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 قانون داوری تجاری بین المللی

 

 عمومی مقررات - اول فصل

 

 تفسیر قواعد و تعاریف - 1 ماده

 :باشدمی ذیل قرار به است رفته کار به قانون این در که اصطالحاتی تعریف

 حقوقی ای حقیقی اشخاص یا شخص بوسیله دادگاه از خارج در متداعیین بین اختالف رفع از است عبارت " داوری " - الف

 .انتصابییا و الطرفینمرضی

 ایران بعهت ایران قوانین موجب به داوری موافقتنامه انعقاد زمان در طرفین از یکی اینکه از عبارتست المللیبین داوری - ب

 .نباشد

 رابطه چند یا یک مورد در که اختالفاتی از یابعضی تمام آن موجب به که طرفین بین است توافقی "داوری موافقتنامه " - ج

 موافقتنامه. شودمی ارجاع داوری به آید، پیش است ممکن یا آمده وجود به قراردادی غیر یا قراردادیاز اعم معین حقوقی

 .باشد جداگانه قرارداد صورت به یا و قرارداددر داوری شرط صورت به است ممکن داوری

 .است داوران هیات یا و واحد داور از اعم "داور " - د

 .باشدمی ایران اسالمی جمهوری قضایی تشکیالت دادگاههای از یکی قانون این در "دادگاه" از منظور -ه

 مشمول بمرات باشد، شده اشاره شود حاصل بعد که توافقی یا طرفین بین موجود توافق به قانون این در که موردی هر در - و

 .بود خواهد نیز توافق آندر مصرحه داوری مقررات
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 اجرا قلمرو - 2 ماده

 مالی، امور بیمه، نقل، و حمل خدمات، و کاال فروش و خرید از اعم المللیبین تجاری روابط در اختالفات داوری -1

 مقررات قمطاب مشابه فعالیتهای و پیمانکاری کاری،العملحق نمایندگی، فنی، همکاریهای گذاری،سرمایهای،مشاوره خدمات

 .پذیرفت خواهد صورت قانون این

 جعدرمرا اینکه از اعم را خود المللیبین تجاری اختالفات داوری توانندمی دارند دعوا اقامه اهلیت که اشخاصی کلیه -2

 رجاعا داوری به قانون این مقررات طبق تراضی، با باشد که مرحله هر در طرح صورت در و باشدنشده یا شده طرح قضایی

 .کنند

 

 هااخطاریه و اوراق ابالغ - 4 ماده

 طرق از یکی به باشد، نگرفته صورت توافقی داوری به مربوط اوراق ابالغ مرجع و نحوه به راجع طرفین بین که صورتی در

 :شد خواهد عمل ذیل

 .بود خواهد مزبور سازمان مقررات مطابق ابالغ مرجع و نحوه سازمانی، داوری در - الف

 .دارد ارسال طرفین برای را داوری اوراق آن اساس بر و کند مشخص را ابالغ ومرجع نحوه "راسا تواندمی داور - ب

 و ستلک تصویری، پیام ، قبضه دو سفارشی نامه طریق از را داوری به امر ارجاع درخواست تواندمی داوری متقاضی - ج

 : که شودمی محسوب شده ابالغ وقتی مزبور درخواست ، دارد ارسال دیگر طرف برایآن نظایر و اظهارنامه و تلگرام

 .باشد محرز مخاطب به آن وصول-1

 .باشد کرده اقدامی درخواست مفاد طبق بر مخاطب -2

 .باشد داده مقتضی پاسخ اثباتاً یا نفیاً مخاطب -4

 

 داوری جریان شروع - 3 ماده
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 شده ابالغ داوری خوانده به قانون این( 4) ماده مفاد براساس داوری درخواست که شودمی شروع زمانی از داوری - الف

 .باشند کرده توافق دیگرینحو به طرفین مگراینکه باشد،

 :باشد ذیل نکات حاوی باید داوری درخواست باشد، شده مقرر طرفین بین دیگری ترتیب که مواردی در جز - ب

 .داوری به اختالف ارجاع درخواست-1

 .طرفین نشانی و نام -2

 .آن خواسته و ادعا بیان -4

 .داوری موافقتنامه یا و داوری شرط -3

 ومس درفصل مذکور شرح به آنان انتخاب چگونگی و داوران تعداد مورد در اطالعاتی حاوی است ممکن داوری درخواست

 .باشد است، شده اختالف بروز موجب که وقایعی یا و قراردادها ها،موافقتنامه بهراجع همچنین و قانون این

 

 ایراد حق از انصراف - 5 ماده

 اوری،د موافقتنامه عدول قابل شرایط یا و قانون این غیرآمره مقررات رعایت عدم به باعلم طرفین از هریک که صورتی در

 شد خواهد تلقی چنین نکند، اقامه است، شده تعیین منظور این به که مهلتی در یا و "فورا را خودایراد و دهد ادامه را داوری

 .است کرده نظر صرف ایراد حق از که

 

 نظارتی مرجع - 6 ماده

 ،( 16) ماده( 4) بند ،( 13) ماده( 1) بند ،( 14) ماده( 4) بند( 11) ماده( 3) و( 4) بندهای ،(9) ماده در مندرج وظایف انجام-1

 مقر که وتازمانی دارد، قرار آن در داوری مقر که است استانی مرکز در واقع عمومی دادگاه عهده به(45) ماده و( 44) ماده

 .است اعتراض غیرقابل و قطعی موارد دراین دادگاه تصمیمات .استتهران عمومی دادگاه عهده به نشده، مشخص داوری

 به( 13) ماده( 1) وبند( 14) ماده (4) بند( 11) ماده( 4) و( 2) بندهای در مندرج وظایف انجام سازمانی هایداوری در  -2

 .استمربوط داوری سازمان عهده
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 داوری موافقتنامه - دوم فصل

 

 داوری موافقتنامه شکل - 7 ماده

 موافقتنامه وجود رب آنها یانظایر تلگرام، تلکس، نامه، مبادله یا باشد، رسیده طرفین امضای به سندی طی باید داوری موافقتنامه

 بولق آنرا "عمال دیگر طرف و کند ادعا آنرا وجود دفاعیه، یا درخواست مبادله طی طرفین از یکییا. نماید داللت مزبور

 .ودب خواهد داوری مستقل موافقتنامه منزله به نیز باشد داوری شرطمتضمن که کتبی قرارداد در سندی به ارجاع .نماید

 

 دادگاه نزد مطروحه دعوای و داوری موافقتنامه - 8 ماده

 اولین نپایا تا طرفین از یکی درخواست درصورت باید است شده اقامه آن نزد داوری موافقتنامه موضوع دعوای که دادگاهی

 قابل غیر ای االثرملغی و باطل داوری موافقتنامه که کند احراز اینکه مگر نماید، احاله داوری به را طرفیندعوای دادگاه، جلسه

 .بود نخواهد داوری رای صدور و داوری رسیدگی جریان ادامه یا و شروع مانع دادگاه در دعوا طرح .باشدمی اجرا

 

 موقت دستور یا تامین قرار و داوری موافقتنامه - 9 ماده

 موقت دستور یا و تامین قرار صدور( 6) ماده موضوع دادگاه رییس از تواندمی داوری رسیدگی حین یا قبل طرفین، از هریک

 .نماید درخواست را

 

 داوری هیات ترکیب - سوم فصل

 

 داوران تعداد - 11 ماده

 .بود خواهد عضو سه از مرکب داوری هیات تعیین، عدم صورت در. است اختالف طرفین عهده بر داوران تعداد تعیین
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 داوران تعیین - 11 ماده

. نمایند توافق داور تعیین روش مورد در ماده این( 3) و( 4) بندهای مقررات رعایت و توجه با توانندمی اختالف طرفهای-1

 آنرا لح اختالف بروز صورت در که شود ملتزم انحا از نحوی به است نشده ایجاد اختالف که مادامیتواندنمی ایرانی طرف

 یا طرف که باشند تابعیتی همان دارای یااشخاص شخصآن که نماید مرجوع نفر چند یا یک داوری به

 .دارند وی اطراف

 :شد خواهد اقدام زیر ترتیب به توافقی چنین نبودن صورت در -2

. کرد خواهند راتعیین سرداور منتخب، داوران و کندمی انتخاب را خود داور هرطرف داوری، هیات تعیین برای - الف

 اگر یا نکند تحصیل را وی قبولی و تعیین را خود داور داوری، شروع تاریخ از روز( 41)سی ظرف طرفین از یکی چنانچه

 به بنا نمایند، تحصیل را وی قبولی و توافق سرداور مورددر انتخاب تاریخ از روز( 41) سی ظرف نتوانند منتخب داوران

 .گرفت خواهد صورت(6) ماده مقررات طبق سرداور یا ممتنع طرف داور تعیین مورد حسب طرفین از یکی تقاضای

 توسط رفینازط یکی تقاضای بنابه داور برسند، توافق به داور انتخاب مورد در نتوانند طرفین اگر نفره، یک داوری در - ب

 .شد خواهدتعیین( 6) ماده موضوع مرجع

 داوران یا و ینطرف یا ننماید اقدام ازطرفین یکی است، گرفته قرار طرفین توافق مورد که داور تعیین روش براساس هرگاه -4

 شده حولم وی به خصوص دراین که ایوظیفه به یاحقوقی حقیقی از اعم ثالث، شخص اینکهویا نرسند توافق به منتخب

 طریق مگراینکه نماید مراجعه( 6) ماده موضوع مرجع به تصمیماتخاذ برای تواندمی ازطرفین هرکدام ننماید، عمل است،

 .باشد گرفته قرار طرفین توافق مورد دیگری

 و استقاللو نموده رعایت اندداشته مقرر "داور " تعیین برای موافقتنامه در طرفین راکه شرایطی کلیه باید ناصب مقام -3

 بین زا ممتنع طرف داور و نماید انتخاب ثالث کشور اتباع از باید را سرداور صورت هر در. نمایدراملحوظ "داور " طرفیبی

 .شد نخواهد منصوب دیگر طرف کشور اتباع

 نمایند داوری معینی اشخاص یا شخص اختالف بروز صورت در که باشند شده ملتزم طرفین داوری موافقتنامه در هرگاه -2

 آنکه گرم بود خواهد االثرملغی داوری موافقتنامه کنند، رسیدگی داور عنوان به نتوانند یا نخواهنداشخاص یا و شخص آن و

 .باشند کرده توافق دیگر نحوی به یا کنندتراضی دیگری اشخاص یا شخص داوری به طرفین
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 زیر رتیبتبه داوری هیات باشند ننموده توافق دیگری نحوبه طرفها و باشد داشته طرف دو از بیش داوری که مواردی در -6

 :شد خواهد تعیین

 هخواند داور. کرد خواهند تعیین داور یک "مشترکا خواهانها تعدد، صورت در و کرد خواهد تعیین داور یک خواهان - الف

 هریک داور نرسند توافق به خود داور مورد در خواندگان یا خواهانها چنانچه .شودمی تعیین روشهمین به نیز خواندگان یا

 .شد خواهدتعیین( 6) ماده موضوع مرجع بوسیله( خواندگان یا خواهانها) طرفین از

 تعیین( 6)ماده موضوع مرجع توسط سرداور نرسند توافق به که صورتی در و است منتخب داوران عهده بر سرداور تعیین - ب

 .شودمی

 به نفر سه از مرکب داوری هیات باشد اختالفداوری، طرف چند یا یک بودن خوانده یا خواهان مورد در هرگاه - ج

 .بود خواهد(6) ماده موضوع مرجع انتخاب

 شده مقرر جانبه دو داوریهای برای که است مقرراتی تابع قصور و جرح جمله از چندجانبه داوریهای در موارد سایر - د

 .است

 

 داور جرح موارد - 12 ماده

 استقالل و طرفیبی خصوص در موجهی تردیدهای باعث موجود احوال و اوضاع که است جرح قابل صورتی در "داور"-1

 از پس که عللی استناد به "صرفا طرف هر. نباشد است، بوده طرفین نظر و توافق مورد که اوصافیواجد اینکه یا و شود، او

 مشارکت او تعیین جریان در یا و کرده تعیین خودکه را داوری تواندمی شده، مطلع آنها از "داور " تعیین

 .کند جرح است، داشته

 وردم در موجه تردید موجب که را احوالی و اوضاع هرگونه باید گیرد،می قرار پیشنهاد مورد داور عنوان به که شخصی -2

 بروز نیز داوری جریان طول در و "داور" عنوان به انتصاب موقع از باید "داور". نماید افشا شود،میاو استقالل و طرفیبی

 ودهنم مطلع مذکور احوال و اوضاع از را آنان "قبال اینکه مگر دهد،اطالع طرفین به تاخیر بدون را احوالی و اوضاع چنین

 .باشد
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 جرح تشریفات - 14 ماده

 .نمایند توافق "داور" جرح تشریفات مورد در توانندمی طرفین-1

 تشکیل از اطالع تاریخ از روز( 15) ظرف باید دارد را "داور" جرح قصد که طرفی توافقی، چنین نبودن صورت در -2

. کند اعالم "داور" به ایالیحه طی را جرح دالیل( 14) ماده( 1) بند در مذکور احوال و اوضاعگونه هر از اطالع یا "داوری"

 لمقاب طرف یا و کند گیریکناره خود سمت از جرح مورد "داور"اینکه مگر کند،می تصمیم اتخاذ جرح مورد در "داور"

 .بپذیرد را جرح نیز

 که طرفی نگیرد، قرار قبول مورد اگر است آمده عمل به ماده این( 2) و( 1) بندهای تشریفات رعایت با که جرحی -4

 مرجع از جرح، رد به مربوط تصمیم حاوی اخطاریه دریافت از پس روز( 41)سیظرف تواندمی کرده جرح را "داور"

 تحت درخواستی چنین که مادام. کند تصمیم اتخاذو رسیدگی جرح، به نسبت که نماید درخواست( 6) ماده موضوع

 .کند صادر نیز رای و داده ادامه را داوری جریان تواندمی "داور"  است رسیدگی

 

 وظیفه انجام امکان عدم یا و قصور - 13 ماده

 یفشوظا انجام به موفق دیگری علل بنابه یا و نباشد خود وظایف انجام به قادر عمال یا قانون موجب به داور یک اگر -1

 آنها از هریک باشد اختالف طرفین بین مذکور موارد تحقق در چنانچه .یابدمی خاتمه وی مسوولیتنشود، موجه تاخیر بدون

 تصمیم اتخاذ مزبور "داور " ماموریت ختم مورد در که کنددرخواست( 6) ماده در مذکور مرجع از تواندمی

 .نماید

 قصور، ،جرح دالیل صحت و اعتبار قبول معنای به ،"داور " ماموریت ختم یا دیگر طرف موافقت یا و گیریکناره صرف -2

 .بود نخواهد وظیفهبرانجام قدرت عدم یا

 

 جانشین داور تعیین - 15 ماده
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 لغو خصوص در طرفین توافق لحاظ به یا گیری،کناره علت به یا( 13)یا(14) مواد موجب به "داور" یک ماموریت هرگاه

 تهیاف تغییر که داوری تعیین بر حاکم مقررات مطابق جانشین "داور" پذیرد خاتمه دیگری دالیلو جهات به یا و او ماموریت

 .شودمی تعیین است،

 

 

 "داور" صالحیت - چهارم فصل

 

 صالحیت مورد در تصمیم اتخاذ - 16 ماده

 رطش. کند تصمیم اتخاذ داوری موافقتنامه اعتبار یا و وجود درباره همچنین و خود صالحیت مورد در تواندمی "داور"-1

 تصمیم ،شودمی تلقی مستقل ایموافقتنامه عنوان به قانون این اجرای نظر از باشد قرارداد یکاز جزیی صورت به که داوری

 .ودب نخواهد قرارداد در مندرج داوری شرط اعتبار عدم منزله به نفسهفیقرارداد بودن االثرملغی و بطالن خصوص در "داور"

 توسط وی تعیین در مشارکت یا و "داور" تعیین صرف. باشد دفاعیه الیحه تسلیم از موخر نباید "داور" صالحیت به ایراد -2

 داوری رسیدگی جریان در صالحیت حدود از "داور" خروج به ایراد بود نخواهد صالحیت ایراداز مانع طرفین از هریک

 مشروط بپذیرد، نیز را ازموعد خارج ایراد مذکور، ازموارد کدامهر در تواندمی "داور" شود عنوان آن بروز محض به باید

 .دهد تشخیص موجه را تاخیر برآنکه

 دیگر نحو به طرفین که صورتی در جز)  داوری موافقتنامه اعتبار یا و وجود به یا و صالحیت اصل به ایراد صورت در -4

 اتخاذ کند، تصمیم اتخاذ آن به نسبت دعوی ماهیت به ورود از قبل مقدماتی، امر یک عنوان بهباید "داور"(باشند کرده توافق

 ضمن در است ممکن شود حادث رسیدگی حین در آن سببکه صالحیت حدود از "داور" خروج ایراد مورد در تصمیم

 تواندمی طرفین از هریک بدهد،نظر خود صالحیت به مقدماتی امر یک عنوان به "داور" چنانچه. آید عمل به ماهوی رای

 ورسیدگی موضوع به نسبت که کند درخواست( 6) ماده در مندرج دادگاه از آن ابالغیه وصول از پس روز( 41) سی ظرف

 دهد هادام خود رسیدگی به تواندمی "داور" است رسیدگی تحت دادگاه در مزبور درخواست که مادام. نماید تصمیم اتخاذ

 .کند صادر نیز رای و
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 موقت دستور صدور برای "داور" اختیار - 17 ماده

 طرفین زا هرکدام درخواست به فوریاست، تکلیف تعیین به محتاج که اختالف موضوع به مربوط امور در تواندمی "داور"

 تامینی تقاضیم که نماید مقرر تواندمی "داور" باشند کرده توافق نحودیگری به طرفین آنکه مگرنماید، صادر موقت دستور

 دستور از "داور " موقتباشد دستور موضوع با متناسب که بدهد تامینیدیگر طرف چنانچه صورت دو هر در. مناسببسپارد

 .کرد خواهد اثر رفع موقت

 

 داوری رسیدگی نحوه - پنجم فصل

 

 طرفین با مساوی رفتار - 18 ماده

 .شود داده دالیل ارایه و دفاع یا ادعا طرح برای کافی فرصت آنان از کدام هر به و باشد مساوی نحو به باید طرفین با رفتار

 

 رسیدگی قواعد تعیین - 19 ماده

 .نمایند توافق داوری رسیدگی آبین مورد در قانون این آمره مقررات رعایت شرط به توانندمی طرفین-1

. یدنمامی تصدی و اداره مقتضی نحو به را داوری قانون، این مقررات رعایت با "داور" توافقی چنین نبودن صورت در -2

 .است "داور" عهده بر دلیل هرگونه ارزش وموضوعیت ارتباط، تشخیص

 

 داوری محل - 21 ماده

 و دعوا، احوال و اوضاع به توجه با داوری محل ، توافق عدم صورت در. شودمی انجام طرفین توافق مورد محل در داوری-1

 .شودمی تعیین "داور" توسط طرفین،دسترسی سهولت

 اسناد یا و اموال سایر و کاال بازرسی یا طرفین، کارشناسان و شهود شهادت استماع ، اعضا بین شور برای تواندمی "داور"-2

 .باشند کرده توافق دیگری نحو به طرفین مگر دهد، جلسه تشکیل بداند مقتضی خودکه محلی هر در مدارک، و
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 زبان - 21 ماده

 یا زبان "داور" صورت این غیر در. نمایند توافق داوری رسیدگی در استفاده مورد زبانهای یا زبان مورد در توانندمی طرفین

 و مدرک ، الیحه هرگونه شامل مورد این در "داور" تصمیم یا طرفین توافق. کندمی تعیین راداوری در استفاده مورد زبانهای

 .بود خواهد رای صدورو "داور" مراسالت رسیدگی، جلسات مذاکرات طرفین، دلیل

 

 دفاعیه و درخواست - 22 ماده

 به که دیگری جهات یا تعهدات است، شده تعیین "داور" توسط یا اندکرده توافق طرفین که مهلتی ظرف باید خواهان-1

 و کند، ارایه را درخواست مورد خسارت یا خواسته و اختالف مورد نکات همچنین داند،میمستحق را خود آن موجب

 تسلیم "داور" توسط شده تعیین یا توافق مورد مهلت ظرفرا مذکور موارد خصوص در خود دفاعیه باید نیز خوانده

 "بعدا دارند درنظر که ایادله سایر یا مدارک فهرست یا و دهندمی تشخیص مرتبط که را مدارکی کلیه توانندمی طرفین .کند

 .دارند تقدیم خود دفاعیهیا درخواست با همراه کنند تسلیم

 رسیدگی لطو در را خود دفاعیه یا دادخواست تواندمی آنها از هریک باشد، نشده مقرر دیگری ترتیب طرفین بین چنانچه -2

 مجاز دیگر طرف هب نسبت تبعیض یا تاخیر علت به را تکمیلی یا اصالح چنین "داور" آنکه مگر کند،تکمیل یا اصالح داوری

 .ندهد تشخیص

 

 رسیدگی و استماع جلسه - 24 ماده

 در رفینط از یکی که صورتی در لکن است "داور" عهده بر توضیحات و ادله ارایه برای جلسه تشکیل لزوم تشخیص-1

 توافق یگرید نحو به طرفین اینکه مگر است الزامی استماع جلسه نمودن برگزار نماید، جلسه تشکیلدرخواست مناسب زمان

 .باشند کرده

 تا را رفینط مدارک یا و اموال سایر یا و کاال بازرسی برای رسیدگی یاجلسه و استماع جلسه هرگونه تشکیل باید "داور"-2

 .کندابالغ طرفین به کافی مهلت
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 یا رشناسیکا گزارش همچنین و شده تسلیم "داور" به طرفین از یکی توسط که اطالعاتی سایر یا مدارک لوایح، کلیه -4

 .دشو ابالغ طرفین برای باید کند، استناد آنها به تصمیم اتخاذ هنگام "داور" است،ممکن که مدارکی با ارزیابی

 

 طرفین از هرکدام قصور - 23 ماده

 خواهد صادر را داوری درخواست ابطال قرار "داور" کند، قصور درخواست تقدیم در موجه عذر بدون خواهان چنانچه-1

 .کرد

 اینکه بدون داد، خواهد ادامه را رسیدگی "داور" کند قصور دفاعیه تقدیم در موجه عذر بدون خوانده که صورتی در -2

 .شود تلقی خوانده توسط خواهان ادعای قبولمعنای به نفسهفی مزبور کوتاهی

 تواندمی "داور" کند خودداری خویش استناد مورد ادله ارایه یا و استماع جلسه در حضور از طرفین از یک هر اگر -4

 .کند مبادرت رای صدور به موجود مدارکبراساس و دهد ادامه را رسیدگی

 

 کارشناس به امر ارجاع - 25 ماده

 هرگونه طرفین از کدام هر که کند مقرر و ارجاع کارشناسی به را موضوع بداند الزم که مواردی در تواندمی "داور"

 انجام برای اموال سایر یا کاال، مربوط، مدارک به را وی دسترسی موجبات و دهد قرارکارشناس اختیار در را مرتبط اطالعات

 در یا و طرفین از یکی درخواست صورت در .باشندکرده توافق دیگری نحو به طرفین اینکه مگر آورد، فراهم بازبینی

 سواالتبه و کند شرکت نیز استماع جلسه در کتبی، گزارش تقدیم از پس باید کارشناس بداند الزم "داور" که صورتی

 به را انیکارشناس یا کارشناس اختالف، مورد نکات خصوص در شهادت ادای منظور به توانندمی نیز طرفین بگوید، پاسخ

 .کنند معرفیخود شاهد عنوان

 

 ثالث شخص ورود -26 ماده
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 نفعیذ طرفین از یکی شدن محق در را خود یا و باشد قایل حقی مستقال خود برای داوری موضوع در ثالثی شخص هرگاه

 و داوری آیین و موافقتنامه اینکه بر مشروط شود، داوری وارد است نشده اعالم رسیدگیختم که مادام تواندمی بداند،

 .نشود واقعطرفین از کدام هیچ ایراد مورد وی ورود و بپذیرد را "داور"

 

 رای صدور و رسیدگی ختم - ششم فصل

 

 حاکم قانون -27 ماده

 یا انونق تعیین. کرد خواهد اتخاذتصمیم اند،برگزیده اختالف ماهیت مورد در طرفین که حقوقی قواعد برحسب "داور"-1

. شد خواهد تلقی کشور آن ماهوی قوانین به ارجاع عنوان به گیرد، صورت که نحو هر به مشخص،کشور یک حقوقی سیستم

 .باشند کرده توافق دیگری نحو به طرفین اینکه مگربود، نخواهد حکم این مشمول تعارض حل قواعد

 به که دکر خواهد رسیدگی اختالف ماهیت به قانونی براساس "داور" طرفین جانب از حاکم قانون تعیین عدم صورت در -2

 .دهد تشخیص مناسبتعارض حل قواعد موجب

 کدخدامنشانه صورت به یا انصاف و عدل براساس تواندمی باشند، داده اجازه صریحا طرفین که صورتی در "داور"-4

 .بگیرد تصمیم

 قرار رنظ مورد را مربوط موضوع بازرگانی عرف و کند، تصمیم اتخاذ قرارداد شرایط براساس موارد کلیه در باید "داور"-3

 .دهد

 

 سازش -28 ماده

 صادر را داوری دعوای سقوط قرار "داور" کنند، حل سازش طریق از را خود اختالفات رسیدگی، جریان در طرفین چنانچه

 براساس ریداو رای صورت به را سازش موافقتنامه نکند، اعتراض مقابل طرف و کند تقاضا طرفیناز یکی چنانچه و کندمی

 .کندمی صادر(41) ماده مفاد رعایت با الطرفینمرضی شرایط
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 داوران گروه توسط تصمیم اخذ -29 ماده

 اورید هیات اعضای اکثریت با باید داوری هیات تصمیم هر گیرد،می صورت داور یک از بیش توسط که داوریهایی در

 .باشند کرده توافق دیگری نحوبه طرفین اینکه مگر شود، اتخاذ

 

 رای محتوای و شکل -41 ماده

 ایامض باشد، نفر یک از بیش داور که موردی در. برسد داوران یا داور امضای به و باشد کتبی صورت به باید رای-1

 .شود ذکر اعضا دیگر امضای عدم علت اینکه برمشروط بود، خواهد کافی اکثریت

 رای دالیل که دباشن کرده توافق طرفین اینکه مگر شود، آورده رای متن در باید است، مبتنی برآنها رای که دالیلی کلیه -2

 .باشد شده صادر( 28) ماده موجب به الطرفینمرضی شرایطبراساس رای یا نشود، ذکر

 .باشد( 21) ماده( 1) بند موضوع داوری محل و تاریخ حاوی باید رای -4

 .شود ابالغ طرفین از هریک به باید آن رونوشت رای، امضای از پس -3

 

 رسیدگی ختم -41 ماده

 :یابدمی خاتمه زیر موارد در "داور" دستور موجب به یا نهایی رای صدور با داوری رسیدگی

 و حل در موجهی و قانونی منافع وی برای "داور" و نماید اعتراض بدان خوانده اینکه مگر خواهان توسط دعوا استرداد-1

 .نمایداحراز اختالف نهایی فصل

 ."داور" تشخیص به دیگر دلیل به رسیدگی ادامه لزوم عدم یا و امکان عدم -2

 رسیدگی ختم در طرفین توافق -4

 

 تکمیلی رای و رای تفسیر ، اصالح - 42 ماده



 

WWW.NEWSLAW.IR حقوق نیوز 

 

 را رای در ابهمش اشتباهات یا و نگارش محاسبه، در اشتباه هرگونه راسا یا طرفین از یک هر تقاضای به بنا تواندمی "داور"-1

 تقاضای از اینسخه باید و باشد،می رای ابالغ تاریخ از روز( 41)سی طرفین تقاضای مهلت .کندابهام رفع آن از یا و اصالح

 متوجه راسا که مواردی در و تقاضا وصول تاریخ از روز( 41)سیظرف حداکثر "داور". شود ارسال دیگر طرف برای مزبور

 .کرد خواهد اقدام آن تفسیریا اصالح به نسبت رای، صدور تاریخ از روز( 41) سی ظرف باشد، شده ابهام یا اشتباه

 از رای، دریافت تاریخ از روز( 41) سی ظرف دیگر، طرف برای اخطاریه ارسال ضمن تواندمی طرفین از کدام هر -2

 "رداو ". کند صادر تکمیلی رای است مانده مسکوت رای در ولی کرده، اقامه که ادعاهاییبه نسبت کند تقاضا "داور"

 "داور". کندمی اقدام تکمیلی رای صدور به نسبت روز( 61)شصت ظرف دهد، تشخیص موجه را درخواست این چنانچه

 .کند تمدید را مزبور مهلت لزوم صورت در تواندمی

 .است الرعایهالزم تکمیلی رای و تفسیر اصالح، مورد در( 41) ماده مقررات -4

 

 رای به اعتراض - هفتم فصل

 

 رای ابطال درخواست -44 ماده

 :است ابطال قابل( 6) ماده موضوع دادگاه توسط طرفین از یکی درخواست به زیر موارد در داوری رای-1

 .باشدبوده اهلیت فاقد طرفین از یکی - الف

 قانون کوتس صورت در و نباشد معتبر انددانسته حاکم موافقتنامه برآن طرفین که قانونی موجب به داوری موافقتنامه - ب

 .باشد ایرانقانون صریح مخالف حاکم،

 .باشد نشده رعایت داوری درخواست یا داور تعیین هایاخطاریه ابالغ خصوص در قانون این مقررات - ج

 .باشد نشده خود مدارک و دالیل ارایه به موفق بوده، او اختیار از خارج که دلیلی به ابطال، کننده درخواست - د

 نآ فقط باشد، تفکیک قابل داوری به مرجوعه موضوعات چنانچه. باشد داده رای خود اختیارات حدود از خارج "داور" -ه

 .است ابطال قابل بوده، "داور "اختیارات حدوداز خارج که رای از قسمتی
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 تنامهموافق وجود عدم یا و سکوت صورت در یا و نباشد داوری موافقتنامه مطابق دادرسی آیین یا داوری هیات ترکیب - و

 .باشد قانون این در مندرجقواعد مخالف داوری،

 .استشده پذیرفته( 6) ماده موضوع مرجع توسط او جرح که باشد داوری موثر و موافق نظر بر مشتمل داوری رای - ز

 .باشد ثابتشده نهایی حکم موجب به آن بودن جعلی که باشد بوده سندی به مستند داوری رای - ح

 قابلم طرف را مدارک آن که شود ثابت و بوده معترض حقانیت دلیل که شود یافت مدارکی داوری رای صدور از پس - ط

 .استشده آنهاکتمان باعث یا و داشته مکتوم

 دتوانمی است، شده متضرر مکتوم یا مجعول سند از که طرفی ، ماده این( ط) و( ح) بندهای در مندرج موارد خصوص در -2

 که صورتی در مگر نماید، مجدد رسیدگی تقاضای "داور" از آورد، عمل به را داوری رای ابطالدرخواست آنکه از پیش

 .باشند کرده توافق دیگری نحو به طرفین

 یا تکمیلی تصحیحی، رای از اعم داوری رای ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف ماده این( 1) بند موضوع رای ابطال درخواست -4

 .بود نخواهد مسموع اال و شود، تقدیم( 6) ماده موضوع دادگاهبه باید معترض، به تفسیری

 

 

 رای بطالن - 43 ماده

 :اجراست غیرقابل و باطل اساسا "داور" رای زیر موارد در

 .نباشد داوری طریق از فصل و حل قابل ایران قوانین موجب به اختالف اصلی موضوع که صورتی در-1

 .باشد قانون این آمره قواعد یا و کشور حسنه اخالق یا عمومی نظم با مخالف رای مفاد که صورتی در -2

 اسناد مفاد با یا و ایران اسالمی جمهوری آمره قوانین با ایران در واقع غیرمنقول اموال خصوص در صادره داوری رای -4

 .باشد داشته سازش حق "داور" اخیر مورد در آنکه مگرباشد، معارض معتبر رسمی

 

 رای اجرای - هشتم فصل
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 اجرا - 45 ماده

 ابالغ از پس و قطعی شود صادر قانون این مقررات مطابق که داوری آرای( 43)و( 44) مواد در مندرج موارد استثنای به-1

 اجرا مورد به دادگاهها احکام اجرای ترتیبات( 6)ماده موضوع دادگاه از کتبی درخواست صورتدر و است االجراالزم

 .شوندمی گذاشته

 و باشد آورده عمل به را داوری رای ابطال درخواست قانون این 6 ماده موضوع دادگاه از طرفین از یکی که صورتی در -2

 اجرای ای شناسایی متقاضی درخواست صورت در تواندمی دادگاه باشد، کرده را آن اجرای یاشناسایی تقاضای دیگر طرف

 .بسپاردمناسب تامین ابطال کننده درخواست که دارد مقرر رای،

 

 مقررات سایر - نهم فصل

 

 مقررات سایر -46 ماده

 سایر و مدنی دادرسی آیین درقانون مندرج داوری قواعد شمول از قانون این موضوع المللیبین تجاری اختالف داوری -1

 .استمستثنی مقررات و قوانین

 رجاعا داوری به تواننمی را اختالفاتخاصی آنها موجب به که ایران اسالمی جمهوری قوانین سایر به نسبت قانون این -2

 .داشت نخواهد تاثیری کرد،

 ریدیگ شرایط و ترتیبات دول سایر و ایران اسالمی جمهوری دولت مابین فی توافقهای و معاهدات در که صورتی در -4

 .بود خواهد متبع شرایط و ترتیبات همان باشد، شده مقرر قانوناین موضوع داوریهای برای


