
 

1 

 

 

 

 مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان یداور نییقواعد و آ

 

  اتیکل -اول فصل

 

 فیتعار -1 ماده

 :باشد یم ریز یمعان یبه کار رفته است، دارا یداور نییآ نیکه در ا یاصطالحات

در اختالفات  یداور مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهانارائه خدمات  رسیدگی و نامه نحوه نییآ»( الف
در  یعبارتست از مقررات حاضر که داور شود، یم دهینام «یداور نییآ»پس  نیکه از ا «یالملل نیو ب یداخل

شود، مطابق  ارجاع مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهانکه به  یالملل نیو ب یداخل یاختالفات تجار هیکل
 .آن انجام خواهد شد

 ییها نامه نآییدر مورد نحوه ارائه خدمات  مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان یداخل یها نامه نییآ( ب

 .است دهیرس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان رهیمد أتیه و تصویب دییاست که به تأ

 .خوانده است ایچند خواهان  ای کی یخوانده به معنا ایخواهان ( پ

و معامالت  قراردادی یا غیر قراردادی راجع به روابط یعبارت است از اختالفات و دعاو «یداخل یداور»( ت
تبعه  ران،یا نیبه موجب قوان یکه در زمان انعقاد موافقتنامه داور یقیحق ای یاشخاص حقوق نیب یتجار

طبق  ،یداور مهها در زمان انعقاد موافقتنا از آن یکیآن است که  «یالملل نیب یتجار یداور»باشند؛ و  رانیا

 .نباشد رانیتبعه ا رانیا نیقوان

 ای یداور نییآ نیمتن در ا اقیداوران است مگر آنکه با توجه به س أتیه ایواحد « داور»، اعم از «داور»( ث

 .داوران باشد أتیه یاز اعضا یکیمراد از داور،  ،یدر موافقتنامه داور

 .شود یم میتنظ یداور نییآ نیا 93که طبق ماده  یا عبارت است از صورت جلسه «یداور قرارنامه»( ج
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و  1391 امور داوری و میانجیگری اصفهان که طی شماره ثبت مجمع عبارت است از  «داوریمجمع  »( چ
در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است و از این پس در این آیین  11113319041شناسه ملی 

 .مع داوری نامیده می شودجنامه م

 یاز اختالفات یبعض ایکه به موجب آن حل و فصل تمام  نیطرف نیاست ب یتوافق «یموافقتنامه داور»( ح
ممکن است در  ایوجود آمده  به یقرارداد ریغ ای یاعم از قرارداد نیمع یچند رابطه حقوق ای کیکه در مورد 

در  یاست به صورت شرط داور نممک یموافقتنامه داور. ارجاع شود یداور مجمع یبه داور د،یآ شیپ ندهیآ

 .به صورت قرارداد جداگانه باشد ایضمن قرارداد و 

 یداور مجمع -2 ماده

 یداور انیجر تیرینظارت و مد ،یسازمانده ،یهماهنگ قیخود را از طر اراتیو اخت فیوظا یداور مجمع
 .کند یبدون آنکه خود مباشرت به داور دهد، یانجام م

 قلمرو اجرا -9 ماده

در مراجع  نکهیدر اختالفات خود را اعم از ا یداور توانند یدارند م یاقامه دعو تیکه اهل یاشخاص هیکل( الف
حاصل از  یفوق شامل تراض یتراض. ارجاع کنند یداور مجمعنشده باشد، با توافق به  ایطرح شده  ییقضا

 یبه داور نیاز طرف یکی وسطت یداور شنهادیاز مراجعه و پ یناش یتراض نیو همچن یموافقتنامه داور

 .باشد یم گریطرف د هیو قبول آن از ناح یداور مجمع

از حیث تشریفات رسیدگی ارجاع شود،  یداور مجمعکه به  یو اختالفات یدعاو هیدر کل یداور یدگیرس( ب
تابع  در صورت سکوت این آیین نامه یداخل یها یو در داور شود یانجام م یداور نییآ نیمطابق مقررات ا

تابع مقررات قانون  یالملل نیب یها یو در داور 1933مصوب  یمدن یدادرس نییمقررات باب هفتم قانون آ

 .خواهد بود 1934 بمصو یالملل نیب یتجار یداور

معادل  ای( الیر 311،111،111) الیر ونیلیها کمتر از پانصد م کوچک که خواسته آن یدر دعاو -تبصره
به صورت  یدگیتوافق کنند که رس توانند یم نیباشد، طرف یمال ریغ یمعادل مبلغ مذکور در دعاو ایآن  یارز

مواعد مربوط را کوتاه  اینظر کنند  صرف نامه نییآ نیا 39و  11و  93مواد  یانجام شود و از اجرا یاختصار

 .ندینما
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 یداور مجمع یداور نییآ رشیپذ -1 ماده

 یها نامه نییآ ریو سا یداور نییآ نیبه منزله التزام و قبول ا ،یداور مجمعبر ارجاع اختالف به  یتراض

 .باشد ینحوه ارائه خدمات م تشریفات رسیدگی و در مورد یداور مجمع یداخل

 رادیانصراف از حق ا -3 ماده

قابل عدول  طیشرا ایو  یداور نییآ نیمقررات ا تیپس از علم به عدم رعا نیاز طرف کیکه هر  یصورت در
 نیخود را مطرح نکند، چن رادیرا ادامه دهد و در مهلت مقرر ا یکرده و داور اریسکوت اخت ،یموافقتنامه داور

 .خود صرف نظر کرده است رادیخواهد شد که از حق ا یتلق

 یداور انیجر -دوم فصل  

 یخواست داوررد -4 ماده

 رخانهیدب. کند میتسل یداور مجمع رخانهیخود را به دب یخواست داوررد دیبا ،یداور یمتقاض ایخواهان ( الف

 .وصول، به خواهان و خوانده اعالم خواهد کرد خیتار دیوصول آن را با ق

 :باشد ریمشتمل بر موارد ز دیبا یخواست داوررد( ب

و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در  یکیو الکترون یپست یهمراه با ذکر نشان نیمشخصات کامل طرف -1

 .وکالت طرح شده باشد ای یندگیبه نما یکه دعو یصورت

 لیمنشأ ادعا و دال انیکه موجب بروز اختالف شده و ب یعیوقا ایقرارداد  ایمعامله  تیدرباره ماه حیتوض -2

 .آن

 .باشد یمال ریو مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غ یخواسته دعو نییتع  -9

 .یدرباره موافقتنامه داور حیتوض  -1

و  یانتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داور یدر صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگ -3

 .سه نفر توسط یخود در داوراصی اختصداور  یدر صورت ضرورت، معرف زین
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و قانون و قواعد  یزبان داور ،یباشد، اظهار نظر در خصوص محل داور یالملل نیب یکه داور یدر صورت  -4

 .قابل اعمال یحقوق

 یبرا یفینشده، تکل لیمادام که تکم ،یداور مجمع رخانهیناقص در دب یدرخواست داور میتسل -تبصره

 .دینما ینم جادیا مجمع داوری

از  شیباشد که در مورد آن پ یا یروابط حقوق ایراجع به معامله، قرارداد  یخواست داوررکه د یدر صورت( پ
شروع شده باشد، به درخواست  یداور مجمعدر  یداور یدگیرس ن،یهمان طرف نیدادخواست ب میزمان تقد

 یبه شرط آنکه در داور شود، یمقدم توأم م یبا پرونده داور دیجد یها، درخواست داور از طرف کیهر 
نشده باشد  دییتأ یداور مجمعتوسط  ایباشد  دهینرس« داور»و  نیطرف یبه امضا یمقدم هنوز قرارنامه داور

پس از  دیجد یکه درخواست داور یدر صورت. ها وجود نداشته باشد ادغام پرونده یهم برا یو مانع قانون
چند پرونده منوط به  ایتوأم به دو  یدگیشده باشد، رس شروعدر پرونده مقدم  یقرارنامه داور دییتأ ایامضاء 

با توجه به مرحله  زیو ن دیجد یموضوع داور یادعاها تیپرونده مقدم، با توجه به ماه« داور»است که  نیا

 .اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد ریمقدم و سا یداور

 تقابل یپاسخ خوانده؛ دعوا -3 ماده

خواست و اسناد و مدارک رنسخه از د کی یداور مجمع رخانهیدب یخواست داوررد افتیپس از در( الف
روز و در  11ظرف  یداخل یدر داور دیخوانده با. کند یبه خوانده، ابالغ م ییآن را جهت پاسخ گو مهیضم
 لیپاسخ خود را که مشتمل بر اطالعات ذ ،یخواست داورابالغ داد خیروز از تار 91ظرف  یالملل نیب یداور

 :دینما میتسل یداور مجمع رخانهیباشد، به دب

و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در  یکیو الکترون یپست یمشخصات کامل همراه با نشان -1

 .دیوکالت به عمل آ ای یندگیکه دفاع به نما یصورت

 .و اسناد و مدارک لیو مدافعات و ارائه هرگونه دل راداتیا انیها و خواسته، ب پاسخ به ادعا  -2

انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه  یدر صورت امکان، اظهار نظر در خصوص تعداد داوران و چگونگ -9
 .توسط سه نفر یخود در داور یداور اختصاص یمعرف زیو ن یداور
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قواعد  زیو ن یزبان داور ،یباشد، اظهار نظر در خصوص محل داور یالملل نیب یداور که یدر صورت  -1

 .قابل اعمال یحقوق

 .کند یرا به خواهان ابالغ م یخواست داورراز پاسخ خوانده به د ینسخه ا ،یداور مجمع رخانهیدب( ب

 رخانهیبه دب ،یخواست داوررضمن پاسخ به د دیداشته باشد، با یمتقابل یخوانده ادعاها که یدر صورت( پ

 :باشد ریمشتمل بر موارد ز دیمتقابل با یدعوا. و ثبت کند میتسل

 .آن لیمتقابل و منشأ و دال یادعا انیب -1

 .باشد یمال ریآن، مگر آنکه خواسته غ یمتقابل و بها یذکر خواسته دعوا -2

روز  11ظرف  یداخل یدر داور دیو خواهان با کند یمتقابل خوانده را به خواهان ابالغ م یادعا رخانه،یدب( ت
متقابل را به  دعوای به خود هیجواب حهیمتقابل، ال یابالغ دعوا خیروز از تار 91ظرف  یالملل نیب یو در داور

 .دینما میتسل یداور مجمع رخانهیدب

و  یداور نییآ نیطبق ا« داور» نییپرونده و تع لیبه شرح فوق و تکم هیاول حیپس از تبادل لوا -0 ماده
و  نیابالغ موضوع به طرف خیاز تار یو داور کند یم میتسل« داور»پرونده را به  رخانهیاو، دب یاعالم قبول

 .شود یداور، شروع م

هم کرده باشد،  یشده باشد و اعالم قبول نییتع نیقبالً توسط طرف« داور»که  یدر موارد -1 تبصره 
با نظر  حیو تبادل لوا دینما یم میتسل« داور»به  ح،یپرونده را بدون انجام تبادل لوا یداور مجمع رخانهیدب

 .شده، انجام خواهد شد نییتع« داور»

 ایماده را به درخواست خواهان  نیشده در ا ینیب شیمواعد پ تواند یم یداور مجمع رخانهیدب -2 تبصره
 یاختصاص« داور»مهلت، حسب مورد،  دیتمد یمتقاض نکهیمشروط به ا د،ینما دیخوانده حسب مورد، تمد

 .باشد کردهاظهار نظر  شانیدرباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ا ایو  دینما یخود را معرف
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 یآثار موافقت نامه داور -3 ماده

طبق مقررات  یدگیرس شود، یارجاع م یداور مجمعبه اختالف به  یدگیکه رس یموارد هیدر کل( الف
توافق کرده باشند که  نیطرف نکهیبه عمل خواهد آمد مگر ا یدادخواست داور میاالجرا در زمان تقد الزم

 .انجام شود یانعقاد موافقتنامه داور خیمطابق قواعد موجود در تار یداور

که  یدر صورتامتناع کند،  یداور نییآ نیا 3مطابق ماده  یچنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داور( ب
 یمنعقد شده است، داور نیطرف نیب یاحراز کند که ظاهراً موافقت نامه داورداوری  مجمع هیئت مدیره
 ،یداور هموافقت نام یدر مورد وجود ظاهر یمجمع داور رهیمد ئتیه میتصم نکهیبدون ا افت،یادامه خواهد 
مجمع  رهیمد ئتیهچنانچه . گردد« داور»نزد  یاعتبار موافقت نامه داور ایراجع به وجود  راداتیمانع طرح ا

به  مجمع رخانهیاز طرف دب یرا احراز نکند عدم امکان ادامه داور یموافقت نامه داور یوجود ظاهر یداور
فقدان موافقت  ایدر مورد وجود  میاتخاذ تصم تواند یم نیاز طرف کیصورت هر نیدر ا شود، یابالغ م نیطرف

 .تقاضا کند دار تیرا از دادگاه صالح ینامه داور

حوزه  ایاعتبار  ،ینسبت به وجود موافقت نامه داور« داور»دعوا قبل از نصب  نیاز طرف کیچنانچه هر( پ
خواهد بود، بدون  یمجمع داور رهیمد ئتیهمطروحه با  رادیدر مورد ا یریگ میکند، تصم رادیشمول آن ا

مجمع  رهیمد ئتیهکه  یدر صورت. باشد« داور»نزد  رادیمانع طرح ا یمجمع داور رهیمد ئتیه میتصم نکهیا
 شود، یابالغ م نیبه طرف مجمع رخانهیاز طرف دب یدهد، عدم امکان ادامه داور صیرا وارد تشخ رادیا یداور

 .مراجعه کند دار تیبه دادگاه صالح تواند یم نیاز طرف کیصورت هر نیدر ا. شود یو پرونده مختومه م

نخواهد بود،  یداور انیاز مراحل آن مانع جر کیهر ای یدر جلسات داور نیاز طرف کیعدم شرکت هر ( ت

 .دینما یو مدارک موجود مبادرت به صدور رأ لیبر اساس دال یدگیبا ادامه رس تواند یم« داور»و 

مشروط  ستین یرادیا نیبه چن یدگیرس یبرا« داور» تیرافع صالح یاعتبار قرارداد اصل ایبه وجود  رادیا( ث
باطل باشد،  ایوجود نداشته و  یاگر قرارداد اصل یحت. را احراز کند ینامه داور اعتبار موافقت« داور» نکهیبر ا

کند و به  میها اتخاذ تصمآن راداتیکرده و نسبت به ادعاها ا یدگیرس نیدرباره حقوق طرف تواند یم« داور»

 .است یمستقل از قرارداد اصل ،یهر حال شرط داور
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 شانیتعداد داوران و نحوه انتخاب ا -11 ماده

به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه  ای یضمن موافقتنامه داور توانند یم نیطرف( الف
 نیدر ا نیطرف نیب که یدر صورت زیو ن یتوافق نیدر صورت فقدان چن. ندیداوران، توافق نما ایانتخاب داور 

به منزله قبول  یداور مجمعبه  نیاقدام خواهد شد و رجوع طرف ریز بیخصوص اختالف باشد، به ترت

 :باشد یم ریز باتیترت

اعالم  نیو به طرف دینما یانتخاب م« داور»نفر را به عنوان  کی ،یبا توجه به موضوع دعو یداور مجمع
روز پس از ( 13)مذکور وجود دارند، ظرف مهلت پانزده « داور»جهات رد نسبت به  ایتا اگر اعتراض  کند یم

 .اعالم کنند رخانه،یداور به دب یمعرف

منتخب اعالم « داور»نسبت به  یجهات رد موجه ایظرف مهلت مقرر اعتراض  نیاز طرف کیهر چنانچه
صورت  نیا ریخواهد نمود، در غ یرا معرف یگریفرد د یداور مجمعواقع شود،  مجمعو مورد قبول  ندینما

 .کند یم میسلپرونده را به او ت یداور مجمعخود را اعالم کرد،  یقبول مجمعمنتخب « داور» که نیهم

 :شود یعمل م ریز بیشود، به ترت لیتشک یداور أتیکه توافق شده ه یدر موارد( ب

انتخاب و  کند یم نییتع مجمعکه  یخود را ظرف مدت یاختصاص« داور»مکلف است  نیاز طرف کیهر -1
روز ( 11)مکلفند ظرف مدت ده  شان،یا یداوران اختصاص ن،یبا موافقت طرف ای نیکند و سپس طرف یمعرف

 .ندینما یو معرف نییرا به اتفاق تع( سرداور)سوم « داور»

نکنند،  یسرداور را انتخاب و معرف ایخود  یظرف مهلت مقرر داوران اختصاص نیطرف که یدر صورت -2
تا اگر  دینما یم یرا، انتخاب و معرف( هردو ای)سرداور  ایطرف ممتنع « داور»حسب مورد،  یداور مجمع

ظرف مهلت  دارند،سرداور  ای گریطرف د یاختصاص« داور»جهات رد نسبت به  ایاعتراض  نیاز طرف کیهر

 .اعالم کنند مجمع رخانهیبه دب« داور» یروز پس از معرف( 13)پانزده 

 مجمعمرحله مطرح شود، با  نیسرداور که در ا ای« داور»جهات رد نسبت به  ایبه اعتراض  یدگیـ رس تبصره
جهات رد موجه باشد و  ایاعتراض  که یاست و در صورت یخصوص قطع نیدر ا مجمع میاست و تصم یداور

 .کند یفوق انتخاب م بیبه ترت یگریفرد د یداور مجمع رد،یمورد قبول قرار گ
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خواهد « داور» نییحسب مورد، اقدام به تع یداور مجمع زین ریعالوه بر موارد فوق، در موارد ز -11 ماده

 :کرد

سرداور برعهدة شخص ثالث باشد و  ای یداور أتیه ای« داور»انتخاب  یچنانچه طبق موافقتنامه داور -1

 .نکند یرا معرف یداور أتیه ای« داور»شخص مذکور در مهلت مقرر 

واگذار  یداور مجمعسرداور را به  ای یداور أتیه ای« داور» نییتع شانیچنانچه شخص ثالث منتخب ا  -2

 .کرده باشد

به  اینکنند  یاعالم قبول ایرا رد کنند  یداور شنهادیشده، پ نییسرداور تع ایداوران  ای« داور»چنانچه   -9

 .نباشد یدسترس شانیا

 ایملتزم شده باشند که در صورت بروز اختالف، شخص  نیطرف یهرگاه در موافقتنامه داور -12 ماده
را رد  یداور اینکنند  یاشخاص ظرف مهلت مقرر اعالم قبول ایو آن شخص  ندینما یداور ینیاشخاص مع

 مجمعکنند،  یدگیرس «رداو»نتوانند به عنوان  اینخواهند  لیبه هر دل اینباشد و  یدسترس شانیبه ا ایکنند 
در مورد روش  ن،یاعالم خواهد کرد، مگر آنکه طرف نیرا به طرف جهیو نت یرا منتف یداور انیجر ،یداور

 .ندیمحول نما یداور مجمعداوران را به  ای« داور»انتخاب  ای ند،یتوافق نما« داور»انتخاب  یبرا یگرید

داوران  نیاز ب دیهمواره با یداور مجمع ای نیتوسط طرف یداور أتیه ای« داور» نییانتخاب و تع -19 ماده
از خارج از فهرست  را مورد نظر خود« داور» توانند، یم نیذلک، طرف انجام شود، مع یداور مجمعمعتمد 

باشد و نام او به  زمال طیشخص منتخب واجد شرا نکهیمشروط به ا ند،یانتخاب نما مجمعداوران معتمد 

 .برسد مجمع رهیمد أتیه بیبه تصو مجمعداوران معتمد « داور»عنوان 

 نیرا که طرف یطیشرا هیداوران، کل أتیه ای« داور» نییمکلف است در انتخاب و تع یداور مجمع -تبصره
اشخاص واجد  ایشخص  ،ینموده و با توجه به موضوع دعو تیاند، رعا کرده نییتع یدر موافقتنامه داور

 .کند نییرا انتخاب و تع طیشرا

باشد، مگر  تیهم تابع یبا اصحاب دعو دیسرداور نبا ایمنفرد « داور» یالملل نیب یها یدر داور -11 ماده

 .توافق کرده باشند یگریطور د نیطرف نکهیا
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 چند جانبه یداور -13 ماده

توافق  یگریبه نحو د« داور» نییها در مورد تع از دو طرف داشته باشد و طرف شیب یکه داور یصورت در

 :عمل خواهد شد ریز بینکرده باشند، به ترت

. خواهد شد نییتع« داور» کیها، مشترکاً  و در صورت تعدد خواهان« داور» کیخواهان واحد،  یبرا -1

 .شود یم نییروش تع نیبه هم زیخواندگان متعدد ن ایخوانده « داور»

مشترک به توافق نرسند، « داور» نییخواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تع ایها  چنانچه خواهان -2
خواهد  نییرا انتخاب و تع( خواندگان ایها  خواهان)متعدد  نیاز طرف کیهر  یاختصاص« داور» ،یداور مجمع

 .کرد

که ظرف  یاست و در صورت نیطرف یچند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاص یها یدر داور -9
 نییتع یداور مجمعبه توافق نرسند، سرداور توسط  کند یم نییتع یداور مجمعکه  یخیروز از تار 13مدت 

 .گردد یم

اختالف باشد،  یچند طرف داور ای کیخوانده بودن  ایچند جانبه، در مورد خواهان  یها یهرگاه در داور -1
با توجه به مفاد موافقتنامه  یداور مجمعخواهد بود و  یداور مجمعمرکب از سه نفر به انتخاب  یداور أتیه

 .کند یم نییانتخاب و تع یوردا أتیه ،یبا توجه به موضوع دعو زیو ن« داور» طیدر مورد شرا یداور

است که  یجرح داور، تابع مقررات ای« داور» ضیچند جانبه از جمله تعو یها یامور مربوط به داور ریسا -3

 .دو جانبه مقرر شده است یها یداور یبرا

 یمحل داور -14 ماده 

با توافق  ن،یطرف نکهیخواهد بود، مگر ا یداور مجمعدر مقر  یمحل انجام داور ،یداخل یها یدر داور( الف

 .ندینما نییرا تع یگریمحل د حاًیصر

با  یداور مجمعاست و در صورت عدم توافق،  نیبا طرف یانتخاب محل داور یالملل نیب یها یدر داور( ب

 .کند یم نییمحل را تع ن،یطرف یتوجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترس
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 یبازرس ایکارشناسان،  ایشهود  ای نیشور، استماع طرف یبرا تواند یم« داور» ،یالملل نیب یها یدر داور( پ
 یگریطور د نیطرف نکهیجلسه دهد، مگر ا لیبداند تشک یکه مقتض یاسناد و مدارک، در هر محل ایکاال 

 .صادر خواهد شد یدر محل داور یداور یبه هرحال، رأ. توافق کرده باشند

 یزبان داور -13 ماده

اسناد و مدارک مورد استناد به زبان  که یاست و در صورت یفارس ،یزبان داور یداخل یها یدر داور( الف 
 هیآن را ته یمکلف است ترجمه فارس کند، یها استناد مرا ارائه و به آن یمدارک نیکه چن یباشد، طرف یگرید

 .ها را الزم بداندآن یترجمه رسم« داور» نکهیکند، مگر ا میو تسل

خصوص توافق  نیدر ا که یاست و در صورت نیبا طرف یانتخاب زبان داور ،یالملل نیب یها یدر داور( ب

 .کند یم نییرا تع یبا توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داور« داور»حاصل نشود، 

 مواعد ها، هیابالغ اوراق و اخطار -10 ماده

به تعداد  وست،یرا همراه با مدارک پ« داور»و با  گریکدیو مراسالت خود با  حیلوا هیکل دیبا نیطرف( الف
 یداور مجمع رخانهیبه دب ،یداور مجمع ینسخه برا کیداوران، به اضافه  ای« وردا»و  یدعو یها طرف

 .ندینما میتسل

اتخاذ  ایصادر  یدگیرس انیدر جر« داور»و قرارها که  ماتیها، تصم مکاتبات، دستورات و درخواست هیکل( ب

 .شود یم یریگیابالغ و پ ن،یبه طرف یداور مجمع رخانهیو توسط دب قیاز طر کند، یم

 رخانهیتوسط دب یداور یرأ زیامر ابالغ اوراق و ن شود، یارجاع م یداور مجمعکه به  ییها یدر داور( پ

 .و توافق کرده باشند نییابالغ تع یبرا یگرید قیطر نیطرف نکهیمگر ا شود، یانجام م یداور مجمع

 یگرید یهر نشان ای یدر موافقتنامه داور نیاعالم شده طرف یها یاوراق و مکاتبات به نشان هیابالغ کل( ت
فوق در  یها یاز نشان کی چیکه ه یدر صورت. متعاقباً اعالم کرده باشند، به عمل خواهد آمد نیکه طرف

محل  ایمحل تجارت  نیبه آخر اقوجود نداشته باشد، ارسال اور یامکان ابالغ در آن نشان ایدسترس نباشد 
که در پرونده مطروحه سابقه ابالغ داشته باشد، ابالغ شده  یگریبه هر محل د ای ،یسکونت طرف داور

 .شود یمحسوب م
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دورنگار، تلکس، تلگرام، پست  ،ینامه سفارش د،یدر قبال رس لیتحو قیاز طر تواند یامر ابالغ م( ث
اوراق  ریموارد ز در. ردیباشد، انجام گ رندهیکه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گ یکیالکترون

 :شود یمربوط، ابالغ شده محسوب م

 .محرز باشد یداور مجمع ای« داور»آن به مخاطب به نظر  وصولـ 

 .کرده باشد یمربوط، اقدام هیبر طبق ابالغ مخاطبـ 

 .اثباتاً پاسخ داده باشد ای اًینف مخاطبـ 

 .باشد که سابقه ابالغ داشته باشد یبه محل ابالغـ 

 .واقع شود یدر جلسه داور ابالغـ 

 یخیتار ایکرده  افتیاو، برگ مربوط را در ندهینما ایاست که مخاطب  یخیابالغ، همان تار خیتار -13 ماده 
شده محسوب  افتیعرفاً و نوعاً اوراق در ای، ابالغ شده 10ث ماده  ایاست که اوراق مربوط مطابق بند پ، ت 

 .ثبت شده باشد یداور مجمع رخانهیشود و سابقه آن در دب

چنانچه . شود یبدون احتساب روز ابالغ و اقدام، محاسبه م یداور نییآ نیمقرر در ا یها مهلت - 21 ماده 
روز  نیآخر ،یبعد یروز کار نیباشد، نخست یرکاریروز غ ای یرسم لیروز آخر مواعد، در محل ابالغ تعط

داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب  یرکاریغ یو روزها یرسم التیتعط. دیمهلت محسوب خواهد گرد

 .خواهد شد

ماه اضافه  کی باشند، یخارج از کشور م میکه مق ینسبت به اشخاص نامه نییآ نیمقرر در ا یها مهلت به

 .گردد یم

 نیشده در ا ینیب شیها و مواعد پ مهلت تواند یم« داور»که اوضاع و احوال اقتضاء کند،  یدر صورت -21 ماده
 یداور انیخود در جر فیو وظا تیبتواند به مسئول نیاز طرف کیکه هر یکند به نحو دیرا تمد یوردا نییآ

 .عمل کند
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 آن فاتیداور، جرح داور و تشر طیشرا -سوم فصل

 داور یطرف یاستقالل و ب -22 ماده

 یداور یدگیرس انیدر طول جر زیسمت و شروع بکار و ن نیو انتخاب به ا نییتع خیدر تار دیبا« داور»( الف
طرف و مستقل  یب ،یمقرر در موافقتنامه داور طیو شرا یعالوه بر داشتن اوصاف قانون ،یتا زمان صدور رأ

 .نباشد هیدر قض نفعیباشد و ذ

و استقالل خود امضاء و  یطرف یب دییبر تأ یمکتوب مبن یا هیهمزمان با قبول سمت، اعالم دیبا« داور»( ب
را که ممکن است  یاوضاع و احوال ای تیکند و مکلف است هرگونه واقع میتسل یداور مجمع رخانهیبه دب

و  یطرف یب هیچنانچه اعالم. دیمذکور ذکر نما هیمواجه سازد، در اعالم دیبا ترد نیاستقالل او را نزد طرف
را جهت  یو مهلت کند یابالغ م نیمراتب را به طرف رخانهیباشد، دب یاطالعات نیمتضمن چن« داور»استقالل 

در خصوص  یمجمع داور رهیمد ئتیه ن،یپس از وصول نظرات طرف. دینما یم نییاظهار نظر آنان تع

 .کند یاتخاذ م یمقتض میو تصم یدگیرس نیو اظهارات طرف« داور» هیاعالم

 انیدر جر اناًیاوضاع و احوال را که اح ای تیمکلف است هرگونه واقع« داور» زین یپس از شروع داور( پ
 مجمع رخانهیبه دب یصورت کتب  و استقالل او گردد، فوراً و به یطرف یدر ب دیحادث شود و موجب ترد یداور

 .دیاعالم نما نیو به طرف

 موارد جرح داور -29 ماده

و  یطرف ینسبت به ب یموجه دیقابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث ترد یدر صورت «داور»
 یلیتنها به استناد دال نیاز طرف کیهر. اند، نباشد کرده نییتع نیکه طرف یواجد اوصاف ایاستقالل او شود و 

او  نییتع انیدر جر این کرده ییکه خود تع یداور تواند یاند، م از آن مطلع شده« داور» نییکه پس از تع

 .مشارکت داشته، جرح کند

انتخاب نمود و از « داور»به عنوان  توان ینم تـراضی با چند هررا  ریاشخاص ز ،یداخل یها یدر داور   (الف

 :است« داور»موجبات رد و جرح 

 .باشد دیمحل ترد ،یدر موضوع داور شانیو استقالل ا یطرف یکه ب یاشخاص -1
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 .هستند یقانون تیکه فاقد اهل یاشخاص  -2

 .اند محروم شده یدر اثر آن از داور ایدادگاه و  یکه به موجب حکم قطع یاشخاص  -9

 .ییشاغل در محاکم قضا یقضات و کارمندان ادار هیکل -1

 یو منصوب کرد مگر با تراض یمعرف« داور»به عنوان  توان یرا نم ر،یاشخاص ز ،یداخل یها یدر داور( ب

 :نیطرف

 .سال تمام باشد 23ها کمتر از  آن که سن یکسان-1

 .باشند نفع یذ یکه در دعو یکسان -2

 .تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند ینسب ای یاب دعوا قرابت سبباز اصح یکیکه با  یکسان -9

از اصحاب دعوا  یکی ای باشند؛ یاز اصحاب دعوا م یکیمباشر امور  ای لیوک ای لیکف ای میکه ق یکسان  -1

 .ها باشد مباشر امور آن

 .از اصحاب دعوا باشند یکیهمسرشان وارث  ایکه خود  یکسان -3

تا درجه  یسبب ای یکه قرابت نسب یبا اشخاص ایاز اصحاب دعوا  یکیهمسرشان با  ایکه خود  یکسان -4

 .داشته باشند یفریک یحال دعو ایاز اصحاب دعوا دارند، درگذشته  یکیدوم از طبقه سوم با 

از  یکیتا درجه دوم از طبقه سوم او با  ینسب ای یسبب یاز اقربا یکی ایهمسرشان و  ایکه خود  یکسان -3
داشته  یحقوق یتا درجه دوم از طبقه سوم او دعو یسبب ای ینسب اقربای از یکی ایزوجه و  ایاصحاب دعوا 

 .باشد

 .آنان تیکارمندان دولت در حوزه مأمور -0

 داور فهیعدم امکان انجام وظ ایداور به علت قصور  ضیجرح، تعو فاتیتشر -21 ماده

که قصد جرح  یصورت طرف نیا ریدر غ. ندیتوافق نما« داور»جرح  فاتیدر مورد تشر توانند یم نیطرف( الف
جهات رد و جرح  که یدر صورت ایمربوط، « داور» یوصول قبول خیروز از تار 13ظرف  دیرا دارد، با« داور»
 اوضاع و احوال مذکور در  هرگونهاطالع از  خیروز از تار 13حادث شود، ظرف  یداور انیبعداً در جر« داور»
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همزمان کتباً به  یا حهیال یجرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، ط لیدال ،یداور نییآ نیا 29ماده 
و ( شده باشد لیداوران تشک أتیه که یدر صورت)داوران  ریمربوط، سا« داور» ،یداور مجمع رخانهیدب

 .اعالم کند یداور گرید یها طرف

و  نیجرح، در مورد آن اعالم نظر کند و کتباً به طرف افتیدر خیروز از تار 11مکلف است ظرف « داور»( ب
را جرح کرده « داور»که  یطرف رد،یمربوط جرح را نپذ« داور»که  یدر صورت. اطالع دهد یداور مجمعبه 

و  یدگیمراجعه و درخواست رس یمجمع داور رهیمد ئتیهمذکور، به  میروز از ابالغ تصم 21ظرف  تواند یم

 .کند میاتخاذ تصم

به  مجمع رخانهیدب قیراجع به جرح، مراتب را از طر یریگ میقبل از تصم یمجمع داور رهیمد ئتیه( پ
و مهلت مناسب و  دهد یاطالع م یداور أتیه یاعضا ریسا زیداوران مورد جرح، طرف مقابل و ن ای« داور»

داوران در  ای «داور»و  نیاز طرف کیهر یاظهار نظر کتب. کند یم نییا تعه نظهار نظر آجهت ا یمعقول
 .شود یداوران ابالغ م ریو سا نیخصوص جرح به طرف

 اینکند  دایحضور پ یدوبار متوال یدر جلسه داور ایامتناع ورزد و  یاز دادن رأ« داور» که یدر صورت -23 ماده
عدم  ،یطوالن بتیمسافرت، غ لیاز قب یبه علل« داور» که یدر صورت نیچن قصور کند، و هم فهیدر انجام وظ

مراتب را  تواند یم نیاز طرف کیهر اشد،نب فهیو امثال آن، قادر به انجام وظ یماریب ایاشتغال  ،یدسترس
 که صورتی در)داوران  ریمربوط، سا« داور» ،یداور مجمع رخانهیهمراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دب

 .ندیاو را بنما ضیاعالم و درخواست تعو یدعو گرید یها و طرف( شده باشد لیتشک داوری أتیه

نسبت  یمجمع داور رهیمد ئتیهدر خصوص موارد فوق اختالف باشد،  نیطرف نیب که یـ در صورت تبصره

 .کند یم میو اتخاذ تصم یدگیبه موضوع رس

 رهیمد ئتیهاست و  یقطع« داور» ضیتعو ایدر مورد جرح  یمجمع داور رهیمد ئتیه میتصم -24 ماده

 .خود را اعالم کند لیدال ستیمکلف ن یمجمع داور

مادام « داور» فهیعدم امکان انجام وظ ایبه علت قصور « داور» ضیدرخواست تعو ایاعالم جرح،  -23 ماده

 .ستین یو صدور رأ« داور» یدگینشده، مانع از ادامه رس فیتکل نییکه تع
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 نیداور جانش نییتع -20 ماده

او با توافق  یبه علت استعفا ای 23و ماده  29از موارد مذکور در ماده  یکیبه موجب « داور» تیمأمور هرگاه
او  نیفوت داور، جانش ایدرصورت حجر  زیو ن ردیخاتمه پذ ،یگرید یقانون لیبه جهات و دال ایو  ن،یطرف

 .شود یم نییتع داور،در مورد انتخاب  یداور نییآ نیا زیو ن یمطابق مقررات حاکم بر داور

انجام شده تا زمان انتخاب او،  یها یدگیو رس نیطرف حیمکلف است با توجه به لوا نیجانش« داور» -تبصره
 یرا ضرور یقبل یها یدگیاز رس یبخش ایتمام  دیبا ذکر ادله موجه، تجد نکهیرا ادامه دهد، مگر ا یدگیرس

 .بداند

 

 داور تیصالح -چهارم فصل

 تیدر مورد صالح میاتخاذ تصم -23 ماده

 اًینف ،یاعتبار موافقتنامه داور ایدرباره وجود و  نیخود و همچن تیدر مورد حدود صالح تواند یم« داور»( الف
 «داور» اریاخت نیا رشپذی منزله به ،داوری مجمع به دعاوی وارجاع اختالفات . دینما میاثباتاً اتخاذ تصم ایو 

 .بود خواهد

و  شود یم یقرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلق کیاز  یکه به صورت جزئ یشرط داور( ب
نفسه  یندارد و ف یدر شرط داور یریبودن اصل قرارداد، تأث االثر یدر خصوص بطالن و ملغ« داور» میتصم

 .مندرج در قرارداد نخواهد بود یعدم اعتبار شرط داور ایبه منزله بطالن 

صرف . اعالم گردد هیدفاع حهیجواب و ال نیاول میهمزمان با تسل دیبا« داور» تیبه صالح رادیا -91 ماده
 یداور تیاو به صالح رادیمانع از ا نیاز طرف کیتوسط هر« داور» نییمشارکت در تع ایو « داور» نییتع

به محض بروز و اطالع  دیبا ،یداور یدگیرس انیدر جر تیاز حدود صالح« داور»به خروج  رادیا. نخواهد بود
دهد،  صیدر موارد مذکور را موجه تشخ رادیدر ا ریتأخ« داور» که یذلک در صورت از آن، اعالم گردد، مع

 .ردیخارج از موعد را بپذ رادیا تواند یم

 



 

16 

 

 

 

به  دیبا« داور» ،یاعتبار موافقتنامه داور ایبه وجود و  رادیا ایو « داور» تیبه صالح رادیدر صورت ا -91 ماده
« داور» نکهیکند، مگر ا مینسبت به آن اتخاذ تصم ،یدعو تیو قبل از ورود به ماه یامر مقدمات کیعنوان 

موکول  ،یدعو تیدر مورد ماه یدگیرا به رس رادیراجع به ا میو ادله آن، اتخاذ تصم رادیبا توجه به موضوع ا

 .دینما

 یدگیرس نیکه سبب آن در ح تیاز حدود صالح« وردا»خروج  رادیدر مورد ا« داور» میاتخاذ تصم -92 ماده

 .دیبه عمل آ یماهو یدر ضمن رأ تواند یم شود، یحادث م

مذکور مانع  یخود باشد، اعتراض به رأ تیو قبول صالح رادیبر رد ا« داور» یکه رأ یدر صورت -99 ماده

 .نخواهد بود یو صدور رأ یدگیادامه رس

توافق کرده باشند، بر طبق  یگریفصل به نحو د نیدرباره موارد مذکور در ا نیکه طرف یدر صورت -91 ماده

 .آن عمل خواهد شد

 دستور موقت -93 ماده

است، به  یفور فیتکل نییدر امور مربوط به موضوع اختالف که محتاج به تع تواند یم« داور»( الف
جهات  ایمستدل باشد جهت  دیدستور موقت با. دیدستور موقت صادر نما نیدرخواست هرکدام از طرف

 .مشخص شود دیبا یفور فیتکل نییضرورت تع

 یداور مجمع یدستور موقت، به داور یاز اجرا یدر مورد خسارت ناش نیاختالف طرف ایهرگونه ادعا ( ب
 یمکلف است دعوا یصادر شود، متقاض یدستور موقت قبل از شروع داور که یدر صورت. شود یارجاع م

صورت از دستور موقت رفع  نیا ریدر غ دیابالغ دستور موقت طرح نما خیروز از تار 11 خود را ظرف یماهو
 .شود یاثر م

اوراق و اسناد  ایمانند وجه نقد  یمناسب نیدستور موقت، تأم یکه متقاض دیمقرر نما تواند یم« داور»( پ

 .بسپارد یداور مجمعدستور موقت، نزد  یاز اجرا یبه منظور جبران خسارت ناش ینامه بانک ضمانت ایبهادار 

از دستور موقت رفع اثر « داور»بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،  ینیتأم گر،یطرف د چنانچه

 .خواهد کرد
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 یداور نیح ای یقبل از داور ،یو درخواست دستور موقت در موارد استثنائ یمراجعه به محاکم دادگستر( ت
دستور موقت  یتقاضا. نخواهد بود یداور یدگیو مانع از رس ستین یعدول و نقض موافقتنامه داور یبه معنا

به  ریو بدون تأخ یتقاضتوسط م دیدستور صادره با زیو ن نیاز طرف کیتوسط هر  یاز محاکم دادگستر

 .اطالع داده شود مجمع رخانهیدب

در صدور دستور « داور» اراتیاخت رشیبه منزله پذ ،یداور مجمعبه  یـ ارجاع اختالفات و دعاو تبصره

 .باشند یمفاد دستور م تیملزم به رعا نیمناسب است و طرف نیموقت و اخذ تأم

 

 یداور یدگیرس -پنجم فصل

 «داور»پرونده به  میتسل -94 ماده

 مجمع رخانهیداوران، دب ایداور  یو اخذ قبول یداور أتیه لیتشک ایواحد « داور»پس از انتخاب  بالفاصله
 یداور یها نهیآن قسمت از هز نکهیمشروط بر ا دهد، یآنان قرار م اریدر اخت یدگیپرونده را جهت رس یداور

 .شده باشد هیمرحله مطالبه کرده است، تأد نیدر ا رخانهیکه دب

 یاداره داور -93 ماده

 .داوران، با سرداور خواهد بود أتیه لیبر عهده داور واحد و در صورت تشک یداور انیاداره جر( الف

و منصفانه باشد و با لحاظ مدت  طرفانه یمساوات، ب تیبا رعا دیبا نیو داور با طرف یداور مجمعرفتار ( ب

 .داده شود لیدفاع و ارائه دال ایطرح ادعا  یبرا یبه هرکدام از آنان فرصت کاف یداور

 هندینما ای لیوک یمعرف -90 ماده

 .دینما یمشاور انتخاب و کتباً معرف ای ندهینما ای لیخود وک یبرا تواند یم نیاز طرف کی هر

 یو برنامه زمان بند یقرارنامه داور -93 ماده

و  حیلوا نیروز بر اساس آخر 13ظرف  رخانه،یگرفتن پرونده از دب لیمکلف است پس از تحو« داور»( الف
 نیا تواند یم رخانهیدب. دینما میرا تنظ «یقرارنامه داور» شان،یو عنداالقتضاء با حضور ا ن،یاظهارات طرف

 .کند دیموجه باشد، تمد دیکه با« داور»مدت را به درخواست 
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 :باشد ریمشتمل بر موارد ز دیبا یداور قرارنامه

 .نینام و مشخصات کامل طرف -1

 .به آن جا ارسال شود دیبا یداور انیها و مراسالت در جر که ابالغ نیاقامتگاه طرف ینشان -2

مرحله ممکن  نیکه در ا یو تا حدود شانیاز ا کیو خواسته هر  نیاز ادعاها و مدافعات طرف یخالصه ا -9
 .و خواسته متقابل یباشد، ذکر مبلغ خواسته اصل

 .شوند یریگ میتصم دیکه با یمحل نزاع و موضوعات ریدر صورت امکان، تحر  -1

 .داوران ای« داور»امتگاه اق ینام و مشخصات و نشان  -3

 .(یالملل نیب یها یدر داور) یو زبان داور یمحل داور -4

 .یحاکم بر موضوع دعو یو قواعد حقوق نیقوان -3

 نییبه داور، نحوه تع یمدت داور دیو تمد نییتع یبرا اریاخت ضیتفو لیاز قب« داور» اراتیذکر اخت  -0
انصاف، نحوه صدور  ایبر اساس صلح و سازش  یصدور رأ اریکارشناس، نحوه استماع کارشناس و شهود، اخت

 .دستور موقت یمناسب برا نیدستور موقت و نحوه اخذ تضم

 .الزم باشد یداور قیحل و فصل اختالف از طر یکه برا یگریو موضوع د اریهرگونه اخت -3

 .برسد« داور»ها و  طرف یبه امضا دیبا یقرارنامه داور( ب

به او  ایآن امتناع ورزد،  یاز امضا ای یقرارنامه داور میها از مشارکت در تنظ از طرف کیاگر هر ( پ
با . کند میتسل یداور مجمعبه  دییرا پس از امضاء جهت تأ یقرارنامه داور دیبا« داور»نباشد،  یدسترس

 .ابدی یادامه م یان داوریجر ،یداور مجمعآن توسط  دییتأ ایماده  نیمطابق ا یقرارنامه داور یامضا

در اسرع وقت ممکن پس از  ای یقرارنامه داور میتنظ نیح دیبا« داور» ،یالملل نیب یها یدر داور -11 ماده
و  میرا مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظ یرا که در نظر دارد داور یبرنامه زمان بند نیآن، با مشورت طرف

 مجمعو  نیبه طرف دیبا یزمان بند رنامهدر ب رییهرگونه اصالح و تغ. ارسال کند یداور مجمعو  نیطرف یبرا

 .اطالع داده شود
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 دفاع ایاصالح ادعا  -11 ماده

از  ریبه غ یدیجد یادعا تواند ینم نیاز طرف کی چیمقرر نشده باشد، ه یگرید بیترت نیطرف نیب چنانچه
اوضاع  ریو سا دیجد یادعا تیبا توجه به ماه« داور»مگر آنکه . ذکر شده، طرح کند یآنچه در قرارنامه داور

در هرحال، . ندهد صیتشخ گرینسبت به طرف د ضیتبع ای یدگیدر رس ریو احوال، آن را موجب تأخ

 .داده شود ییبه طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گو دیدفاع با ایادعا  لیتکم ایدرصورت اصالح 

 انون حاکمق -12 ماده

 .دهد رأیقابل اعمال  حقوقی مکلف است براساس قانون و قواعد« داور»( الف

 نیطرف که یرا اعمال کند و در صورت نیمکلف است قانون منتخب طرف« داور» یالملل نیب یها یدر داور( ب
دهد قانون مناسب را  صیمناسب تشخ« داور»که  یقانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارض

 .دهد یو مطابق آن رأ نییتع

آن کشور است و  یماهو نیبه منزله ارجاع به قوان رد،یکشور به هر نحو که صورت گ کیقانون  نییتع( پ

 .توافق نموده باشند یگریطور د نیمگر طرف شود، یشامل حل تعارض آن نم

را  ربط یذ یو عرف و عادت تجار ردیبگ میتصمموارد، مطابق مفاد قرارداد  هیمکلف است در کل« داور»( ت

 .کند تیرعا

 یاریاخت نیچن حاًیصر نیدهد که طرف یو انصاف رأ یحق دارد براساس کدخدا منش یدر صورت« داور»( ث

 .به او داده باشند

 یدگیجلسه استماع و رس -19 ماده

ذلک در  مع شود، یانجام م« داور»نظر  ریز حی، هرگونه تبادل لوا«داور»پرونده به  میپس از تسل( الف
 تواند یم ستین شتریب حیبه تبادل لوا یازیدهد که با توجه به موضوع پرونده، ن صیتشخ« داور» که یصورت

 .صادر کند یو رأ یدگیو اسناد و مدارک موجود در پرونده، رس حیبراساس لوا

مالحظه اصول اسناد و مدارک  ای نیاز طرف حیبا توجه به موضوع پرونده، اخذ توض« داور» که یدر صورت( ب
 جلسه، صادر و به  لیو ساعت تشک خیجلسه استماع را با ذکر محل، تار لیدستور تشک تواند یرا الزم بداند، م
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جلسه  لیدرخواست تشک اسبدر زمان من نیاز طرف یکیکه  یبه هر حال، در صورت. ابالغ کند نیطرف
 ایموضوعات  یدگیرس لیتسه یبرا تواند یم« داور». جلسه را برگزار کندمکلف است « داور» د،یاستماع نما

 .ارسال کند نیطرف یو برا نییدر جلسه استماع پاسخ داده شود، تع دیکه با یسؤاالت

را  نیمستندات طرف ایاموال و  ریسا نهیمعا ایکاال و  یبازرس یبرا یدگیجلسه رس لیتشک« داور»چنانچه ( پ
ابالغ  ابند،یحضور  دیکه با یاشخاص ریو سا نیو به طرف نییموعد و مکان جلسه را تع دیبداند، با یضرور

 .کند

شور را در هر  ایمستندات  ایاموال  یجلسات استماع، بازرس ن،یپس از مشورت با طرف تواند یم« داور»( ت

 .توافق کرده باشند یگریطور د نیدهد، مگر طرف لیبداند تشک یکه الزم و مقتض یمحل

بر خالف آن توافق  یبه طور کتب نیاست، مگر آنکه طرف یرعلنیغ یداور یدگیجلسات استماع و رس (ث

 .و اطالعات محرمانه، اقدامات الزم را به عمل آورد یحفظ اسرار تجار یبرا دیبا« داور»به هر حال، . کنند

از  کیو هر  شود یم لیآنان تشک ندگانیو نما ءوکال ای نیو استماع با حضور طرف یدگیجلسات رس( ج

 .همراه داشته باشد ز،یمشاور خود را ن تواند یم نیطرف

ادله و مستندات  ای حیابالغ کند لوا نیاز طرف کیبه هر  ،یدگیرس انیهر زمان در جر تواند یم« داور»( چ

 .دیدعوت نما حیتوض یادا یرا برا شانیا ایارائه کنند  یلیتکم

 و مدارک حیلوا میقصور در تسل -11 ماده

« داور»نکند و  میو مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسل حیچنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوا( الف

 .را صادر خواهد کرد یبدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داور یاز خوانده هم نتواند رأ حیبا اخذ توض

 حهیکه خواهان از دادن ال یدر صورت نیهمچن د،یقصور نما هیدفاع حهیکه خوانده از دادن ال یدر صورت( ب
 یقبول ادعا ینفسه به معنا یقصورها ف نیا نکهیکند، بدون ا یتقابل خوانده خوددار یبه دعوا هیجواب

 میو تصم یدگیرس پروندهبر اساس مدارک موجود در « داور»شود  یمتقابل خوانده تلق یدعوا ایخواهان 

 .اتخاذ خواهد کرد یمقتض
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ارائه اسناد و مدارک و  ایبا وجود ابالغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و  نیاز طرف کیاگر هر( پ
 یدگیبر اساس مدارک موجود رس تواند یم« داور»کند،  یظرف مهلت مقرر، خوددار شیادله مورد استناد خو

حاضر  ح،یتوض یادا یبرا یقبلدعوت  رغمیعل نیاز طرف کی چیه که یدر صورت. اتخاذ کند یمقتض میو تصم
صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر  یرأ یدعو تیدر ماه حیهم نتواند بدون اخذ توض« داور»نشوند و 

 .شود یم

 شهادت -13 ماده

قبل  دیمدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، با ایجهت اثبات ادعا  نیاز طرف کیهر که یدر صورت( الف
را  یو ارتباط آن با موضوع داور شانیجلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ا لیاز تشک

مقرر « داور» ،یشهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعو یمؤّدا ریدر صورت احراز تأث. کند میکتباً، تسل
به عمل و شهود جهت استماع شهادت دعوت  نیو از طرف نییاستماع شهادت تع یبرا یا جلسه کند یم
که شهود را در جلسه استماع حاضر  شود یو به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده م آورد یم

 .شود یاستناد کننده خارج م لیدر صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دال. کند

شهود قابل احراز باشد،  یامضاامضا شده که صحت  ینامه کتب به صورت شهادت تواند یشهادت شهود م( ب

 .گردد میتسل

شهود  ایاز شهود خود « داور»تحت نظارت  ،یدگیدر جلسه استماع و رس تواند یم نیاز طرف کیهر ( پ
را  ییها رأساً پرسش تواند یم زین« داور»و  دیباشد، مطرح نما هیرا که مرتبط با قض ییها طرف مقابل پرسش

 .عمل آورد از شهود به

 یدادرس نییمندرج در قانون آ تیفیبه ک یداخل یها یشهود و موارد جرح شاهد در داور یها تیصالح( ت
ارزش  یابیاست و ارز یتابع مقررات حاکم بر داور یالملل نیب یها یاست و در داور 1933مصوب  یمدن

 .است« داور»با  یشهادتنامه کتب ایشهادت شهود  یاثبات

 ارجاع امر به کارشناس -14 ماده

موضوع را به  ن،یاز طرف کیبه درخواست هر  ایکه الزم بداند رأساً و  یدر موارد تواند یم« داور»( الف
  اریهرگونه اطالعات مرتبط را در اخت نیچند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرف ای کی یکارشناس
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 نهیانجام معا یاموال و امکنه برا ریاس ایاو را به مدارک مربوط، کاال  یکارشناس قرار دهد و موجبات دسترس
آن  یها نهیدستمزد کارشناس و هز. اند توافق کرده یگریطور د نیطرف نکهیفراهم آورد مگر ا ،ینیو بازب

کارشناس را  یها نهیدستمزد و هز ،یکارشناس یمتقاض که یاست و در صورت یکارشناس یبرعهده متقاض

 .شود یاو خارج م لیاز عداد دال یکارشناس زد،نپردا کند یم نییتع« داور»که  یظرف مهلت

 یدگیرس ینتواند بدون انجام کارشناس« داور»باشد، و « داور»و نظر  صیبه تشخ یهرگاه قرار کارشناس( ب
است و چنانچه  نیبالمناصفه برعهده طرف یکارشناس یها نهیکند، پرداخت دستمزد و هز میو اتخاذ تصم

و اتخاذ  یدگیرس یکارشناسهم نتواند بدون انجام « داور»را نپردازند و  یرشناسکا نهیدستمزد و هز نیطرف

 یدر صورت عدم پرداخت سهم هزینه کارشناس .کند یقرار ابطال دادخواست را صادر م« داور»کند،  میتصم
طرف دیگر می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم طرف ممتنع را   توسط هر یک از طرفین،

 .بپردازد

 یکیبخواهد و درصورت درخواست  یلیتکم هیاز کارشناس نظر تواند یالزم بداند، م« داور»که  یدرصورت( پ
و  حیتوض یادا یبرا یگزارش کتب میدپس از تق دیالزم بداند، کارشناس با« داور»که  یدرصورت ای نیاز طرف

 .پاسخ سؤاالت در جلسه استماع شرکت کند

روز از  11در خصوص آن دارند ظرف  یتا چنانچه اظهار نظر شود یابالغ م نیبه طرف یکارشناس هینظر( ت

 .ندیابالغ، اعالم نما

دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به  ایادعا  هیدر مقام توج تواند یم نیاز طرف کیهر( ث
در جلسه  شانیا هیاستماع نظر یکارشناسان مورد نظر خود را برا ایکارشناس  ایکند و  میتسل حهیال مهیضم
با  ن،یاز طرف کیکارشناس منتخب هر هینظر یارزش اثبات یابیارز. کنند یخود، معرف نهیبه هز یدگیرس

 .است« داور»

و به هرحال، هنگام صدور  شود یم نییتع ربط، یذ یها کارشناس با توجه به تعرفه یها نهیدستمزد و هز (ج

 .محسوب خواهد شد یداور یها نهیجزو هز یرأ
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 ورود شخص ثالث -13 ماده

از  یکیخود را در محق شدن  ایقائل باشد و  یخود مستقالً حق یبرا یدر موضوع داور یشخص ثالث هرگاه
 نکهیشود، مشروط بر ا یاعالم نشده است وارد داور یدگیمادام که ختم رس تواند یبداند، م نفع یذ نیطرف

واقع  نیکدام از طرف چیه رادیا وردم یو ورود و ردیرا بپذ یداور نییشده و آ نییتع« داور» ،یموافقتنامه داور
نخست در آن مورد اظهار نظر « داور» د،ینما رادیبه ورود شخص ثالث ا نیاز طرف یکیکه  یدر صورت. نشود

 .است یقطع یو میخواهد نمود و تصم

 

                                                                                       ی  و صدور رأ یدگیختم رس -ششم فصل

 یدگیختم رس -10 ماده

اند،  ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده یو معقول برا یاز فرصت کاف نیطرف نکهیپس از احراز ا« داور»( الف
پس از اعالم ختم . دینما یم یرا اعالم و مبادرت به اصدار رأ یدگیختم رس 13مفاد ماده  تیو با رعا

 .دقابل طرح و ارائه نخواهد بو یدیو مدرک جد لیدل ای حهیال چیه ،یدگیرس

صدور  یکه معد برا ییدعوا کیبا تفک( یو طار یاعم از اصل) یدر صورت تعدد دعاو تواند یم« داور»( ب
 یرا نسبت به دعو یدگیو رس دینما یرا اعالم و مبادرت به صدور رأ یدگیباشد، نسبت به آن ختم رس یرأ

 .ادامه دهد گرید یدعاو ای

را قبل از  یداور یرأ سینو شیپ ،یدگیروز پس از اعالم ختم رس 21مکلف است حداکثر ظرف « داور»( پ
 که یدر صورت. کند میتسل یداور مجمع رخانهیبه دب یداور نییآ نیا 39امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 

 دیتمد بار کیمذکور را  مدت ر،یو موجبات تأخ لیبا ذکر دل تواند یالزم داشته باشد، م یشتریمهلت ب« داور»

 .کند

 یمهلت صدور رأ -13 ماده

 یقبول خیسه ماه از تار شود یارجاع مداوری  مجمعکه به  ییها یمدت داور ،یداخل یها یدر داور( الف
 مدت مذکور ولو  دیتمد. توافق کرده باشند یگریطور د نیطرف نکهیاست مگر ا نیو اطالع به طرف« داور»
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الزم به ذکر است . شود نییمشخص و تع یدیمدت جد نکهیبالمانع است، مشروط به ا نیکراراً، با توافق طرف
به مدت هر بار داور می تواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه نسبت به تمدید مدت داوری حداکثر تا دو بار 

 .اقدام نماید یمجمع داور رهیمد ئتیهسه ماه پس از موافقت 

طبق ماده  یشدن قرارنامه داور یینها خیماه از تار 4مکلف است ظرف « داور» یالملل نیب یها یدر داور( ب
اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت  که یدر صورت. صادر کند یو رأ یدگیرس ،یداورآیین  نیا 93

 .اعالم کند یداور مجمع رخانهیو دب نیرا به طرف دیمکلف است مراتب تمد« داور»شود،  دیمذکور تمد

 نیبر سازش طرف یمبتن یرأ -31 ماده

به درخواست « داور»دهند،  صلهیسازش ف قیاختالفات خود را از طر ،یدگیرس انیدر جر نیچنانچه طرف( الف
 یبه صورت گزارش اصالح ،یدعو صلهیسازش و نحوة ف طیمراتب وقوع سازش را همراه با شرا نیطرف

 .کند یصادر م یو قرار سقوط دعو دینما یصادر م یسازش یو رأ میتنظ

 .االجرا است و الزم یقطع نیطرف یبرا شود، یکه به صورت فوق صادر م یسازش یرأ( ب

 داوران أتیتوسط ه میاخذ تصم -31 ماده

و  خیاز تار دیبا یداور أتیه یاعضا د،یآ یعمل م از داوران به یأتیه لهیبه وس یدگیکه رس یدر موارد( الف

 .مطلع باشند شود، یم لیتشک یصدور رأ ایو مشاوره و  یدگیرس یکه برا یمحل جلسه ا

در . توافق کرده باشند یگریطور د نیطرف نکهیآراء، معتبر است، مگر ا تیبا اکثر« داوران أتیه» میتصم( ب

 .کند یرا صادر م یرأ ییبه تنها (سر داور) یداور أتیه سیحاصل نشود، رئ تیاکثر که یصورت

از  اینکند  دایحضور پ یدو جلسه متوال ایداوران استعفا کند  أتیه یاز اعضا یکیکه  یدر صورت -تبصره
 گرید« داور»دو  نیخواهند داد و چنانچه ب یو رأ یدگیبه موضوع رس گریدو عضو د د،یامتناع نما یدادن رأ

 یمستعف« داور» یبه جا یگرید« داور» نامه نییآ نیطبق مقررات ا یداور مجمعاتفاق نظر حاصل نگردد، 

 .توافق کنند یگریطور د نیطرف نکهیمگر ا د،ینما یانتخاب و منصوب م ب،یغا ایممتنع  ای
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 یرأ یشکل و محتوا -32 ماده

نفر باشد،  کیاز  شیب« داور»که  یدر مورد. برسد« داور» یباشد و به امضا یکتب دیبا یداور یرأ( الف
در  یداور أتیه گرید یاعضا یعلت عدم امضا نکهیخواهد بود، مشروط بر ا یداوران کاف تیاکثر یامضا

توافق  گریطور د نیرفمگر ط شود، یم مهیضم یجداگانه هر داور، به رأ اینظر مخالف . ذکر شود یبرگ رأ

 .کنند

 ییبخش اجرا»و « داور یمتن رأ» ،«یدگیرس انجری صهخال»، «مقدمه»مشتمل است بر  یداور یرأ( ب
 «یرأ

 ن،یطرف یمشخصات و نشان ،یدگیو محل رس ،یرأ خیشامل شماره پرونده، شماره و تار یرأ« مقدمه»  -1

 .خواهد بود ینام داور و خواسته دعو

جلسات  ایو مذاکرات جلسه  نیاز اظهارات طرف یا مشتمل است بر خالصه «یدگیرس انیخالصه جر» -2

 .صورت گرفته است لیدال یو بررس اتیکه به منظور احراز واقع یاقدامات زیاستماع ون

ها  بر آن یکه رأ یلیدال هیکل زیو خواسته و ن یدعاو ای یدعو مشتمل است بر ذکر موضوع «یمتن رأ» -9
 31طبق ماده  یسازش یرأ ایذکر نشود  یرأ لیتوافق کرده باشند که دال نیطرف نکهیاست مگر ا یمبتن

 .صلح و سازش صادر شده باشد یها طرف یبرا« داور» اریبراساس اخت ایباشد 

 زیو ن نیطرف اتینسبت به خواسته و دفاع« داور»منجز  صیمشتمل است بر تشخ «یرأ ییبخش اجرا »-1

 .به عمل آورند یرأ ییمطابق بخش اجرا دیبا یدعو ربط یذ یها که طرف یو اقدامات فینسبت به تکال

 .باشد یداور نییآ نیا 14طبق ماده  یو محل داور خیتار یحاو دیبا ،یداور یرأ  -3

 و ابالغ آن یداور یرأ سینو شیپ یبررس -39 ماده

قبل  دیبا« داور» ،یداور نییآ نیا زیو ن یقانون فاتیتشر تیاز رعا نانیو حصول اطم یبه منظور بررس( الف
مقررات  تیبا رعا مجمع رخانهیو دب دینما میتسل یداور مجمع رخانهیآن را به دب سینو شیپ ،یرأ یاز امضا

 تواند یم یمجمع داور رهیمد ئتیه. کند یم مطرح یمجمع داور رهیمد ئتیهجلسه  نیدر اول مجمع یداخل
 را به نکات « داور»مداخله کند، توجه  یریگ میاز نظر تصم« داور» اراتیعمل و اخت یبدون آنکه در آزاد
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است، لکن مکلف است  ریّمخ یرد نکات ماهو ایدر قبول « داور». کند یادآوریجلب و  یماهو ایو  یشکل
 یرأ سینو شیپ دییپس از تأ. کند تیرا رعا یشکل لیدرباره مسا مجمع یمجمع داور رهیمد ئتیهنظرات 

 .باشد یآن م یمجاز به امضا« داور» ،یاز لحاظ شکل یمجمع داور رهیمد ئتیهتوسط 

 دیدر دفتر ثبت آراء با ق یداور مجمع رخانهیفوق صادر و امضاء شده، توسط دب بیکه به ترت یداور یرأ( ب
 رخانهیبه مهر دب یدرج و صفحات رأ یرأ یفوق بر رو خیو شماره و تار شود یصدور، ثبت م خیشماره و تار

 یر مصدق آن که دارایدر پرونده ضبط و تصو یداور ینسخه اصل رأ. ممهور خواهد شد یداور مجمع
اخت پرد یداور یها نهیهز هیاعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد، مشروط به آن که کل

 .شده باشد

 یرا یاجرا تیو قابل تیقطع -31 ماده 

 .االجراست الزم یاست و پس از ابالغ طبق مقررات قانون یقطع« داور» یرأ( الف

و  یصادره را قطع یداور یکه رأ شوند یمتعهد م نیطرف ،یداور مجمع قیاز طر یداور رشیبا پذ( ب

 .ندیاجرا نما ریاالجرا دانسته و بدون تأخ الزم

 نیقوان ریو سا 1933مصوب  یمدن یدادرس نییتابع مقررات آ یداخل یها یدر داور یداور یرأ یاجرا( پ
حسب مورد، تابع مقررات قانون  ،یالملل نیب یها یاست، و در داور یاحکام داور یدر باب اجرا ربط یذ

مصوب  یخارج یاحکام داور یدر مورد اجرا ورکیوین ونیکنوانس ای 1934مصوب  یالملل نیب یتجار یداور

 .باشد یم 1901

 یختم داور -33 ماده

 :گردد یمتوقف م ای افتهیخاتمه  ریدر موارد ز« داور» میبه موجب تصم ای یبا صدور رأ یداور یدگیرس

 یبرا« داور»و  دیخوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نما نکهیاسترداد دعوا توسط خواهان، مگر ا( الف

 .احراز کند یدر ادامه داور یو موجه ینفع قانون یو

 .گرید لیبه هر دل یدگیعدم لزوم ادامه رس ایعدم امکان و ( ب

 .یداور یدگیبر ختم رس نیتوافق طرف( پ
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 .باشد یقیشخص حق که یدر صورت یدعو نیاز طرف یکیحجر  ایفوت ( ت

باشد،  یشخص حقوق که یدر صورت یدعو نیاز طرف یکی یدر صورت ورشکستگ یداخل یها یدر داور( ث
 یها یدر داور. گردد یمتوقف م یداور هیتصف ریمد نییقانون تجارت تا تع 113و  110مطابق مقررات ماده 

 .موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع است یالملل نیب

 یداور یابالغ رأ -34 ماده

ابالغ خواهد شد، مشروط بر آنکه  نیبه طرف یداور مجمع رخانهیتوسط دب یداور یپس از امضاء، رأ( الف

 .پرداخت شده باشد یداور مجمعبه  یداور یها نهیهز

 ای نیطرف اریشده باشد، فقط در اخت قیتصد رکلیکه توسط دب یرأ یدر صورت در خواست، نسخ اضاف( ب

 .آنان قرار خواهد گرفت ندگانینما

 ها وهیش ریبه سا یاز ابالغ رأ نیطرف یداور نییآ نیمذکور در ا باتیمطابق ترت یداور یبا ابالغ رأ( پ

 .ندینما یصرف نظر م

 یلیتکم یرأ ؛یرأ ریو تفس حتصحی –33 ماده 

مصوب  یمدن یدادرس نییقانون آ 103ماده  تیبا رعا تواند یم نیاز طرف کیهر  یداخل یها یدر داور( الف
 خیروز از تار 21مکلف است ظرف « داور». دینما یلیتکم یصدور رأ ای یرأ ریتفس ایاصالح  یتقاضا 1933

 .دینما میمذکور نسبت به آن اتخاذ تصم یتقاضا

درخواست اصالح  یابالغ رأ خیروز از تار 91ظرف  تواند یم نیاز طرف کیهر یالملل نیب یها یدر داور( ب
 یدرخواست رأ ای دیرا بنما یو رفع ابهام از رأ ریتفس ایاشتباهات مشابه  ایاشتباه در محاسبه  ،یپیتا ،ینگارش

 یدر مورد درخواست رأ. کند طرحمسکوت مانده م یدر رأ یکه اقامه شده ول یینسبت به ادعا یلیتکم
 یکند و در مورد درخواست رأ میدرخواست اتخاذ تصم خیروز از تار 91ظرف مدت  دیبا «داور»یاصالح

در . صادر کند یلیتکم یروز رأ 41 ظرف دیدهد با صیآن را موجه تشخ« داور» که یدرصورت یلیتکم
 ریتفس ای یروز نسبت به اصالح رأ 91ظرف  اشد،شده ب یابهام رأ ایرأساً متوجه اشتباه « داور» که یصورت

 .آن اقدام خواهد کرد
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 یداور مجمع رخانهیبه دب یدر نسخ کاف دیبا یلیتکم یصدور رأ ای یرأ ریتفس ایدرخواست اصالح ( پ
 نییجهت اظهار نظر او تع یو مهلت معقول کند ینسخه را به طرف مقابل ابالغ م کی رخانهیشود و دب میتسل

 .دینما یم

 زین یلیتکم ای یریتفس ،یاصالح یدر مورد رأ یداور نییآ نیا 34و  31-39-32-31مقررات مواد ( ت

 .االجرا است الزم

 

 یداور یها نهیهز -هفتم فصل

 

 یداور یها نهیهز -30 ماده

حل و فصل اختالفات، در هر مورد موکول به  یو استفاده از خدمات آن برا یداور مجمعمراجعه به ( الف
و  یداور یها نهیمربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هز نامه نییاست که مطابق آ ییها نهیپرداخت هز

 .شود یم افتیمحاسبه و در ،یتعرفه آن در زمان طرح دعو

 مجمع رکلیدب ،یداور نییآ نیطبق ا هیاول حیو همزمان با تبادل لوا یاورخواست درپس از وصول د( ب
 یداور یها نهیهز نامه نییرا طبق تعرفه مندرج در آ یداور های نهیبا توجه به مبلغ و نوع خواسته، هز ،یداور

را  یروز، مبلغ 13که ظرف مهلت  دیو همزمان از خواهان مطالبه نما کند یابالغ م نیو به طرف نییتع
بابت  پردازد، یپرداخت که خواهان م شیمبلغ پ. بپردازد مجمع رخانهیبه دب ها نهیهز پرداخت شیعنوان پ به

 .منظور و کسر خواهد شد ،یداور یقطع یها نهیسهم او از هز

 لیتعد یمبلغ و نوع خواسته در طول داور رییرا، با توجه به تغ یداور یها نهیهز تواند یم یداور مجمع( پ

 .کند

مبلغ  تواند یم رکلیمتقابل هم طرح شده باشد، دب یادعا ،یاصل یکه عالوه بر ادعا یدر موارد( ت
هر  صورت نیدر ا. دینما نییمتقابل را جداگانه تع یو ادعا یاصل یاز ادعا کیبابت هر  یداور یها نهیهز

 .بپردازد یداور مجمع رخانهیخود را به دب یمربوط به ادعا یها نهیهز دیطرف با
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در مواردی که تعیین هزینه داوری نیاز به بررسی تخصصی داشته باشد دبیر کل هزینه ای به صورت ( ث
علی الحساب برای ثبت درخواست داوری تعیین می نماید و تعیین هزینه داوری را به داور یا هیئت داوری 

ن هزینه داوری به صورت واگذار می نماید که هیئت داوری موظف است در اولین جلسه خود نسبت به تعیی
علی الحساب اتخاذ تصمیم نماید که ادامه جریان داوری منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه داوری اعالم 

 .شده می باشد

بر عهدة خواهان ( الزحمه داوران و حق یادار نهیهز) یداور مجمعدر  یداور یها نهیپرداخت هز -33 ماده 
قسمت خواسته و در صورتی که خواهان در  دبپرداز مجمع رخانهیبه دب ،یتا قبل از صدور رأ دیاست که با

درخواست داوری خود مطالبه هزینه داوری را نیز کرده باشد داور مکلف است این امر را در رأی خود لحاظ 
 .نماید و داور یا داوران می توانند خوانده را به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه داوری محکوم نمایند

با  تواند یم رکلید، دبظرف مهلت مقرر امتناع ورز یداور یها نهیاز پرداخت هز خواهانچنانچه  -41 ادهم 
 یروز نباشد برا 11که کمتر از  یمهلت دیبا رکلیصورت دب نیدر ا. را متوقف کند یدگیرس« داور»مشورت 

به منزله استرداد  لتمه نیظرف ا یداور یها نهیعدم پرداخت هز. بدهد نیبه طرف ها نهیپرداخت هز
پرداخت نشده است، بدون  یمطالبه ول نهیآن هز یمتقابل است که برا ای یاصل یدادخواست مربوط به دعوا

 .باشد دیجد یدادخواست داور یمتقابل ط ای یاصل یمانع از طرح دعو نکهیا

ابالغ قابل اعتراض است و  خیروز از تار 21موارد ظرف  لیقب نیدر ا یداور مجمع میتصم -41 ماده

 .است یداور مجمع هیئت مدیرهبه آن با  یدگیرس

 یداور یها نهیدر خصوص هز میاتخاذ تصم -42 ماده 

شامل  نیو همچن یداورمجمع  یادار یها نهیالزحمه داوران و هز شامل حق یداور یها نهیهز( الف

 .کند یم جابیا یداور انیاست که جر یو مخارج متعارف حقوق یکارشناس نهیالزحمه و هز حق

آن  میکند و در مورد تسه نییرا تع یداور یها نهیهز فیتکل یداور میتصم ای یضمن رأ دیبا« داور»( ب
کرده باشند،  یتوافق ها نهیهز میدرباره نحوه تسه نیطرف که یدر صورت. کند میاتخاذ تصم ن،یطرف نیب

 .دیمکلف است آن را ملحوظ نما« داور»
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 مقررات متفرقه -هشتم فصل

 

الزم را معمول خواهد داشت  یها یو همکار یمساع هیکل یداور مجمعالزم باشد،  که یدر صورت -49 ماده

 .با سهولت اجرا شود یداور یتا رأ

 ای اراتیاخت یداور نییآ نیکه در ا یموارد هیمقرر شده باشد، در کل یگریکه طور د یجز در موارد -41 ماده
 نیاست، مگر مطابق ا مجمع رکلیانجام آن بر عهده دب ایشده، اعمال  ینیب شیپ یداور مجمع یبرا یفیوظا

 .باشد یداور مجمع هیئت مدیره تیانجام آن در صالح یداور نییآ

 تیاز مسئول تیمعاف -43 ماده

و  یداور نییآ نیمقررات ا یاجرا ثیو داوران، از ح یداور مجمعو کارکنان  رکلیدب هیئت مدیره، تیمسئول
 یگرید تیمسئول هیچگونه مقرر شده و ربط یذ نیهمان است که به موجب قوان یداور یها نهیهز نامه نییآ

 .نخواهد بود شانیمتوجه ا

 یقاعده کل -44 ماده

، «داور»و  هیئت مدیره ،یداور مجمعنشده،  فیتکل نییتع حاًیصر نامه نییآ نیکه در ا یبه موضوعات نسبت
و  1933مصوب  یدادرس نییو مقررات باب هفتم قانون آ رسالت تشکیل مجمع داوریحسب مورد، مطابق 

 .عمل خواهند کرد یداور نییآ نیروح ا نیو هم چن 1934مصوب  یالملل نیب یتجار یقانون داور زین

 


