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  يمقررات عموم) باب اول
  فيو تعاراصول ) فصل اول

ختالف خود را به داور حل و فصل ا ،اشخاص مي توانند قبل يا بعد از حدوث يا طرح اختالف در دادگاه با رعايت مقررات آمره -1ماده 
ارجاع نمايند تا داور با رعايت اصول بنيادين دادرسي بصورت مستقل ، بي طرفانه و حتي المقدور سريع،كم هزينه، محرمانه، تخصصي، 

 . فصل خصومت نمايد با لحاظ كرامت و جايگاه اصحاب دعوي, با حداقل تشريفات 
و قواعد شكلي حاكم بر حل و فصل اختالف، شخص و شخصيت داور يا  يفين ممكن است متضمن تعيين چگونگتوافق طر - تبصره

 مقام ناصب، زمان و مكان رسيدگي و ساير مواردي كه توافق در خصوص آن در قانون مجاز شمرده شده نيز باشد
 

 :اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته اند، حمل بر معاني زير مي شوند : 2ماده 
عبارت از توافق كتبي طرفين بر ارجاع اختالفات موجود يا احتمالي ناشي از يك يا چند رابطه ي حقوقي  "ريموافقت نامه داو" - 1

توافق عملي طرفين بر ارجاع اختالف به داوري به شرحي كه در اين قانون . به داوري است) اعم از قراردادي يا غير قراردادي(معين 
  .را داردمقرر شده است نيز آثار موافقت نامه داوري 

  .موافقت نامه داوري ممكن است بصورت شرط داوري يا قرارداد مستقل داوري باشد 
عبارت از شخص حقيقي  است كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم  از سوي طرفين و با سازوكار مقرر در قانون انتخاب مي  "داور " - 2

  .قيقي استداور همواره شخص ح.شود تا شخصا اقدام به حل و فصل اختالف كند
كه مستقيم يا غير مستقيم بر اساس ) داور(عبارت است از حل و فصل اختالفات طرفين به وسيله شخص يا اشخاصي "داوري" - 3

  .داوري ممكن است موردي يا سازماني باشد. توافق طرفين و با سازوكار مقرر در قانون انتخاب مي شوند
ناميده مي شود واال  "داور واحد"ل اختالف بر عهده يك شخص حقيقي باشد هرگاه حل و فص: "هيات داوري"و  "داور واحد" - 4
  .است "هيات داوري"
داوري در صورتي بين المللي است كه حداقل يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه : "داوري بين المللي"و  "داوري داخلي" - 5

ايران بوده و يا اينكه محل اجراي بخشي از تعهدات  ه يكي از طرفين خارج ازداوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد يا اقامتگا
 .ناشي از روابطي كه اختالف ناظر بر آن است خارج از ايران باشد واال از نظر اين قانون داوري داخلي محسوب مي شود

  .در اين قانون يكي از تشكيالت قضايي جمهوري اسالمي ايران است "دادگاه" - 6
تشكيالتي است كه تحت عناوين مختلف به نحو تخصصي و در چهارچوب قوانين و مقررات براي پشتيباني و  "ان داوريسازم" - 7

گيرد كه با توافق  صورت مي "داور"رسيدگي به دعوا در سازمان داوري توسط . نظارت و پيشبرد امور اداري مرتبط با داوري ايجاد شود
  .ي مرجوع اليه، تعيين مي شودطرفين يا بر اساس مقررات سازمان داور

  .شخص حقيقي يا حقوقي است كه بموجب قانون يا توافق طرفين تعيين داور  به عهده اوست "مقام ناصب"- 8
هرگاه طرفين، حل اختالف خود را به شخص حقوقي يا مقامات رسمي به اعتبار مقام ايشان ارجاع نمايند از نظر اين قانون  -تبصره 

  .مقام ناصب محسوب مي شودشخص يا مقام مزبور 
داوري وقتي سازماني است كه بر عهده يك شخص حقوقي كه موضوع اصلي فعاليت آن :"داوري موردي "و  "داوري سازماني"- 9

  .داوري است، قرار گرفته باشد و در غير اين صورت داوري، موردي محسوب مي شود
  

عايت مقررات غيرآمره قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، در صورتي كه هريك از طرفين پس از اطالع از عدم ر :3ماده
و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين فرض مي شود كه از حق  "خود را فورا  داوري را ادامه دهد و ايراد
 .ايراد صرف نظر كرده است

  
  قلمرو اجرا) فصل دوم

 :ن تابع مقررات زير استاجراي اين قانو : 4ماده 
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كه ايران  اينكه بموجب معاهدات الزم االجراكليه داوري هايي كه در ايران انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون است مگر - 1
 . مشمول آنست ترتيبات يا مقررات ديگري باشد

داوري اعم از موافقت نامه داوري يا موضوعاتي كه جز در مواردي كه طرفين به نحو ديگري توافق نموده باشند، كليه امور مربوط به  - 2
حين رسيدگي واقع مي شود از قبيل نصب داور طرف مستنكف يا سرداور، صدور دستور موقت يا قرار تامين خواسته و نيز اجراي راي 

  . يدرسيدگي داور نيز بر اساس قواعد و ترتيبات مقرر در اين قانون به عمل مي آ. داوري تابع اين قانون است
  .ارجاع امر رسيدگي به يك سازمان داوري كه قواعد خاص داوري دارد بمنزله توافق بر اعمال قواعد مربوطه آن تلقي مي شود- 3
اين قانون نسبت به ساير قوانين كشور كه به موجب آنها اختالفات خاصي را نمي توان به داوري ارجاع نمود و يا مواردي كه بموجب  - 4

مقررات ويژه اي براي حل و فصل اختالف آنها از طريق داوري يا روش هاي مشابه حل و فصل اختالف مقرر شده  قانون خاص مرجع يا
  .است، تأثيري ندارد

  .نسبت به دعاوي طاري هم اعمال مي شود رايند رسيدگي و صدور و ابالغ رايمقررات اين قانون در خصوص موافقت نامه داوري، ف - 5
 

 :ارجاع به داوري نيستدعاوي زير قابل  :5ماده

  دعواي ورشكستگي - 1
  .دعاوي راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، اصل طالق، حجر، وقف، توليت و نسب – 2
دعاوي راجع به اصل حقوق مالكيت فكري كه به طرفيت نهاد دولتي مربوطه مثل اداره مالكيت صنعتي يا وزارت فرهنگ و ارشاد  - 3

  اسالمي طرح مي شود
  .مرتبط با نقض حق ، انتقال حقوق ، امتياز بهره برداري و امثال آن قابل ارجاع به داوري مي باشددعاوي  - تبصره

  
ارجاع دعاوي كه موضوع آن اموال عمومي و دولتي است به داوري با تصويب هيات وزيران و اطالع مجلس شوراي اسالمي : 6ماده

دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع . صورت مي گيرد
 .مجلس شوراي اسالمي نيز ضروري است

دعاوي كه موضوع آن امور تجاري است و نيز دعاوي  له يا عليه شركت ها ، نهادها و موسسات عمومي يا دولتي كه موضوع  - 1تبصره
 .ين ماده مستثني هستندفعاليت اصلي آنها انجام امور تجاري  است، از شمول ا

  
 
  

  مداخله محاكم) فصل سوم
دادگاه صالح براي  در داوري هاي داخلي به عهده ي بر عهده دادگاه قرار گرفته استدر اين قانون انجام امردر كليه مواردي كه  :7ماده

است كه مقر داوري در آن قرار دارد، رسيدگي به اصل دعوي و در داوري هاي بين المللي به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني 
  .زماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران است تا و

  .تبصره تصميم سازمان داوري كه براي مديريت فرايند داوري اتخاذ شود قابل اعتراض در دادگاه نيست
  

 موافقت نامه داوري) باب دوم

ارند مي توانند اختالفات خود را اعم از اينكه در مرجع قضايي طرح شده باشد يا نه و در اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي د :8ماده 
 .صورت طرح در هر مرحله اي كه باشد، به داوري ارجاع دهند

  : موافقت نامه داوري به يكي از طرق زير احراز مي شود وجود: 9 ماده
 .دهرگاه موافقت نامه داوري طي سندي به امضاي طرفين رسيده باش -١
 . هرگاه تبادل نامه، تلكس، تلگرام، داده پيام يا نظاير آنها بر وجود موافقت نامه داوري داللت نمايد -٢
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ا عمال مدعي وجود موافقت نامه داوري شود و طرف مقابل يهرگاه يكي از طرفين، در جريان رسيدگي داوري يا قضايي كتبا  -٣
 .عمال آن را قبول كندكتبا يا 

 
انتقال موقعيت قراردادي ، تبديل تعهد، بي اعتباري ، انحالل . از حيث اعتبار و نفوذ مستقل از قرارداد اصلي استشرط داوري   :10ماده

 تصميم داور در مورد بطالن يا ملغي اثر بودن قرارداد ،.و يا غيرقابل اجرا شدن قرارداد اصلي في نفسه خللي به آن وارد نمي كند

 .ط داوري مندرج در قرارداد نيستبخودي خود به منزله بي اعتباري شر

 
. صادر نمايدكلف است قرار عدم استماع دعوا دادگاهي كه دعوا نزد آن طرح شود با احراز وجود موافقت نامه داوري معتبر م :11ماده

 .قرار دادگاه در اين خصوص مستقال قابل تجديد نظر خواهي است

حله تجديد نظر يا فرجام باشد دادگاه ضمن فسخ راي معترض عنه قرار عدم چنانچه توافق طرفين در رجوع به داوري در مر: تبصره
  بدوي را صادر ميكند استماع دعواي

 
ان ذيربط است و در ساير داوري ئين داوري سازمو قواعد و آمقررات آمره قانون ، تابع داوري هاي سازماني، آئين رسيدگي در :12ماده
طرفين مي توانند در خصوص عدم اعمال قواعد داوري سازمان داوري مرجوع اليه يا .فين استقانون و تراضي طر آمرهتابع مقررات ها، 

 .اعمال قواعد داوري ديگري توافق كنند ليكن رعايت مقررات آمره قانوني در هر حال الزم االتباع است

 
ن نموده و آن را بصورت مكتوب به داور طرفين مي توانند قبل يا بعد از وقوع اختالف متفقا آئين رسيدگي داوري را تعيي :13ماده

طرفين در خصوص آئين  عدم تراضيدر صورت . تسليم نمايند يا آنكه اتخاذ تصميم در خصوص آئين رسيدگي را به داور واگذار نمايند
ري انجام قانون و عرف مسلم داو آمره رسيدگي صحيح و منصفانه و نيز مقرراتبنيادين رسيدگي داوري وفق اصول  ،رسيدگي داوري

 . مي شود

 
رفتار مساوي  از جملهبنيادين رسيدگي صحيح و منصفانه اصول  با و نيز اين قانونآئين رسيدگي داوري نبايد با مقررات آمره  - تبصره

  .معارض باشد ،با طرفين، ابالغ صحيح، فرصت متعارف براي طرح ادعا يا دفاع و ارائه داليل 
  
  
  

  جريان داوري) سومباب 
  يدرخواست داور) فصل اول

مگر اينكه طرفين خالف آن توافق كنند يا قانون بنحو ديگري مقرر . تاريخ شروع داوري بر اساس قواعد زير تعيين مي شود :14ماده 
 :كرده باشد

 در فرضي كه داور واحد يا سرداور توسط دادگاه يا طرفين يا مقام ناصب بعد از وقوع اختالف تعيين مي شود تاريخ شروع داوري .1
  .زمان قبولي داور يا سرداور مزبور است

در فرضي كه داور واحد يا همه اعضاي هيات داوران قبل از وقوع اختالف تعيين شده و قبولي ايشان اخذ شده باشد تاريخ شروع  .2
اعد در فرضي كه داوري سازماني باشد تاريخ شروع داوري بر اساس قو. داوري زمان تقديم ادعانامه يا درخواست داوري است

در صورت سكوت يا اجمال يا ابهام قواعد مزبور، زمان قبولي داور يا همه داوران تاريخ .داوري همان سازمان معلوم مي شود
  .شروع داوري است

 
 :درخواست داوري عالوه بر داشتن شرايط قانوني يا مقرر بين طرفين، بايد مشتمل بر موارد ذيل باشد: 15ماده 
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نام شخص حقوقي، نشاني و حسب مورد شماره يا شناسه ملي، مگر اينكه طرفين  ام ، نام خانوادگي،مشخصات طرفين شامل ن - الف
  . فاقد شماره يا شناسه ملي باشند يا امكان دسترسي به شناسه يا شماره ملي مقدور نباشد

  .خواسته دعوي ، جهات و داليل آن - ب
  .وكالت تقديم شودداليل مثبت سمت در صورتي كه درخواست به نمايندگي يا  - ج
  . امضاي درخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت - د

كه درخواست داوري در زمان تقديم ، فاقد تمام يا بعضي از موارد فوق باشد،چنانچه رسيدگي بر اساس اطالعات در صورتي - 1تبصره
قتضي از متقاضي بخواهد تا ظرف مهلت معقولي موارد را موجود ممكن باشد سازمان داوري يا  داور، حسب مورد، مي تواند به نحو م

  .تكميل كند و اال درخواست داوري قابل ترتيب اثر نيست
  .درخواست فاقد شرط مقرر در بند د فوق در هر حال قابل رسيدگي نيست - 2تبصره 
 .درخواست داوري بايد به زبان فارسي باشد مگر طرفين توافق ديگري كرده باشند – 3تبصره 

 
حسب مورد مي تواند از خواهان درخواست كند كه نسخ اضافي از درخواست داوري، اليحه و ضمائم آن  ،سازمان داوري يا داور: 16ماده

  .همين حكم در مورد لوايح خوانده نيز جاري است. براي ابالغ به طرف مقابل و اعضاي هيات داوران تهيه و تسليم كند
  

ي ست داوري را به داور يا سازمان داوري تسليم نمايد و بدون عذر موجه در تقديم ادعانامهچنانچه خواهان فقط درخوا :17ماده
تفصيلي يا تكميل آن در مهلت مقرر، قصور نمايد و رسيدگي بر اساس درخواست هم ممكن نباشد، درخواست او به موجب راي داور 

  .ابطال ميشود اين تصميم قابل اعتراض در دادگاه است
 
  
  

   تعيين داور )فصل دوم
چنانچه در خصوص تعداد داوران توافق نشود، داور  واحد . تعداد داوران برمبناي توافق طرفين به تعداد فرد تعيين مي شود :18ماده  

خواسته،  تعيين مي شود مگر اينكه حسب مورد دادگاه يا مقام ناصب با توجه به اوضاع و احوال دعوي از قبيل موضوع آن و ميزان و نوع
 .را الزم بداند رسيدگي توسط هيات داوري

 
هاي موردي تابع توافق ري سازمان مرجوع اليه و در داوريهاي سازماني تابع قواعد داوانتخاب و تعيين داور در داوري نحوه  :19ماده

  :شودنداشته باشد به ترتيب زير عمل ميكه چنين توافقي وجود در صورتي. طرفين است
توسط داور واحد انجام شود، ليكن داور تعيين نشده باشد خواهان بايد  چنانچه مقرر باشد كه داوري يمورد يها يدر داور - 1

ظرف  خواندهچنانچه . بدوا نام و نام خانوادگي داور مورد نظر خود بعنوان داور واحد، طي اظهارنامه به طرف مقابل اعالم كند
توسط ، داور واحد خواهان بنا به تقاضايرا با شخص مزبور اعالم نكند مزبور، موافقت خود  اظهارنامه ابالغروز از تاريخ  10

   .تعيين مي شود 7مرجع موضوع ماده 
در . تعيين خواهند كرد سرداور راداوران اختصاصي، براي تعيين اعضاي هيات داوري هرطرف داور اختصاصي خود و  - 2

كند ارنامه اي به طرف مقابل اعالم ذ قبولي طي اظهصورت خواهان بايد بدوا داور اختصاصي خود را تعيين و ضمن اخاين
اظهارنامه داور اختصاصي خود را تعيين و ضمن اخذ قبولي وي مراتب را روز از تاريخ وصول 10ظرف  خوانده نيز مكلف است

قبولي  ضمن اخذخود را تعيين و اختصاصي داور مهلت مقرر ظرف خوانده چنانچه . طي اظهارنامه به طرف مقابل اعالم كند
 از تاريخ انتخاب آخرين داور روز 10منتخب نتوانند ظرف اختصاصي يا اگر داوران  او، مراتب را به طرف مقابل اعالم نكند

 7تواند از مرجع موضوع ماده مي يك از طرفينهر نمايند،  و قبولي وي را تحصيلنموده مورد سرداور توافق ، دراختصاصي
  .را تعيين نمايد رداورداور طرف ممتنع يا ستقاضا كند 
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چنانچه انجام تكاليف مقرر در اين ماده از سوي هريك از طرفين به طريقي غير از ارسال اظهار نامه مدلل شود نيازي به ارسال - تبصره
  .اظهارنامه رسمي نخواهد بود

 
موافقت همه طرف ها تعيين باشد با  هاي چند جانبه كه چند خواهان يا چند خوانده وجود دارد،چنانچه داور واحددر داوري :20ماده

خواهند  ها يك داور اختصاصي و همه خواندگان يك داور اختصاصياگر مقرر باشد هيات داوري تعيين شود، همه خواهان .مي شود
كنند به  خواهان يا خوانده متعدد نتوانند يا نخواهند داور منتخب خود را ظرف مهلت مقرر تعيين و معرفي در اينصورت چنانچه. داشت

تعيين مي شود جز در مواردي كه طرف هاي  7درخواست هر يك از طرف ها، داور مزبور توسط مقام ناصب يا مرجع موضوع ماده 
 .داوري بنحو ديگري مقرر كرده باشند

  
اور ممنوع كه طرفين خالف آن توافق نموده باشند هيچكس به لحاظ تابعيتش از انتخاب شدن به عنوان د موارديجز در  :21ماده 
  .نيست

 
 :ممنوعيت از داوري تابع مقررات زير است: 22ماده

  :اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود - الف
  .اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند  -١
 .اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند -٢

 كارمندان شاغل در  مراجع قضايي قضايي ودارندگان پايه  -٣

 :اشخاص زير فقط با تراضي صريح طرفين به عنوان داور انتخاب شوند - ب

 .كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد  -١

 .در دعوا ذينفع باشند ي ايشان تا درجه دوم از طبقه سومكساني كه خود يا اقربا -٢

 .يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشدكساني كه قيم يا كفيل يا وكيل  -٣

 .اشخاصي كه با يكي از طرفين دعوي رابطه خادم و مخدومي دارند -٤

 هرچند از موارد مذكور در بندهاي ديگر نباشد.اشخاصي كه به هر دليل استقالل يا بي طرفي ايشان مورد ترديد باشد -٥

 .مدرك تحصيلي ايشان پائين تر از كارشناسي مي باشداشخاصي كه  -٦

 كارمندان دولت در حوزه ماموريتشان  -٧

 نمايندگان مجلس  -٨

 .بند ب فوق فقط در صورتي معتبر است كه بعد از وقوع اختالف حاصل شده باشد 5الي  2تراضي صريح موضوع شقوق  - تبصره

  
از قبيل  در تعيين داور بايد عالوه بر شرايط قانونيدرخواست شده است دادگاهي كه نصب داور از آن  مقام ناصب و نيز: 23ماده

 .رعايت نمايد نيز اندداشته شرايطي را كه طرفين براي داور مقرر  ،استقالل و بي طرفي
  
  
  

  عزل و جرح داور و قصور داور در انجام وظايف ) فصل سوم
  .قراردادي نسبت به داور جرح داور عبارتست از ادعاي فقدان شرايط قانوني يا :24ماده
كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته جرح كند مشروط به اينكه ريك از طرفين مي تواند داوري را ه: 1تبصره

 .پس از تعيين داور مزبور از داليل جرح مطلع شده باشد
 .راحل قابل طرح استچنانچه جرح مستند به فقدان شرايط آمره قانوني باشد در همه م :2تبصره 
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طرفي شخصي كه به عنوان داور انتخاب مي شود قبل از قبول داوري بايد هرگونه اوضاع و احوالي كه ممكن است در مورد بي :25ماده
وز هم چنين داور بايد از زمان انتخاب و در طول جريان داوري بر. يا استقالل وي ترديد موجه ايجاد كند را كتبا به طرفين اعالم كند

  چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير به طرفين اعالم كند
 

مفاد اين ماده در . هيچيك از طرفين حق عزل داور را ندارد، مگر با جلب رضايت كتبي طرف مقابل، "داور"پس از تعيين  :26 ماده
گي امتناع كرده يا استعفا كند مگر داور نيز پس از قبولي حق ندارد از رسيد .خصوص داور اختصاصي هريك از طرفين نيز مجري است

  .با مجوز قانوني
 

روز  10 ظرف در غير اين صورت، طرفي كه قصد جرح دارد بايد. طرفين مي توانند در مورد تشريفات جرح داور توافق نمايند: 27ماده
 هرگونه اوضاع از اطالع تاريخ از روز 10 ظرف شود، كشف داوري جريان در بعداً داور جرح جهات يا در صورتيكه شروع داوري تاريخ از

كند، مگر  داور در مورد جرح اتخاذ تصميم مي". به داور اعالم نمايد را جرح ادعا و داليل قانون، اين 22 ماده در مذكور احوال
 . گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد مورد جرح از سمت خود كناره "داور "اينكه

روز در اين خصوص كتبا اتخاذ تصميم نموده و به طرف ايراد كننده ابالغ  10رش واقع نشود داور بايد ظرف چنانچه ايراد جرح مورد پذي
ايراد كننده مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ تصميم مذكور از دادگاه صالح تقاضا كند در خصوص ادعاي جرح رسيدگي و .كند

مادام كه چنين  از نوبت بعمل مي آيد و تصميم  مرجع مزبور قطعي استرسيدگي به اين درخواست خارج .اتخاذ تصميم كند
  .تواند جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر كند مي "داور "درخواستي تحت رسيدگي است 

 .در داوري هاي سازماني، تشريفات جرح و رسيدگي به آن تابع قواعد داوري همان سازمان است -تبصره

 
داور توسط يكي از طرفين جرح شود، طرف ديگر مي تواند با اين جرح موافقت كند چنين توافقي بمنزله توافق  هر گاه:  28ماده

گيري تواند بعد از جرح كنارهداور نيز مي.ات جرح مورد بررسي قرار نمي گيردطرفين در پايان ماموريت داور است و در اين صورت جه
  .اعتبار داليل جرح نيست هيچ يك از اين موارد، به معني قبول. كند

 
ادامه مأموريت داور يا يكي از داوران به هر دليل امكانپذير نباشد چنانچه موافقت نامه داوري مقيد به داور يا داوران  هرگاه: 29 ماده

مطابق  نشيندر ساير موارد داور جا. خاص باشد موافقت نامه داوري زائل مي شود و رسيدگي به دعوا در صالحيت دادگاه خواهد بود
 .طرفين مي توانند خالف اين حكم توافق كنند. شود مي از سوي مرجعي كه تعيين داور بر عهده اوست تعيين قانون مقررات اين 

، چنانچه ممتنع شدن ادامه ماموريت داور بعد از ختم رسيدگي و قبل از صدور راي باشد، داوران باقيمانده مي در هيات داوري - تبصره
  :به صدور راي كنند مشروط بر اينكه توانند اقدام

  .داور يا داوراني كه ادامه ماموريت ايشان ممتنع شده است از حيث تعداد در اقليت باشند - الف
  .راي داوري با اكثريت مطلق كل داوران صادر شود  - ب
  

 رسيدگي و طرفين لوايح به توجه با تاس مكلف جديد داور يا هيات داوري اگر داور واحد يا اكثريت هيات داوران تعويض شود: 30ماده

تغيير يافته  اينكه داور يا اكثريت هيات داوري مگر داده و اقدام به صدور راي كند، ادامه را انتخاب او، رسيدگي زمان تا شده انجام هاي
در هر حال مدت  داندب ضروري را داور قبلي تصميمات و ها رسيدگي از بخشي يا تمام تجديد باشد و داور جانشين يا هيات مزبور
  .داوري به اين سبب افزايش نمي يابد

  
 
  

  محل داوريمدت و  )فصل چهارم
  :مدت داوري و تمديد آن تابع احكام زير است: 31ماده 
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اين مدت از تاريخ قبولي داور يا داوران .مدت داوري در داوري هاي داخلي شش ماه و در داوري هاي بين المللي دوازده ماه است - 1
 .طرفين مي توانند خالف احكام و مواعد فوق توافق كنند.مي شودشروع 

داور يا اكثريت هيات داوري در صورت لزوم مي تواند مدت داوري را حداكثر براي يك سه ماهه تمديد كند مشروط به اينكه قبل از  - 2
مدت قابل تمديد مذكور در داوري . بالغ كندانقضاي مدت داوري تصميم خود را با ذكر ادله لزوم تمديد مدت صادر و كتبا به طرفين ا

  .هاي بين المللي شش ماه است
صادر و ابالغ نشود، با درخواست كتبي هريك از طرفين داور مكلف  ت داوري به شرح فوق راي داوريچنانچه به هر دليل در مد - 3

هد بود، مگر اينكه طرفين خالف آن را توافق است رسيدگي را متوقف كند در اين صورت رسيدگي به اصل دعوا در صالحيت دادگاه خوا
  .اجراي اين ماده مانع از تعقيب مدني يا انتظامي داور و يا سازمان داوري مربوطه نيست. كنند يا مدت داوري را تمديد كنند

 
داور يا سرداور . كند داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي شود و در صورت عدم توافق، داور مقر داوري را تعيين مي  : 32ماده

طرفين، يا بازرسي كاال و استماع شهادت شهود، كارشناسان و در هيات داوري، حسب مورد، مي تواند براي رسيدگي، شور بين اعضاء، 
  .ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد، مگر طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند

  
  
 

 و تبادل لوايح ابالغ)صل پنجمف

داور يا سازمان داوري حسب مورد مكلف است كليه لوايح را كه هر يك از طرفين تا قبل از اعالم ختم رسيدگي تسليم مي  :33 ماده
  .كند وفق مقررات اين قانون به طرف ديگر ابالغ كند

 
 :زير ابالغ شده محسوب مي شودهرگونه مكاتبه داور يا سازمان داوري با طرفين در موارد  : 34 ماده

  .انجام شود آيين دادرسي مدني ابالغ بر اساس قواعد مقرر در - 1
  .مخاطب بر اساس مفاد نامه اقدام كرده باشد يا اطالع مخاطب از مفاد ابالغ از هر طريقي احراز شود- 2

فقط در  الكترونيكي و ساير قوانين مرتبط تجارتقانون  30الي  26ابالغ از طريق وسايل الكترونيكي با رعايت مقررات مواد  :تبصره
  . يا ابالغ از آن طريق مجاز باشدصورتي ممكن است كه يك نشاني الكترونيكي براي همين منظور تعيين شده باشد و 

  
  
  

  اصالح ادعا يا دفاع)فصل ششم
يا تكميل كند، مگر آنكه داور به داليل موجه تا قبل از اعالم ختم رسيدگي يك نوبت اصالح مدعي مي تواند ادعانامه خود را : 35ماده

يزان خواسته استرداد دعوا يا كاستن از م. چنين اصالح يا تكميلي را به علت تأخير يا تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد
از ادعاي خود صرف  كليرسيدگي مجاز و پس از آن منوط به موافقت طرف مقابل است مگر آنكه مدعي به طور  تا قبل از اعالم ختم

  در اين صورت قرار سقوط دعوا صادر مي شود نظر كند كه
  
  
  

   

 يوكالت در داور)فصل هفتم
وكيل در داوري اعم از وكيل . نفر وكيل يا نماينده معرفي نمايد 4هر يك از طرفين حق دارد در رسيدگي هاي داوري تا : 36ماده

م وكالت ننموده باشد طرفي كه مايل به استفاده از وكيل مي باشد بايد مشخصات چنانچه وكيل قبال اعال. دادگستري و غير آن است
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پس از معرفي وكيل، كليه ي ابالغ ها . يا صورتجلسه، وكيل خود را تعرفه نمايد كند يا در ادعانامه، اليحهاعالم كامل وكيل خود را كتبا 
 .يا سازمان داوري خالف آن را الزم بداندو اوراق براي وكيل معرفي شده ارسال مي گردد، مگر اينكه داور 

در صورت تعدد نمايندگان يا وكالي انتخابي، اصل بر اينست كه هريك به تنهايي حق اقدام دارند مگر اينكه خالف آن مقرر   - 1تبصره 
  .شود

وند مگر آنكه صريحا خالف آن ي شان طرفين تام االختيار تلقي ماين قانون هر يك از وكال يا نمايندگ از نظر اعمال مقررات – 2تبصره 
  از سوي موكل اعالم شود

 
تعداد مشاوران . تواند شخص يا اشخاصي را به عنوان مشاور خود انتخاب و معرفي كندمي وكالي ايشان هر يك از طرفين يا : 37ماده

مقرر از سوي طرف ذيربط، حق  ط در حدودمشاور فق. بايد كتبا باطالع طرف ديگر برسدنام و نشاني مشاور . نفر بيشتر باشد 4نبايد از 
را را دارد، بدون آنكه حق مداخله و اظهار نظر مستقيم در دعوي  شركت در جلسات رسيدگي و ارائه نظر مشورتي به طرف متبوع خود

  .داشته باشد
  
  
  

  و دعاوي طاري رادات يا)فصل هشتم
اهيتي عالوه بر ايرادات موضوع قانون آئين دادرسي دادگاه هاي خوانده داوري مي تواند در اولين دفاع خود ضمن پاسخ م :38ماده

 :عمومي و انقالب در امور مدني ايراد خود را در خصوص موارد زير مطرح كند و داور بايد در خصوص آن اتخاذ تصميم نمايد

  .د رجوع نباشدموافقت نامه داوري معتبر وجود نداشته باشد يا موافقت نامه داوري مفيد صالحيت مرجع داوري مور- 1
در موافقت نامه داوري مواعد يا ترتيبات خاصي براي رجوع به داوري مقرر شده باشد و اين ترتيبات از سوي خواهان يا مرجع داوري - 2

 .رعايت نشده باشد

 .داور يا هريك از اعضاي هيات داوران مشمول جهات جرح باشد- 3

در اين صورت ايراد كننده مكلف است ظرف . رسيدگي باشد  شده و تحت قبال اقامه نزد دادگاهي در ايراندعوا بين همان اشخاص  - 4
روز گواهي مبني بر طرح دعوا نزد مرجع قضائي و دستور موقت دائر بر توقف رسيدگي داور تا تعيين تكليف  قضيه در دادگاه را اخذ  10

مي شود و مدت توقف جزء مدت داوري محسوب  در اين صورت رسيدگي داور تا تعيين تكليف قضيه در دادگاه متوقف.و تسليم نمايد
  .نمي شود

خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي ،  -  5
  .اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد 

  .ادعا متوجه شخص خوانده نباشد  - 6
  .ان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا واليت يا قيموميت سمت اومحرز نباشد كسي كه به عنو - 7
دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ،رسيدگي شده نسبت به آن حكم  -  8

  .قطعي صادر شده باشد 
  .د از قبيل وقف وهبه بدون قبض دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باش - 9

  .مورد دعوا مشروع نباشد  -  10
  .دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد  - 11
  .خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد  -  12
  .دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد  -  13

ا دعواي تقابل مطروحه از سوي خوانده ايرادات خود را ضمن پاسخ خواهان نيز مي تواند در اولين پاسخ به جوابيه خوانده ي - 1تبصره
  .ماهيتي مطرح كند
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رسيدگي دعواي تقابل طرح كند، مشروط بر آنكه دعوي تقابل با دعواي اصلي هم منشا جلسه خوانده مي تواند تا پايان اولين  :39ماده
  .خصوص آن وجود داشته باشدبوده يا ارتباط كامل داشته باشد و موافقت نامه داوري معتبر در 

  . رعايت شود15در دعواي تقابل بايد شرايط مندرج در ماده ي  -1تبصره 
چنانچه در داوري جلسه رسيدگي تشكيل نشود خوانده تا قبل از تقديم اولين اليحه دفاعيه مهلت دارد نسبت به طرح  - 2تبصره

  .ي استهمين حكم در همه موارد مشابه جار. دعواي تقابل اقدام كند
 

چنانچه وصف تقابل براي دعواي مطروحه موجود نباشد، يا به هر . به دعواي تقابل با دعواي اصلي توامان رسيدگي مي شود: 40ماده
داوري استنكاف  دليل موجه ديگر امكان رسيدگي به دعواي تقابل وجود نداشته باشد از قبيل اينكه خواهان تقابل از تاديه هزينه هاي

   شود داشته باشد به دعواي مطروحه بصورت جداگانه و مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي ناموجهديم ادعانامه يا ادله تاخير يا در تق كند
 

 .دعواي تقابل ، دعواي مستقل است و استرداد دعواي اصلي يا رد آن مانع رسيدگي به دعواي تقابل نمي باشد : 41ماده
 

قالً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، مي تواند تا هر گاه شخص ثالثي براي خود مست :42ماده 
مشروط بر اينكه موافقت نامه و آئين داوري و داور را بپذيرد و ورود وي مورد . وقتي كه ختم رسيدگي اعالم نشده است وارد داوري شود

رايط مقرر در باال، ادعاي ثالث مستقال در مرجع صالح قابل طرح در صورت عدم حصول همه ش. ايراد هيچيك از طرفين واقع نشود
  .است

 
مستقال متوجه ثالث بداند يا اينكه جلب ثالث را  زم بداند، اعم از اينكه دعوا راهرگاه يكي از طرفين جلب ثالثي را در داوري ال: 43ماده 

ي تقاضاي جلب ثالث را طرح نموده و ظرف سه روز ادعانامه خود براي تقويت موضع خود الزم بداند مي تواند تا پايان جلسه اول رسيدگ
مشروط بر اينكه موافقت نامه و آئين داوري و داور مورد موافقت مجلوب ثالث قرار . را به طرفيت مجلوب ثالث تقديم مرجع داوري نمايد
در باال، ادعاي عليه ثالث مستقال در مرجع در صورت عدم حصول همه شرايط مقرر  .گيرد و طرف مقابل نيز با جلب ثالث موافقت كند

  صالح طرح و رسيدگي مي شود
 

باشد، تراضي شخص ثالث به داوري بمنزله پذيرش صالحيت داور  در صورتي كه داور واحد ،در دعواي جلب ثالث و ورود ثالث :44ماده
حق تعيين داور اختصاصي  ،وانده دعواي اصلياشخاص ثالث مزبور حسب مورد همچون خواهان يا خاگر داور واحد نباشد، . واحد است

  . را دارند
  

هر گاه رسيدگي داور منوط به اثبات ادعايي باشد كه در صالحيت داور نيست، رسيدگي داور با صدور قرار اناطه تا اتخاذ  :45ماده
اقامه دعوا كند و گواهي طرح مدعي اناطه مكلف است ظرف مدت ده روز در مرجع صالح . تصميم از مرجع صالحيتدار متوقف مي شود 

 . در اين صورت رسيدگي داوري و احتساب مواعد داوري متوقف مي شود .دعوي را به داور ارائه كند
ه باشد يا داور آن در صورت عدم ارائه گواهي مذكور در اين ماده در موعد مقرر چنانچه ادعاي اناطه از جانب خواهان طرح شد - 1تبصره

رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح با رعايت ساير شرايط و مقررات قانوني ، قرار را الزم بداند
  .مجددا اقامه دعوا نمايد و در صورتيكه مدعي اناطه خوانده باشد، دفاع وي بدون در نظر گرفتن ايراد اناطه مورد رسيدگي قرار مي گيرد

ص داور و بر اساس قرائن موجود، طرح ادعا بمنظور تطويل رسيدگي باشد داور مي تواند از صدور قرار چنانچه بنا به تشخي - 2تبصره
  .داور مي تواند قرار رد درخواست اناطه را صادر كند.اناطه خودداري كند

  
  
  

 صالحيت )فصل نهم
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  .نامه داوري اتخاذ تصميم كندداور مي تواند در مورد صالحيت خود و نيز درباره وجود و يا اعتبار موافقت : 46ماده 
  

صرف تعيين داور و يا مشاركت در تعيين وي توسط هر يك . هاي ماهيتي باشدحيت داور نبايد موخر از طرح ادعاايراد به صال: 47ماده
بعد از  بروز آن ايراد به خروج  داور از حدود صالحيت در جريان رسيدگي داوري بايد فورا . از طرفين مانع از ايراد صالحيت نخواهد بود

  .داور مي تواند در هر كدام از موارد مذكور، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد، مشروط برآنكه تاخير را موجه تشخيص دهد. عنوان شود
 

صدور  داور مي تواند به عنوان يك امر مقدماتي در خصوص ايراد به صالحيت يا وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اقدام به: 48ماده
چنانچه داور به عنوان . راي نموده يا ضمن راي داوري در خصوص آن اظهارنظر كند، مگر آنكه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند

روز پس از  10يك امر مقدماتي بر صالحيت خود يا وجود و اعتبار موافقت نامه داوري راي دهد ، هر يك از طرفين مي تواند ظرف 
  .اين شكايت مانع ادامه رسيدگي داور نيست. نزد دادگاه صالح شكايت كند ابالغ، از اين راي

  
  
  

 استماعجلسه ) فصل دهم

تشخيص لزوم تشكيل جلسه استماع با داور است؛ مگر اينكه يكي از طرفين درخواست تشكيل جلسه كند كه در اين صورت  : 49ماده 
از سوي داور بايد بنحوي باشد كه فرصت معقولي براي دفاع هريك از دعوت به جلسه . برگزار نمودن جلسه ي استماع الزامي است

  .روز نخواهد بود 10كه  در هر حال كمتر از . طرفين وجود داشته باشد
 
داور مي تواند در جريان . نمايند توافقعلني برگزار مي گردد، مگر اينكه طرفين خالف آن  غير جلسات استماع بصورت :50ماده 

مي داور . ترك كنندجلسه را بخواهد از ديگر شهود و كارشناسان  ،ستماع و هنگام اخذ اظهارات شاهد يا كارشناسبرگزاري جلسه ي ا
  . تواند به هر نحو كه مصلحت و الزم مي داند اظهارات شهود و كارشناسان را استماع و اخذ كند

  
  
  

  موقتياقدامات ) فصل يازدهم
 مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني قبل يا حين رسيدگي داوري از دادگاه صالح هر يك از طرفين داوري مي تواند: 51ماده 

صدور قرار تامين خواسته يا دستور موقت را تقاضا نمايد، يا براي تامين دليل به مراجع صالح قانوني مراجعه كند، هرچند مقر داوري 
سازمان داوري به منزله گواهي طرح دعوا نزد دادگاه صالح، به شرح  در اين صورت، گواهي طرح دعوي نزد داور يا. خارج از ايران باشد

 .مقرر در قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود

  . مراجعه به دادگاه براي اخذ دستور موقت يا قرار تامين خواسته به معناي تخلف يا انصراف از موافقت داوري نخواهد بود  - تبصره
  

الف آن مقرر كرده باشند متقاضي دستور موقت يا تامين خواسته عالوه بر اختيار  مراجعه به جز در مواردي كه طرفين خ: 52ماده 
دستور موقت يا قرار تامين خواسته صادره از سوي . دادگاه، مجاز است از داور  تقاضاي صدور دستور موقت يا قرارتامين خواسته نمايد

موارد صدور دستور موقت يا قرار تامين .اثري نسبت به اشخاص ثالث نداردداور منحصرا براي طرفين الزم االتباع است و تكليف يا 
 .خواسته عينا مشابه قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني است

تيارات در داوري هاي سازماني در صورتي كه هيات داوري تشكيل شده باشد صدور قرار تامين خواسته يا دستور موقت از اخ - 1تبصره 
در فرض فوق چنانچه هيچيك از اعضاي هيات داوران به عنوان سرداور تعيين نشده باشد و نيز در داوري هاي موردي .سرداور است 

  .اتخاذ تصميم در خصوص صدور قرار تامين خواسته يا دستور موقت با هيات داوران است
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خواسته يا دستور موقت موضوع اين ماده، بايد به تائيد رئيس سازمان  در داوري هاي سازماني تصميم داور در مورد قرار تامين - 2تبصره
  .داوري ذيربط نيز برسد

  
  .صدور دستور موقت يا قرار تامين خواسته منوط به توديع تأمين نقدي مناسب است :53 ماده

  
ايط استثنايي و با اطالع قبلي به داور مي تواند در صورت وجود جهات معقول و بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا در شر: 54ماده 

همچنين در صورتي كه در داوري هاي داخلي ظرف شش ماه . طرفين بنا به نظر خود، دستور يا قرار صادره را اصالح، تعليق يا لغو كند
سته يا دستور موقت هاي بين المللي ظرف يك سال از تاريخ قرار مزبور، راي داوري صادر و به طرفين ابالغ نشود، تامين خواو در داوري

صادره خودبخود ملغي االثر مي گردد مگر آنكه داور بنا به تقاضاي متقاضي دستور موقت يا تامين خواسته با ذكر ادله، تصميمي دائر بر 
اين تصميم .در هر حال از مدت داوري تجاوز نخواهد كرد، اتخاذ كنددره براي يك دوره زماني مشخص كه تمديد دستور يا قرار صا

  .طعي و غير قابل اعتراض است ليكن جهت اطالع طرفين به ايشان ابالغ مي شودق
 

در صورت صدور حكم قطعي عليه . در صورتي كه موجب تامين مرتفع گردد داور قرار رفع تامين يا دستور موقت را خواهد داد :55ماده
 .فع مي شودخواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين يا دستور خود به خود مرت

  
متقاضي صدور قرار تامين خواسته يا دستور موقت صادره از سوي داور در صورت صدور حكم به رد دعوا، ضامن جبران : 56ماده

رسيدگي به چنين ادعايي را دارد مگر در مواردي كه طرفين  صالحيتداور . خسارت ناشي از اجراي قرار يا دستور به طرف مقابل است
اين دعوا در صورتي قابل رسيدگي است كه قبل از اعالم ختم رسيدگي مطرح .ا را از صالحيت داور خارج كنند صريحا اين قسم دعو

 .شود

در صورتي كه اين درخواست تا قبل از ختم رسيدگي طرح نشده يا به داليل ديگر قابل رسيدگي توسط داور نباشد رسيدگي به آن 
  .الح انجام مي شودمطابق قواعد عمومي و بصورت مستقل نزد مرجع ص

  
قرار تامين يا دستور موقت صادره از سوي داور مطابق مقررات ابالغ در اين قانون يا هر طريق ديگري كه طرفين  مقرر كرده : 57ماده

  .شودباشند،  ابالغ مي
  
  
 

  ارزيابي ادله )فصل دوازدهم
  .داور در ارزيابي ادله اختيارات دادگاه را دارد:  58ماده

  
صورتيكه اسناد ضميمه ي درخواست داوري يا دادخواست تفصيلي يا دفاعيه و هرگونه سند ديگر كه در جريان رسيدگي  در: 59ماده

اد مذكور به زبان تسليم مي شود به زباني غير از زبان داوري تنظيم شده باشد، در صورت صالحديد داور بايد همراه با ترجمه ي اسن
اي تكليف فوق از سوي ارائه كننده اسناد يا لوايح در موعد مقرر، بمنزله عدول از اين اسناد يا عدم اجر. ارايه گردد منتخب در داوري

 .لوايح مي باشد

 .در صورتي كه يكي از طرفين درخواست كند يا داور الزم بداند، ترجمه رسمي اين اسناد بايد ارائه شود - تبصره

  
تماع به منظور بررسي اين هريك از طرفين مي تواند ضمن استناد به هر يك از ادله اثبات دعوا درخواست برگزاري جلسه اس: 60ماده

همچنين مي تواند قبل از جلسه استماع مشخصات شاهد يا كارشناس يا رونوشت ادله مكتوب استنادي يا ساير اطالعات .بنمايد ادله را
  .طرف مقابل ارسال كند مرتبط با ادله را  براي داور و
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تحقيقاتي انجام دهد كه به  ادله مورد استناد هر يك از طرفينداور نمي تواند تحصيل دليل نمايد، ليكن مي تواند در راستاي : 61ماده

  كشف حقيقت كمك كند
  

  :تكليف طرفين در ارائه درخواست ها، لوايح و مستندات تابع احكام زير است :62ماده

 .درخواست داوري را صادر خواهد كرد  قرار ابطال» داور«ان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، ـ چنانچه خواه1 

خواهد داد، بدون اينكه كوتاهي مزبور  رسيدگي را ادامه» داور«ـ در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند،  2

  .تلقي شود خوانده نفسه به معناي قبول ادعاي خواهان توسط في

تواند رسيدگي را ادامه  مي» داور«كند  ـ اگر هريك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري 3
  .موجود به صدور راي مبادرت كند ادلهدهد و بر اساس 

  
كارشناسان را از طريق ابزارهاي ارتباطي راه دور و بدون نياز تواند در موارد خاص و بنا به ضرورت اظهارات شهود يا داور مي :63ماده

اخذ نمايد، ليكن بايد قانع شود كه اظهارات، منتسب به شخص مورد نظر ...) از قبيل ويدئو كنفرانس و(به حضور در جلسه ي استماع 
 . است

  
ائر بر بررسي و ارزيابي ادله از قبيل كارشناسي در صورت خودداري هريك از طرفين يا اشخاص ثالث در اجراي دستور داور د :64ماده

آوري دليل دستور مساعد صادر تواند به درخواست طرف ديگر از دادگاه صالح درخواست كند كه در مورد جمعيا معاينه محل داور مي
ه مراجع ذيصالح صادر دادگاه مي تواند در چارچوب صالحيت خود و با رعايت مقررات، دستور اجراي اين درخواست را خطاب ب. كند
  .كند

  
قرار صادره به كارشناس و . داور مي تواند يك يا چند كارشناس را جهت اظهار نظر نسبت به موضوعات مشخص انتخاب نمايد: 65ماده

 . طرفين ابالغ مي شود

ا بر عهده خواهان است مگر در صورتي كه ارجاع به كارشناسي به موجب نظر داور باشد يا خواهان آن را درخواست كرده باشد هزينه ه
  . جهات معقولي بنحو ديگري مقرر كندبه اينكه كارشناسي به درخواست خوانده انجام شود يا آنكه داور در شرايط خاص و بنا 

اجرا، مدت وحق الزحمه در خصوص ارجاع به كارشناس از سوي  ،ين دادرسي مدني در خصوص كارشناس از قبيل قبولساير مقررات آي
  .ز مجري استداور ني

  
خودداري هريك از طرفين از همكاري با . طرفين مكلفند هر گونه اطالعات و ادله مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهند: 66ماده

  .كارشناس بدون عذر موجه ممكن است قرينه صحت ادعاي طرف مقابل تلقي شود
  

به طرفين ابالغ  نموده و هر يك از طرفين مي تواند ظرف مهلت داور پس از دريافت نظر كارشناس نسخه اي از گزارش را : 67ماده
داور مي تواند اعتراض را با توجه به قرائن موجود رد كند يا بپذيرد و  . مقرر از سوي داور نظر خود را بطور كتبي به داور اعالم نمايد

 عند الزوم به هيات كارشناسي ارجاع كند

  
راسا يا  به درخواست هر يك از طرفين جلسه اي با حضور كارشناس  تشكيل  ر  كارشناس،تواند پس از وصول نظ داور مي: 68ماده

  .دهد تا طرفين بتوانند سواالت خود را از كارشناس مطرح نمايند
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 . هر يك از طرفين يا وكالي آنان مي توانند از طريق داور، از كارشناس توضيح يا پاسخ به سواالت مرتبط را بخواهند: 69ماده

  .اين حكم راجع به شاهد هم مجري است مفاد
  
  
  

  سازش) فصل سيزدهم
هر گاه سازش محقق نشود اعالمات، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند منشا اثر  :70ماده 
  .نيست

  
ب را به داور اعالم كنند، داور بايد اختالفات خود را از طريق سازش حل كنند و مراتچنانچه طرفين در جريان داوري،: 71ماده 

شكل و محتواي راي داوري براساس شرايط  .رسيدگي را ختم كند و رأي داوري سازشي را براساس شرايط مرضي الطرفين صادر نمايد
  .باشد  88مرضي الطرفين بايد مطابق مقررات بند هاي الف تا ث ماده 

  
  
  

 ختم رسيدگي وتوقف )فصل چهاردهم

اين قرار مانع از درخواست مجدد براي ادامه رسيدگي به دعوا . وارد ذيل داور اقدام به صدور قرار رد دعوا مي نمايددر م: 72ماده
 :نيست

  .خواهان تا قبل از ختم مذاكرات طرفين دعواي خود را مسترد كند - الف
  . عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به هر دليل قانوني  - ب
  اين قانون 92رعايت ماده توقف رسيدگي با توافق طرفين در  - ج

در صورتيكه خواهان پس از ختم مذاكرات طرفين بخواهد دعوا را مسترد كند ، جلب رضايت خوانده  الزامي است مگر آنكه  - تبصره
ز طرح مجدد اين قرار مانع ا. ر قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرددر اين صورت داو. خواهان به كلي از دعواي خود صرف نظر كند

  .دعواست
  

. اند، داور ختم رسيدگي را اعالم مي نمايدپس از احراز اينكه طرفين فرصت مناسب براي ارائه ادعاها و دفاعيات خود داشته: 73 ماده
شده دالئل و مداركي كه پس از ختم رسيدگي ارائه . توانند دليل يا مدركي را به داور ارائه نمايندپس از ختم رسيدگي طرفين نمي

 . باشد در اتخاذ تصميم ملحوظ نخواهد گرديد

تواند بنا به تشخيص خود و يا به درخواست هريك از طرفين، استثنائاً و در صورتي كه جهات موجهي ايجاب نمايد بعد داور مي - تبصره
داور مكلف . ت قابل اعمال استاين اختيار داور فقط يك نوب. از اعالم ختم رسيدگي و تا قبل از صدور رأي، رسيدگي را از سر بگيرد

  است جهاتي كه موجب استفاده از اين اختيار شده است را در راي ذكر نمايد
  

جريان داوري و بويژه شور داوران . وارد شور شوند و راي صادر كنند ن پس از ختم رسيدگي بايددر هيات داوري داورا : 74ماده
  .ورها نبايد افشا شودمحرمانه است و نظرات و مالحظات كتبي و شفاهي دا

  
  داوري يرا) چهارمباب 

 صدور راي داوري)فصل اول

 داور بايد در مدت مقرر از سوي طرفين يا حداكثر ظرف شش ماه از شروع داوري، راي داوري را صادر و تسليم نمايد: 75ماده
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 .ديگري توافق كنندمگر اينكه طرفين به نحو . اتخاد تصميم در هيات داوري تابع احكام زير است: 76ماده 

  .صدور رأي داوري اعم از حكم و قرار و تصميمات قضاوتي بايد با اكثريت مطلق آراء صورت گيرد - 1
  .ميمات اداري با سر داور استاتخاذ و ابالغ تص- 2
راي . ي شود راي داوري محسوب م ،چنانچه اختالف نظر داوران به نحوي باشد كه اكثريتي حاصل نشود، راي صادره توسط سرداور - 3

  . داوران مخالف در صورتي كه تسليم شده باشد، صرفا بصورت استحضاري به ضميمه راي سرداور به طرفين ابالغ مي شود
چنانچه هيات داوران تعيين شده باشد بدون آنكه يكي از اعضاي هيات داوري بعنوان سرداور تعيين شود صدور آرا مخالف بدون  - 4

  .موافقت نامه داوري استحصول اكثريت بمنزله زوال 
  

داور . در هيات داوري چنانچه راي داوري مشتمل بر راي اكثريت و اقليت باشد، راي داوري با امضاي اكثريت معتبر است :77ماده
م روز از تاريخ تصمي 5داور اقليت مي تواند ظرف . اقليت مكلف است با ذكر مراتب مخالفت راي خود را بعنوان داور مخالف امضا كند

داور مخالف مي تواند درخواست كند راي اقليت به همراه راي اكثريت و . اكثريت راي داوري اقليت صادر و ضميمه راي داوري كند
  .صرفا به صورت استحضاري  ابالغ شود

  
لت عدم امضاي بر اينكه عچنانچه داور اقليت از امضاء راي داوري خودداري كند امضاي اكثريت كافي خواهد بود، مشروط :  78ماده

  .داور يا داوران اقليت ذكر شود
  

. رأي داوري بايد كتبي باشد و در نسخ اصل به تعداد داوران، سازمان داوري و طرفهاي داوري به امضاي داور يا داوران برسد: 79ماده
رونده دادگاه به امضاء داور يا در موارديكه دعوي از سوي دادگاه به داوري ارجاع مي گردد يك نسخه رأي نيز بايد جهت نگهداري در پ

  .داوران برسد و جهت ابالغ تسليم شود
  

رأي داور بايد موجه و مدلل باشد و داليلي كه رأي بر آنها مبتني است، بايد در رأي ذكر شود، مگر اينكه بموجب حكم قانون  :80ماده
  .يا توافق طرفين به نحو ديگري مقرر شده باشد

  
ي مي تواند راي كدخدامنشانه يا بر اساس عدل و انصاف صادر كند كه طرفين صريحا چنين اختياري را به داور تنها در صورت :81ماده

  .او تفويض كرده باشند
  

  .راي داور بايد نفيا يا اثباتا ناظر بر تمام خواسته خواهان و قاطع اختالف باشد: 82ماده
  

 :ادعاهاي طرفين، استدالل ها و منطوق راي، حاوي موارد زير نيز باشدرأي داور بايد عالوه بر گردش كار، ارزيابي ادله و  :83ماده

 نام كامل و نشاني طرفين، - 1

 نام وكيل يا نماينده طرفين و نشاني آنها،  - 2

 داوري هاي سازماني،  شاني داور و نيز سازمان داوري درنام و ن - 3

 تاريخ صدور رأي، - 4

 محل داوري - 5

 گردش كار - 6

 ارزيابي ادله و ادعاهاي طرفين - 7

 الل ها ي داور و منطوق راياستد - 8
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  داوري يابالغ را)ومفصل د

  .در صورت تعدد داوران، يك نسخه از رأي داوري به هر يك، تسليم مي شود. رأي داوري به طرفين ابالغ  مي شود :84ماده
  

 :ابالغ راي داوري به ترتيب زير انجام مي شود: 85ماده

 .ق كرده باشند، مطابق همان توافق ابالغ مي شوددر مواردي كه طرفين در خصوص نحوه ابالغ  تواف -١

چنانچه سازمان داوري بموجب قواعد داوري خود، اختيار ابالغ مستقيم راي را داشته باشد مي تواند مستقيما اقدام به ابالغ  -٢
 .راي داوري كند

ه صالح به رسيدگي به اصل دعوا  داور يا سازمان داوري در داوري هاي سازماني مي تواند راي داوري را جهت ابالغ به دادگا  -٣
  . ابالغ نمايد تسليم كند تا بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي مدني،

  
ابالغ يا تسليم راي بمنظور انجام تشريفات ابالغ، اعم از اينكه از طريق دادگاه انجام شود يا غير آن، حسب مورد بر عهده  :86ماده

 :اشخاص زير است

  داوري مرجوع اليه  در داوري سازماني سازمان - 1
در هيات داوري غير سازماني سرداور يا اكثريت هيات داوران و در صورت امتناع سر داور يا عدم تعيين سرداور هر يك از  - 2

 اعضاي هيات داوران

 در ساير داوري هاي موردي ، داور واحد  - 3

ي دائر بر ابالغ يا تسليم راي داوري چنانچه هريك از اشخاص فوق بدون عذر موجه قانوني از انجام تكليف قانون - تبصره
  .سال از انجام هرگونه داوري محروم است 5خودداري كند عالوه بر جبران  خسارت وارده به هريك از طرفين به مدت  

  
  .و ابطال تمبر يا پرداخت هزينه نيست دادخواست ميتقد مستلزم دادگاه قيطر ازي داوري را ابالغ :87ماده

  
  
  

 راي داورييا تكميل تفسير  ،اصالح) سومفصل 

تواند مادام كه مدت داوري باقيست به تقاضاي هر يك از طرفين يا رأساً از راي رفع ابهام كند يا هرگونه اشتباه در داور مي: 88اده م
مي كند تا اي از تقاضاي مزبور را براي طرف ديگر ارسال داور نسخه. محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در رأي را تصحيح كند

روز از تاريخ وصول نامه به طرف مقابل اعم از اينكه  10داور مكلف است حداكثر ظرف . روز اعالم كند 10چنانچه نظري دارد ظرف 
راي تصحيحي يا تفسيري جزء راي داوري است و بايد . پاسخي واصل شده باشد يا نشده باشد نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند

 .ون در مورد ابالغ به طرفين ابالغ شودمطابق مقررات اين قان

  
ادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در رأي  تقاضا كند نسبت به داوري باقيست از داورتواند مادام كه مدت هر يك از طرفين مي : 89ماده

نمايد كه نظر خود را  داور بايد بالفاصله پس از دريافت درخواست مزبور، از طرف مقابل دعوت. مسكوت مانده رأي تكميلي صادر كند
روز از تاريخ وصول درخواست به آن رسيدگي كند و چنانچه درخواست  20داور بايد ظرف . روز به داور تسليم نمايد 10حداكثر ظرف 

  .را موجه تشخيص دهد نسبت به صدور رأي تكميلي اقدام كند و در غير اين صورت درخواست را رد كند
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تصحيح، تفسير يا تكميل راي داوري حسب مورد به شرح زير ري يا مواعد فوق، در خصوص درخواست بعد از انقضاي مدت داو :90ماده
 :عمل مي شود

در خصوص درخواست تكميل راي، موافقت نامه داوري نسبت به آن بخش از خواسته كه در خصوص آن راي صادر نشده است زائل - 1
  .شده و رسيدگي به دعوا در صالحيت دادگاه قرار مي گيرد

در ساير موارد چنانچه اجراي راي بدون تصحيح يا تفسير راي ممتنع باشد متقاضي مي تواند درخواست ابطال راي داوري نسبت به  - 2
  .قسمت مذكور را در چارچوب مقررات ناظر بر ابطال راي داوري نزد دادگاه صالح مطرح كند

  
ي داوري در داوري هاي سازماني، تابع قواعد داوري همان سازمان مرجوع قواعد و مواعد مربوط به تصحيح، تكميل يا تفسير را: 91ماده

  .اليه است
  
  
  

  يزوال داور)  پنجمباب 

 : يابدرسيدگي داوري در موارد زير خاتمه مي: 92ماده

  )اعم از ترافعي،سازشي يا گزارش اصالحي(صدور رأي  .1
 استرداد دعوا از سوي خواهان .2

 توافق طرفين در ختم رسيدگي  .3

 قرار سقوط دعوا صدور  .4

  
  :در موارد زير رسيدگي به اصل دعوا در صالحيت مرجع قضايي صالح است: 93ماده

 در صورت ابطال يا اعالن بطالن موافقت نامه داوري بموجب راي قطعي مراجع صالح .1

 ي موافقت نامه داوري از سوي طرفيدر صورت اقاله صريح يا ضمن .2

 مقررات اين قانون در خصوص انقضاي مدت داوري اعمال شود در صورت انقضا مدت داوري مشروط بر اينكه .3

در صورت امتناع يا عدم امكان رسيدگي از سوي داور يا هر يك از داوراني كه موافقت نامه داوري مقيد به داوري كردن  .4
 شخص ايشان است

 با فوت يا حجر هريك از طرفين داوري .5

  
  
 

  داوري و اعتراض به آن ياعتبار را) مشش باب
  اعتبار راي داوري)اولفصل 

داراي  طعي و چنانچه راجع به ماهيت باشدراي داوري و راي سازشي براي طرفين و قائم مقام قانوني يا قراردادي ايشان ق: 94ماده
اعتبار امر مختوم است مگر اينكه توسط مرجع صالح ابطال شود يا اينكه دادگاهي كه اجراي راي داوري از آن درخواست شده است به 

 .ليل احراز يكي از اسباب قانوني از شناسايي وصف الزم االجرا  و اعطاي اعتبار به آن خودداري كندد

معتبر نداند و از صدور  را قانوني راي ي راي داوري نزد آن مطرح شده است به هر دليلچنانچه دادگاهي كه در خواست اجرا :تبصره
  .ال راي داوري استدستور اجراي آن خودداري كند اين تصميم بمنزله ابط
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  .اعتبار موافقت نامه داوري به صرف طرح دعوا ولوبه دفعات از بين نمي رود: 95 ماده
  
  
  

 راي داوري ابطال)فصل دوم

رسيدگي به دعوي مذكور در صالحيت دادگاهي است كه . مهلت درخواست ابطال راي داوري يك ماه از تاريخ ابالغ است :96ماده 
مرجع مزبور بمحض دريافت دادخواست نسخه ثاني و ضمائم آن را براي خوانده ارسال مي كند .دعوا را دارد صالحيت رسيدگي به اصل 

بعد از انقضا مدت مزبور خواه پاسخ واصل شده باشد خواه نشده باشد پرونده را . تا ظرف ده روز پاسخ و مستندات خود را ارائه كند
قواعد و ترتيبات مقرر در اين مرحله وفق مقررات ناظر بر تقديم دادخواست . مي كند جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر استان ارسال 

 .تجديدنظر در دعاوي مدني مي باشد

  .درخواست ابطال راي داوري مستلزم ابطال تمبر معادل هزينه دادرسي دعاوي غير مالي است: تبصره
  

 :ي يا بين المللي در موارد زير  باطل است و غير قابل استناد است رأي داوري كه در ايران صادره شده اعم از داوري داخل :97ماده 

 .رأي داور در موضوعي صادر شده باشد كه به موجب قوانين ايران قابل ارجاع به داوري نيست .1

  .مفاد رأي با نظم عمومي يا اخالق حسنه ايران و يا قوانين آمره مخالف باشد .2
» داور«مگر آنكه   واقع در ايران با قوانين آمره موجد حق معارض باشد،رأي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول  .3

  .اختيار سازش داشته و راي داوري را نيز بر اساس اختيار مذكور صادر كرده باشد 
 . راي داوري با مفاد اسناد رسمي ايران كه داراي اعتبار قانوني است معارض باشد .4

 . باشدود، در زمان مراجعه به داوري فاقد اهليت رجوع به داوري بوده يكي از طرفين به موجب قانون ملي متبوع خ .5

 .راي داور مردد يا مشروط باشد .6

 .راي داور قاطع اختالف نباشد .7

  
رأي داوري كه در ايران صادره شده اعم از داوري داخلي يا بين المللي در موارد زير به درخواست يكي از طرفين قابل ابطال  :98ماده 
 : است

اند و در صورت سكوت قانون مزبور، به موجب قتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانستهمواف .1
 . قانون محل انعقاد، معتبر نباشد

راي داوري مشتمل بر راي تعيين كننده داوري باشد كه فاقد صالحيت مقرر در قانون يا شرايط و اوصاف مورد توافق طرفين  .2
  .ي بوده استبراي داور

 .انتصاب داور يا تركيب هيأت داوري مطابق موافقتنامه داوري يا قانون نبوده است .3

هر يك از اصول استقالل يا بي طرفي داور، تساوي و رفتار برابر با طرفين، ابالغ صحيحو فرصت دفاع  نقض شده، بنحوي كه  .4
  . موثر در راي داوري باشد

  . داده باشد داور خارج از حدود اختيارات خود رأي .5
  . رأي داوري در موضوعي صادر شده باشد كه مورد درخواست نبوده است  .6
راي داوري خارج از مدت قانوني يا قراردادي صادر و تسليم مرجع صالح براي ابالغ شده باشد، مشروط به اينكه بمحض  .7

  .ه داور قرار نگرفته باشدانقضاي مدت داوري، يكي از طرفين به اين  امر كتبا اعتراض كرده باشد و مورد توج
 . راي داوري مشتمل بر راي تعيين كننده داوري باشد كه جرح او توسط مرجع صالح پذيرفته شده باشد  .8

مبدا محاسبه موعد اعتراض تاريخ كشف .چنانچه بعد از صدور راي سبب جرح كشف شود از اسباب ابطال راي داوري است - 1تبصره 
 .ح در خصوص احراز يا پذيرش سبب مزبور استسبب جرح يا قطعيت راي مرجع صال
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فوق پذيرش ادعا منوط به آنست كه متقاضي ابطال بمحض اطالع از اسباب مذكور كتبا به  5و  3، 2در خصوص بندهاي  – 2تبصره 
  .آن اعتراض نموده و مورد پذيرش قرار نگرفته باشد مگر در خصوص مواردي كه داراي جنبه آمره است

چنانچه مدلل شود صدور راي داوري در مدت قانوني و ابالغ آن خارج از مهلت قانوني صورت گرفته است  7وص بند در خص  - 3تبصره 
  .راي داوري از اين حيث قابل ابطال نخواهد بود

  
ت چنانچه برخي از محكوم عليهم راي داوري درخواست ابطال راي داوري را تقديم كنند و ساير محكوم عليهم از درخواس: 99ماده

ابطال خودداري كنند و نيز در مواردي كه راي داوري مشتمل بر بخش هاي مختلف باشد و فقط بخشي از آن مورد درخواست ابطال 
واقع شود و راي داوري از اين جهات قابل تجزيه و تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از رأي كه مطابق مقررات اين قانون موضوع اعتراض 

 .ت و ساير بخش هاي راي داوري به قوت خود باقيست و اال راي داوري كلّا ابطال مي شودقرار گرفته، قابل ابطال اس

  
  .تصميم دادگاه تجديدنظر در دعواي ابطال راي داوري، قطعي است: 100ماده

 
دادگاه هاي  موارد و مقررات حاكم بر اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نسبت به راي داوري همانست كه در قانون آئين دادرسي -101ماده

عمومي و انقالب در امور مدني براي آرا دادگاه ها مقرر شده است و از اين حيث چنين فرض مي شود كه راي داوري معترض عنه يا 
رسيدگي به اين دعاوي در صالحيت دادگاهي است كه به موجب قوانين .موضوع درخواست اعاده دادرسي از دادگاه صادر شده است

 .آنكه طرف هاي دعوا در چارچوب قانون نسبت به ارجاع دعوا به داوري توافق كنندمذكور صالح است مگر 

 
درخواست ابطال راي داوري ، مانع اجراي راي نيست، مگر اينكه دادگاه بنا به درخواست طرف درخواست كننده ابطال ضمن  :102ماده

 .نمايد اخذ تامين مناسب، قرار توقف اجراي آن را تا زمان صدور راي قطعي صادر

  
  

  داوري  ياجراي را)  باب هفتم
عليه راي داوري كه ملزم به پرداخت وجه يا انجام كاري شده مكلف است ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ راي داوري  محكوم :103ادهم

مداخله دادگاه . عه نمايدآن را بموقع اجرا گذارد در غير اينصورت محكوم له مي تواند براي اجراي راي داوري به دادگاه صالحيتدار مراج
  .نيازمند تقديم درخواست و ابطال تمبر معادل هزينه دادرسي دعاوي غير مالي است

  
دادگاه به درخواست متقاضي اجرا مكلف است پس از بيست روز  از تاريخ ابالغ راي و استنكاف محكوم عليه از اجراي آن،  : 104 ماده

ترتيب صدور اجرائيه و نحوه اجراي راي داوري، حقوق و . ه بطالن راي داوري احراز شوددستور صدور اجرائيه را صادر كند مگر آنك
  .تكاليف محكوم له و محكوم عليه داوري عينا بر اساس ترتيبات قانوني ناظر بر اجراي احكام مدني صادره از دادگاه است

  
كند و امكان اجراي اجباري آن در چهار چوب مقررات  اجرائيه خودداري وم عليه راي داوري از اجراي مفادچنانچه محك  -105ماده

محكوم عليه مستنكف را  ،دادگاه صادر كننده اجرائيه مي تواند به درخواست محكوم له جود نداشته باشدناظر بر اجراي احكام مدني و
 .به پرداخت جريمه روزانه در حق صندوق دولت تا زمان اجراي كامل مفاد اجرائيه محكوم نمايد

در صورت استمرار استنكاف محكوم عليه دادگاه مي تواند به درخواست محكوم له ميزان . ن جريمه با نظر دادگاه تعيين مي شودميزا
  .جريمه را تغيير دهد

  .اين ماده در خصوص هر گونه اجرائيه صادره از محاكم قابل اعمال است
  



  انتشارغير قابل  -نهم ويرايش - قانون جامع داوري ايران پيش نويس -مركز داوري اتاق بازرگاني ايران

 

٢٢ 
 

در . ي راي، با دادگاهي است كه اجراي راي زير نظر آن انجام مي شودرفع هرگونه ابهام يا تفسير راي داوري در مرحله اجرا: 106ماده
صورتيكه دادگاه الزم بداند مي تواند حسب مورد، از داور يا سازمان داوري ذيربط استعالم كند و داور يا سازمان داوري ذيربط مكلفند 

 .به استعالم دادگاه پاسخ دهند

اشد و رفع ابهام به طريق ديگري نيز امكان پذير نباشد داد گاه مراتب غير قابل اجرا بودن در صورتي كه استعالم ممكن يا رافع ابهام نب
  .اين تصميم بمنزله ابطال راي داوري است. راي را اعالم مي نمايد

  
باشد اعاده وضع بر هرگاه راي داوري اجرا شود سپس ابطال شود، چنانچه اجراي راي توسط واحد اجراي احكام مدني دادگاه انجام شده  :107ماده

رسيدگي به اين دعوا خارج از نوبت انجام . قانون اجراي احكام مدني صورت مي گيرد و در ساير موارد نيازمند تقديم دادخواست است 39اساس ماده
خواسته يا دستور خواهان مي تواند بمنظور تسهيل استرداد وضع به حال سابق  وفق مقررات آئين دادرسي مدني درخواست صدور تامين .مي شود

  .صدور دستور موقت يا قرار تامين خواسته در اين مورد نيازمند توديع خسارت احتمالي يا تضمين نيست .موقت نمايد
  
  
  

  ين الملليب يمقررات مختص داور)  هشتم باب
ثالث انتخاب شود و داور طرف در داوري هاي بين المللي چنانچه تابعيت طرفين يكسان نباشد؛  سرداور بايد از اتباع كشور  :108ماده

  .ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد
  

در داوري هاي بين المللي چنانچه محل ابالغ مخاطب ابالغ خارج از ايران باشد و در آن محل آخرين روز موعد، تعطيل  :109ماده
تعطيالت رسمي يا روزهاي غيركاري داخل در موعد، در . يابدرسمي يا روز غيركاري باشد، موعد تا نخستين روز كاري بعد ادامه مي

  .شوندمحاسبة موعد احتساب مي
  

    .رسيدگي دو برابر محاسبه مي شود مواعد قانوني مقرر در اين قانون نسبت به شخص مقيم در خارج از كشور محل :110ماده
  

طرفين مي توانند در . زباني غير از زبان رسمي كشور مجاز مي باشدالمللي برگزاري داوري و صدور راي به هاي بيندر داوري: 111ماده 
در صورت سكوت يا عدم توافق طرفين، داور  يا سرداور حسب مورد زبان يا . مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري توافق نمايند

نادي و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، هر گونه اليحه، داليل است. زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي را تعيين مي كند
  .مراسالت داور و صدور رأي به زبان منتخب به شرح مقرر در اين ماده خواهد بود 

  
از ادله مورد استناد يكي از طرفين در خارج از كشور مقر  بخشيدر داوري هاي بين المللي موضوع اين قانون، چنانچه تمام يا  :112ماده

شد، داور مي تواند چنانچه به مصلحت بداند جلسه يا جلسات محدودي را در كشور ديگر ترتيب دهد، بدون آنكه اين داوري واقع شده با
  .امر بمنزله تغيير كشور مقر داوري تلقي شود

  
را مقرر در داوري هاي بين المللي اعتبار  موافقت نامه داوري تابع قانون محل انعقاد آن است مگر آنكه طرفين خالف آن  :113ماده
 .كنند

در مواردي كه موافقت نامه داوري خارج از ايران منعقد شده ليكن محل داوري ايران باشد، چنانچه مفاد موافقت نامه مزبور : تبصره
  .  مخالف با قواعد آمره يا نظم عمومي و يا اخالق حسنه ايران باشد، قابل ترتيب اثر نيست

  
 :ت حاكم بر ماهيت اختالف بر اساس مقررات زير تعيين مي شودهاي بين المللي مقررا در داوري: 114ماده

  . طرفين مي توانند بر انتخاب قواعد ماهوي حاكم بر اختالف تراضي كنند .١
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تعيين قانون يا نظام حقوقي يك كشور مشخص، به منزله ارجاع به قواعد حل تعارض آن كشور نخواهد بود، مگر اينكه  .٢
  .اشندطرفين به نحو ديگري توافق كرده ب

در صورت عدم تعيين قانون حاكم از سوي طرفين،  داور  قانوني را اعمال خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض ، آن را  .٣
 .مناسب تشخيص دهد

 .را مورد توجه قرار دهدعرف بازرگاني مربوطه در صورت سكوت يا ابهام قرارداد و قوانين آمره، شرايط قرارداد و داور بايد  .٤

  
  
  

    هزينه هاي داوري) مهنباب 
  ميزان هزينه ها ) فصل اول

قررات داخلي همان سازمان ميزان و نحوه پرداخت حق الزحمه داوري و هزينه هاي اداري در داوري هاي سازماني تابع م: 115ماده
يزان و نحوه پرداخت تعيين داور را به سازمان داوري ارجاع كند و نيز در داوري هاي غير سازماني م در مواردي كه دادگاه. است

  .براساس آيين نامه تعرفه حق الزحمه داوري است
  

مبناي محاسبه حق الزحمه داور و هزينه هاي اداري در دعاوي مالي ارزش واقعي خواسته در تاريخ تقديم درخواست داوري : 116ماده
د داور يا سازمان داوري ميزان خواسته را با در اين صورت حسب مور. است، مگر اينكه ارزش واقعي خواسته در آن زمان معلوم نباشد

 .نظر كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و بر اساس آن هزينه هاي مربوطه را مطالبه مي كند

در مواردي كه خواسته مالي نيست دادگاه يا مقام ناصب حق الزحمه مناسبي تعيين و ابالغ مي كند مگر آنكه طرفين با داور يا  - تبصره
  .ي در خصوص هزينه ها تراضي كنندسازمان داور

  
و هزينه هاي اداري در صورتي كه خواهان چند خواسته جداگانه مطرح كند بر اساس مجموع خواسته ها  الزحمه داورحق  :117ماده

اسبه در غير اين صورت، مبناي مح. محاسبه مي شود، مشروط بر اينكه دعاوي مزبور منشا واحد داشته يا داراي ارتباط كامل باشند
  .هر ادعا، خواسته همان دعوا است الزحمه داور و هزينه هاي اداري در حق

  
حق الزحمه داور و هزينه هاي اداري براي هر خواسته بصورت جداگانه محاسبه مي شود، مگر اينكه داور يا  دعاوي طاري،در  :118ماده
  .زمان داوري بنحو ديگري مقرر كندسا

 

تي كه با توافق طرفين موافقت نامه رمي شود يا در صو ختم سازش به كه دعاوي  ينه هاي اداري درحق الزحمه داور و هز: 119ماده 
  .است مقرر هزينه داوري در اثناي رسيدگي زائل شود، نصف

  
اياب تواند هزينه هاي مستقيم مربوط به رسيدگي از قبيل در داوري هاي موردي هزينه اداري تعلق نمي گيرد، ليكن داور مي :120ماده

تسهيم اين هزينه . و ذهاب، تامين محل مناسب براي جلسات رسيدگي يا تهيه رونوشت از اسناد و ارتباطات از راه دور را مطالبه نمايد
  .ها تابع قواعد حاكم بر تسهيم حق الزحمه داوري است

  
نامه هاي داوري، معرفي ميانجي، كارشناس،  سازمان داوري مي تواند براي ارائه خدماتي غير از داوري از قبيل ثبت موافقت :121ماده

  .ارزياب و خدمات مشابه حق الزحمه مناسبي دريافت كند
  

در چنين مواردي حق الزحمه داوران .در صورت تعدد داور، حق الزحمه داوري به نسبت مساوي بين داوران تقسيم مي شود :122ماده
شاركت در رسيدگي يا صدور راي استنكاف كند از حق الزحمه سهمي داوري كه از م. فزايش مي يابد كه سهم سرداور استا% 10
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صدور راي مخالف از سوي داور اقليت يا غيبت جزئي و غير . شودنخواهد داشت و سهم وي بصورت مساوي بين ساير داوران تقسيم مي
  .موثر او در رسيدگي، مانع از استحقاق او نسبت به حق الزحمه نيست

  
  .برابر همان قرارداد عمل مي شود داور با اصحاب دعوا قراردادي در خصوص حق الزحمه منعقد شده باشد،چنانچه بين  :123ماده

  
هاي ناشي از داوري هزينه راي داوري طرف مقابل را به تاديهتواند با درخواست هريك از اصحاب دعوا، ضمن صدور  داور مي: 124ماده

اين هزينه ها از جمله عبارت است از . تا قبل از اعالم ختم رسيدگي تسليم شده باشد محكوم كند، مشروط بر اينكه اين تقاضا كتباً و
و ساير هزينه هاي متعارف كه كاله وكيل بر اساس تعرفه قانوني هاي كارشناسي و حق الوحق الزحمه داور، هزينه هاي اداري، هزينه

 .بنظر داور براي داوري الزم بوده است

  .راي داوري به نفع خود حقي منظور كند داور نمي تواند در - تبصره
  

اند يا داور بنا به جهات معقولي خالف آن مقرر كند، حق الزحمه داوران كرده توافق ديگري نحو طرفين به كه مواردي در جز :125ماده
 .بالمناصفه به عهده طرفين است

وري دارند، اصل بر تساوي مسوولين در تاديه هزينه ها است ها يا خواندگان متعدد در برابر مرجع دااز حيث تكليفي كه خواهان: تبصره
  .مگر در مواردي كه سهم هريك معلوم باشد؛ ليكن هر قراري كه بين آنها حاصل شده باشد الزم الرعايه است

  
  
  

    تاديه هزينه ها) ومدفصل 
اوليه، داور واحد يا سرداور در داوري  لوايح لشروع تباد با همزمان و درخواست داوري يا ادعا نامه حسب مورد وصول از پس : 126ماده

هاي موردي و سازمان داوري در داوري هاي سازماني مبلغ تقريبي حق الزحمه داور و هزينه هاي اداري را حسب مورد محاسبه نموده 
حسب مورد مكلف است  مقام مزبور. و پنجاه درصد آن را از طرف يا طرف هاي مربوطه مطالبه مي نمايد تا ظرف ده روز پرداخت شود

تا قبل از اعالم ختم رسيدگي مبلغ دقيق و نهايي اين هزينه ها را  تعيين و الباقي هزينه ها را از طرف يا طرف هاي ذيربط مطالبه 
  .ك نوبت مهلت مقرر را تمديد كندينمايد و مي تواند 

  
 هر كند، خودداري داوري  هاي قابل مطالبه در هزينه از خود سهم از قسمتي يا پرداخت تمام از طرفين از يك هر هرگاه: 127ماده

از مرجع داوري درخواست كند  بپردازد و را ممتنع طرف سهم رسيدگي، توقف از بمنظور جلوگيري تواند مي ديگر طرفهاي از يك
اصلي حاكم و يا محكوم مبالغ پرداختي بابت سهم طرف ممتنع را به نفع او در راي داوري منظور نمايد، خواه طرف ممتنع در دعواي 

 .شده باشد

چنانچه هيچيك از طرفين حاضر به تاديه هزينه هاي داوري نشود و راي صادر شده باشد داور مي تواند تا تاديه هزينه ها به  - تبصره
  .شرح فوق از ابالغ راي داوري خودداري كند و يا مطابق قواعد عمومي براي مطالبه حق الزحمه خود اقدام نمايد

  
 تواند رسيدگيداور، سرداور يا سازمان داوري حسب مورد مي ورزند، امتناع مقرر مهلت در داوري هاي هزينه پرداخت از طرفين چنانچه :128ماده

 دراين مزبور از سوي خواهان هاي هزينه پرداخت عدم .اين مدت جزء مدت داوري محاسبه نمي شود. كند براي مدت حداكثر دو ماه متوقف را
اص ياد شده  مي توانند حقوق در هر حال  اشخ تلقي مي شود شده مطالبه هزينه آن براي دعوايي كه به دادخواست مربوط نزله استردادم به مهلت
    .را مطالبه كنندخود 
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    داوري در مسووليت) دهم باب
اگر داور بدون عذر موجه از . يري نداردداور پس از قبول داوري، ملزم به انجام آن است و بدون عذر موجه قانوني حق كناره گ :129ماده

صدور وابالغ راي يا انجام ساير تكاليف داوري امتناع كند، عالوه بر جبران خسارت وارده به ذينفع،در صورتي كه نصب داور توسط 
  .سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور محروم خواهد شد 2دادگاه صورت گرفته باشد  تا 

  
ر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داور خسارت مادي يا معنوي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داور يا داوران هرگاه در اث : 130ماده

در  داوري هاي سازماني مسئوليت . حسب مورد بر اساس ميزان و نحوه مداخله خود در حدوث خسارت، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود
  .ان تابع مقررات و قواعد سازمان مزبور مي باشدسازمان داوري و كاركنان 

  
  
  

    سازمان داوري) دهميازباب 
  داوري سازماني) اولفصل 

  .توانند دعواي خود را به يك سازمان يا موسسه داوري ارجاع دهندطرفين مي: 131ماده
  

ضمن انتصاب يك  يا چند شخص حقيقي در داوري هاي سازماني، سازمان داوري مستقيما   داوري را انجام نمي دهد و  :132ماده
بعنوان داور ، امور اداري و مكاتبات مربوط به داوري را بر اساس مفاد اين قانون انجام داده و نظارت بر جريان داوري و ساير امور 

  .رسيدگي و دريافت هزينه ها و ابالغ راي  را بر عهده دارد
  

  :عهده داردسازمان داوري ، انجام وظايف زير را بر  :133ماده
  احراز اوليه صالحيت سازمان  داوري  بر اساس ظاهر اسناد تقديمي طرفين- 1
   پيگيري و نظارت بر تبادل لوايح و انجام مكاتبات با طرفين قبل از انتخاب يا نصب داور - 2
  تعيين و نصب داور در صورت لزوم- 3
  نظارت و پيگيري اجراي دستورهاي داور از سوي طرفين- 4
  بر اساس قواعد داوري سازمان مزبور  ميم در خصوص  ادعاي جرح داوراتخاذ تص- 5
   تدارك و ارائه تسهيالت الزم براي انجام داوري ، تشكيل جلسات استماع،مكاتبات با طرفين و داور يا كارشناس- 6
  مرجع قضايي براي انجام تشريفات ابالغ به به طرفين يا تسليم آن ابالغ راي - 7
  اي اجراي اختياري راي داوري با توافق طرفينارائه تسهيالت بر- 8
  نگهداري سوابق پرونده هايي كه به سازمان ارجاع مي شود- 9

  پژوهشي تخصصي در زمينه داوري داخلي و بين المللي–ارائه خدمات آموزشي - 10
  ارتباط با سازمان هاي داوري در ساير كشورها - 11

  .ري ضرورت داردساير وظايفي كه براي انجام ماموريت سازمان داو
  

ارجاع دعوا به سازمان داوري يا اشاره به اختيارات و تكاليف داور در اين قانون يا توافق طرفين در داوري سازماني، به منزله  :134ماده 
  .اعطاي اختيارات  الزم به سازمان داوري مي باشد

  
داوري، نسبت به انجام وظايفي كه بر عهده آن قرار  سازمان داوري مكلف است ظرف حداكثر يك هفته از تقديم درخواست :135ماده

قبول داوري بدون عذر موجه از ارائه خدمات داوري استنكاف نمايد و اال عالوه بر جبران بعد از گرفته است اقدام كند و حق ندارد 
  .ري محكوم خواهد شدخسارات وارده به متقاضي، به محكوميت انتظامي مقرر در آئين نامه تخلفات انتظامي سازمانهاي داو
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  .محكوميت سازمان داوري به مجازات انتظامي موجب معافيت شخص يا اشخاص حقيقي كه باعث خسارت شده اند نخواهد بود - تبصره
  

در صورتي كه سازمان داوري يا هر مقام ناصب ديگري ظرف سي روز از درخواست متقاضي، بعد از قبولي بدون عذر قانوني از :136ماده
اي تعيين داور يا ساير وظايفي كه بر عهده اوست ظرف مهلت مقرر خودداري كند، متقاضي مي تواند عالوه بر تعقيب مدني يا اقدام بر

   .جهت نصب داور يا انجام وظايف مزبور مراجعه كند 7انتظامي سازمان يا مقام ناصب متخلف، حسب مورد به دادگاه موضوع ماده
  
  
  

 سازمان داوري تشكيل) دومفصل 

در ثبت شركت ها  ثبت  ارائه خدمات مربوطه اقدام كند كه قبول داوري و نسبت به سازمان داوري در صورتي مي تواند  :137ادهم
  .سازمان هاي داوري كه بموجب قانون خاص تاسيس شوند از شمول اين ماده مستثني مي باشند.شده باشد

  
  .داوري خود را تدوين نموده و رسما اعالن نمايدسازمان داوري بايد ظرف سه ماه از ثبت، قواعد  :138ماده

  
   :موسسين و شركاي سازمان داوري در تمام مدت فعاليت آن بايد واجد شرايط زير باشند :139ماده

 .نفر باشند 5موسسين بايد حداقل  .1

آنان نيز حقوق حداقل سه نفر از آنان بايد داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق باشند، مشروط به اينكه مدرك كارشناسي  .2
  .باشد

سال سابقه قضاوت يا  5نفر از وكال به شرط داشتن  5پنج نفر از قضات بازنشسته حداقل سه سال بعد از بازنشستگي يا  -1تبصره 
  .وكالت، همچنين كانون هاي وكالي دادگستري بدون در نظر گرفتن شرايط فوق مي توانند سازمان داوري تاسيس كنند

در اين ماده  سازماني كه بموجب قانون ايجاد شده يا مي شوند تابع ضوابط خود بوده و از رعايت شرايط  مذكور مراكز داوري - 2تبصره
ساير مراكز داوري موجود ظرف شش ماه از تصويب اين قانون بايد خود را با شرايط مقرر در اين قانون منطبق كنند .مستثني مي باشند

  .واال منحل شده محسوب مي شود
  

اشخاصي كه بموجب حكم دادگاه يا در اثر آن از انتخاب شدن بعنوان داور محرومند نمي توانند بعنوان عضو موسس يا  :140ماده
چنانچه اين محروميت در اثناي عضويت چنين شخصي حادث يا كشف شود ظرف يكماه .شريك در سازمان داوري حضور داشته باشند

  . سازمان داوري منحل شده محسوب مي شودبايد عضو جانشين تعيين و رسما اعالن شود واال
  .اشخاصي كه بموجب حكم دادگاه يا در اثر آن از انتخاب شدن بعنوان داور محرومند

  
اصناف و اتحاديه هاي صنفي مي توانند با رعايت اساسنامه يا سند تاسيس خود، بدون رعايت شرايط مذكور در ماده قبل :141ماده 

. اوي شغلي يا حرفه اي  مطروحه عليه اعضا يا بين اعضا، سازمان داوري تخصصي تاسيس كنندبراي حل و فصل اختالفات و دع
در دعاوي بين اعضا با يكديگر و نيز . اساسنامه اين قبيل سازمان هاي داوري بايد به تائيد اتحاديه سراسري سازمان هاي داوري برسد

به مرجع داوري  توانند يم نيطرف از اعضاي همان صنف اقامه مي كنند در دعاوي كه اشخاص خارج از صنف يا اتحاديه به طرفيت يكي
مزبور رجوع كنند مشروط بر اينكه دعوا مربوط به حقوق يا تعهدات صنفي يا حرفه اي عضو مزبور باشد و تراضي طرفين نيز حاصل 

  .شود
بعنوان عضو موسس يا شريك در  145 ر مادهدر اين قبيل سازمان هاي داوري حضور  يك عضو حقوقدان واجد شرايط مقرر د - تبصره

  .خواهد بود 146قرر در ذيل مادهال مشمول حكم ماتمام مدت فعاليت سازمان داوري ضروري است و
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سازمان  10در صورتي كه تعداد سازمان هاي داوري كه مطابق اين قانون يا ساير مقررات مربوطه تاسيس مي شوند به  : 142ماده
سازمان هاي داوري كه در اين قانون اختصارا اتحاديه ناميده مي شود با وظايف  واختيارات مندرج در اين قانون  برسد اتحاديه سراسري

نحوه  تشكيل اتحاديه سراسري و نيز انواع تخلفات، ضمانت اجراهاي تخلفات و نحوه رسيدگي به آن تابع آيين نامه . تشكيل مي شود
  .نون توسط وزارت دادگستري تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيداي است كه ظرف شش ماه از تصويب اين قا

  
اساسنامه . اتحاديه از تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل است: 143ماده 

  .اتحاديه مطابق آئين نامه ثبت موسسات غير تجاري تدوين و تصويب مي شود
  .ديه مي تواند بمنظور خدمت رساني بيشتر و تسهيل انجام وظايف در مراكز استانها دفتر استاني ايجاد كنداتحا - تبصره

  
 :وظايف و اختيارات اتحاديه به شرح زير است :144ماده

  ترويج داوري- 1
  اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تاسيس سازمان داوري در صورت دارا بودن شرايط قانوني - 2
  تصويب اساسنامه سازمان هاي  متقاضي عضويتبررسي و  - 3
   نظارت بر عملكرد سازمانهاي داوري - 4
    تهيه و تدوين آئين نامه انتظامي براي نظارت بر حسن عملكرد اعضاء - 5
   .تدوين و اعمال ساز و كار رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي اعضاء - 6
  .فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي اعضا- 7
  .تالش براي تدوين و هماهنگ سازي قواعد داوري سازمانهاي داوري - 8
  .همكاري با قواي سه گانه و ساير نهادها براي تقويت جايگاه داوري و حل و فصل دوستانه اختالفات - 9

  .تدوين و تصويب و بازنگري جدول تعرفه داوري  و ابالغ آن به نهادهاي ذيربط - 10
مانهاي بين المللي غير دولتي داوري بعنوان نماينده تخصصي غير دولتي سازمانهاي داوري ايران در اين همكاري با نهادها و ساز - 11

  .مجامع
  

 :اتحاديه  داراي اركان زير است:  145ماده

هر سازمان عضو مكلف است يك . هر عضو فقط يك حق راي دارد. مجمع عمومي كه متشكل از كليه سازمان هاي عضو است - 1
  . را به عنوان نماينده تام االختيار خود براي شركت در مجمع عمومي به اتحاديه معرفي كند نفر شخص حقيقي

 . هيات مديره كه متشكل از هفت عضو اصلي و سه عضو علي البدل است - 2

ه دبير كل كه در راس دبيرخانه اتحاديه قرار دارد و  توسط هيات مديره و از بين حقوقدانان بصير، خوشنام و فعال در عرص  - 3
مادام كه دبيركل جديد انتخاب .انتخاب مجدد دبير كل ولو به كرّات، بالمانع است.داوري براي مدت سه سال انتخاب مي شود

 .نشده باشد دبير كل قبلي به انجام وظايف خود ادامه مي دهد

 . هيات نظارت و بازرسي كه متشكل از سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل است - 4

ضاي هيات مديره و هيات نظارت و بازرسي هر سه سال يكبار برگزار مي شود و بايد بصورت غير همزمان انتخابات اع: تبصره 
  برگزار شود به گونه اي كه در زمان انتخاب هر يك از اين دو ركن، ركن ديگر مشغول خدمت باشد

  
 :ستوظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير ا:  146ماده

  دهاي اتحاديهسياستگذاري و تدوين راهبر - 1
 تصويب اساسنامه اتحاديه و اصالح آن - 2

 انتخاب اعضاي هيات مديره - 3

 انتخاب اعضاي هيات نظارت و بازرسي - 4
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 بررسي و تصويب بودجه و گزارش تفريغ بودجه ارائه شده از سوي هيات مديره - 5

 بررسي و تصويب آئين نامه انتظامي سازمانهاي عضو،   - 6

 لي و اداري و ساير مقررات و دستورالعمل هايي كه براي اداره امور اتحاديه الزم استبررسي و تصويب آئين نامه استخدامي،ما - 7

 بررسي تعيين حق عضويت اعضا و ساير وجوه قابل دريافت از اعضا - 8

 ساير اقداماتي كه براي انجام وظايف الزم است - 9

 
 :وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است:  147ماده

  انتخاب دبير كل -1
 مصوبات مجمع عمومي اجراي  -2

 ارائه پيشنهاد اصالح اساسنامه اتحاديه -3

 تدوين و پيشنهاد آئين نامه تخلفات انتظامي اعضا به مجمع عمومي جهت تصويب -4

 تدوين بودجه ساالنه اتحاديه و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب  -5

 تدوين آئين نامه انتظامي اعضا و ارائه آن به مجموع عمومي براي تصويب -6

 نجام ساير امور محوله از سوي مجمع عموميا -7

  
سال انتخاب  رييس و يك منشي براي مدت يك  هيأت مديره اتحاديه از بين اعضاء خود يك نفر رييس و يك نفر نايب: 148ماده
 .تجديد انتخاب براي دوره هاي متوالي بالمانع است. نمايد مي

اص حقوقي عضو با شخص ديگري جايگزين شود نماينده تعيين شده از سوي يكي از اشخ در صورتي كه شخص حقيقي معرفي شده
  .اخير خودبخود جانشين شخص قبلي نخواهد بود و در خصوص سمت مذكور راي گيري مجدد صورت مي گيرد

  
  :وظايف و اختيارات دبير كل به شرح زير است:  149ماده

 ود اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و هيات مديرهنمايندگي تام االختيار اتحاديه در مراجع، نهادها و مجامع در حد .1

 اداره امور جاري اتحاديه .2

 رياست اداري بر دبيرخانه اتحاديه .3

 تدوين و تقديم بودجه ساالنه پيشنهادي سال بعد به هيات مديره  .4

 
 :وظايف و اختيارات هيات نظارت و بازرسي به شرح زير است:  150ماده

  و ارائه گزارش به مجمع عمومي نظارت بر انتخاب اعضاي هيات مديره - 1
 نظارت بر حسن عملكرد هيات مديره و دبيركل  - 2

 نظارت انتظامي بر رفتار حرفه اي اعضا و گزارش آن به دادسرا  - 3

 
شوند تعيين و كتبا  هريك از اعضاء، يك شخص حقيقي را به نمايندگي  از خود براي هريك از اركان فوق كه عضو آن مي: 151ماده

هر . باشد عنه خود مسوول اجراي تكاليف محوله و استيفاي حقوق مربوطه مي ئي متضامنا با منوب چنين نماينده .كند معرفي مي
ماداميكه . معرفي نمايد اتحاديهبه  كتبا را جانشين او همزمانآنكه تواند نماينده خود را در هر زمان كتبا عزل كند، به شرط  عضو مي

   .شود چنان نماينده عضو ذيربط محسوب مي بق همجانشين معرفي نشده باشد نماينده سا
  

 .هر ذينفع مي تواند بمنظور ابطال تصميمات اتحاديه نزد دادگاه هاي عمومي اقامه دعوا كند :152ماده
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به تاييد شوراي  __به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و در تاريخ  ____ ماده در تاريخ 152اين قانون مشتمل بر دوازده باب و 
و نيز  در مواردي كه مغاير با اين قانون است  1376المللي مصوب االجرا شدن آن، قانون داوري تجاري بينگهبان رسيد و از تاريخ الزمن

 .گرددملغي مي 1379باب هفتم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 


