــه، قصــور او در اعتــراض 

موجــه بــوده اســت.

بخش چهارم: رأی
ماده 34: تصمیمات

ــا  ــدور رأی ی ــد، ص ــر باش ــک نف ــش از ی ــداد داوران بی ــرگاه تع ه  .1
بــا رأی  اتخــاذ هرگونــه تصمیــم دیگــری توســط دیــوان داوری 

انجــام می گــردد. آنهــا  اکثریــت 

هــرگاه در مــورد مســائل شــکلی، اکثریــت حاصــل نشــود یــا در   .2
مــواردی کــه دیــوان داوری مجــاز بدانــد، ســرداور می توانــد منفــردا 
ــوان داوری  ــرف دی ــم از ط ــن تصمی ــه ای ــه البت ــرد ک ــم بگی تصمی

ــد. ــر می باش ــد نظ ــل تجدی قاب
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ماده 35: شکل و اثر رأی
در  و  مختلــف  موضوعــات  بــه  راجــع  می توانــد  داوری  دیــوان   .1

دهــد. جداگانــه  آرای  مختلــف  زمان هــای 

کلیــه آرا بــه صــورت کتبــی صــادر می شــود و بــرای طرفیــن، قطعــی   .2
و الزم االجــرا می باشــد. طرفیــن بایــد کلیــه آرا را بــدون تاخیــر 

اجــرا نماینــد.

ــان  ــوده بی ــای صــدور رأی ب ــه مبن ــی را ک ــد دالیل ــوان داوری بای دی  .3
ــر  ــل ذک ــه دالی ــرده باشــند ک ــن توافــق ک ــه طرفی ــد، مگــر این ک کن

نشــود.

دیــوان داوری بایــد قبــل از امضــای رأی، بــه منظــور بررســی شــکلی   .4
ــود را  ــس رأی خ ــا، پیش نوی ــن هزینه ه ــه تعیی ــع ب ــورت راج و مش
ــدون  ــزوم، ب ــد در صــورت ل ــز می توان ــد. مرک ــم کن ــز تقدی ــه مرک ب
این کــه بــر آزادی دیــوان داوری در اتخــاذ تصمیــم خدشــه ای وارد 
شــود، اصالحاتــی را در شــکل رأی بــه عمــل آورد و نیــز توجــه 

ــه نــکات ماهــوی جلــب نمایــد. دیــوان داوری را ب

رأی بایــد توســط داوران امضــا شــود و حــاوی تاریخــی کــه رأی صــادر   .5
گردیــده و بیانگــر محــل داوری باشــد. هــرگاه تعــداد داوران بیــش 
از یــک نفــر بــوده و یکــی از آن هــا رأی را امضــا نکنــد، بایــد دالیــل 

عــدم امضــای او در رأی ذکــر شــود.

رای داوری ممکــن اســت بــا رضایــت همــه طرف هــا، یــا در مــواردی   .6
ــا جایــی کــه افشــای رأی بــه وســیله هــر یــک از طرف هــا بــرای  و ت
حفــظ حــق یــا تعقیــب قانونــی و یــا در ارتبــاط بــا دعــوا مطروحــه در 
ــوم  ــح دیگــر الزم باشــد، در دســترس عم ــا در مرجــع صال دادگاه ی

قــرار گیــرد.

بایــد  شــده  امضــا  داوران  توســط  کــه  رأی  اصلــی  نســخه های   .7
ــر این کــه  ــروط ب ــن ابــالغ شــود، مش ــز بــه طرفی ــیله مرک بــه وس
هزینه هــای داوری بــه طــور کامــل توســط طرف هــا یــا یکــی از آن هــا 

ــد. ــده باش ــت ش ــز پرداخ ــه مرک ب

ماده 36: قانون حاکم، حل و فصل اختالف بر اساس انصاف
ــه  ــن آن را ب ــه طرفی ــد ک ــال کن ــی را اعم ــد قانون ــوان داوری بای دی  .1
عنــوان قانــون حاکــم بــر ماهیــت اختــالف تعییــن کرده انــد. در 
صورتــی کــه طرفیــن چنیــن قانونــی را مشــخص نکــرده باشــند، 
دیــوان داوری قانونــی را کــه مناســب تشــخیص دهــد، اعمــال 

یــد. می نما

و  انصــاف  روی  از  می توانــد  صورتــی  در  تنهــا  داوری  دیــوان   .2
کدخدامنشــی تصمیــم بگیــرد کــه طرفیــن صریحــا چنیــن اجــازه ای 

را بــه دیــوان داوری داده باشــند.
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دیــوان داوری بایــد در کلیــه مــوارد بــر اســاس مفــاد قــرارداد، در   .3
صــورت وجــود، و بــا در نظــر گرفتــن عــرف بازرگانــی قابــل اعمــال بــر 

معاملــه تصمیم گیــری کنــد.

ماده 37: حل و فصل اختالف یا سایر دالیل ختم اختالف
اگــر طرفیــن پیــش از صــدور رأی در مــورد حــل اختــالف بــه توافــق   .1
ــان داوری  ــم جری ــر خت ــی ب ــراری مبن ــا ق ــوان داوری ی ــند، دی برس
ــا  ــن تقاض ــد و ای ــا کنن ــن تقاض ــه طرفی ــا چنانچ ــد ی ــادر می نمای ص
مــورد قبــول دیــوان داوری قــرار گیــرد، شــرایط حــل و فصــل 
اختــالف را در رأیــی مرضی الطرفیــن درج می نمایــد. دیــوان داوری 

ــی نیســت. ــه دالیــل صــدور چنیــن رأی ــه ارائ ــزم ب مل

هــرگاه پیــش از صــدور رأی، ادامــه جریــان داوری بــه دالیلــی بــه   .2
جــز دلیــل مذکــور در پاراگــراف 1، غیــر ضــروری یــا غیرممکــن 
شــود، دیــوان داوری بایــد مرکــز و طرف هــا را از قصــد خویــش 
مبنــی بــر صــدور قــرار ختــم رســیدگی مطلــع ســازد. دیــوان داوری 
اختیــار صــدور چنیــن قــراری را دارد، مگــر این کــه موضوعاتــی 
باقــی مانــده باشــد کــه نیازمنــد تصمیم گیــری باشــد و دیــوان 
داوری تصمیم گیــری در ایــن موضوعــات باقی مانــده را مناســب 

ــد. ــخیص ده تش

رأی  یــا  داوری  جریــان  ختــم  دســتور  اصلــی  نســخه های   .3
ــه  ــد ب ــت، بای ــیده اس ــای داوران رس ــه امض ــه ب ــن ک مرضی الطرفی
ــررات  ــن، مق ــوص رأی مرضی الطرفی ــود. در خص ــالغ ش ــا اب طرف ه

می گــردد. اعمــال   35 مــاده   6 و   5  ،4  ،2 پاراگراف هــای 

ماده 3۸: تفسیر رأی
هــر یــک از طرف هــا می توانــد ظــرف ســی )30( روز پــس از تاریــخ   .1
دریافــت رأی بــا اطــالع بــه مرکــز و طرف هــای دیگــر، از دیــوان 
داوری درخواســت کنــد کــه تفســیری از رأی صــادره ارائــه دهــد. 
دیــوان داوری می توانــد از طرف هــای دیگــر دعــوت نمایــد کــه 
ظــرف پانــزده )15( روز نظــر خــود را در خصــوص درخواســت اظهــار 

نمایــد.

اگــر دیــوان داوری درخواســت را موجــه تشــخیص دهــد، ظــرف   .2
چهــل و پنــج )45( روز از تاریــخ انقضــای مهلــت اظهارنظــر، تفســیر 
خــود را بــه صــورت کتبــی ارائــه می نمایــد. ایــن تفســیر بخشــی از 
ــورد  ــاده 35 در م ــی 7 م ــای 2 ال ــررات پاراگراف ه ــوده و مق رأی ب

آن اعمــال می شــود.

ماده 39: تصحیح رأی
ــه مرکــز و طرف هــای  ــد ضمــن اطــالع ب هــر یــک از طرف هــا می توان  .1
دیگــر، ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ دریافــت رأی، از دیــوان 
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داوری درخواســت نمایــد کــه هرگونــه اشــتباه در محاســبه، هرگونــه 
غلــط انشــائی و امالیــی یــا اشــتباهات یــا ازقلم افتادگی هایــی از 
ایــن قبیــل را تصحیــح کنــد. چنانچــه دیــوان داوری ایــن درخواســت 
را موجــه تشــخیص دهــد، بایــد ظــرف چهــل و پنــج )45( روز از 

ــد. ــه تصحیــح رأی اقــدام نمای دریافــت درخواســت نســبت ب

دیــوان داوری می توانــد ظــرف ســی )30( روز از ابــالغ رأی، راســا   .2
چنیــن تصحیحاتــی را بــه عمــل آورد.

این گونــه تصحیحــات بایــد کتبــی بــوده و بخشــی از رأی باشــد.   .3
اعمــال می گــردد. مــاده 35  الــی 7  پاراگراف هــای 2  مقــررات 

ماده 40: رأی تکمیلی
هــر یــک از طرف هــا می توانــد، ضمــن اطــالع بــه مرکــز و طرف هــای   .1
دیگــر، ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ دریافــت قــرار ختم رســیدگی 
یــا رأی، از دیــوان داوری تقاضــا کنــد کــه در مــورد آن دســته 
از ادعاهایــی کــه در جریــان داوری اقامــه شــده ولــی در رأی در 
خصــوص آن هــا تصمیمــی اتخــاذ نشــده، رأی یــا رأی تکمیلــی صــادر 
ــد  ــد از طرف هــای دیگــر دعــوت نمای ــوان داوری می توان ــد. دی نمای
ــزده )15( روز نظــر خــود را در خصــوص درخواســت  کــه ظــرف پان

اظهــار نماینــد.

چنانچــه دیــوان داوری تقاضــای صــدور رأی یــا رأی تکمیلــی را   .2
موجــه تشــخیص دهــد، بایــد ظــرف شــصت )60( روز از تاریــخ 
ــد.  ــل نمای ــا تکمی ــادر ی ــود را ص ــر رأی خ ــت اظهارنظ ــای مهل انقض
ــدور رأی را  ــت ص ــد مهل ــوان داوری می توان ــزوم، دی ــورت ل در ص

ــد. ــد نمای تمدی

بــه هنــگام صــدور رأی یــا رأی تکمیلــی، مقــررات پاراگراف هــای 2   .3
ــردد. ــال می گ ــاده 35 اعم ــی 7 م ال

ماده 41: محرمانگی
ــت.  ــه اس ــرد، محرمان ــام می گی ــد انج ــن قواع ــای ای ــر مبن ــه ب داوری ک
داوران،  آن هــا،  منصــوب  کارشناســان  و  وکال  جملــه  از  طرفیــن، 
کارشناســان منصــوب دیــوان داوری، منشــی ها و همچنیــن مرکــز، 
متعهدنــد کــه هیچ گونــه اســناد، حقایــق یــا ســایر اطالعــات مربــوط بــه 
اختــالف یــا جریــان داوری را بــرای اشــخاص ثالــث فــاش نســازند.

بخش پنجم: هزینه ها
ماده 42: هزینه های داوری

ــوان داوری و هزینه هــای  ــه دی هزینه هــای داوری شــامل حق الزحم  .1
اداری کــه طبــق ضمیمــه »ب« ایــن قواعــد توســط مرکــز معیــن 
شــده اســت و مخــارج مرکــز و داوران، در صورتــی کــه چنیــن 
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مخارجــی وجــود داشــته باشــد، و حق الزحمــه و مخــارج کارشناســان 
و هزینه هــای معقــول حقوقــی تحمیــل شــده بــر طرفیــن می باشــد.

طرفیــن می تواننــد، پیــش از تشــکیل دیــوان داوری، بــر شــیوه های   .2
دیگــری بــرای تعییــن حق الزحمــه دیــوان داوری توافــق نماینــد.

ماده 43: تصمیم در خصوص هزینه های داوری
پیــش از صــدور رأی نهایــی، دیــوان داوری باید از مرکز درخواســت   .1
نمایــد کــه هزینه هــای داوری را بــه طــور قطعــی تعییــن نمایــد. 
ــای  ــا طرف ه ــرف ی ــده ط ــر عه ــای داوری ب ــت هزینه ه ــوال پرداخ اص
ناموفــق می باشــد. بــا ایــن حــال دیــوان داوری می توانــد چنیــن 
هزینه هایــی را بیــن طرفیــن تســهیم کنــد، مشــروط بــر این کــه 
ــهمیه بندی را  ــن س ــه ای ــوال قضی ــاع و اح ــن اوض ــر گرفت ــا در نظ ب

معقــول تشــخیص دهــد.

هــرگاه دیــوان داوری قــراری مبنــی بــر ختــم جریــان داوری یــا رأی   .2
مرضی الطرفیــن صــادر کنــد، بایــد از مرکــز درخواســت نمایــد کــه 
ــط  ــده توس ــام ش ــه داوری، کار انج ــان خاتم ــن زم ــر گرفت ــا در نظ ب
دیــوان داوری و ســایر اوضــاع و احــوال مرتبــط، هزینه هــای داوری 

را بــه طــور قطعــی تعییــن نمایــد.

مرکــز می توانــد حق الزحمــه دیــوان داوری را بــه مبلغــی بیشــتر   .3
یــا کمتــر از آن چــه کــه از اعمــال ضمیمــه »ب« ایــن قواعــد حاصــل 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــه ای ــر اینک ــروط ب ــد مش ــن کن ــود، تعیی می  ش

ــه باشــد. ــل توجی ــه قاب اوضــاع و احــوال اســتثنایی قضی

مرکــز یــا دیــوان داوری بابــت تفســیر، تصحیــح و تکمیــل رأی خــود   .4
بــر طبــق مــواد 3۸ الــی 40 ایــن قواعــد هیچ گونــه حق الزحمــه 

اضافــی دریافــت نمی نمایــد.

ماده 44: تودیع هزینه ها
مرکــز می توانــد قبــل از تشــکیل دیــوان داوری، از طرفیــن بخواهــد   .1
ــای  ــت هزینه ه ــت پیش پرداخ ــی را باب ــاوی مبلغ ــور مس ــه ط ــه ب ک
می توانــد  مرکــز  کننــد.  تودیــع   42 مــاده  در  مذکــور  داوری 
پیش پرداخت هــای جداگانــه ای را بــرای هزینه هــای مربــوط بــه 

ــد. ــن نمای ــل تعیی ــوای متقاب ــی و دع ــوای اصل دع

چنانچــه مبلــغ دعــوای اصلــی یــا دعــوای متقابــل در موعــد پرداخــت   .2
ــط  ــت توس ــور موق ــه ط ــای داوری ب ــد، هزینه ه ــم نباش ــل تقوی قاب
مرکــز بــرآورد می شــود. چنیــن بــرآوردی می توانــد بــر مبنــای 
ــرآورد  ــن ب ــد. ای ــده باش ــوال پرون ــاع و اح ــالف و اوض ــت اخت ماهی
قــرار  دســترس  در  متعاقبــا  کــه  اطالعاتــی  پرتــو  در  می توانــد 

می گیــرد، تعدیــل گــردد.

ــت  ــن درخواس ــف از طرفی ــی مختل ــع زمان ــد در مقاط ــز می توان مرک  .3
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ــرای هزینه هــای داوری انجــام  ــه پرداخت هــای بیشــتری ب ــد ک نمای
دهنــد.

طرفیــن، مشــترکا و منفــردا، مســئول پرداخــت هزینه هــای داوری   .4
هزینه هــای  تمامــی  می توانــد  طرفیــن  از  یــک  هــر  می باشــند. 
ــد. ــع نمای ــر، تودی ــرف دیگ ــت ط ــدم پرداخ ــورت ع داوری را، در ص

هــرگاه ظــرف مهلــت مقــرر از ســوی مرکــز، ودیعه هــای مقــرر، جزئــا   .5
یــا کال، پرداخــت نگــردد، مرکــز بایــد مراتــب را بــه اطــالع طرف هــا 
ــد.  ــت کن ــر را پرداخ ــورد نظ ــغ م ــان مبل ــی از ایش ــا یک ــاند ت برس
ــام  ــز انج ــوی مرک ــرر از س ــت مق ــرف مهل ــت ظ ــن پرداخ ــه ای چنانچ
نشــود، مرکــز می توانــد حســب مــورد، دســتور تعلیــق یــا ختــم 
ــل  ــا دعــوای متقاب ــی و ی ــان داوری را در خصــوص دعــوای اصل جری
ــه حــق طــرف در طــرح مجــدد  صــادر کنــد، بــدون آن کــه لطمــه ای ب
همــان دعــوای اصلــی یــا دعــوای متقابــل در رســیدگی دیگــری 

ــد. ــاد نمای ایج

هــرگاه یکــی از طرفیــن ادعایــی مبنــی بــر حق تهاتــر در مــورد ادعاها   .6
ــن پیش پرداخــت  ــز در تعیی ــد، مرک ــرح کن ــل مط ــا ادعاهــای متقاب ی
مربــوط بــه تامیــن هزینه  هــای داوری، بــه همــان نحــوی کــه در مــورد 
یــک ادعــای جداگانــه ممکــن اســت دیــوان داوری را ملــزم کنــد کــه 
موضوعــات اضافــی را مــورد مالحظــه قــرار دهــد، ایــن ادعــا را مــورد 

توجــه قــرار می دهــد.

تمامــی پرداخت هــای مربــوط بــه هزینه هــای داوری بــه حســاب   .7
ــه  ــداری می شــوند. هرگون ــز نگه ــع شــده و توســط مرک ــز تودی مرک

ســود حاصــل از ودیعه هــا متعلــق بــه مرکــز می باشــد.

 ضمیمه الف: داور اضطراری

طرفــی کــه خواهــان اقــدام موقــت اضطــراری می باشــد، می توانــد   .1
همزمــان یــا پــس از ثبــت درخواســت داوری، ولــی پیش از تشــکیل 
دیــوان داوری، درخواســت اقــدام موقــت اضطــراری را نــزد مرکــز 
ــت  ــت درخواس ــا ثب ــان ب ــد، همزم ــی بای ــرف متقاض ــد. ط ــت نمای ثب
ــه ســایر  اقــدام موقــت اضطــراری، یــک نســخه از درخواســت را ب
طرفیــن ارســال نمایــد. درخواســت اقــدام موقــت اضطــراری بایــد 

شــامل مــوارد ذیــل باشــد:

الف( ماهیت اقدام مورد درخواست؛
ب( دالیل حاکی از استحقاق طرف متقاضی برای چنین اقدامی؛ و

از  نســخه  یــک  این کــه ســایر طرف هــا  بــر  دال  اعالمیــه ای  پ( 
ــت،  ــدم دریاف ــورت ع ــا در ص ــد، ی ــت نموده ان ــت را دریاف درخواس
ــا حســن نیت بــه منظــور  شــرحی از اقدامــات انجــام شــده همــراه ب
ــا. ــایر طرف ه ــه س ــه ب ــا اخطاری ــت و ی ــخه از درخواس ــک نس ــه ی ارائ

ــد همــراه  ــرای اقــدام موقــت اضطــراری بای ــه درخواســت ب هرگون  .2
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ــای  ــای اداری و ودیعه ه ــت هزینه ه ــل بازگش ــر قاب ــت غی ــا پرداخ ب
داور  حق الزحمــه  تامیــن  منظــور  بــه  قواعــد  ایــن  تحــت  الزم 
اضطــراری و مخــارج رســیدگی ذکــر شــده در ضمیمــه حاضــر  باشــد. 
ــد میــزان ودیعــه درخواســتی از  در مــوارد مناســب، مرکــز می توان
ــده  ــه ش ــای اضاف ــر ودیعه ه ــد. اگ ــش ده ــی را افزای ــرف متقاض ط
ظــرف مــدت تعییــن شــده توســط مرکــز تودیــع نگــردد، درخواســت 

مستردشــده فــرض می شــود.

چنانچــه مرکــز تشــخیص دهــد کــه درخواســت اقــدام موقــت   .3
اضطــراری قابــل پذیــرش اســت، بایــد ظــرف یــک )1( روز از 
ــای اداری و  ــت هزینه ه ــت و پرداخ ــن درخواس ــت ای ــخ دریاف تاری

ودیعه هــا، اقــدام بــه نصــب یــک داور اضطــراری نمایــد.

ــند،  ــرده باش ــق ک ــل داوری تواف ــوص مح ــن در خص ــه طرفی چنانچ  .4
ــت  ــدام موق ــه اق ــوط ب ــیدگی های مرب ــل رس ــد مح ــل بای ــان مح هم
محــل  توافقــی،  چنیــن  فقــدان  صــورت  در  باشــد.  اضطــراری 
تهــران  اضطــراری،  موقــت  اقــدام  بــه  مربــوط  رســیدگی های 

شــد. می با

ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــراری احتمال ــوان داور اضط ــه عن ــه ب ــخصی ک ش  .5
می شــود، بایــد پیــش از قبــول انتصــاب، هرگونــه اوضــاع و احوالــی 
ــک و  ــتقالل وی ش ــا اس ــی ی ــورد بی طرف ــت در م ــن اس ــه ممک را ک
تردیــد موجهــی ایجــاد کنــد افشــا نمایــد. هرگونــه جــرح در خصــوص 
ــه  ــد ظــرف مــدت دو )2( روز از مکاتب انتصــاب داور اضطــراری بای
ــوال  ــاع و اح ــا اوض ــاب ی ــن انتص ــوص ای ــن در خص ــا طرفی ــز ب مرک

افشاشــده، ایــراد گــردد.

داور اضطــراری نمی توانــد بــه عنــوان داور در داوری هــای آتــی   .6
ــو  ــه نح ــن ب ــه طرفی ــر این ک ــد مگ ــرکت نمای ــالف ش ــه اخت ــوط ب مرب

ــند. ــرده باش ــق ک ــری تواف دیگ

داور اضطــراری بایــد در اســرع وقــت و در هــر حــال، ظــرف مدت دو   .7
)2( روز از تاریــخ انتصــاب، اقــدام بــه تدویــن برنامــه زمانــی جهــت 
بررســی درخواســت اقــدام موقــت اضطــراری نمایــد. ایــن برنامــه 
ــم  ــن فراه ــتماع طرفی ــرای اس ــی را ب ــت معقول ــد فرص ــی بای زمان
ــورت  ــه ص ــیدگی را ب ــکان رس ــد ام ــال می توان ــن ح آورد، و در عی
تلفنــی یــا ویدئوکنفرانــس یــا بــر مبنــای مکتوبــات بــه جــای اســتماع 
حضــوری فراهــم نمایــد. داور اضطــراری دارای اختیــارات اعطایــی 
بــه دیــوان داوری تحــت ایــن قواعــد، از جملــه اختیــار تصمیم گیــری 
در خصــوص صالحیــت خــود، بــدون تاثیرگــذاری بــر تصمیــم دیــوان 

داوری می باشــد.

داور اضطــراری اختیــار صــدور قــرار یــا رأی را بــرای هرگونــه   .۸
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ــای  ــه قراره ــد، از جمل ــد دارا می باش ــه الزم بدان ــت ک ــدام موق اق
مقدماتــی کــه در جریــان جلســه اســتماع، تلفــن یــا ویدئوکنفرانــس 
بایــد  اضطــراری  داور  می گردنــد.  صــادر  طرفیــن  مکتوبــات  یــا 
خالصــه دالیــل تصمیــم خــود را بــه صــورت مکتــوب ارائــه نمایــد. 
ــا رأی را  داور اضطــراری می توانــد قــرار مقدماتــی، قــرار موقــت ی

ــد. ــا باطــل نمای ــر داده ی ــل موجــه تغیی ــه دالی ــا ارائ ب

داور اضطــراری بایــد قــرار موقــت یــا رأی خــود را ظــرف مــدت   .9
چهــارده )14( روز از تاریــخ انتصــاب صــادر نمایــد مگــر اینکــه، در 
ــان را افزایــش دهــد.  ــن زم ــز ای اوضــاع و احــوال اســتثنایی، مرک
هیــچ قــرار موقــت یــا رأیــی توســط داور اضطــراری، پیــش از  تاییــد 

ــردد. ــادر نمی گ ــز، ص ــط مرک ــکلی توس ش

ــرای  ــاری ب ــراری اختی ــوان داوری، داور اضط ــکیل دی ــس از تش 10. پ
ــه قــرار  ــد هرگون ــوان داوری می توان فعالیــت نخواهــد داشــت. دی
موقــت یــا رأی صــادر شــده توســط داور اضطــراری، از جملــه تصمیم 
ــرار  ــر ق ــا تغیی ــر ی ــد نظ ــورد تجدی ــت خــود، را م ــاره صالحی وی درب
داده یــا باطــل نمایــد. دیــوان داوری مقیــد بــه دالیــل ارائــه شــده 
توســط داور اضطــراری نمی باشــد. در هــر صــورت، اگــر دیــوان 
ــا  ــود )90( روز از تاریــخ ایــن قــرار موقــت ی داوری ظــرف مــدت ن
رأی تشــکیل نگــردد یــا رأی نهایــی توســط دیــوان داوری صــادر 
ــادر شــده  ــا رأی ص ــت ی ــرار موق ــترد شــود، ق ــوا مس ــا دع ــردد ی گ

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــزام خ ــراری ال ــط داور اضط توس

11. صــدور هرگونــه قــرار موقــت یــا رأی توســط داور اضطــراری 
طــرف  توســط  مناســب  تضمیــن  ارائــه  بــه  منــوط  می توانــد 

باشــد. اقــدام  درخواســت کننده 

ــط داور  ــده توس ــادر ش ــا رأی ص ــرار ی ــه ق ــد ک ــن می پذیرن 12. طرفی
بــا ضمیمــه حاضــر، از تاریــخ صــدور، بــرای  اضطــراری مطابــق 
ــت  ــرار موق ــد ق ــد می گردن ــن متعه ــوده و طرفی ــزام آور ب ــا ال آن ه
ــن،  ــن، طرفی ــد. همچنی ــرا نماین ــر اج ــدون تاخی ــورا و ب ــا رأی را ف ی
ــه  ــق هرگون ــد، ح ــر باش ــی معتب ــقاط حق ــن اس ــه چنی ــی ک ــا آن جای ت
تجدیدنظرخواهــی، بازنگــری یــا ارجــاع بــه هرگونــه دادگاه ملــی 
ــن رأی را از خــود ســاقط  ــا ای ــی در رابطــه ب ــا ســایر مراجــع قضای ی

می نماینــد.

13. هزینه هــای مربــوط بــه هرگونــه درخواســت مطابق بــا ضمیمه حاضر 
می توانــد بــدوا توســط داور اضطــراری تســهیم گــردد، مشــروط بــر 
این کــه دیــوان داوری دارای اختیــار بــرای تصمیم گیــری نهایــی در 

رابطــه بــا تســهیم ایــن هزینه هــا باشــد.

14. ایــن قواعــد بــر هرگونــه رســیدگی مطابــق بــا ضمیمــه حاضــر، بــا 
در نظــر گرفتــن فوریــت چنیــن رســیدگی ای، اعمــال می گــردد. داور 
اضطــراری می توانــد در خصــوص نحــوه مناســب اعمــال ایــن قواعــد 
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تصمیم گیــری نمــوده و تصمیــم وی در چنیــن مــواردی نهایــی بــوده 
ــز  ــد. مرک ــاع نمی باش ــا ارج ــری ی ــی، بازنگ ــل تجدیدنظرخواه و قاب
می توانــد هرگونــه مواعــد زمانــی منــدرج در ایــن قواعــد را در 
خصــوص درخواســت های مطروحــه مطابــق رســیدگی های شــروع 
شــده تحــت پاراگــراف 2 مــاده 27 و ضمیمــه حاضــر کوتــاه نمایــد.
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ضمیمه ب: جدول هزینه ها
جــدول هزینه هــای حاضــر از ابتــدای مــارس 201۸ الزم االجــرا بــوده 
و بــر تمامــی داوری هایــی کــه از ایــن تاریــخ آغــاز شــوند، قابــل اعمــال 

می باشــد.

1. حق الثبت )غیر قابل برگشت(
ــط  ــه توس ــی ک ــی داوری های ــر تمام ــورو ب ــادل 500 ی ــی مع حق الثبت
مرکــز اداره می شــوند و بــر تمامــی دعواهــای اصلــی و متقابــل، 

اعمــال می گــردد.

2. هزینه های اداری
ــر تمامــی  ــل، ب ــق جــدول ذی هزینه هــای اداری محاســبه شــده مطاب

ــردد. ــال می گ ــوند اعم ــز اداره می ش ــط مرک ــه توس ــی ک داوری های

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٪ مازاد 100.000 از 100.001 الی 500.000

6.500 + 0/۸0٪ مازاد 500.000 از 500.001 الی 1.000.000

10.500 + 0/40٪ 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

19.000 + 0/10٪ مازاد 5.000.000 بیش از 5.000.000

حداکثر 60.000 یورو

هزینه های اداری شامل موارد زیر نمی شود:

الف( حق الزحمه و مخارج دیوان داوری؛
ب( هزینــه اســتفاده از خدمــات پشــتیبانی و تاسیســات بــرای و 
ــزات  ــا و تجهی ــد اتاق ه ــتماع )مانن ــه اس ــه جلس ــا هرگون ــه ب در رابط
اســتماع، خدمــات ترجمــه و  تبدیــل اطالعــات صوتــی بــه نوشــتاری(؛ و

پ( مخارج اداری مرکز.

مرکــز در تمامــی پرونده هــا، مبلغــی معــادل 1.500 یــورو، بــه 
عنــوان حداقــل هزینه هــای اداری، اخــذ می نمایــد، مگــر این کــه 

بــه نحــو دیگــری تصمیم گیــری نمایــد.
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3. هزینه جرح )غیر قابل برگشت(
همــراه بــا اعالمیــه جــرح، بایــد مبلــغ 2.000 یــورو مطابــق پاراگــراف 

3 مــاده 14 ایــن قواعــد پرداخــت گــردد.

4. حق الزحمه داوران
ــت و اداره  ــد هدای ــن قواع ــب ای ــه موج ــه ب ــی ک ــرای داوری های ب
ــامل  ــر ش ــدول زی ــق ج ــده مطاب ــبه ش ــه محاس ــوند، حق الزحم می ش
ــد،  ــر داور می باش ــه ه ــت ب ــل پرداخ ــغ قاب ــر مبال ــل و حداکث حداق
ــن تعییــن حق الزحمــه  ــر یــک شــیوه جایگزی ــن ب مگــر این کــه طرفی
دیــوان داوری مطابــق بــا پاراگــراف 2 مــاده 42 ایــن قواعــد توافــق 

نمــوده باشــند.

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 ٪2/50 از 500.001 الی 1.000.000

٪0/50 ٪1 از 1.000.001 الی 5.000.000

٪0/10 ٪0/50 از 5.000.001 الی 10.000.000

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

٪0/03 ٪0/10 از 50.000.001 الی 100.000.000

٪0/01 ٪0/05 بیش از 100.000.001

5.هزینه های اقدام موقت اضطراری
ــق  ــراری، مطاب ــت اضط ــدام موق ــت اق ــر در درخواس ــای زی هزینه ه
بــا پاراگــراف 2 مــاده 27 و ضمیمــه »الــف« ایــن قواعــد، قابــل 

می باشــد: پرداخــت 

الــف( درخواســت اقــدام موقــت اضطــراری بایــد همــراه بــا پرداخــت 
هزینــه اداری معــادل 2.500 یــورو )غیــر قابــل بازگشــت( باشــد؛ و

ب( مبلــغ ثابــت 12.500 یــورو بایــد بابــت دســتمزد و مخــارج داور 
اضطــراری تودیــع گــردد، مگــر این کــه مرکــز مطابــق بــا ضمیمــه 
ــه نحــو دیگــری مقــرر نمایــد. دســتمزد داور  »الــف« ایــن قواعــد، ب
اضطــراری مبلــغ ثابــت 10.000 یــورو می باشــد، مگــر این کــه مرکــز 
مطابــق بــا ضمیمــه »الــف« ایــن قواعــد، بــه نحــو دیگــری مقــرر نمایــد.
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6. هزینه های انتصاب )غیر قابل برگشت(
ــرای انتصــاب داور  ــه انتصــاب در مــواردی کــه درخواســتی ب هزین
ــا داوران در داوری مــوردی مطــرح می شــود، پرداخــت می گــردد.  ی
ــردد.  ــت می گ ــاب پرداخ ــی انتص ــرف متقاض ــط ط ــه توس ــن هزین ای
درخواســت انتصــاب بایــد بــا پرداخــت هزینــه انتصــاب منــدرج در 

جــدول ذیــل همــراه باشــد.

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 
مرکــز منطقــه ای داوری تهــران )»مرکــز«( بــه موجــب موافقت نامــه 
ــران  ــوری اســالمی ای ــن جمه ــه«( بی ــه 1997 )»موافقت نام ــورخ 3 م م
ــیس  ــو«( تأس ــیایی-آفریقایی )»آلک ــی آس ــورتی حقوق ــازمان مش و س

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــداف آن ب ــده و اه گردی

الف( برگزاری داوری تحت نظارت مرکز؛
ب( تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی در منطقه؛

ــه و  ــود در منطق ــات داوری موج ــای مؤسس ــی فعالیت ه پ( هماهنگ
مســاعدت بــه آن هــا؛

ت( مســاعدت بــه داوری هــای خــاص از جملــه عمــل بــه عنــوان مقــام 
ناصــب بــه ویــژه در داوری هایــی کــه طبــق قواعــد آنســیترال انجــام 

می شــود؛
ث( مساعدت به اجرای آرای داوری؛ و
ج( مساعدت در حل و فصل اختالفات.

ماده 2: اداره مرکز
انتخــاب  موافقت نامــه  طبــق  بــر  کــه  مدیــر  یــک  توســط  مرکــز   .1

می شــود. اداره  می گــردد، 

ــد داوری  ــال قواع ــرای اعم ــارات الزم را ب ــه اختی ــز کلی ــر مرک مدی  .2
ــه وی در  ــه ب ــک دبیرخان ــور، ی ــن منظ ــی دارد. بدی ــررات داخل و مق

ــد. ــک می کن ــش کم ــام وظایف انج

مدیــر مرکــز بایــد قواعــد داوری و مقــررات داخلــی را بــا اســتقالل   .3
ــائل  ــک از مس ــر ی ــورد ه ــد در م ــد و می  توان ــرا کن ــی اج و بی طرف
ــد. ــا هیئــت داوری مشــورت نمای ــه اجــرای قواعــد داوری ب ــوط ب مرب

ــد  ــاده 7 قواع ــا م ــق ب ــز مطاب ــت مرک ــه صالحی ــوط ب ــات مرب تصمیم  .4
ــراف 5  ــا پاراگ ــق ب ــرح داور مطاب ــه ج ــوط ب ــات مرب داوری و تصمیم
مــاده 14 قواعــد داوری توســط کمیتــه ای مرکــب از ســه نفــر از 
اعضــای هیئــت داوری اتخــاذ می گــردد. اعضــای کمیتــه توســط 
ــتقل از  ــد مس ــه بای ــای کمیت ــد. اعض ــاب می گردن ــز انتخ ــر مرک مدی

طرف هــای اختــالف و داوران مربوطــه باشــند.

بــا  مطابــق  داوری  دیــوان  توســط  رأی  پیش نویــس  کــه  زمانــی   .5
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ــز تســلیم می گــردد،  ــه مرک ــاده 35 قواعــد داوری ب پاراگــراف 4 م
مدیــر مرکــز بایــد پیش نویــس رأی را، بــه منظــور بازبینــی، بــه 
کمیتــه ای مرکــب از ســه نفــر از اعضــای هیئــت داوری ارجــاع 
نمایــد. هــر یــک از اعضــای کمیتــه بایــد نظــرات خــود را در خصــوص 
شــکل و ماهیــت رأی ارائــه نمایــد. مدیــر مرکــز نظــرات را بــه 

ابــالغ می نمایــد. دیــوان داوری 

ماده 3: هیئت های داوری
ــت داوری  ــک هیئ ــی و ی ــت داوری بین الملل ــک هیئ ــز دارای ی مرک  .1
ــک رئیــس،  ــک متشــکل از ی ــی )»هیئت هــای داوری«(، هــر ی داخل
یــک نایــب رئیــس و حداکثــر 12 عضــو می باشــد کــه توســط مدیــر، 

ــد. ــا دبیــرکل آلکــو منصــوب می گردن پــس از مشــورت ب

برجســته  اشــخاص  میــان  از  بایــد  داوری  هیئت هــای  اعضــای   .2
گردنــد. منصــوب  تجــارت  و  داوری  زمینه هــای  در  متخصــص 

تــا دو ســوم اعضــای هیئت هــای داوری را می تــوان از میــان اتبــاع   .3
کشــورهای غیرعضــو آلکــو منصــوب نمــود.

اعضــای هیئت هــای داوری بــرای مــدت 3 ســال منصــوب می شــوند.   .4
ــد وظایــف خــود را انجــام  ــا نتوان چنانچــه عضــوی اســتعفا دهــد و ی
ــدت  ــرای م ــر ب ــراف فوق الذک ــق پاراگ ــر طب ــین وی ب ــد، جانش ده

باقی مانــده منصــوب می گــردد.

ماده 4: محرمانگی

ــد  ــه و اعضــای هیئت هــای داوری بای ــز، اعضــای دبیرخان ــر مرک مدی  .1
ماهیــت محرمانــه کار مرکــز و اســناد تســلیم شــده توســط طرف هــا 
یــا داوران در ارتبــاط بــا پرونده هایــی کــه تحــت نظــارت مرکــز 
ــد از  ــژه بای ــه وی ــا ب ــد. آن ه ــت نماین ــوند را رعای ــیدگی می ش رس
افشــای هرگونــه اطالعــات یــا مدارکــی کــه در ارتبــاط بــا انجــام 
ــی در  ــررات داخل ــا مق ــق قواعــد داوری حاضــر ی ــر طب وظایفشــان ب

ــد. ــودداری کنن ــده، خ ــذارده ش ــا گ ــار آن ه اختی

ــد  ــز می توان ــی، مرک ــج داوری بین الملل ــویق و تروی ــور تش ــه منظ ب  .2
ــامی و  ــذف اس ــس از ح ــا را پ ــده ای از آن ه ــا گزی ــل آرا ی ــن کام مت
ــود،  ــا ش ــت طرف ه ــایی هوی ــب شناس ــه موج ــی ک ــه اطالعات هرگون

ــد. ــر نمای منتش

ماده 5: مشارکت اعضای مرکز در داوری
مدیــر مرکــز و اعضــای دبیرخانــه نبایــد بــه عنــوان داور یــا مشــاور   .1

ــد. ــز ارجــاع شــده، عمــل نماین ــه مرک ــه ب ــی ک در پرونده های

مرکــز نبایــد اعضــای هیئت هــای داوری را بــه عنــوان داور منصــوب   .2
کنــد.
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در عیــن حــال، اعضــای هیئت هــای داوری می تواننــد بــه عنــوان   .3
مشــاور یــا داور توســط هــر یــک از طرفیــن انتخــاب شــوند. در 
ایــن صــورت و بــه طــور کلــی هــر یــک از اعضــای هیئت هــای 
ــزد  ــه ن ــی در داوری مطروح ــر عنوان ــت ه ــه تح ــی ک داوری، هنگام
ــر  ــالع مدی ــه اط ــود را ب ــت خ ــورا دخال ــد ف ــت دارد، بای ــز دخال مرک
ــه  ــارکت در ارائ ــا مش ــرات ی ــرکت در مذاک ــاند و از ش ــز برس مرک
ــودداری  ــور خ ــورد داوری مزب ــای داوری در م ــای هیئت ه توصیه ه
نمایــد. وی بــه عــالوه بایــد از شــرکت در جلســات هیئت هــای داوری 
ــورد  ــور م ــای مزب ــا داوری ه ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــان ک ــر زم در ه
ــدارک  ــه م ــد هیچ گون ــد و نبای ــودداری کن ــرد، خ ــرار می گی ــث ق بح

ــد. ــت کن ــور را دریاف ــه داوری مزب ــوط ب ــات مرب ــا اطالع ی

ماده 6: اصالح قواعد داوری 
در صــورت ضــرورت، مدیــر مرکــز می توانــد پــس از مشــورت بــا 
هیئت هــای داوری، اصالحاتــی را در قواعــد داوری یــا مقــررات داخلــی 
پیشــنهاد نمایــد. اصالحــات مزبــور بایــد بــه دبیــرکل آلکــو ارائــه گــردد 

و بعــد از  تاییــد وی اجــرا خواهــد شــد.

ماده 7: سایر قواعد 
 مدیــر مرکــز می توانــد، بــا مشــورت هیئت هــای داوری و دبیــرکل 
آلکــو، قواعــدی را بــرای ســایر روش هــای حــل و فصــل اختــالف تهیــه 

کنــد.
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قانون داوری تجاری بین المللی ایران 

مصوب 26 شهریور 1376 )17 سپتامبر 1997(

 فصل اول- مقررات عمومی
 ماده -1 تعاریف و قواعد تفسیر

تعریــف اصطالحاتــي کــه در ایــن قانــون بــه کار رفتــه اســت بــه قــرار 
ــد: ــل مي باش ذی

 الــف- »داوري« عبــارت اســت از رفــع اختــالف بیــن متداعییــن در 
خــارج از دادگاه بوســیله شــخص یــا اشــخاص حقیقــي یــا حقوقــي 

یا انتصابــی. و  مرضي الطرفیــن 
ب- داوري بین المللــي عبارتســت از اینکــه یکــي از طرفیــن در زمــان 
ــران  ــه ای ــران تبع ــن ای ــب قوانی ــه موج ــه داوري ب ــاد موافقتنام انعق

نباشــد.
ج- »موافقتنامــه داوري« توافقــي اســت بیــن طرفیــن کــه بــه موجــب 
ــه  ــد رابط ــا چن ــک ی ــورد ی ــه در م ــي ک ــي از اختالفات ــا بعض ــام ی آن تم
حقوقــي معیــن اعــم از قــراردادي یــا غیــر قــراردادي بــه وجــود آمــده 
ــه داوري ارجــاع مي شــود. موافقتنامــه  ــا ممکــن اســت پیــش آیــد، ب ی
ــن اســت بــه صــورت شــرط داوري در قــرارداد و یــا بــه  داوري ممک

ــه باشــد. ــرارداد جداگان صــورت ق
د- »داور« اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

هـــ- منظــور از » دادگاه« در ایــن قانــون یکــي از دادگاه هــاي تشــکیالت 
قضایــي جمهــوري اســالمي ایــران مي باشــد.

و- در هــر مــوردي کــه در ایــن قانــون بــه توافــق موجــود بیــن طرفیــن 
یــا توافقــي کــه بعــد حاصــل شــود اشــاره شــده باشــد، مراتــب مشــمول 

مقــررات داوري مصرحــه در آن توافــق نیــز خواهــد بــود.
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ماده -2 قلمرو اجرا
1.  داوری اختالفــات در روابــط تجــاری بین المللــی اعــم از خریــد و 
ــات  ــی، خدم ــور مال ــه، ام ــل، بیم ــل و نق ــات، حم ــروش کاال و خدم ف
نمایندگــی،  فنــی،  همکاری هــای  مشــاوره ای،  ســرمایه گذاری، 
ــکاری و فعالیت هــای مشــابه مطابــق مقــررات  حق العمــل کاری، پیمان

ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــون ص ــن قان ای

کلیــه اشــخاصی کــه اهلیــت اقامــه دعــوا دارنــد می تواننــد داوری   .2
اختالفــات تجــاری بین المللــی خــود را اعــم از اینکــه در مراجــع 
ــر  ــرح در ه ــورت ط ــد و در ص ــده باش ــا نش ــده ی ــرح ش ــی ط قضای
مرحلــه کــه باشــد بــا تراضــی، طبــق مقــررات ایــن قانــون بــه داوری 

ــد. ارجــاع کنن

ماده -3 ابالغ اوراق و اخطاریه ها
ــالغ اوراق  ــع اب ــوه و مرج ــه نح ــع ب ــن راج ــن طرفی ــه بی ــی ک  در صورت
ــه یکــی از طــرق  ــه باشــد، ب ــه داوری توافقــی صــورت نگرفت ــوط ب مرب

ــل عمــل خواهــد شــد: ذی

الــف- در داوری ســازمانی، نحــوه و مرجــع ابــالغ مطابــق مقــررات 
ســازمان مزبــور خواهــد بــود.

ــر  ــالغ را مشــخص کنــد و ب ــد راســا نحــوه و مرجــع اب ب- داور می توان
ــن ارســال دارد. ــرای طرفی اســاس آن اوراق داوری را ب

ج- متقاضــی داوری می توانــد درخواســت ارجــاع امــر بــه داوری را 
از طریــق نامــه سفارشــی دوقبضــه، پیــام تصویــری، تلکــس و تلگــرام 
و اظهارنامــه و نظایــر آن بــرای طــرف دیگــر ارســال دارد ، درخواســت 

ــالغ شــده محســوب می شــود کــه: ــی اب ــور وقت مزب

1. وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2.  مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

3.  مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

 ماده -4 شروع جریان داوری
داوری  درخواســت  کــه  می شــود  شــروع  زمانــی  از  داوری   الــف- 
براســاس مفــاد مــاده )3( ایــن قانــون بــه خوانــده داوری ابــالغ شــده 

باشــد، مگراینکــه طرفیــن بــه نحو دیگــری توافــق کــرده باشــند.
ــده  ــرر ش ــن مق ــن طرفی ــری بی ــب دیگ ــه ترتی ــواردی ک ــز در م ب- ج

ــد: ــل باش ــکات ذی ــاوی ن ــد ح ــت داوری بای ــد، درخواس باش
1 .درخواست ارجاع اختالف به داوری.

2. نام و نشانی طرفین.
3. بیان ادعا و خواسته آن.

4.  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
 درخواســت داوری ممکــن اســت حــاوی اطالعاتــی در مــورد تعــداد 
داوران و چگونگــی انتخــاب آنــان بــه شــرح مذکــور درفصــل ســوم ایــن 
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قانــون و همچنیــن راجــع بــه موافقتنامه هــا، قراردادهــا و یــا وقایعــی 
کــه موجــب بــروز اختــالف شــده اســت، باشــد.

 ماده -5 انصراف از حق ایراد
 در صورتــی کــه هــر یــک از طرفیــن بــا علــم بــه عــدم رعایــت مقــررات 
ــه داوری،  ــدول موافقتنام ــل ع ــرایط قاب ــا ش ــون و ی ــن قان ــره ای غیرآم
ــه  ــه ب ــی ک ــا در مهلت ــراد  خــود را فــورا و ی ــه دهــد و ای داوری را ادام
ــی خواهــد  ــن تلق ــد، چنی ــه نکن ــن شــده اســت، اقام ــور تعیی ــن منظ ای

شــد کــه از حــق ایــراد صــرف نظــر کــرده اســت.

ماده -6 مرجع نظارتی
انجــام وظایــف منــدرج در مــاده )9(، بندهــای )3( و )4( مــاده )11(   .1
ــاده )16(،  ــد )3( م ــاده )14(، بن ــد )1( م ــاده )13(، بن ــد )3( م بن
مــاده )33( و مــاده )35(  بــه عهــده دادگاه عمومــی واقــع در مرکــز 
ــا زمانــی کــه  اســتانی اســت کــه مقــر داوری در آن قــرار دارد، و ت
مقــر داوری مشــخص نشــده، بــه عهــده دادگاه عمومــی تهــران 

اســت.

 تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ــدرج در بندهــای )2( و  ــف من در داوری هــای ســازمانی انجــام وظای  .2
)3( مــاده )11( بنــد )3( مــاده )13( و بنــد )1( مــاده )14( بــه 

ــت. ــوط اس ــازمان داوری مرب ــده س عه

 فصل دوم- موافقتنامه داوری
 ماده -7 شکل موافقتنامه داوری

 موافقتنامــه داوری بایــد طــی ســندی بــه امضــای طرفین رســیده باشــد، 
یــا مبادلــه نامــه، تلکــس، تلگــرام، یــا نظایــر آنهــا بــر وجــود موافقتنامــه 
ــا  ــه درخواســت ی ــا  یکــی از طرفیــن طــی مبادل ــد. ی ــت نمای ــور دالل مزب
دفاعیــه، وجــود آنــرا ادعــا کنــد و طــرف دیگــر عمــال آنــرا قبــول نمایــد. 
ارجــاع بــه ســندی در قــرارداد کتبــی کــه متضمــن شــرط داوری باشــد 

نیــز بــه منزلــه موافقتنامــه مســتقل داوری خواهــد بــود.

 ماده -۸ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه
 دادگاهــی کــه دعــوای موضــوع موافقتنامــه داوری نــزد آن اقامــه شــده 
ــن  ــان اولی ــا پای ــن ت ــی از طرفی ــت یک ــورت درخواس ــد درص ــت بای اس
ــه نمایــد، مگــر اینکــه  جلســه دادگاه، دعوای طرفیــن را بــه داوری احال
ــل  ــر قاب ــا غی ــر ی ــد کــه موافقتنامــه داوری باطــل و ملغی االث احــراز کن

ــد. ــرا می باش اج

 طــرح دعــوا در دادگاه مانــع شــروع و یــا ادامــه جریــان رســیدگی داوری 
و صــدور رای داوری نخواهــد بــود.
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 ماده -9 موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
 هریــک از طرفیــن، قبــل یــا حیــن رســیدگی داوری می توانــد از رییــس 
دادگاه موضــوع مــاده )6( صــدور قــرار تامیــن و یــا دســتور موقــت را 

درخواســت نمایــد.

 فصل سوم- ترکیب هیات داوری
 ماده -10 تعداد داوران

ــورت  ــت. در ص ــالف اس ــن اخت ــده طرفی ــر عه ــداد داوران ب ــن تع  تعیی
ــود. ــه عضــو خواهــد ب ــب از س ــات داوری مرک ــن، هی ــدم تعیی ع

 ماده -11 تعیین داوران
طرف هــای اختــالف می تواننــد بــا توجــه و رعایــت مقــررات بندهــای   .1
ــد.  ــاده در مــورد روش تعییــن داور توافــق نماین ــن م )3( و )4( ای
طــرف ایرانــی نمی توانــد  مادامــی کــه اختــالف ایجــاد نشــده اســت 
بــه نحــوی از انحــا ملتــزم شــود کــه در صــورت بــروز اختــالف حــل 
ــخص  ــه آن ش ــد ک ــوع نمای ــر مرج ــد نف ــا چن ــک ی ــه داوری ی ــرا ب آن
ــا اطــراف وی  یااشــخاص دارای همــان تابعیتــی باشــند کــه طــرف ی

ــد. دارن

در صــورت نبــودن چنیــن توافقــی بــه ترتیــب زیــر اقــدام خواهــد   .2
شــد:

الــف- بــرای تعییــن هیــات داوری، هــر طــرف داور خــود را انتخــاب 
کــرد.  را تعییــن خواهنــد  می کنــد و داوران منتخــب، ســرداور 
چنانچــه یکــی از طرفیــن ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ شــروع 
داوری، داور خــود را تعییــن و قبولــی وی را تحصیــل نکنــد یــا اگــر 
ــاب  ــخ انتخ ــی )30( روز از تاری ــرف س ــد ظ ــب نتوانن داوران منتخ
در مــورد ســرداور توافــق و قبولــی وی را تحصیــل نماینــد، بنــا بــه 
تقاضــای یکــی از طرفیــن حســب مــورد تعییــن داور طــرف ممتنــع یــا 

ــاده )6(  صــورت خواهــد گرفــت. ســرداور طبــق مقــررات م
ــد در مــورد انتخــاب  ب- در داوری یــک نفــره، اگــر طرفیــن نتوانن
داور بــه توافــق برســند، داور بنابــه تقاضــای یکــی از طرفیــن توســط 

مرجــع موضــوع مــاده )6( تعیین خواهــد شــد.

هــرگاه براســاس روش تعییــن داور کــه مــورد توافــق طرفیــن   .3
قــرار گرفتــه اســت، یکــی از طرفیــن اقــدام ننمایــد یــا طرفیــن و یــا 
داوران منتخــب بــه توافــق نرســند و یــا  اینکــه شــخص ثالــث، اعــم 
ــه وی  ــن خصــوص ب ــه در ای ــه ای ک ــه وظیف ــی ب ــا حقوق ــی ی از حقیق
ــد  ــن می توان ــدام ازطرفی ــد، هرک ــل ننمای ــت، عم ــده اس ــول ش مح
بــرای اتخــاذ  تصمیــم بــه مرجــع موضــوع مــاده )6( مراجعــه نمایــد 
ــه  ــرار گرفت ــن ق ــق طرفی ــورد تواف ــری م ــق دیگ ــه طری ــر اینک مگ

باشــد.
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ــه  ــن در موافقتنام ــه طرفی ــرایطی را ک ــه ش ــد کلی ــب بای ــام ناص مق  .4
ــرای تعییــن »داور« مقــرر داشــته اند رعایــت نمــوده و اســتقالل  ب
ــرداور را  ــورت س ــر ص ــد. در ه ــوظ نمای ــی »داور« را ملح و بی طرف
بایــد از اتبــاع کشــور ثالــث انتخــاب نمایــد و داور طــرف ممتنــع از 

بیــن اتبــاع کشــور طــرف دیگــر منصــوب نخواهــد شــد.

هــرگاه در موافقتنامــه داوری طرفیــن ملتــزم شــده باشــند کــه در   .5
ــد  ــی داوری نماین ــا اشــخاص معین ــالف شــخص ی ــروز اخت صــورت ب
ــه عنــوان داور  ــا نتواننــد ب ــا اشــخاص نخواهنــد ی و آن شــخص و ی
ــود مگــر  ــر خواهــد ب ــه داوری ملغی االث ــد، موافقتنام رســیدگی کنن
آنکــه طرفیــن بــه داوری شــخص یــا اشــخاص دیگــری تراضی کننــد 

یــا بــه نحــوی دیگــر توافــق کــرده باشــند.

در مــواردی کــه داوری بیــش از دو طــرف داشــته باشــد و طرفهــا بــه   .6
ــر  ــات داوری به ترتیــب زی نحــو دیگــری توافــق ننمــوده باشــند هی

تعییــن خواهــد شــد:

 الــف- خواهــان یــک داور تعییــن خواهــد کــرد و در صــورت تعــدد، 
خواهانهــا مشــترکا یــک داور تعییــن خواهنــد کــرد. داور خوانــده یــا 

خوانــدگان نیــز بــه همیــن روش تعییــن می شــود.
ــق  ــه تواف ــود ب ــورد داور خ ــدگان در م ــا خوان ــا ی ــه خواهانه  چنانچ
نرســند داور هریــک از طرفیــن )خواهانهــا یــا خوانــدگان( بوســیله 

ــد. ــد ش ــاده )6( تعیین خواه ــوع م ــع موض مرج
ب- تعییــن ســرداور بــر عهــده داوران منتخــب اســت و در صورتــی 
ــاده )6(  ــه توافــق نرســند ســرداور توســط مرجــع موضــوع م ــه ب ک

ــود. ــن می ش تعیی
ج- هــرگاه در مــورد خواهــان یــا خوانــده بــودن یــک یــا چنــد طــرف 
داوری،  اختــالف باشــد هیــات داوری مرکــب از ســه نفــر بــه انتخــاب 

مرجــع موضــوع مــاده )6( خواهــد بــود.
ــه جــرح و قصــور  ــه از جمل ــای چندجانب ــوارد در داوریه د- ســایر م
ــده  ــرر ش ــه مق ــای دو جانب ــرای داوریه ــه ب ــت ک ــی اس ــع مقررات تاب

اســت.

 ماده -12 موارد جرح داور
»داور« در صورتــی قابــل جــرح اســت کــه اوضــاع و احــوال موجــود   .1
باعــث تردیدهــای موجهــی در خصــوص بی طرفــی و اســتقالل او 
شــود، و یــا اینکــه واجــد  اوصافــی کــه مــورد توافــق و نظــر طرفیــن 
بــوده اســت، نباشــد. هــر طــرف صرفــا بــه اســتناد عللــی کــه پــس 
از تعییــن »داور« از آنهــا مطلــع شــده، می توانــد داوری را کــه خــود 
ــن او مشــارکت داشــته اســت،  ــان تعیی ــا در جری ــرده و ی ــن ک تعیی

جــرح کنــد.

شــخصی کــه بــه عنــوان داور مــورد پیشــنهاد قــرار می گیــرد، بایــد   .2
ــورد  ــه در م ــد موج ــب تردی ــه موج ــی را ک ــاع و احوال ــه اوض هرگون
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بی طرفــی و اســتقالل او می شــود، افشــا نمایــد. » داور« بایــد از 
ــز  ــان داوری نی ــول جری ــوان » داور« و در ط ــه عن ــاب ب ــع انتص موق
ــن اطــالع  ــه طرفی ــر ب ــدون تاخی ــی را ب ــروز چنیــن اوضــاع و احوال ب
دهــد، مگــر اینکــه قبــال آنــان را از اوضــاع و احــوال مذکــور مطلــع 

نمــوده باشــد.

 ماده -13 تشریفات جرح
توافــق  » داور«  جــرح  تشــریفات  مــورد  در  می تواننــد  طرفیــن   .1

نماینــد.

در صــورت نبــودن چنیــن توافقــی، طرفــی کــه قصــد جــرح »داور«   .2
را دارد بایــد ظــرف )15( روز از تاریــخ اطــالع از تشــکیل »داوری« 
ــا اطــالع از هــر گونــه اوضــاع و احــوال مذکــور در بنــد )1( مــاده  ی
)13( دالیــل جــرح را طــی الیحــه ای بــه »داور« اعــالم کنــد. »داور« 
در مــورد جــرح اتخــاذ تصمیــم می کنــد، مگــر اینکــه »داور« مــورد 
جــرح از ســمت خــود کناره گیــری کنــد و یــا طــرف مقابــل نیــز جــرح 

را بپذیــرد.

جرحــی کــه بــا رعایــت تشــریفات بندهــای )1( و )2( ایــن مــاده بــه   .3
عمــل آمــده اســت اگــر مــورد قبــول قــرار نگیــرد، طرفی کــه »داور« 
را جــرح کــرده می توانــد ظــرف ســی )30( روز پــس از دریافــت 
اخطاریــه حــاوی تصمیــم مربــوط بــه رد جــرح، از مرجــع موضــوع مــاده 
ــاذ  ــیدگی و  اتخ ــرح، رس ــه ج ــبت ب ــه نس ــد ک ــت نمای )6( درخواس
تصمیــم کنــد. مــادام کــه چنیــن درخواســتی تحــت رســیدگی اســت 
ــادر  ــز ص ــه داده و رای نی ــان داوری را ادام ــد جری »داور« می توان

کنــد.

 ماده -14 قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
اگــر یــک داور بــه موجــب قانــون یــا عمــال قــادر بــه انجــام وظایــف   .1
ــه انجــام وظایفــش  ــل دیگــری موفــق ب ــه عل ــا بناب خــود نباشــد و ی
بــدون تاخیــر موجــه نشــود،  مســوولیت وی خاتمــه می یابــد. چنانچــه 
در تحقــق مــوارد مذکــور بیــن طرفیــن اختــالف باشــد هریــک از آنهــا 
ــه در  ــد ک ــت کن ــاده )6( درخواس ــور در م ــع مذک ــد از مرج می توان

مــورد ختــم ماموریــت »داور« مزبــور اتخــاذ تصمیــم نمایــد.

ــت  ــم ماموری ــا خت ــر ی ــرف دیگ ــت ط ــا موافق ــری و ی ــرف کناره گی ص  .2
»داور«، بــه معنــای قبــول اعتبــار و صحــت دالیــل جــرح، قصــور، یــا 

عــدم قــدرت بــر انجــام  وظیفــه نخواهــد بــود.

 ماده -15 تعیین داور جانشین
 هــرگاه ماموریــت یــک »داور« بــه موجــب مــواد )13(  یــا )14( یــا 
ــو  ــوص لغ ــن در خص ــق طرفی ــاظ تواف ــه لح ــا ب ــری، ی ــت کناره گی ــه عل ب
ــرد »داور«  ــه پذی ــری خاتم ــل دیگ ــات و  دالی ــه جه ــا ب ــت او و ی ماموری
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ــه  ــر یافت ــه تغیی ــن داوری ک ــر تعیی ــم ب ــررات حاک ــق مق ــین مطاب جانش
اســت، تعییــن می شــود.

 فصل چهارم- صالحیت »داور«
 ماده 16 - اتخاذ تصمیم در مورد صالحیت

»داور« می توانــد در مــورد صالحیــت خــود و همچنیــن دربــاره   .1
ــد. شــرط  ــار موافقتنامــه داوری اتخــاذ تصمیــم کن ــا اعتب وجــود و ی
داوری کــه بــه صــورت جزیــی از  یــک قــرارداد باشــد از نظــر اجــرای 
ایــن قانــون بــه عنــوان موافقتنامــه ای مســتقل تلقــی می شــود، 
ــرارداد  ــودن ق ــر ب ــالن و ملغی االث ــوص بط ــم »داور« در خص تصمی
فی نفســه بــه منزلــه عــدم اعتبــار شــرط داوری منــدرج در قــرارداد 

نخواهــد بــود.

ایــراد بــه صالحیــت »داور« نبایــد موخــر از تســلیم الیحــه دفاعیــه   .2
باشــد. صــرف تعییــن »داور« و یــا مشــارکت در تعییــن وی توســط 
هریــک از طرفیــن مانــع از  ایــراد صالحیــت نخواهــد بــود ایــراد بــه 
خــروج »داور« از حــدود صالحیــت در جریــان رســیدگی داوری بایــد 
ــدام  ــد در هر ک ــود »داور« می توان ــوان ش ــروز آن عن ــض ب ــه مح ب
ازمــوارد مذکــور، ایــراد خــارج از موعــد را نیــز بپذیــرد، مشــروط بــر 

آنکــه تاخیــر را موجــه تشــخیص دهــد.

ــار  ــا اعتب ــه وجــود و ی ــا ب ــه اصــل صالحیــت و ی ــراد ب در صــورت ای  .3
ــر  ــو دیگ ــه نح ــن ب ــه طرفی ــی ک ــز در صورت ــه داوری )ج موافقتنام
توافــق کــرده باشــند( »داور« بایــد  بــه عنــوان یــک امــر مقدماتــی، 
قبــل از ورود بــه ماهیــت دعــوی نســبت بــه آن اتخــاذ تصمیــم کنــد، 
ــراد خــروج »داور« از حــدود صالحیــت  ــم در مــورد ای اتخــاذ تصمی
ــت در  ــن اس ــود ممک ــادث ش ــیدگی ح ــن رس ــبب آن در حی ــه س ک
ضمــن رای ماهــوی بــه عمــل آیــد. چنانچــه »داور« بــه عنــوان یــک 
ــن  ــک از طرفی ــد، هری ــر  بده ــود نظ ــت خ ــه صالحی ــی ب ــر مقدمات ام
می توانــد ظــرف ســی )30( روز پــس از وصــول ابالغیــه آن از 
دادگاه منــدرج در مــاده )6( درخواســت کنــد کــه نســبت بــه موضوع 
رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم نمایــد. مــادام کــه درخواســت مزبــور در 
دادگاه تحــت رســیدگی اســت »داور« می توانــد بــه رســیدگی خــود 

ادامــه دهــد و رای نیــز صــادر کنــد.

 ماده -17 اختیار »داور« برای صدور دستور موقت
»داور« می توانــد در امــور مربــوط بــه موضــوع اختــالف کــه محتــاج 
بــه تعییــن تکلیــف فــوری اســت، بــه درخواســت هرکــدام از طرفیــن 
ــری  ــو دیگ ــه نح ــن ب ــه طرفی ــر آنک ــد،  مگ ــادر نمای ــت ص ــتور موق دس
توافــق کــرده باشــند »داور« می توانــد مقــرر نمایــد کــه متقاضــی 
تامینــی مناســب بســپارد. در هــر دو صــورت چنانچــه طــرف دیگــر 
تامینــی بدهــد کــه متناســب بــا موضــوع دســتور موقــت باشــد »داور« 
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ــرد. ــد ک ــر خواه ــع اث ــت رف ــتور موق از دس

 فصل پنجم- نحوه رسیدگی داوری
ماده -1۸ رفتار مساوی با طرفین

رفتــار بــا طرفیــن بایــد بــه نحــو مســاوی باشــد و بــه هــر کــدام از آنــان 
فرصــت کافــی بــرای طــرح ادعــا یــا دفــاع و ارایــه دالیــل داده شــود.

 ماده -19 تعیین قواعد رسیدگی
طرفیــن می تواننــد بــه شــرط رعایــت مقــررات آمــره ایــن قانــون در   .1

مــورد آبیــن رســیدگی داوری توافــق نماینــد.

در صــورت نبــودن چنیــن توافقــی »داور« بــا رعایــت مقــررات   .2
ایــن قانــون، داوری را بــه نحــو مقتضــی اداره و تصــدی می نمایــد. 
ــده  ــر عه ــل ب ــه دلی ــت و ارزش هرگون ــاط، موضوعی ــخیص ارتب تش

»داور« اســت.

 ماده -20 محل داوری
داوری در محــل مــورد توافــق طرفیــن انجــام می شــود. در صــورت   .1
عــدم توافــق، محــل داوری بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال دعــوا، و 

ــود. ــن می ش ــط »داور« تعیی ــن، توس ــی طرفی ــهولت دسترس س

»داور« می توانــد بــرای شــور بیــن اعضــا، اســتماع شــهادت شــهود   .2
و کارشناســان طرفیــن، یــا بازرســی کاال و ســایر امــوال و یــا اســناد 
و مــدارک، در هــر محلــی کــه خــود مقتضــی بدانــد تشــکیل جلســه 

دهــد، مگــر طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند.

 ماده -21 زبان
 طرفیــن می تواننــد در مــورد زبــان یــا زبانهــای مــورد اســتفاده در 
رســیدگی داوری توافــق نماینــد. در غیــر ایــن صــورت »داور« زبــان یــا 
زبانهــای مــورد اســتفاده در داوری را تعییــن می کنــد. توافــق طرفیــن 
ــدرک و  ــه، م ــه الیح ــامل هرگون ــورد ش ــن م ــم »داور« در ای ــا تصمی ی
دلیــل طرفیــن، مذاکــرات جلســات رســیدگی، مراســالت »داور« و  

ــود. ــد ب ــدور رای خواه ص

ماده -22 درخواست و دفاعیه
خواهــان بایــد ظــرف مهلتــی کــه طرفیــن توافــق کرده انــد یــا توســط   .1
ــه  ــه ب ــری ک ــات دیگ ــا جه ــدات ی ــت، تعه ــده اس ــن ش »داور« تعیی
موجــب آن خــود را مســتحق  می دانــد، همچنیــن نــکات مــورد اختــالف 
و خواســته یــا خســارت مــورد درخواســت را ارایــه کنــد، و خوانــده 
نیــز بایــد دفاعیــه خــود در خصــوص مــوارد مذکــور را  ظــرف مهلــت 

مــورد توافــق یــا تعییــن شــده توســط »داور« تســلیم کنــد.
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ــد  ــخیص می دهن ــط تش ــه مرتب ــی را ک ــه مدارک ــد کلی ــن می توانن  طرفی
ــد بعــدا  ــه ای کــه در نظــر دارن ــا ســایر ادل ــا فهرســت مــدارک ی و ی
تســلیم کننــد همــراه بــا درخواســت یــا  دفاعیــه خــود تقدیــم دارنــد.

چنانچــه بیــن طرفیــن ترتیــب دیگــری مقــرر نشــده باشــد، هریــک از   .2
آنهــا می توانــد دادخواســت یــا دفاعیــه خــود را در طــول رســیدگی 
داوری اصــالح یــا تکمیل کنــد، مگــر آنکــه »داور« چنیــن اصــالح یــا 
تکمیلــی را بــه علــت تاخیــر یــا تبعیــض نســبت بــه طــرف دیگــر مجــاز 

تشــخیص ندهــد.

 ماده 23 - جلسه استماع و رسیدگی
تشــخیص لــزوم تشــکیل جلســه بــرای ارایــه ادلــه و توضیحــات بــر   .1
عهــده »داور« اســت لکــن در صورتــی کــه یکــی از طرفیــن در زمــان 
مناســب درخواســت تشــکیل جلســه نمایــد، برگــزار نمــودن جلســه 
اســتماع الزامــی اســت مگــر اینکــه طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق 

کــرده باشــند.

»داور« بایــد تشــکیل هرگونــه جلســه اســتماع و یا جلســه رســیدگی   .2
ــا  ــن را ت ــدارک طرفی ــا م ــوال و ی ــایر ام ــا س ــی کاال و ی ــرای بازرس ب

مهلــت کافــی بــه طرفیــن ابــالغ کنــد.

یــا ســایر اطالعاتــی کــه توســط یکــی از  کلیــه لوایــح، مــدارک   .3
طرفیــن بــه »داور« تســلیم شــده و همچنیــن گــزارش کارشناســی 
ــاذ  ــگام اتخ ــت، »داور« هن ــن اس ــه ممک ــی ک ــا مدارک ــی ب ــا ارزیاب ی
ــود. ــالغ ش ــن اب ــرای طرفی ــد ب ــد، بای ــتناد کن ــا اس ــه آنه ــم ب تصمی

 ماده 24 - قصور هرکدام از طرفین
چنانچــه خواهــان بــدون عــذر موجــه در تقدیــم درخواســت قصــور   .1
کنــد، »داور« قــرار ابطــال درخواســت داوری را صــادر خواهــد 

کــرد.

در صورتــی کــه خوانــده بــدون عــذر موجــه در تقدیــم دفاعیــه   .2
قصــور کنــد »داور« رســیدگی را ادامــه خواهــد داد، بــدون اینکــه 
کوتاهــی مزبــور فی نفســه بــه معنــای قبــول ادعــای خواهــان توســط 

خوانــده تلقــی شــود.

ــه  ــا ارای اگــر هــر یــک از طرفیــن از حضــور در جلســه اســتماع و ی  .3
ادلــه مــورد اســتناد خویــش خــودداری کنــد، »داور« می توانــد 
رســیدگی را ادامــه دهــد و بــر اســاس مــدارک موجــود بــه صــدور 

ــد. ــادرت کن رای مب

 ماده 25 - ارجاع امر به کارشناس
»داور« می توانــد در مــواردی کــه الزم بدانــد موضــوع را به کارشناســی 
ارجــاع و مقــرر کنــد کــه هــر کــدام از طرفیــن هرگونــه اطالعــات مرتبــط 
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ــه  ــی وی را ب ــات دسترس ــد و موجب ــرار ده ــناس ق ــار کارش را در اختی
ــم  ــی فراه ــام بازبین ــرای انج ــوال ب ــایر ام ــا س ــوط، کاال، ی ــدارک مرب م

آورد، مگــر اینکــه طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند.

ــه »داور«  ــی ک ــا در صورت ــن و ی ــی از طرفی ــت یک ــورت درخواس  در ص
الزم بدانــد کارشــناس بایــد پــس از تقدیــم گــزارش کتبــی، در جلســه 
اســتماع نیــز شــرکت کنــد و بــه ســواالت پاســخ بگویــد، طرفیــن نیــز 
می تواننــد بــه منظــور ادای شــهادت در خصــوص نــکات مــورد اختــالف، 

کارشــناس یــا کارشناســانی را بــه عنــوان شــاهد خــود معرفــی کننــد.

 ماده -26 ورود شخص ثالث
ــی  ــتقال حق ــود مس ــرای خ ــوع داوری ب ــی در موض ــخص ثالث ــرگاه ش  ه
ــع  ــن ذی نف ــی از طرفی ــدن یک ــق ش ــود را در مح ــا خ ــد و ی ــل باش قای
ــه ختم رســیدگی اعــالم نشــده اســت وارد  ــادام ک ــد م ــد، می توان بدان
داوری شــود، مشــروط بــر اینکــه موافقتنامــه و آییــن داوری و »داور« 
را بپذیــرد و ورود وی مــورد ایــراد هیــچ کــدام از طرفیــن واقع نشــود.

فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رای
 ماده -27 قانون حاکم

»داور« برحســب قواعــد حقوقــی کــه طرفیــن در مــورد ماهیــت   .1
اختــالف برگزیده انــد، اتخــاذ تصمیــم خواهــد کــرد. تعییــن قانــون 
یــا سیســتم حقوقــی یــک کشــور مشــخص، بــه هــر نحــو کــه صــورت 
گیــرد، بــه عنــوان ارجــاع بــه قوانیــن ماهــوی آن کشــور تلقــی 
ــد  ــم نخواه ــن حک ــمول ای ــارض مش ــل تع ــد ح ــد. قواع ــد ش خواه
ــند. ــرده باش ــق ک ــری تواف ــو دیگ ــه نح ــن ب ــه طرفی ــر اینک ــود، مگ ب

در صــورت عــدم تعییــن قانــون حاکــم از جانــب طرفیــن »داور« بــر   .2
اســاس قانونــی بــه ماهیــت اختــالف رســیدگی خواهــد کــرد کــه بــه 

موجــب قواعــد حــل تعــارض مناســب تشــخیص دهــد.

باشــند،  داده  اجــازه  صریحــا  طرفیــن  کــه  صورتــی  در  »داور«   .3
می توانــد بــر اســاس عــدل و انصــاف یــا بــه صــورت کدخدامنشــانه 

ــرد. ــم بگی تصمی

ــاذ  ــرارداد اتخ ــرایط ق ــاس ش ــر اس ــوارد ب ــه م ــد در کلی »داور« بای  .4
تصمیــم کنــد، و عــرف بازرگانــی موضــوع مربــوط را مــورد نظــر قــرار 

دهــد.

 ماده -2۸ سازش
 چنانچــه طرفیــن در جریــان رســیدگی، اختالفــات خــود را از طریــق 
ســازش حــل کننــد، »داور« قــرار ســقوط دعــوای داوری را صــادر 
می کنــد و چنانچــه یکــی از  طرفیــن تقاضــا کنــد و طــرف مقابــل اعتــراض 
نکنــد، موافقتنامــه ســازش را بــه صــورت رای داوری براســاس شــرایط 
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ــد. ــادر می کن ــاده )30(  ص ــاد م ــت مف ــا رعای ــن ب مرضی الطرفی

ماده -29 اخذ تصمیم توسط گروه داوران
ــر  ــرد، ه ــورت می گی ــک داور ص ــش از ی ــط بی ــه توس ــی ک  در داوریهای
ــاذ  ــات داوری اتخ ــت اعضــای هی ــا اکثری ــد ب ــات داوری بای ــم هی تصمی

ــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند. شــود، مگــر اینکــه طرفیــن ب

 ماده -30 شکل و محتوای رای
ــا داوران  ــای داور ی ــه امض ــد و ب ــی باش ــورت کتب ــه ص ــد ب رای بای  .1
برســد. در مــوردی کــه داور بیــش از یــک نفــر باشــد، امضــای 
اکثریــت کافــی خواهــد بــود، مشــروط بــر اینکــه علــت عــدم امضــای 

ــر شــود. دیگــر اعضــا ذک

کلیــه دالیلــی کــه رای برآنهــا مبتنــی اســت، بایــد در متــن رای آورده   .2
ــل رای  ــه دالی ــند ک ــرده باش ــق ک ــن تواف ــه طرفی ــر اینک ــود، مگ ش
ذکــر نشــود، یــا رای بــر اســاس شــرایط مرضی الطرفیــن بــه موجــب 

مــاده )2۸( صــادر شــده باشــد.

رای بایــد حــاوی تاریــخ و محــل داوری موضــوع بنــد )1( مــاده )20(   .3
باشــد.

ــن  ــک از طرفی ــر ی ــه ه ــد ب ــت آن بای ــای رای، رونوش ــس از امض پ  .4
ــود. ــالغ ش اب

 ماده -31 ختم رسیدگی
 رســیدگی داوری بــا صــدور رای نهایــی یــا بــه موجــب دســتور »داور« 

ــد: ــه می یاب ــر خاتم ــوارد زی در م

اســترداد دعــوا توســط خواهــان مگــر اینکــه خوانــده بــدان اعتراض   .1
نمایــد و »داور« بــرای وی منافــع قانونــی و موجهــی در حــل و فصــل 

نهایــی اختــالف احــراز نمایــد.

عــدم امــکان و یــا عــدم لــزوم ادامــه رســیدگی بــه دلیــل دیگــر بــه   .2
تشــخیص »داور«.

توافق طرفین در ختم رسیدگی  .3

 ماده 32 - اصالح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
ــا  ــا راس ــن ی ــک از طرفی ــر ی ــای ه ــه تقاض ــا ب ــد بن »داور« می توان  .1
ــا اشــتباهات مشــابه در  ــگارش و ی ــه اشــتباه در محاســبه، ن هرگون

ــد. ــام کن ــع ابه ــا از آن رف ــالح و ی رای را اص

رای  ابــالغ  تاریــخ  از  روز   )30( ســی  طرفیــن  تقاضــای  2.  مهلــت 
ــر  ــرف دیگ ــرای ط ــور ب ــای مزب ــخه ای از تقاض ــد نس ــد، و بای می باش
ارســال شــود. »داور« حداکثــر ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ 
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ــام  ــا ابه ــتباه ی ــه اش ــا متوج ــه راس ــواردی ک ــا و در م ــول تقاض وص
شــده باشــد، ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ صــدور رای، نســبت بــه 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــیر آن اق ــا  تفس ــالح ی اص

هــر کــدام از طرفیــن می توانــد ضمــن ارســال اخطاریــه بــرای طــرف   .3
دیگــر، ظــرف ســی )30( روز از تاریــخ دریافــت رای، از »داور« 
ــه اقامــه کــرده، ولــی در رای  تقاضــا کنــد نســبت به ادعاهایــی ک
ــه  ــد. »داور« چنانچ ــادر کن ــی ص ــت رای تکمیل ــده اس ــکوت مان مس
ایــن درخواســت را موجــه تشــخیص دهــد، ظــرف شــصت )60( روز 
نســبت بــه صــدور رای تکمیلــی اقــدام می کنــد. »داور« می توانــد 

ــزوم مهلــت مزبــور را تمدیــد کنــد. در صــورت ل

مقــررات مــاده )30( در مــورد اصــالح، تفســیر و رای تکمیلــی   .4
اســت. الزم الرعایــه 

 فصل هفتم- اعتراض به رای
 ماده -33 درخواست ابطال رای

ــه درخواســت یکــی از طرفیــن توســط  ــر ب رای داوری در مــوارد زی  .1
ــت: ــال اس ــل ابط ــاده )6( قاب ــوع م دادگاه موض

الف- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب- موافقتنامــه داوری بــه موجــب قانونــی کــه طرفیــن بــرآن 
موافقتنامــه حاکــم دانســته اند معتبــر نباشــد و در صــورت ســکوت 

ــد. ــران باش ــون ای ــح قان ــف صری ــم، مخال ــون حاک قان
ــن  ــای تعیی ــالغ اخطاریه ه ــوص اب ــون در خص ــن قان ــررات ای ج- مق

ــد. ــده باش ــت نش ــت داوری رعای ــا درخواس داور ی
ــار او  ــارج از اختی ــه خ ــی ک ــه دلیل ــال، ب ــده ابط ــت کنن  د- درخواس

ــد. ــده باش ــود نش ــدارک خ ــل و م ــه دالی ــه ارای ــق ب ــوده، موف ب
هـــ- »داور« خــارج از حــدود اختیــارات خــود رای داده باشــد. 
چنانچــه موضوعــات مرجوعــه بــه داوری قابــل تفکیــک باشــد، فقــط 
آن قســمتی از رای کــه خــارج از حــدود اختیــارات »داور« بــوده، 

ــت. ــال اس ــل ابط قاب
ــه  ــق موافقتنام ــی مطاب ــن دادرس ــا آیی ــات داوری ی ــب هی  و- ترکی
داوری نباشــد و یــا در صــورت ســکوت و یــا عــدم وجــود موافقتنامــه 

داوری، مخالــف قواعــد  منــدرج در ایــن قانــون باشــد.
ــه  ــر داوری باشــد ک ــر نظــر موافــق و موث ز- رای داوری مشــتمل ب

جــرح او توســط مرجــع موضــوع مــاده )6( پذیرفتــه شــده اســت.
ح- رای داوری مســتند بــه ســندی بــوده باشــد کــه جعلــی بــودن آن 

بــه موجــب حکــم نهایــی ثابــت شــده باشــد.
ط- پــس از صــدور رای داوری مدارکــی یافــت شــود کــه دلیــل 
حقانیــت معتــرض بــوده و ثابــت شــود کــه آن مــدارک را طــرف 

ــت. ــده اس ــا ش ــان آنه ــث کتم ــا باع ــته و ی ــوم داش ــل مکت مقاب
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در خصــوص مــوارد منــدرج در بندهــای )ح( و )ط( ایــن مــاده، طرفــی   .2
ــد  ــت، می توان ــده اس ــرر ش ــوم متض ــا مکت ــول ی ــند مجع ــه از س ک
پیــش از آنکــه درخواســت ابطــال رای داوری را بــه عمــل آورد، 
ــه  ــی ک ــر در صورت ــد، مگ ــدد نمای ــیدگی مج ــای رس از »داور« تقاض

ــه نحــو دیگــری توافــق کــرده باشــند. طرفیــن ب

درخواســت ابطــال رای موضــوع بنــد )1( ایــن مــاده ظــرف ســه   .3
مــاه از تاریــخ ابــالغ رای داوری اعــم از رای تصحیحــی، تکمیلــی یــا 
تفســیری بــه معتــرض، بایــد بــه دادگاه موضــوع مــاده )6( تقدیــم 

ــود. ــد ب ــموع نخواه ــود، و اال مس ش

 ماده -34 بطالن رای
 در موارد زیر رای »داور« اساسا باطل و غیرقابل اجراست:

در صورتــی کــه موضــوع اصلــی اختــالف بــه موجــب قوانیــن ایــران   .1
قابــل حــل و فصــل از طریــق داوری نباشــد.

در صورتــی کــه مفــاد رای مخالــف بــا نظــم عمومــی یــا اخــالق حســنه   .2
کشــور و یــا قواعــد آمــره ایــن قانــون باشــد.

رای داوری صــادره در خصــوص امــوال غیرمنقــول واقــع در ایــران   .3
ــناد  ــاد اس ــا مف ــا ب ــران و ی ــالمی ای ــوری اس ــره جمه ــن آم ــا قوانی ب
ــر »داور«  ــورد اخی ــارض باشــد،  مگــر آنکــه در م ــر مع رســمی معتب

حــق ســازش داشــته باشــد.

 فصل هشتم - اجرای رای
 ماده 35– اجرا

بــه اســتثنای مــوارد منــدرج در مــواد )33( و )34( آرای داوری   .1
کــه مطابــق مقــررات ایــن قانــون صــادر شــود قطعــی و پــس از 
ــی از دادگاه  ــت کتب ــورت درخواس ــت و در ص ــرا اس ــالغ الزم االج اب
موضــوع مــاده )6( ترتیبــات اجــرای احــکام دادگاههــا بــه مــورد اجــرا 

گذاشــته می شــوند.

ــن  ــاده 6 ای ــوع م ــن از دادگاه موض ــی از طرفی ــه یک ــی ک در صورت  .2
قانــون درخواســت ابطــال رای داوری را بــه عمــل آورده باشــد 
ــد،  ــرده باش ــرای آن را ک ــا اج ــایی ی ــای شناس ــر تقاض ــرف دیگ و ط
شناســایی  متقاضــی  درخواســت  صــورت  در  می توانــد  دادگاه 
ــن  ــال تامی ــده ابط ــت کنن ــه درخواس ــرر دارد ک ــرای رای، مق ــا اج ی

مناســب بســپارد.
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 فصل نهم- سایر مقررات
 ماده -36 سایر مقررات

ــون از شــمول  ــن قان ــی موضــوع ای داوری اختــالف تجــاری بین الملل  .1
ــایر  ــی و س ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــدرج در قان ــد داوری من قواع

ــت. ــتثنی اس ــررات مس ــن و مق قوانی

ایــن قانــون نســبت بــه ســایر قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران کــه   .2
ــاع  ــه داوری ارج ــوان ب ــی را نمی ت ــات خاص ــا اختالف ــب آنه ــه موج ب

کــرد، تاثیــری نخواهــد داشــت.

مابیــن دولــت  فــی  توافقهــای  و  کــه در معاهــدات  در صورتــی   .3
جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر دول ترتیبــات و شــرایط دیگــری 
ــان  ــد، هم ــده باش ــرر ش ــون مق ــن قان ــوع ای ــای موض ــرای داوریه ب

ــود.  ــد ب ــع خواه ــرایط متب ــات و ش ترتیب
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قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب )در امور مدنی( 

باب هفتم: داوری

مصوب 21 آذر 1379 )11 دسامبر 2000(

ماده 454
کلیــه اشــخاصي کــه اهلیــت اقامــه دعــوا دارنــد مي تواننــد بــا تراضــي 
یکدیگــر منازعــه و اختــالف خــود را خــواه در دادگاه هــا طــرح شــده یــا 
نشــده باشــد و در صــورت طــرح در هــر مرحلــه اي از رســیدگي باشــد، 

بــه داوري یــک یــا چنــد نفــر ارجــاع دهنــد.

ماده 455
متعاملیــن مي تواننــد ضمــن معاملــه ملــزم شــوند و یــا بــه موجــب 
قــرارداد جداگانــه تراضــي نماینــد کــه در صــورت بــروز اختــالف بیــن 
آنــان بــه داوري مراجعــه کننــد و نیــز مي تواننــد داور یــا داوران خــود 

ــا بعــد از بــروز اختــالف تعییــن نماینــد. را قبــل ی

تبصــره- در کلیــه مــوارد رجــوع بــه داور، طرفیــن مي تواننــد انتخــاب 
داور یــا داوران را بــه شــخص ثالــث یــا دادگاه واگــذار کننــد.

ماده 456
در مــورد معامــالت و قراردادهــاي واقــع بیــن اتبــاع ایرانــي و خارجــي، 
ــد  ــي نمی توان ــي کــه اختالفــي ایجــاد نشــده اســت طــرف ایران ــا زمان ت
بــه نحــوي از انحــاء ملتــزم شــود کــه در صــورت بــروز اختــالف حــل آن 
را بــه داور یــا داوران یــا هیأتــي ارجــاع نمایــد کــه آنــان داراي همــان 
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تابعیتـــي باشنـــد کــه طــرف معاملــه دارد. هــر معاملــه و قــراردادي کــه 
مخالــف ایــن منــع قانونــي باشــد در قســمتي کــه مخالفــت دارد باطــل و 

بالاثــر خواهــد بــود.

ماده 457
ــه داوري پــس از  ــي ب ــه امــوال عمومــي و دولت ارجــاع دعــاوي راجــع ب
ــورت  ــالمي ص ــوراي اس ــس ش ــالع مجل ــران و اط ــأت وزی ــب هی تصوی
ــوا  ــوع دع ــا موض ــي و ی ــوا خارج ــرف دع ــه ط ــواردي ک ــرد. در م مي گی
از موضوعاتــي باشــد کــه قانــون آن را مهــم تشــخیص داده باشــد، 

ــت. ــروري اس ــز ض ــالمي نی ــوراي اس ــس ش ــب مجل تصوی

ماده 45۸
در هــر مــورد کــه داور تعییــن مي شــود بایــد موضــوع و مــدت داوري و 
نیــز مشــخصات طرفیــن و داور یــا داوران بــه طــوري کــه رافــع اشــتباه 
باشــد تعییــن گــردد. در صورتــي کــه تعییــن داور بعــد از بــروز اختــالف 
ــور  ــه ط ــد ب ــده بای ــاع ش ــه داوري ارج ــه ب ــالف ک ــوع اخت ــد، موض باش

روشــن مشــخص و مراتــب بــه داوران ابــالغ شــود.

تبصــره- قراردادهــاي داوري کــه قبــل از اجــراي ایــن قانــون تنظیــم 
شــده اند بــا رعایــت اصــل یــک صــد و ســي و نهــم )139( قانــون 

ــند. ــم مي باش ــان تنظی ــررات زم ــع مق ــي تاب اساس

ماده 459
در مــواردي کــه طرفیــن معاملــه یــا قــرارداد متعهــد بــه معرفــي داور 
ــا داوران خــود را معیــن نکــرده باشــند و در موقــع  ــي داور ی شــده ول
بــروز اختــالف نخواهنــد و یــا نتواننــد در معرفــي داور اختصاصــي خـــود 
اقـــدام و یـــا در تعییـــن داور ثالـــث تراضـــي نماینــد و تعییــن داور بــه 
دادگاه یــا شــخص ثالــث نیــز محــول نشــده باشــد، یــک طــرف مي توانــد 
ــرف  ــه ط ــمي ب ــه رس ــیله اظهارنام ــه وس ــرده ب ــن ک ــود را معی داور خ
مقابــل معرفــي و درخواســت تعییــن داور نمایــد و یــا نســبت بــه تعییــن 
داور ثالــث تراضــي کنــد. در ایــن صــورت طــرف مقابــل مکلــف اســت 
ــا در  ظــرف ده روز از تاریــخ ابــالغ اظهارنامــه داور خــود را معرفــي و ی

تعییــن داور ثالــث تراضــي نمایــد.

ــد  ــع مي توان ــود، ذینف ــدام نش ــده اق ــاد ش ــدت ی ــاء م ــا انقض ــرگاه ت ه
ــد. ــه کن ــه دادگاه مراجع ــن داور ب ــراي تعیی ــورد ب ــب م حس

ماده 460
در مــواردي کــه مقــرر گردیــده اســت حــل اختــالف بــه یــک نفــر داور 
ارجــاع شــود و طرفیــن نخواهنــد یــا نتواننــد در انتخــاب داور تراضــي 
ــا  ــود، ی ــوت ش ــن ف ــي از طرفی ــه داور یک ــي ک ــز در صورت ــد و نی نماین
اســتعفاء دهــد و طــرف نامبــرده نخواهــد جانشــین او را معیــن کنــد و 
یــا در هــر مــوردي کــه انتخــاب داور بــه شــخص ثالــث واگــذار شــده و 
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ــرف او  ــن داور از ط ــا تعیی ــد ی ــاع نمای ــن داور امتن ــخص از تعیی آن ش
غیرممکــن باشــد، هــر یــک از طرفیــن مي تواننــد بــا معرفــي داور مــورد 
نظــر خــود بــه وســیله اظهارنامــه از طــرف مقابــل درخواســت نمایــد کــه 
ــه نظــر خــود را در مــورد  ــالغ اظهارنام ــخ اب ظــرف مــدت ده روز از تاری
ــین داور  ــن جانش ــورد در تعیی ــب م ــا حس ــد و ی ــالم کن ــد اع داور واح
ــذر  ــث متع ــیله ثال ــاب او وس ــه انتخ ــا داوري ک ــتعفي ی ــا مس ــي ی متوف
گردیــده اقــدام نمایــد. در صورتــي کــه بــا انقضــاء مهلــت، اقدامــي بــه 

عمــل نیایــد، برابــر قســمت اخیــر مــاده قبــل عمــل خواهــد شــد.

ماده 461
ــن  ــه داوري بی ــع ب ــرارداد راج ــا ق ــه ی ــل معامل ــه اص ــبت ب ــرگاه نس ه
طرفیــن اختالفــي باشــد دادگاه ابتــدا بــه آن رســیدگي و اظهارنظــر 

مي نمایــد.

ماده 462
در صورتــي کــه طرفیــن نســبت بــه دادگاه معینــي بــراي انتخــاب 
ــراي تعییــن داور،  داور تراضــي نکــرده باشــند، دادگاه صالحیــت دار ب
دادگاهــي خواهــد بــود کــه صالحیــت رســیدگي بــه اصــل دعــوا را دارد.

ماده 463
هــرگاه طرفیــن ملتــزم شــده باشــند کــه در صــورت بــروز اختــالف بیــن 
آن هــا شــخص معینــي داوري نمایــد و آن شــخص نخواهــد یــا نتوانــد بــه 
عنــوان داور رســیدگي کنــد و بــه داور یــا داوران دیگــري نیــز تراضــي 

ننماینــد، رســیدگي بــه اختــالف در صالحیــت دادگاه خواهــد بــود.

ماده 464
در صـــورتي که در قـــرارداد داوري، تعداد داور معیـــن نشـده باشـد و 
طرفیـــن نتواننـــد در تعییـن داور یـا داوران تـوافـق کننـد، هـر یـک از 
طـرفیـن بایـد یـک نفـر داور اختصاصـي مـعرفـي و یـک نفـر بـه عنـوان 

داور سـوم بـه اتفـاق تعییـن نماینـد.

ماده 465
در هــر مــورد کــه داور یــا داوران، وســیله یــک طــرف یا طرفیــن انتخاب 
مي شــود، انتخــاب کننــده مکلــف اســت قبولــي داوران را اخــذ نمایــد. 
ــرده و  ــول داوري ک ــه داوران قب ــت ک ــدت داوري روزي اس ــداي م ابت
ــه  ــن و داوران ب ــخصات طرفی ــرایط داوري و مش ــالف و ش ــوع اخت موض

همــه آن هــا ابــالغ شــده باشــد.

ماده 466
اشــخاص زیــر را هــر چنــد بــا تراضــي نمی تــوان بــه عنــوان داور 

انتخــاب نمــود:
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1- اشخاصي که فاقد اهلیت قانوني هستند.

ــر آن از  ــا در اث ــي دادگاه و ی ــم قطع ــب حک ــه موج ــه ب ــخاصي ک 2- اش
داوري محــروم شــده اند.

ماده 467
در مــواردي کــه دادگاه بــه جــاي طرفیــن یــا یکــي از آنــان داور تعییــن 
مي کنــد، بایــد حداقــل از بیــن دو برابــر تعــدادي کــه بــراي داوري 
الزم اســت و واجــد شــرایط هســتند داور یــا داوران الزم را بــه طریــق 

قرعــه معیــن نمایــد.

ماده 46۸
دادگاه پــس از تعییــن داور یــا داوران و اخــذ قبولــي، نــام و نــام 
خانوادگــي و ســایر مشــخصات طرفیــن و موضــوع اختــالف و نــام و نــام 
ــالغ  ــه داوران اب ــاً ب ــدت داوري را کتب ــا داوران و م ــي داور ی خانوادگ
ــه همــه  مي نمایــد. در ایــن مــورد ابتــداي مــدت داوري تاریــخ ابــالغ ب

مي باشــد. داوران 

ماده 469
دادگاه نمی توانــد اشــخاص زیــر را بــه ســمت داور تعییــن نمایــد مگــر 

بــا تراضــي طرفیــن:

1- کساني که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2- کساني که در دعوا ذینفع باشند.

3- کســاني کــه بــا یکــي از اصحــاب دعــوا قرابــت ســببي یــا نســبي تــا 
درجــه دوم از طبقــه ســوم داشــته باشــند.

ــي از  ــور یک ــر ام ــا مباش ــل ی ــا وکی ــل ی ــا کفی ــم ی ــه قی ــاني ک 4- کس
ــور  ــر ام ــوا مباش ــاب دع ــي از اصح ــا یک ــند ی ــوا مي باش ــاب دع اصح

ــد. ــان باش آن
ــوا  ــاب دع ــي از اصح ــان وارث یک ــا همسرانش ــود ی ــه خ ــاني ک 5- کس

ــند. باش
6- کســاني کــه بــا یکــي از اصحــاب دعــوا یــا بــا اشــخاصي کــه قرابــت 
نســبي یــا ســببي تــا درجــه دوم از طبقــه ســوم بــا یکــي از اصحــاب 
دعــوا دارنــد، در گذشــته یــا حــال دادرســي کیفــري داشــته باشــند.

7- کســاني کــه خــود یــا همسرانشــان و یــا یکــي از اقربــاي ســببي یــا 
نســبي تــا درجــه دوم از طبقــه ســوم او بــا یکــي از اصحــاب دعــوا یــا 
زوجــه و یــا یکــي از اقربــاي نســبي یــا ســببي تــا درجــه دوم از طبقــه 

ســوم او دادرســي مدنــي دارنــد.
۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده 470
کلیــه قضــات و کارمنــدان اداري شــاغل در محاکــم قضایــي نمی تواننــد 
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داوري نماینــد هــر چنــد بــا تراضــي طرفیــن باشــد.

ماده 471
ــن  ــک از طرفی ــن مي شــود، هــر ی ــه تعیی ــا قرع ــه داور ب ــواردي ک در م
مي تواننــد پــس از اعــالم در جلســه، در صــورت حضــور و در صــورت 
غیبــت از تاریــخ ابــالغ تــا ده روز، داور تعییــن شــده را رد کننــد، مگــر 
ایــن کــه موجبــات رد بعــداً حــادث شــود کــه در ایــن صــورت ابتــداي 
مدت روزي اســـت کـــه عـــلت رد حـــادث گردد. دادگاه پـــس از وصـول 
ــخیص  ــراض را وارد تش ــه اعت ــد و چنانچ ــیدگي مي نمای ــراض، رس اعت

ــد. ــن مي کن ــري تعیی ــد داور دیگ ده

ماده 472
بعــد از تعییــن داور یــا داوران، طرفیــن حــق عــزل آنــان را ندارنــد مگــر 

بــا تراضــي.

ماده 473
از قبیــل  بــدون عــذر موجــه  از قبــول داوري  چنانچــه داور پــس 
مســافرت یــا بیمــاري و امثــال آن در جلســات داوري حاضــر نشــده 
ــران  ــر جب ــالوه ب ــد، ع ــاع نمای ــا از دادن رأی امتن ــد و ی ــتعفا ده ــا اس ی
خســارات وارده تــا پنــج ســال از حــق انتخــاب شــدن بــه داوري محــروم 

ــود. ــد ب خواه

ماده 474
نســبت بــه امــري کــه از طــرف دادگاه بــه داوري ارجــاع مي شــود اگــر 
یکــي از داوران اســتعفا دهــد یــا از دادن رأی امتنــاع نمایــد و یــا 
ــر  ــد دو داور دیگ ــدا نکن ــور پی ــي حض ــار متوال ــه داوري دو ب در جلس
ــان در  ــن آن ــه در بی ــد داد. چنانچ ــیدگي و رأی خواهن ــوع رس ــه موض ب
صــدور رأی اختــالف حاصــل شــود، دادگاه بــه جــاي داوري کــه اســتعفا 
داده یــا از دادن رأی امتنــاع نمــوده یــا دو بــار متوالــي در جلســه داوري 
حضــور پیــدا نکــرده ظــرف مــدت ده روز داور دیگــري بــه قیــد قرعــه 
ــاء  ــه اقتض ــاب ب ــل از انتخ ــه قب ــن ک ــر ای ــود، مگ ــد نم ــاب خواه انتخ
ــورت  ــن ص ــند. در ای ــرده باش ــي ک ــري معرف ــن داور دیگ ــورد، طرفی م

ــود. ــروع مي ش ــد ش ــول داور جدی ــخ قب ــدت داوري از تاری م

در صورتــي کــه داوران در مــدت قــرارداد داوري یــا مدتــي کــه قانــون 
تعییــن کــرده اســت نتواننــد رأی بدهنــد و طرفیــن بــه داوري اشــخاص 
ــه اصــل دعــوا وفــق مقــررات  دیگــر تراضــي نکــرده باشــند، دادگاه ب

ــد. ــون رســیدگي و رأی صــادر مي نمای قان

ــت،  ــار اس ــالک اعتب ــت داوران م ــوق رأی اکثری ــوارد ف ــره- در م تبص
ــرر شــده باشــد. ــه در قــرارداد ترتیــب دیگــري مق ــن ک مگــر ای
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ماده 475
شخـــص ثالثـــي کـــه برابـــر قانـــون بــه دادرســي جلــب شــده یــا قبــل یا 
ــد  ــد، مي توان ــده باش ــوا ش ــه داوري وارد دع ــالف ب ــاع اخت ــد از ارج بع
ــا طرفیــن دعــواي اصلــي در ارجــاع امــر بــه داوري و تعییــن داور یــا  ب
داوران تعییــن شــده تراضــي کنــد و اگــر موافقــت حاصــل نگردیــد، بــه 

دعــواي او برابــر مقــررات بــه طــور مســتقل رســیدگي خواهــد شــد.

ماده 476
ــد.  ــلیم نماین ــه داوران تس ــود را ب ــدارک خ ــناد و م ــد اس ــن بای طرفی
داوران نیــز مي تواننــد توضیحــات الزم را از آنــان بخواهنــد و اگــر 
بــراي اتخــاذ تصمیــم جلــب نظــر کارشــناس ضــروري باشــد، کارشــناس 

ــد. ــاب نماین انتخ

ماده 477
داوران در رســیدگي و رأي، تابــع مقــررات قانــون آییــن دادرســي 

ــد. ــت کنن ــه داوري را رعای ــوط ب ــررات مرب ــد مق ــي بای ــتند ول نیس

ماده 47۸
ــوع  ــه وق ــوط ب ــه مرب ــود ک ــف ش ــائلي کش ــیدگي مس ــن رس ــرگاه ضم ه
ــي از  ــات مدن ــک جه ــوده و تفکی ــر ب ــد و در رأی داور مؤث ــي باش جرم
ــه  ــوط ب ــوا مرب ــه دع ــي ک ــن در صورت ــد و همچنی ــن نباش ــي ممک جزای
نــکاح یــا طــالق یــا نســب بــوده و رفــع اختــالف در امــري کــه رجــوع بــه 
داوري شــده متوقــف بــر رســیدگي بــه اصــل نــکاح یــا طــالق یــا نســب 
باشــد، رســیدگي داوران تــا صــدور حکــم نهایــي از دادگاه صالحیــت دار 
نســبت بــه امــر جزایــي یــا نــکاح یــا طــالق یــا نســب متوقــف مي گــردد.

ماده 479
ادعــاي جعــل و تزویــر در ســند بــدون تعییــن عامــل آن و یــا در صورتــي 
ــمول  ــد مش ــن نباش ــي ممک ــات قانون ــي از جه ــه جهت ــب وي ب ــه تعقی ک

ــد. ــل نمی باش ــاده قب م

ماده 4۸0
ــده  ــاع کنن ــاده )47۸( توســط دادگاه ارج ــاد شــده در م ــي ی حکــم نهای
ــه  ــت ب ــرده اس ــاب ک ــه داور را انتخ ــي ک ــا دادگاه ــه داوري ی ــوا ب دع
داوران ابــالغ مي شــود و آن چــه از مــدت داوري در زمــان توقــف 
رســیدگي داوران باقــي بــوده از تاریــخ ابــالغ حکــم یــاد شــده حســاب 

مي شــود.

هــرگاه داور بــدون دخالــت دادگاه انتخــاب شــده باشــد، حکــم نهایــي 
وســیله طرفیــن یــا یــک طــرف بــه او ابــالغ خواهــد شــد.

داوران نمی تواننــد برخــالف مفــاد حکمــي کــه در امــر جزایــي یــا نــکاح 
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یــا طــالق یــا نســب صــادر شــده رأی بدهنــد.

ماده 4۸1
در موارد زیر داوري از بین مي رود:

1- با تراضي کتبي طرفین دعوا.

2- فوت یا حجر یکي از طرفین دعوا.

ماده 4۸2
ــا قوانیــن موجــد حــق  رأی داور بایــد موجــه و مدلــل بــوده و مخالــف ب

نباشــد.

ماده 4۸3
در صورتــي کــه داوران اختیــار صلــح داشــته باشــند مي تواننــد دعــوا 
را بــا صلــح خاتمــه دهنــد. در ایــن صــورت صلــح نامــه اي کــه بــه امضاي 

داوران رســیده باشــد معتبــر و قابــل اجراســت.

ماده 4۸4
داوران بایــد از جلســه اي کــه بــراي رســیدگي یــا مشــاوره و یــا صــدور 
رأی تشــکیل مي شــود مطلــع باشــند و اگــر داور از شــرکت در جلســه 
یــا دادن رأی یــا امضــاء آن امتنــاع نمایــد، رأیــي کــه بــا اکثریــت صــادر 
مي شــود منــاط اعتبــار اســت مگــر ایــن کــه در قــرارداد ترتیــب دیگــري 
مقــرر شــده باشــد. مراتــب نیــز بایــد در بــرگ رأی قیــد گــردد. ترتیــب 
ــراي حضــور در جلســه،  تشــکیل جلســه و نحــوه رســیدگي و دعــوت ب
ــه  ــر ب ــاع ام ــه ارج ــواردي ک ــد. در م ــد ش ــن خواه ــط داوران تعیی توس
داوري از طریــق دادگاه بــوده، دعــوت بــه حضــور در جلســه بــه موجــب 

اخطاریــه دفتــر دادگاه بــه عمــل مي آیــد.

تبصــره- در مــواردي کــه طرفیــن بــه موجــب قــرارداد ملــزم شــده اند 
ــا اشــخاص معینــي  ــان شــخص ی ــروز اختــالف بیــن آن کــه در صــورت ب
داوري نمایـــد اگــر مـــدت داوري معیــن نشــده باشــد مــدت آن ســه ماه 
و ابتــداي آن از روزي اســت کــه موضــوع بــراي انجــام داوري بــه داور 
ــا توافــق طرفیــن قابــل  ــا تمــام داوران ابــالغ مي شــود. ایــن مــدت ب ی

تمدیــد اســت.

ماده 4۸5
ــالغ رأی  ــراي اب ــي ب ــق خاص ــرارداد داوري طری ــن در ق ــه طرفی چنانچ
داوري پیــش بینــي نکــرده باشــند، داور مکلــف اســت رأی خــود را بــه 
دفتــر دادگاه ارجــاع کننــده دعــوا بــه داور یــا دادگاهــي کــه صالحیــت 

ــد. ــه اصــل دعــوا را دارد تســلیم نمای رســیدگي ب

ــي نمــوده و رونوشــت گواهــي شــده  دفتــر دادگاه اصــل رأی را بایگان
ــراي اصحــاب دعــوا ارســال مــي دارد. ــه دســتور دادگاه ب آن را ب
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ماده 4۸6
هــرگاه طرفیــن، رأی داور را بــه اتفــاق بــه طــور کلــي و یــا قســمتي از 

آن را رد کننــد، آن رأی در قســمت مــردود بالاثــر خواهــد بــود.

ماده 4۸7
تصحیــح رأی داوري در حــدود مــاده 309 ایــن قانــون قبــل از انقضــاء 
مــدت داوري رأســاً بــا داور یــا داوران اســت و پــس از انقضــاء آن 
ــا  ــن ی ــت طرفی ــه درخواس ــه رأی داور، ب ــراض ب ــت اعت ــان مهل ــا پای ت
ــود. داور  ــا داوران صادرکننــده رأی خواهــد ب ــا داور ی ــان ب یکــي از آن
ــخ تقاضــاي تصحیــح رأی  ــا داوران مکلفنــد ظــرف بیســت روز از تاری ی
اتخــاذ تصمیــم نماینــد. رأی تصحیحــي بــه طرفیــن ابــالغ خواهــد شــد. 
ــم  ــا اتخــاذ تصمی ــراض در دادگاه ت ــه اعت ــن صــورت رســیدگي ب در ای

ــد. ــف مي مان ــده متوق ــاد ش ــدت ی ــاء م ــا انقض داور ی

ماده 4۸۸
هــرگاه محکــوٌم علیــه تــا بیســت روز بعــد از ابــالغ، رأی داوري را 
ــي  ــا دادگاه ــه داوري و ی ــوا ب ــده دع ــاع کنن ــد، دادگاه ارج ــرا ننمای اج
کــه صالحیــت رســیدگي بــه اصــل دعــوا را دارد مکلــف اســت بــه 
ــد.  ــادر کن ــي ص ــرگ اجرای ــق رأی داور ب ــع طب ــرف ذینف ــت ط درخواس

اجــراي رأی برابــر مقــررات قانونــي مي باشــد.

ماده 4۸9
رأی داوري در مـوارد زیـر بـاطل اسـت و قـابلیت اجرایي ندارد:

1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نســبت بــه مطلبــي کــه موضــوع داوري نبــوده رأی صــادر 

ــت. ــرده اس ک
3- داور خــارج از حــدود اختیــار خــود رأی صــادر نمــوده باشــد. در ایــن 
صــورت فقــط آن قســمت از رأی کــه خــارج از اختیــارات داور اســت 

ابطــال مي گــردد.
4- رأی داور پــس از انقضــاء مــدت داوري صــادر و تســلیم شــده 

ــد. باش
5- رأی داور بــا آنچــه در دفتــر امــالک یــا بیــن اصحــاب دعــوا در دفتــر 
ــف  ــت مخال ــي اس ــار قانون ــده و داراي اعتب ــت ش ــمي ثب ــناد رس اس

باشــد.
ــدور رأی  ــه ص ــاز ب ــه مج ــده ک ــادر ش ــي ص ــیله داوران ــه وس 6- رأی ب

نبوده انــد.
7- قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.

ماده 490
در مــورد مــاده فــوق هــر یــک از طرفیــن مي توانــد ظــرف بیســت روز 
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بعــد از ابــالغ رأی داور از دادگاهــي کــه دعــوا را ارجــاع بــه داوري 
ــه اصــل دعــوا را دارد،  ــا دادگاهــي کــه صالحیــت رســیدگي ب کــرده ی
ــف  ــورت دادگاه مکل ــن ص ــد در ای ــالن رأی داور را بخواه ــه بط ــم ب حک
ــه درخواســت رســیدگي کــرده، هــرگاه رأی از مــوارد مذکــور  اســت ب
در مــاده فــوق باشــد حکـــم بــه بطــالن آن دهــد و تــا رســیدگي بــه اصل 

ــد. ــه بطــالن، رأی داور متوقــف مي مان ــي شــدن حکــم ب ــوا و قطع دع

تبصــره- مهلــت یــاد شــده در ایــن مــاده و مــاده 4۸۸ نســبت بــه 
ــود.  ــاه خواهــد ب اشــخاصي کــه مقیــم خــارج از کشــور مي باشــند دو م
شــروع مهلـــت های تعییــن شــده در ایــن مــاده و مــاده 4۸۸ بــراي 
اشــخاصي کــه داراي عــذر موجــه بــه شــرح منــدرج در مــاده 306 ایــن 
ــد پــس از رفــع عــذر احتســاب خواهــد  ــون و تبصــره 1 آن بوده ان قان

شــد.

ماده 491
چنانچــه اصــل دعــوا در دادگاه مطــرح بــوده و از ایــن طریــق بــه داوري 
ارجــاع شــده باشــد، در صــورت اعتــراض بــه رأی داور و صــدور حکــم 
ــا قطعــي شــدن حکــم بطــالن رأی  ــه دعــوا ت ــه بطــالن آن، رســیدگي ب ب

ــد. ــف مي مان داور متوق

تبصــره- در مــواردي کــه ارجــاع امــر بــه داوري از طریــق دادگاه نبــوده 
و رأی داور باطــل گــردد، رســیدگي بــه دعــوا در دادگاه بــا تقدیــم 

دادخواســت بــه عمــل خواهــد آمــد.

ماده 492
در صورتــي کــه درخواســت ابطــال رأی داور خــارج از موعــد مقــرر 
باشــد دادگاه قــرار رد درخواســت را صــادر مي نمایــد. ایــن قــرار 

ــت. ــي اس قطع

ماده 493
ــل  ــه دالی ــر آن ک ــت، مگ ــراي آن نیس ــع اج ــه رأی داور مان ــراض ب اعت
اعتــراض قــوي باشــد. در ایــن صــورت دادگاه قــرار توقــف منــع اجــراي 
آن را تــا پایــان رســیدگي بــه اعتــراض و صــدور حکــم قطعــي صادرمــي 
نمایــد و در صــورت اقتضــاء تأمیــن مناســب نیــز از معتــرض اخــذ 

خواهــد شــد.

ماده 494
چنانچــه دعــوا در مرحلــه فرجامــي باشــد، و طرفیــن بــا توافــق تقاضــاي 
ارجــاع امــر بــه داوري را بنماینــد یــا مــورد از مــوارد ارجــاع بــه داوري 
تشــخیص داده شـــود، دیــوان عالــي کشــور پرونــده را بــراي ارجــاع بــه 
داوري بــه دادگاه صادرکننــده رأی فرجــام خواســته ارســال مــي دارد.
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ماده 495
رأی داور فقــط دربــاره طرفیــن دعــوا و اشــخاصي کــه دخالــت و شــرکت 
در تعییــن داوري داشــته اند و قائــم مقــام آنــان معتبــر اســت و نســبت 

بــه اشــخاص دیگــري تأثیــري نخواهــد داشــت.

ماده 496
دعاوي زیر قابل ارجاع به داوري نیست.

1- دعواي ورشکستگي.

2- دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طالق و نسب.

ماده 497
پرداخــت حق الزحمــه داوران بــه عهــده طرفیــن اســت مگــر آن کــه در 

قــرارداد داوري ترتیــب دیگــري مقــرر شــده باشــد.

ماده 49۸
میــزان حق الزحمــه داوري بــر اســاس آیین نامــه اي اســت کــه هــر ســه 
ــس  ــب رئی ــه تصوی ــه و ب ــتري تهی ــر دادگس ــط وزی ــار توس ــال یک ب س

قــوه قضائیــه خواهــد رســید.

ماده 499
آنــان تقســیم  بیــن  بالســویه  تعــدد داور، حق الزحمــه  در صــورت 

مي شــود.

ماده 500
چنانچــه بیــن داور و اصحــاب دعــوا قــراردادي در خصــوص میــزان 
ــرارداد عمــل خواهــد شــد. ــر ق ــد شــده باشــد، براب ــه منعق حق الزحم

ماده 501
ــه داوران  ــام وظیف ــر در انج ــا تقصی ــب ی ــس، تقل ــر تدلی ــرگاه در اث ه
ضــرر مالــي متوجــه یــک طــرف یــا طرفیــن دعــوا گــردد، داوران برابــر 

ــود. ــد ب ــران خســارت وارده خواهن ــي مســئول جب ــن قانون موازی
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قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری 

خارجی )کنوانسیون نیویورک، 10 ژوئن 
 )195۸

مصوب 29 فروردین 13۸0 )1۸ آوریل 2001(

 مــاده واحــده- بــه دولــت اجــازه داده می شــود بــا لحــاظ شــرایط زیــر بــه 
کنوانســیون شناســائی و اجــرای احــکام داوری خارجــی تنظیــم شــده در 
ــر شــانزده  ــالدی، مشــتمل ب ــن 195۸ می ــخ 10 ژوئ ــه تاری ــورک ب نیوی

مــاده ملحــق شــود و اســناد الحــاق را بــه امیــن مربــوط تســلیم نمایــد:

مــورد  در  منحصــراً  را  کنوانســیون  ایــران  اســالمی  جمهــوری   .1
ــر قــراردادی  ــا غی ــط حقوقــی قــراردادی ی اختالفــات ناشــی از رواب
کــه حســب قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران تجــاری محســوب 

کــرد. خواهــد  اعمــال  می شــوند، 
ــه  ــاس رابط ــر اس ــیون را ب ــط کنوانس ــران فق ــالمی ای ــوری اس جمه  .2
متقابــل، اعمــال و احکامــی را شناســائی و اجــرا خواهــد کــرد کــه در 
ــادر شــده باشــد. ــای عضــو کنوانســیون ص ــرو یکــی از دولت ه قلم

 تبصــره - رعایــت اصــل یکصــد و ســی و نهــم )139( قانــون اساســی 
در خصــوص ارجــاع بــه داوری الزامــی اســت.

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

کنوانســیون شناســائی و اجــرای احــکام داوری خارجــی تنظیــم شــده در 
نیویــورک بــه تاریــخ 10 ژوئــن 195۸ میــالدی

 ماده 1
احــکام داوری  اجــرای  و  مــورد شناســائی  کنوانســیون در  ایــن   .1
تقاضــای  آن  از  کــه  دولتــی  از  غیــر  دولتــی  قلمــرو  در  صــادره 
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شناســائی و اجــرای احــکام مزبــور شــده اســت و ناشــی از اختالفــات 
بیــن اشــخاص اعــم از حقوقــی یــا حقیقــی می باشــد، اعمــال خواهــد 
شــد. ایــن کنوانســیون در مــورد احــکام داوری کــه در دولتــی کــه 
از آن  تقاضــای شناســائی و اجــرای آنهــا شــده اســت، احــکام داخلــی 

ــد. ــد ش ــال خواه ــز اعم ــود نی ــوب نمی ش محس

ــه تنهــا شــامل احــکام داوران منصــوب  اصطــالح » احــکام داوری« ن  .2
از  صــادره  احــکام  شــامل  بلکــه  می باشــد  پرونــده  هــر  بــرای 
ــز  ــد نی ــوع کرده ان ــا رج ــه آن ه ــا ب ــه طرف ه ــی داوری ک ارکان دائم

می گــردد.

هــر دولتــی در زمــان امضــاء، تصویــب یــا الحــاق بــه این کنوانســیون   .3
یــا اعــالم تســری بــه موجــب مــاده )10( آن بــر اســاس عمــل متقابــل 
می توانــد اعــالم دارد کــه ایــن کنوانســیون را در مــورد شناســائی 
و اجــرای احکامــی کــه تنهــا در قلمــرو دولــت متعاهــد دیگــر صــادر 
ــد اعــالم دارد  شــده اســت اعمــال خواهــد کــرد. همچنیــن می توان
کــه کنوانســیون را فقــط در مــورد اختالفــات ناشــی از روابــط حقوقی 
ــن  ــب قوانی ــه موج ــد و ب ــا نباش ــد ی ــراردادی باش ــه ق ــم از اینک اع
داخلــی دولــت اعالم کننــده،  تجــاری تلقــی شــده باشــد، اعمــال 

خواهــد کــرد.

 ماده 2
هــر دولــت متعاهــد موافقتنامــه ای کتبــی را کــه بــه موجــب آن   .1
طرف هــا متعهــد می شــوند کــه کلیــه اختالفــات یــا هــر اختــالف 
موجــود یــا محتمل الوقــوع بیــن خــود را  کــه مربــوط بــه رابطــه 
حقوقــی مشــخص اعــم از اینکــه قــراردادی باشــد یــا نباشــد و 
مربــوط بــه موضوعــی باشــد کــه از طریــق داوری قابــل حــل و فصــل 

باشــد، بــه داوری ارجــاع کننــد، شناســائی خواهــد کــرد.

اصطــالح » موافقتنامــه کتبــی« شــامل شــرط داوری در قــرارداد یــا   .2
موافقتنامــه داوری امضــاء شــده توســط طرف هــا یــا گنجانــده شــده 
ــد  ــده خواه ــره ش ــای مخاب ــا  تلگراف ه ــده ی ــه ش ــای مبادل در نامه ه

بــود.

ــاره  ــه دعوائــی درب  دادگاه یــک دولــت متعاهــد در هنــگام رســیدگی ب
مفهــوم  را در  مــورد آن موافقتنامــه ای  کــه طرف هــا در  موضوعــی 
ــا،  ــی از طرف ه ــای یک ــه  تقاض ــا ب ــند، بن ــرده باش ــد ک ــاده منعق ــن م ای
آن هــا را بــه داوری ارجــاع خواهــد داد مگــر این کــه رأی دهــد کــه آن 
موافقتنامــه باطــل و  کان لــم یکــن، بی اعتبــار یــا غیــر قابــل اجراســت.

 ماده 3
هــر دولــت متعاهــد احــکام داوری را طبــق آئیــن دادرســی ســرزمینی 
کــه حکــم بــه آن مســتند اســت و تحــت شــرایط منــدرج در مــواد زیــر 
بــه عنوان الزم االتبــاع شناســائی و آن هــا را اجــرا خواهــد نمــود. بــرای 
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شناســائی یــا اجــرای احــکام داوری کــه در مــورد آن ها این کنوانســیون 
یــا  حق الزحمــه  یــا  ســنگین تر  شــرایط  اساســاً  می گــردد  اعمــال 
هزینه هــای بیشــتری نســبت بــه آنچــه کــه بــرای شناســائی یــا اجــرای 

احــکام داوری داخلــی وضــع شــده، وضــع نخواهــد شــد.

 ماده 4
بــرای تحقــق شناســائی و اجــرای مــوارد منــدرج در مــاده پیشــین،   .1
طــرف متقاضــی شناســائی و اجــراء، در هنــگام تقاضــا مــدارک زیــر 

را تهیــه خواهــد کــرد:
الف- نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.

ب- موافقتنامه اصلی موضوع ماده )2( یا رونوشت مصدق آن.

اگــر حکــم یــا موافقتنامــه یــاد شــده بــه زبــان رســمی کشــوری کــه   .2
ــه آن مســتند اســت تنظیــم نشــده باشــد، طــرف متقاضــی  حکــم ب
شناســائی و اجــرای حکــم بایــد  ترجمــه ایــن اســناد را بــه آن زبــان 
تهیــه کنــد. ترجمــه بایــد توســط مترجــم رســمی یــا قســم خــورده یــا 

نماینــده سیاســی یــا کنســولی تأییــد شــود.

 ماده 5
مرجــع صالحــی کــه تقاضــای شناســائی و اجــرای حکــم از آن شــده   .1
می توانــد بنــا بــه درخواســت طرفــی کــه علیــه وی بــه حکــم اســتناد 
شــده و تنهــا در صورتــی کــه  طــرف یــاد شــده دالیــل زیــر را بــرای 

آن تهیــه کنــد، از شناســائی و اجــرای حکــم امتنــاع ورزد:
 الــف- طرف هــای موافقتنامــه موضــوع مــاده )2( بــه موجــب قانــون 
حاکــم در مــورد آن هــا در مــواردی از عــدم اهلیــت برخــوردار بــوده 
یــا موافقتنامــه مزبــور بــه موجــب قانونــی کــه طرف هــا مشــمول آن 
شــده اند معتبــر نباشــد یــا بــه موجــب قانــون کشــور محــل صــدور 

حکــم فاقــد هرگونــه قرینــه ای در آنجــا باشــد؛ یــا
ب- اخطــار صحیــح بــه طرفــی کــه علیــه وی بــه حکــم اســتناد شــده 
در مــورد انتصــاب داور یــا جریــان رســیدگی داوری داده نشــده یــا 
قــادر نبــوده اســت بــه گونــه دیگــری مــورد خــود را مطــرح کنــد؛ یــا

پ- حکــم در خصــوص اختالفــی اســت کــه شــرایط ارجــاع بــه داوری 
در مــورد آن منظــور نگردیــده یــا شــامل آن نمی گــردد، یــا متضمــن 
تصمیــم در مــورد مســائلی فراتــر از حیطــه شــمول ارجــاع بــه داوری 
ــائل  ــورد مس ــات در م ــه تصمیم ــه چنان چ ــر آن ک ــروط ب ــت، مش اس
ارجــاع شــده بــه داوری قابــل تفکیــک از مســائلی باشــد کــه بدیــن 
ــی  ــن تصمیمات ــه متضم ــم ک ــش از حک ــده، آن بخ ــاع نش ــه ارج گون
ــل شناســائی  ــه داوری اســت، قاب در مــورد مســائل ارجــاع شــده ب

و اجــراء باشــد؛ یــا
توافــق  طبــق  داوری  تشــریفات  یــا  داوری  مرجــع  ترکیــب  ت- 
طرف هــا نبــوده یــا در صــورت فقــدان چنیــن توافقــی، طبــق قانــون 

ــا ــد؛ ی ــده،  نباش ــام ش ــه داوری در آن انج ــوری ک کش
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ث- حکــم هنــوز بــرای طرف هــا الزم الرعایــه نشــده یــا توســط مرجــع 
صالــح یــا بــه موجــب قانــون کشــوری کــه حکــم در آن صــادر شــده 

نقــض شــده یــا بــه حالــت تعلیــق در آمــده باشــد.

ــز  ــی ممکــن اســت از شناســائی و اجــرای حکــم داوری نی در صورت  .2
ــائی و  ــه شناس ــوری ک ــح کش ــع صال ــه مرج ــد ک ــل آی ــه عم ــاع ب امتن

ــه: ــد ک ــراز کن ــده اح ــت ش ــم از آن درخواس ــرای حک اج
 الــف- موضــوع اختــالف بــه موجــب قانــون آن کشــور از طریــق 

داوری قابــل حــل و فصــل نمی باشــد؛ یــا
ب- شناســائی یــا اجــرای حکــم بــا نظــم عمومــی آن کشــور مغایــرت 

دارد.

 ماده 6
اگــر نقــض یــا تعلیــق حکــم از مرجــع صالــح موضــوع جــزء )ث( بنــد )1( 
مــاده )5( درخواســت شــده باشــد، مرجعــی کــه از وی درخواســت شــده 
بــه حکم اســتناد کنــد، چنان چــه آن را صحیــح تلقــی کنــد می توانــد 
ــن  ــدازد و همچنی ــق بیان ــه تعوی ــم را ب ــرای حک ــه اج ــع ب ــم راج تصمی
می توانــد بنــا بــه درخواســت طرفــی کــه تقاضــای اجــرای حکــم داوری 
را کــرده اســت طــرف دیگــر را مکلــف کنــد تــا تأمیــن مناســبی بســپارد.

 ماده 7
مفــاد ایــن کنوانســیون تأثیــری بــر اعتبــار موافقتنامه هــای دو   .1
جانبــه یــا چنــد جانبــه مربــوط بــه شناســائی و اجــرای احــکام داوری 
ــع  ــرف ذی نف ــته و ط ــد نداش ــد منعقد کرده ان ــای متعاه ــه دولت ه ک
را از هرگونــه حقــی کــه ممکــن اســت بــرای بهره منــد ســاختن خــود 
از حکــم داوری بــه شــیوه و تــا حــدود مجــاز شــده بــه وســیله قانــون 

یــا معاهــدات کشــوری کــه از آن درخواســت شــده بــه

حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.

پروتــکل ژنــو در خصــوص شــرایط داوری مــورخ 1923 میــالدی   .2
ــرای  ــوص اج ــو در خص ــیون ژن ــی( و کنوانس ــری شمس )1302 هج
هجــری   1306( میــالدی   1927 مــورخ  خارجــی  داوری  احــکام 
شمســی( در میــان دولت هــای متعاهــد بــا متعهــد شــدن آن هــا بــه 
ــیون  ــن کنوانس ــیله ای ــه وس ــه ب ــدودی ک ــا ح ــیون و ت ــن کنوانس ای
متعهــد شــده اند اعتبــار اجرائــی خــود را از دســت خواهــد داد. 

ماده ۸
ــالدی )10 دی 1337  ــامبر 195۸ می ــا 31 دس ــیون ت ــن کنوانس ای  .1
ــل  ــازمان مل ــو س ــر عض ــرف ه ــاء از ط ــرای امض ــی( ب ــری شمس هج
ــی  ــازمان تخصص ــر س ــو ه ــه عض ــری ک ــت دیگ ــر دول ــز ه ــد نی متح
ســازمان ملــل متحــد اســت یــا از ایــن پــس عضــو خواهــد شــد یــا 
ــا از ایــن  عضــو اساســنامه دیــوان بین المللــی دادگســتری اســت ی
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پــس عضــو خواهــد شــد یــا هــر دولــت دیگــری کــه مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل متحــد از آن دعــوت بــه عمــل آورده مفتــوح خواهــد 

شــد.

ایــن کنوانســیون بــه تصویــب خواهــد رســید و اســناد تصویــب نــزد   .2
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ســپرده خواهــد شــد.

 ماده 9
ایــن کنوانســیون بــرای الحــاق کلیــه دولت هــای موضــوع مــاده )۸(   .1

مفتــوح خواهــد مانــد.

الحــاق از طریــق ســپردن ســند الحــاق نــزد دبیــرکل ســازمان ملــل   .2
متحــد اعتبــار خواهــد یافــت.

 ماده 10
هــر دولتــی هنــگام امضــاء تصویــب یــا الحــاق می توانــد اعــالم دارد   .1
ــک از ســرزمین هایی کــه  ــا هــر ی ــه ی ــه کلی ــن کنوانســیون ب ــه ای ک
آن دولــت مســؤول روابــط بین المللــی آن هــا اســت تســری خواهــد 
ــت  ــرای آن دول ــیون ب ــه کنوانس ــی ک ــه هنگام ــن اعالمی ــت. ای یاف

ــد. ــد ش ــراء خواه ــل اج ــردد قاب ــراء می گ الزم االج

در هــر زمــان پــس از آن، هرگونــه تســری مزبــور از طریــق ارســال   .2
اطالعیــه بــه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد صــورت خواهــد گرفــت و 
از تاریــخ نودمیــن روز پــس  از دریافــت اطالعیــه یــاد شــده توســط 
دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد یــا از تاریــخ الزم االجــراء شــدن 
کنوانســیون بــرای دولــت مــورد نظــر - هــر کــدام کــه مؤخــر اســت 

- قابــل اجــراء خواهــد بــود.

ــاء،  ــگام امض ــیون هن ــن کنوانس ــه ای ــرزمین هائی ک ــوص س در خص  .3
ــت  ــر دول ــت، ه ــه اس ــری نیافت ــا تس ــه آن ه ــاق ب ــا الح ــب ی تصوی
اجــرای  تســری  بــرای  را   الزم  اقدامــات  انجــام  امــکان  مربــوط 
ــت  ــرط موافق ــه ش ــده، ب ــاد ش ــرزمینهای ی ــه س ــیون ب ــن کنوانس ای
دالیــل  بــه  کــه  صورتــی  -در  مزبــور  ســرزمین های  دولت هــای 

قانــون اساســی الزم باشــد- بررســی خواهــد کــرد.

 ماده 11
در مــورد دولــت فــدرال یــا دولتــی کــه دارای حکومــت واحــد نباشــد 

مقــررات زیــر

اعمال خواهد شد:

 الــف- در مــورد مــوادی از ایــن کنوانســیون کــه در چهارچــوب صالحیت 
ــت فــدرال  ــدات دول ــرد، تعه قانونگــذاری مرجــع فــدرال قــرار می گی
در ایــن حــد ماننــد  تعهــدات دولت هــای متعاهــدی خواهــد بــود کــه بــه 

ــدرال اداره نمی شــوند. روش ف
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ب- در مــورد مــوادی از ایــن کنوانســیون کــه در چهارچــوب صالحیــت 
ــرد  ــرار می گی ــا دولت هــای عضــو فدراســیون ق ــاالت ی قانونگــذاری ای
ــه اقــدام  ــون اساســی فدراســیون موظــف ب ــام قان ــه موجــب نظ ــه ب ک
تقنینــی نیســتند، دولــت فــدرال ایــن مــواد را همــراه بــا توصیــه 
ــا دولت هــای  ــاالت ی ــح ای ــه نظــر مراجــع صال موافــق در اســرع وقــت ب

ــاند. ــد رس ــیون خواه ــو فدراس عض

پ- دولــت فــدرال عضــو کنوانســیون بــه درخواســت هــر دولــت 
متعاهــد دیگــر کــه از طریــق دبیــرکل ســازمان ملــل متحد ارســال شــده 
ــکیل دهنده  ــای تش ــیون و واحده ــی فدراس ــه قانون ــه روی ــد بیانی باش
ــه  ــیون ک ــن کنوانس ــاص ای ــررات خ ــک از مق ــر ی ــوص ه آن را در خص
ــدام  ــیله اق ــه وس ــه ب ــت ک ــاری اس ــوذ و اعتب ــدود نف ــان دهنده ح نش
قانونــی هــر اقدامــات دیگــری بــه آن مقــررات داده شــده اســت، 

ــرد. فراهــم خواهــد ک

 ماده 12
ایــن کنوانســیون در نودمیــن روز پــس از تاریــخ ســپردن ســومین   .1

ســند تصویــب یــا الحــاق الزم االجــراء خواهــد شــد.

ــرای هــر دولتــی کــه پــس از ســپردن ســومین  ایــن کنوانســیون ب  .2
ســند تصویــب یــا الحــاق ایــن کنوانســیون را تصویــب کــرده یــا بــه 
آن محلــق می شــود در نودمیــن روز  پــس از ســپردن ســند تصویــب 

یــا الحــاق دولــت مزبــور الزم االجــراء خواهــد شــد.

ماده 13
ایــن  در  عضویــت  از  انصــراف  می توانــد  متعاهــد  دولــت  هــر   .1
کنوانســیون را از طریــق اطالعیــه کتبــی بــه دبیــر کل ســازمان ملــل 
متحــد اعــالم کنــد. اعــالم انصــراف از  عضویــت یــک ســال پــس از 

ــود. ــد ب ــر خواه ــر کل معتب ــط دبی ــه توس ــت اعالمی ــخ دریاف تاری

هــر دولتــی کــه بــه موجــب مــاده )10( اطالعیــه یــا اعالمیــه ای   .2
ــال  ــق ارس ــس از آن از طری ــان پ ــر زم ــد در ه ــد می توان داده باش
کــه  اعــالم دارد  دبیــر کل ســازمان ملل متحــد،  بــه  اطالعیــه ای 
ــوط یــک ســال پــس از  ــه ســرزمین مرب ــن کنوانســیون ب تســری ای

دریافــت اطالعیــه توســط دبیــرکل پایــان می یابــد.

ــا  ــا آنه ــاط ب ــه در ارتب ــکام داوری ک ــورد اح ــیون در م ــن کنوانس ای  .3
تشــریفات شناســائی یــا اجــراء قبــل از اعتبــار یافتــن اعــالم انصراف 
از عضویــت شــروع شــده اســت کمــاکان قابــل اجــراء خواهــد بــود.

 ماده 14
یــک دولــت متعاهــد مجــاز نخواهــد بــود در قبــال دولت هــای متعاهــد 
دیگــر خــود را از ایــن کنوانســیون، تــا حــدودی کــه آن دولــت متعهــد 

ــه اعمــال این کنوانســیون اســت، منتفــع ســازد. ب
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 ماده 15
ــه دولت هــای موضــوع  ــر را ب ــوارد زی ــل متحــد م ــرکل ســازمان مل دبی

مــاده )۸( ابــالغ خواهــد کــرد:

 الف- امضاها و تصویب ها طبق ماده )۸(

ب- الحاقها طبق ماده )9(

پ- اعالمیه ها و اطالعیه ها به موجب مواد )1(، )10( و )11(

 )12( مــاده  طبــق  کنوانســیون  ایــن  آن،  در  کــه  تاریخــی  ت- 
می گــردد. الزم االجــراء 

مــاده  ث- اعالم هــای انصــراف از عضویــت و اطالعیه هــا طبــق 
)13(

 ماده 16
ایــن کنوانســیون کــه متــون چینــی، انگلیســی، فرانســوی، روســی   .1
ــه بایگانی هــای  و اســپانیولی آن از اعتبــار یکســانی برخوردارنــد، ب

ســازمان ملــل متحــد ســپرده خواهــد شــد.

دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد نســخه مصــدق ایــن کنوانســیون را   .2
ــرد. ــه خواهــد ک ــاده )۸( ارائ ــه دولت هــای موضــوع م ب

ــن کنوانســیون  ــه مت ــاده واحــده منضــم ب ــر م ــون فــوق مشــتمل ب  قان
ــت  ــورخ بیس ــنبه م ــی روز سه ش ــه علن ــاده در جلس ــانزده م ــامل ش ش
ــورای  ــس ش ــتاد مجل ــیصد و هش ــزار و س ــاه یکه ــن م ــم فروردی و یک
اســالمی تصویــب و در تاریــخ 13۸0.1.29 بــه تأییــد شــورای نگهبــان 

رســیده اســت.


