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 یاملللنیب یتجار یداور قاونن
 ۲۶/۰۶/۱۳۷۶مصوب 

 فصل اول ـ مقررات عمویم

 ریف و قواعد تفسیـ تعار 1ماده 

 باشد: یل مین قانون به كار رفته است به قرار ذیكه در ا یف اصطالحاتیتعر 
ن یالطرفیمرض یا حقوقی یقیاشخاص حقا یله شخص ین در خارج از دادگاه بوسیین متداعیعبارت است از رفع اختالف ب» یداور »الف ـ 

 .یانتصابایو 
 ران نباشد.یران تبعه این ایبه موجب قوان ین در زمان انعقاد موافقتنامه داور یاز طرف یكینكه یعبارتست از ا یالمللنیب یب ـ داور 

ن یمع یا چند رابطه حقوقیك یدر مورد كه  یاز اختالفات یابعضین كه به موجب آن تمام ین طرفیاست ب یتوافق« یموافقتنامه داور »ج ـ 
ممكن است به صورت  یشود. موافقتنامه داور یارجاع م ید، به داور یش آیا ممكن است پیبه وجود آمده  یر قراردادیا غی یقرارداداعم از

 ا به صورت قرارداد جداگانه باشد.یقرارداد و در یشرط داور 
 ان است.ات داور یا هیاعم از داور واحد و « داور»د ـ 

 باشد.یران میا یاسالم یجمهور  ییالت قضایتشك یاز دادگاهها یكین قانون یدر ا« دادگاه»هـ ـ منظور از 
كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات  یا توافقین ین طرفین قانون به توافق موجود بیكه در ا یو ـ در هر مورد

 بود. ز خواهدیآن توافق نمصرحه در یداور 

 ـ قلمرو اجرا 2ماده 

 ،یا، خدمات مشاورهیمه، امور مالید و فروش كاال و خدمات، حمل و نقل، بیاعم از خر  یالمللنیب یاختالفات در روابط تجار  یـ داور  1
صورت خواهد ن قانون یمشابه مطابق مقررات ا یتهایو فعال یمانكار ی، پیكار العمل، حقیندگی، نمایفن یهای، همكار یگذار هیسرما

 رفت.یپذ
طرح  یینكه درمراجع قضایخود را اعم از ا یالمللنیب یاختالفات تجار  یتوانند داور یت اقامه دعوا دارند میكه اهل یه اشخاصیـ كل 2

 ارجاع كنند. ین قانون به داور ی، طبق مقررات ایباشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضا نشدهیشده 
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 هاهیالغ اوراق و اخطار ـ اب 3ماده 

ل عمل یاز طرق ذ یكیصورت نگرفته باشد، به  یتوافق ین راجع به نحوه و مرجع ابالغ اوراق مربوط به داور ین طرفیكه ب یدر صورت
 خواهد شد: 
 ، نحوه و مرجع ابالغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.یسازمان یالف ـ در داور 

 ن ارسال دارد.یطرف یرا برا یوه ومرجع ابالغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داور تواند راسًا نحیب ـ داور م
، تلكس و تلگرام و اظهارنامه یر یام تصویدو قبضه، پ یق نامه سفارشیرا از طر  یتواند درخواست ارجاع امر به داور یم یداور  یج ـ متقاض

 شود كه: یابالغ شده محسوب م یگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتیطرف د یبرار آنیو نظا
 ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد. ۱
 كرده باشد. یـ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدام 2
 داده باشد. یا اثباتًا پاسخ مقتضیًا یـ مخاطب نف 3

 یان داور یـ شروع جر  4ماده 

نكه یابالغ شده باشد، مگرا ین قانون به خوانده داور ی( ا3براساس مفاد ماده ) یشود كه درخواست داور یشروع م یاز زمان یالف ـ داور 
 توافق كرده باشند. یگر ید ن به نحویطرف

 ل باشد: ینكات ذ ید حاو یبا ین مقرر شده باشد، درخواست داور ین طرفیب یگر یب دیكه ترت یب ـ جز در موارد

 .یـ درخواست ارجاع اختالف به داور  ۱
 ن.یطرف یـ نام و نشان 2
 دعا و خواسته آن.ان ایـ ب 3
 .یا موافقتنامه داور یو  یـ شرط داور  4

ن قانون و یانتخاب آنان به شرح مذكور درفصل سوم ا یدر مورد تعداد داوران و چگونگ یاطالعات یممكن است حاو  یدرخواست داور 
 كه موجب بروز اختالف شده است، باشد. یعیا وقایها، قراردادها و به موافقتنامهن راجعیهمچن

 رادیـ انصراف از حق ا 5ماده 

را ادامه  ی، داور یط قابل عدول موافقتنامه داور یا شراین قانون و یرآمره ایت مقررات غین باعلم به عدم رعایك از طرفیكه هر  یدر صورت
راد صرف نظر یاز حق ا خواهد شد كه ین تلقین شده است، اقامه نكند، چنیین منظور تعیكه به ا یا در مهلتیو « خود را فورارادیدهد و ا

 كرده است.
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 یـ مرجع نظارت 6ماده 

(، ماده 16( ماده )3(، بند )14( ماده )1(، بند )13( ماده )3( بند )11( ماده )4( و )3) ی(، بندها9ف مندرج در ماده )یـ انجام وظا 1
مشخص  یكه مقر داور  یآن قرار دارد، وتازماندر  یاست كه مقر داور  یواقع در مركز استان یبه عهده دادگاه عموم( 35( و ماده )33)

 است.تهران ینشده، به عهده دادگاه عموم
 رقابل اعتراض است.یو غ ین موارد قطعیمات دادگاه درایتصم

( به عهده 14( ماده )1( وبند )13( ماده )3( بند )11( ماده )3( و )2) یف مندرج در بندهایانجام وظا یسازمان یهایـ در داور  ۲
 است.مربوط ین داور سازما

 یداور موافقتنامه ـ دوم فصل

 یـ شكل موافقتنامه داور  7ماده 

ر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور یانظایا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، یده باشد، ین رسیطرف یبه امضا یسند  ید طیبا یموافقتنامه داور 
در  ید. ارجاع به سند یگر عماًل آنرا قبول نمایه، وجود آنرا ادعا كند و طرف دیاعا دفیمبادله درخواست  ین طیاز طرف یكیاید. یداللت نما

 خواهد بود. یز به منزله موافقتنامه مستقل داور یباشد ن یشرط داور كه متضمن یقرارداد كتب

 مطروحه نزد دادگاه یو دعوا یـ موافقتنامه داور  8ماده 

ن جلسه یان اولین تا پایاز طرف یكید درصورت درخواست ید آن اقامه شده است بانز یموضوع موافقتنامه داور  یكه دعوا یدادگاه
 باشد.یر قابل اجرا میا غیاالثر یباطل و ملغ ینكه احراز كند كه موافقتنامه داور ید، مگر ایاحاله نما ین را به داور یطرفیدادگاه، دعوا

 نخواهد بود. یداور  یو صدور را یاور د یدگیان رسیا ادامه جر یطرح دعوا در دادگاه مانع شروع و 

 ا دستور موقتین یو قرار تام یـ موافقتنامه داور  9ماده 

ا دستور موقت را درخواست ین و ی( صدور قرار تام6س دادگاه موضوع ماده )ییتواند از ر یم یداور  یدگین رسیا حین، قبل یك از طرفیهر 
 د.ینما

 یات داوریب هیرتك ـ سوم فصل

 تعداد داورانـ  10ماده 
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 مركب از سه عضو خواهد بود. یات داور ین، هیین اختالف است. در صورت عدم تعین تعداد داوران بر عهده طرفییتع

 ن داورانییـ تع 11ماده 

 یرانیا ند. طرفین داور توافق نمایین ماده در مورد روش تعی( ا4( و )3) یت مقررات بندهایتوانند با توجه و رعایاختالف م یـ طرفها 1
ا چند نفر یك ی یاز انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختالف حل آنرا به داور  یجاد نشده است به نحو یكه اختالف ا یمادامتواندینم

 دارند. یا اطراف و یباشند كه طرف  یتیهمان تابع یااشخاص دارایشخص د كه آنیمرجوع نما
 دام خواهد شد: ر اقیب ز یبه ترت ین توافقیـ در صورت نبودن چن ۲

از  یكین خواهند كرد. چنانچه ییكند و داوران منتخب، سرداور راتعی، هرطرف داور خود را انتخاب میات داور ین هییتع یالف ـ برا
 یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سیل نكند یرا تحص یو  ین و قبولیی، داور خود را تعیخ شروع داور ی( روز از تار 30)ین ظرف سیطرف

ن داور طرف یین حسب مورد تعیاز طرف یكی یند، بنا به تقاضایل نمایرا تحص یو  یمورد سرداور توافق و قبولخ انتخاب دری( روز از تار 30)
 صورت خواهد گرفت.( 6ا سرداور طبق مقررات ماده )یممتنع 

ن توسط مرجع موضوع یازطرف یكی یبنابه تقاضا ن نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داوریك نفره، اگر طرفی یب ـ در داور 
 خواهد شد.نیی( تع6ماده )

ا داوران منتخب به ین و یا طرفید ین اقدام ننمایازطرف یكین قرار گرفته است، ین داور كه مورد توافق طرفییـ هرگاه براساس روش تع ۳
د، یمحول شده است، عمل ننما ین خصوص به و یه دراك یافهیبه وظ یاحقوقی یقینكه شخص ثالث، اعم از حقیاایتوافق نرسند و
ن قرار یمورد توافق طرف یگر یق دینكه طر ید مگرای( مراجعه نما6م به مرجع موضوع ماده )یتصماتخاذ یتواند براین میهركدام ازطرف

 گرفته باشد.
« داور» یطرفیت نموده واستقالل و بیاند رعااشتهمقرر د« داور»ن ییتع ین در موافقتنامه برایراكه طرف یطیه شراید كلیـ مقام ناصب با ۴

گر منصوب ین اتباع كشور طرف دید و داور طرف ممتنع از بید از اتباع كشور ثالث انتخاب نماید. در هر صورت سرداور را باینماراملحوظ
 نخواهد شد.

ند و آن شخص ینما یداور  ینیا اشخاص معیشخص ن ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختالف یطرف یـ هرگاه در موافقتنامه داور  ۵
شخص  ین به داور یاالثر خواهد بود مگر آنكه طرفیملغ یكنند، موافقتنامه داور  یدگیا نتوانند به عنوان داور رسینخواهند ا اشخاصیو 
 گر توافق كرده باشند.ید یا به نحو یكنند یتراض یگر یا اشخاص دی

ن خواهد ییر تعیب ز یترتبه یات داور یتوافق ننموده باشند ه یگر ینحو دطرف داشته باشد و طرفها به ش از دویب یكه داور  یـ در موارد ۶
 شد: 

ز به یا خواندگان نین خواهند كرد. داور خوانده ییك داور تعین خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركًا ییك داور تعیالف ـ خواهان 
 شود.ین مییروش تعنیهم

له مرجع موضوع ماده یا خواندگان( بوسین )خواهانها یك از طرفیا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یواهانها چنانچه خ
 خواهد شد.نیی( تع6)
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 شود.ین میی( تع6كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده) ین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتییب ـ تع
مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع  یات داور یاختالف باشد ه،یا چند طرف داور یك یا خوانده بودن یهرگاه در مورد خواهان  ج ـ

 خواهد بود.( 6ماده )
 دو جانبه مقرر شده است. یهایداور  یاست كه برا یچندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقررات یهایر موارد در داور ید ـ سا

 ـ موارد جرح داور 12ماده 

ا یو استقالل او شود، و  یطرفیدر خصوص ب یموجه یدهایقابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترد یدر صورت« داور»ـ  1
طلع از آنها م« داور»ن ییكه پس از تع ین بوده است، نباشد. هر طرف صرفًا به استناد عللیكه مورد توافق و نظر طرف یاوصافنكه واجدیا

 ن او مشاركت داشته است، جرح كند.ییان تعیا در جر ین كرده و ییخود تعرا كه یتواند داور یشده، م
و  یطرفید موجه در مورد بیرا كه موجب ترد ید هرگونه اوضاع و احوالیرد، بایگیشنهاد قرار میكه به عنوان داور مورد پ یـ شخص ۲

را  ین اوضاع و احوالیز بروز چنین یان داور یو در طول جر « داور»د از موقع انتصاب به عنوان یبا« داور»د. یشود، افشا نمایماستقالل او
 نكه قباًل آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.یدهد، مگر ان اطالعیر به طرفیبدون تاخ

 فات جرحیـ تشر  13ماده 

 ند.یافق نماتو « داور»فات جرح یتوانند در مورد تشر ین میـ طرف 1
ا اطالع از ی« یداور »ل یخ اطالع از تشكی( روز از تار 15د ظرف )یرا دارد با« داور»كه قصد جرح  ی، طرفین توافقیـ در صورت نبودن چن ۲

خاذ در مورد جرح ات« داور»اعالم كند. « داور»به  یاحهیال  یل جرح را طی( دال 13( ماده )1اوضاع و احوال مذكور در بند )هر گونه
 رد.یز جرح را بپذیا طرف مقابل نیكند و  یر یگمورد جرح از سمت خود كناره« داورنكه"یكند، مگر ایم میتصم

را جرح « داور»كه  یرد، طرفین ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگی( ا2( و )1) یفات بندهایت تشر یكه با رعا یـ جرح ۳
د كه ی( درخواست نما6م مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده )یتصم یه حاو یافت اخطار یاز در ( روز پس 30)یستواند ظرفیكرده م

را ادامه داده و  یان داور یتواند جر یم« داور»است  یدگیتحت رس ین درخواستیم كند. مادام كه چنیاتخاذ تصمو یدگینسبت به جرح، رس
 ز صادر كند.ین یرا

 فهیانجام وظ ا عدم امكانیـ قصور و  14ماده 

ر یفش بدون تاخیموفق به انجام وظا یگر یا بنابه علل دیف خود نباشد و یا عمال قادر به انجام وظایك داور به موجب قانون یـ اگر  1
تواند از مرجع مذكور یك از آنها مین اختالف باشد هر ین طرفیابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بییخاتمه م یت و یمسوولموجه نشود،

 د.یم نمایمزبور اتخاذ تصم« داور»ت یكند كه در مورد ختم مامور ( درخواست6در ماده )

ا عدم قدرت یل جرح، قصور، یقبول اعتبار و صحت دال  ی، به معنا«داور»ت یا ختم مامور یگر یا موافقت طرف دیو  یر یگـ صرف كناره ۲
 فه نخواهد بود.یوظبرانجام
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 نین داور جانشییـ تع 15ماده 

ا به یت او و ین در خصوص لغو مامور یا به لحاظ توافق طرفی، یر یگا به علت كنارهی( 14ا)ی( 13به موجب مواد )« داور»ك یت یگاه مامور هر 
 شود.ین مییافته است، تعیر ییكه تغ ین داور یین مطابق مقررات حاكم بر تعیجانش« داور»رد یخاتمه پذ یگر یل دیدال جهات و

 «داور»ت یصالح ـ چهارم فصل

 تیم در مورد صالحیـ اتخاذ تصم 16ماده 

كه به  یم كند. شرط داور یاتخاذ تصم یا اعتبار موافقتنامه داور ین درباره وجود و یت خود و همچنیتواند در مورد صالحیم« داور»ـ  1
در خصوص « داور»م یشود، تصمیم یمستقل تلق یان قانون به عنوان موافقتنامهیا یك قرارداد باشد از نظر اجرایاز ییصورت جز 

 مندرج در قرارداد نخواهد بود. ینفسه به منزله عدم اعتبار شرط داور یفاالثر بودن قراردادیبطالن و ملغ
ك از یتوسط هر  ین و ییا مشاركت در تعیو « داور»ن ییه باشد. صرف تعیحه دفاعیم ال ید موخر از تسلینبا« داور»ت یراد به صالحیـ ا ۲

د به محض بروز آن عنوان یبا یداور  یدگیان رسیت در جر یاز حدود صالح« داور»راد به خروج یت نخواهد بود ایراد صالحیان مانع ازیطرف
 ص دهد.یر را موجه تشخیرد، مشروط برآنكه تاخیز بپذیراد خارج ازموعد را نیكدام ازموارد مذكور، اتواند در هریم« داور»شود 

گر توافق كرده باشند( ین به نحو دیكه طرف ی)جز در صورت یا اعتبار موافقتنامه داور یا به وجود و یت و یه اصل صالحراد بیـ در صورت ا ۳
راد خروج یم در مورد ایم كند، اتخاذ تصمینسبت به آن اتخاذ تصم یت دعو ی، قبل از ورود به ماهیك امر مقدماتیبه عنوان دیبا« داور»
به « داور»د. چنانچه یبه عمل آ یماهو  یحادث شود ممكن است در ضمن را یدگین رسیسبب آن در حت كهیاز حدود صالح« داور»

ه آن از دادگاه ی( روز پس از وصول ابالغ30) یتواند ظرف سین میك از طرفیبدهد، هر ت خود نظریبه صالح یك امر مقدماتیعنوان 
 یدگید. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیم نمایو اتخاذ تصمیدگی( درخواست كند كه نسبت به موضوع رس6مندرج در ماده )

 ز صادر كند.ین یخود ادامه دهد و را یدگیتواند به رسیم« داور»است 

 صدور دستور موقت یبرا« داور»ار یـ اخت 17ماده 

ن دستور موقت یاست، به درخواست هركدام از طرف یف فور ین تكلییتواند در امور مربوط به موضوع اختالف كه محتاج به تعیم« داور»
مناسب بسپارد. در هر دو  ینیتام ید كه متقاضیتواند مقرر نمایم« داور»توافق كرده باشند  یگر ین به نحو دیمگر آنكه طرفد،یصادر نما

 ت رفع اثر خواهد كرد.از دستور موق« داور»بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد  ینیتامگریصورت چنانچه طرف د

 یداور یدگیرس نحوه ـ پنجم فصل

 نیبا طرف یـ رفتار مساو  18ماده 
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 ل داده شود.یه دال یا دفاع و ارایطرح ادعا  یبرا یباشد و به هر كدام از آنان فرصت كاف ید به نحو مساو ین بایرفتار با طرف

 یدگین قواعد رسییـ تع 19ماده 

 ند.یتوافق نما یداور  یدگین رسین قانون در مورد آبیت مقررات آمره ایرعاتوانند به شرط ین میـ طرف 1
ص ارتباط، ید. تشخینمایم یاداره و تصد  یرا به نحو مقتض ین قانون، داور یت مقررات ایبا رعا« داور» ین توافقیـ در صورت نبودن چن ۲

 است.« داور»ل بر عهده یو ارزش هرگونه دلتیموضوع

 یاور ـ محل د 20ماده 

با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت  یشود. در صورت عدم توافق، محل داور ین انجام میدر محل مورد توافق طرف یـ داور  1
 شود.ین مییتع« داور»ن، توسط یطرفیدسترس

ا اسناد و مدارك، در یر اموال و یساكاال و  یا بازرسین، ین اعضا، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفیشور ب یتواند برایم« داور»ـ  ۲
 توافق كرده باشند. یگر ین به نحو دیل جلسه دهد، مگر طرفیبداند تشك یخود مقتضكه یهر محل

 ـ زبان 21ماده 

مورد  یا زبانهایزبان « داور»ن صورت یر ایند. در غیتوافق نما یداور  یدگیمورد استفاده در رس یا زبانهایتوانند در مورد زبان ین میطرف
ن، مذاكرات یل طرفیحه، مدرك و دلین مورد شامل هرگونه ال یدر ا« داور»م یا تصمین یكند. توافق طرفین مییرا تعیاستفاده در داور 

 خواهد بود. یصدور راو« داور»، مراسالت یدگیجلسات رس

 هیـ درخواست و دفاع 22ماده 

كه به موجب آن خود  یگر یا جهات دین شده است، تعهدات ییتع« داور»ا توسط ید انن توافق كردهیكه طرف ید ظرف مهلتیـ خواهان با 1
ه خود در ید دفاعیز بایه كند، و خوانده نیا خسارت مورد درخواست را اراین نكات مورد اختالف و خواسته یداند، همچنیمرا مستحق

 م كند.یتسل «داور»ن شده توسط ییا تعیظرف مهلت مورد توافق خصوص موارد مذكور را
م كنند همراه با یكه درنظر دارند بعدًا تسل یار ادلهیا سایا فهرست مدارك یدهند و یص میرا كه مرتبط تشخ یه مداركیتوانند كلین میطرف

 م دارند.یه خود تقدیدفاعایدرخواست 
 یداور  یدگیه خود را در طول رسیا دفاعیتواند دادخواست یك از آنها میمقرر نشده باشد، هر  یگر یب دین ترتین طرفیـ چنانچه ب ۲

 ص ندهد.یگر مجاز تشخیض نسبت به طرف دیا تبعیر یرا به علت تاخ یلیا تكمین اصالح یچن« داور»كند، مگر آنكه لیا تكمیاصالح 

 یدگیـ جلسه استماع و رس 23ماده 
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ن در زمان مناسب یاز طرف یكیكه  یلكن در صورت است« داور»حات بر عهده یه ادله و توضیارا یل جلسه برایص لزوم تشكیـ تشخ 1
 توافق كرده باشند. یگر ین به نحو دینكه طرفیاست مگر ا ید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامیل جلسه نمایتشكدرخواست

به  ین را تا مهلت كافیرفا مدارك طیر اموال و یا سایكاال و  یبازرس یبرا یدگیاجلسه رسیل هرگونه جلسه استماع و ید تشكیبا« داور»ـ  ۲
 كند.ن ابالغیطرف

 یبا مدارك یابیا ارز ی ین گزارش كارشناسیم شده و همچنیتسل« داور»ن به یاز طرف یكیكه توسط  یر اطالعاتیا سایح، مدارك یه لوایـ كل ۳
 ن ابالغ شود.یطرف ید برایم به آنها استناد كند، بایهنگام اتخاذ تصم« داور»است، كه ممكن

 نیـ قصور هركدام از طرف 24ده ما

 را صادر خواهد كرد. یقرار ابطال درخواست داور « داور»م درخواست قصور كند، یـ چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقد 1
زبور م ینكه كوتاهیرا ادامه خواهد داد، بدون ا یدگیرس« داور»ه قصور كند یم دفاعیكه خوانده بدون عذر موجه در تقد یـ در صورت ۲
 شود. یخواهان توسط خوانده تلق یقبول ادعاینفسه به معنایف
را ادامه دهد  یدگیتواند رسیم« داور»كند  یش خوددار یه ادله مورد استناد خویا اراین از حضور در جلسه استماع و یك از طرفیـ اگر هر  ۳

 مبادرت كند. یمدارك موجود به صدور راو براساس

 به كارشناسـ ارجاع امر  25ماده 

ن هرگونه اطالعات مرتبط را در یارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرف یكه الزم بداند موضوع را به كارشناس یتواند در مواردیم« داور»
نكه یفراهم آورد، مگر ا ینیانجام بازب یر اموال برایا سایرا به مدارك مربوط، كاال،  یو  یقرار دهد و موجبات دسترسار كارشناسیاخت

 باشند.توافق كرده یگر ین به نحو دیطرف
ز ی، در جلسه استماع نیم گزارش كتبید پس از تقدیالزم بداند كارشناس با« داور»كه  یا در صورتین و یاز طرف یكیدر صورت درخواست 

ا یالف، كارشناس شهادت در خصوص نكات مورد اخت یتوانند به منظور ادایز مین نید، طرفیسواالت پاسخ بگوشركت كند و به
 كنند. یمعرفرا به عنوان شاهد خود یكارشناسان

 ـ ورود شخص ثالث 26ماده 

تواند ینفع بداند، مین ذ یاز طرف یكیا خود را در محق شدن یل باشد و یقا یخود مستقال حق یبرا یدر موضوع داور  یهرگاه شخص ثالث
مورد  یرد و ورود و یرا بپذ« داور»و  ین داور یینكه موافقتنامه و آیمشروط بر ا شود، یاعالم نشده است وارد داور  یدگیرسمادام كه ختم

 واقع نشود.نیچ كدام از طرفیراد هیا

 یو صدور را یدگیرس خمت ـ ششم فصل
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 ـ قانون حاكم 27ماده 

ستم یا سین قانون ییكرد. تعم خواهد یاند، اتخاذ تصمدهیت اختالف برگز ین در مورد ماهیكه طرف یبرحسب قواعد حقوق« داور»ـ  1
خواهد شد. قواعد حل تعارض  یآن كشور تلق ین ماهو یرد، به عنوان ارجاع به قوانیمشخص، به هر نحو كه صورت گك كشوری یحقوق

 توافق كرده باشند. یگر ین به نحو دینكه طرفیمگر ان حكم نخواهد بود،یمشمول ا
خواهد كرد كه به موجب قواعد  یدگیت اختالف رسیبه ماه یبراساس قانون« داور»ن ین قانون حاكم از جانب طرفییـ در صورت عدم تع ۲

 ص دهد.یمناسب تشخحل تعارض
 رد.یم بگیا به صورت كدخدامنشانه تصمیتواند براساس عدل و انصاف یحا اجازه داده باشند، مین صر یكه طرف یدر صورت« داور»ـ  ۳
 موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. یم كند، و عرف بازرگانیط قرارداد اتخاذ تصمیشرا ه موارد براساسید در كلیبا« داور»ـ  ۴

 ـ سازش 28ماده 

كند و یرا صادر م یداور  یقرار سقوط دعوا« داور»ق سازش حل كنند، ی، اختالفات خود را از طر یدگیان رسین در جر یچنانچه طرف
ن یالطرفیط مرضیبراساس شرا یداور  یعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت ران تقاضا كند و طرف مقابل ایطرفاز یكیچنانچه 

 كند.یصادر م( 30ت مفاد ماده )یبا رعا

 م توسط گروه داورانیـ اخذ تصم 29ماده 

تخاذ شود، مگر ا یات داور یه یت اعضاید با اكثر یبا یات داور یم هیرد، هر تصمیگیك داور صورت میش از یكه توسط ب ییهایدر داور 
 توافق كرده باشند. یگر ینحو دن بهینكه طرفیا

 یرا یـ شكل و محتوا 30ماده 

خواهد  یت كافیاكثر  یك نفر باشد، امضایش از یكه داور ب یا داوران برسد. در موردیداور  یباشد و به امضا ید به صورت كتبیبا یـ را 1
 شود. گر اعضا ذكرید ینكه علت عدم امضایبر ابود، مشروط

ا یذكر نشود،  یل راین توافق كرده باشند كه دال ینكه طرفیآورده شود، مگر ا ید در متن رایاست، با یبرآنها مبتن یكه را یلیه دال یـ كل ۲
 ( صادر شده باشد.28ن به موجب ماده )یالطرفیط مرضیشرابراساس یرا
 باشد.( 20( ماده )1موضوع بند ) یخ و محل داور یتار  ید حاو یبا یـ را ۳
 ن ابالغ شود.یك از طرفید به هر ی، رونوشت آن بایرا یـ پس از امضا ۴

 یدگیـ ختم رس 31ماده 
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 ابد: ییر خاتمه میدر موارد ز « داور»ا به موجب دستور ی یینها یبا صدور را یداور  یدگیرس
 ییدر حل و فصل نها یو موجه یمنافع قانون یو  یبرا« داور»د و ینكه خوانده بدان اعتراض نمایـ استرداد دعوا توسط خواهان مگر ا ۱

 د.ینمااختالف احراز
 « .داور»ص یگر به تشخیل دیبه دل یدگیا عدم لزوم ادامه رسیـ عدم امكان و  ۲
 یدگین در ختم رسیـ توافق طرف ۳

 یلیتكم یو را یر رایـ اصالح، تفس 32ماده 

ا یرا اصالح و  یا اشتباهات مشابه در رایا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و ی نیك از طرفیهر  یتواند بنا به تقاضایم« داور»ـ  1
 كند.از آن رفع ابهام

« داور»گر ارسال شود. یطرف د یمزبور برا یاز تقاضا یاد نسخهیباشد، و بایم یخ ابالغ رای( روز از تار 30)ین سیطرف یمهلت تقاضا
خ صدور ی( روز از تار 30) یا ابهام شده باشد، ظرف سیكه راسا متوجه اشتباه  یول تقاضا و در مواردخ وصی( روز از تار 30)یسحداكثر ظرف

 ر آن اقدام خواهد كرد.یتفسای، نسبت به اصالح یرا
كند تقاضا « داور»، از یافت رایخ در ی( روز از تار 30) یگر، ظرف سیطرف د یه برایتواند ضمن ارسال اخطار ین میـ هر كدام از طرف ۲

ن درخواست را موجه یچنانچه ا« داور»صادر كند.  یلیتكم یمسكوت مانده است را یدر را یكه اقامه كرده، ول ییادعاهانسبت به
د یتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدیم« داور»كند. یاقدام م یلیتكم ی( روز نسبت به صدور را60ص دهد، ظرف شصت)یتشخ
 كند.

 ه است.یالرعاالزم یلیتكم یر و رای( در مورد اصالح، تفس30ـ مقررات ماده ) ۳

 یرا به اعرتاض ـ هفمت فصل

 یـ درخواست ابطال را 33ماده 

 ( قابل ابطال است: 6ن توسط دادگاه موضوع ماده )یاز طرف یكیر به درخواست یدر موارد ز  یداور  یـ را 1
 .باشدت بودهین فاقد اهلیاز طرف یكیالف ـ 

اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، ن برآن موافقتنامه حاكم دانستهیكه طرف یبه موجب قانون یتنامه داور ب ـ موافق
 ران باشد.یاح قانونیمخالف صر 

 ت نشده باشد.یرعا یا درخواست داور ین داور ییتع یهاهین قانون در خصوص ابالغ اخطار یج ـ مقررات ا
 .ل و مدارك خود نشده باشدیه دال یار او بوده، موفق به ارایكه خارج از اخت یلیدلد ـ درخواست كننده ابطال، به 

 یاز را یك باشد، فقط آن قسمتیقابل تفك یداده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داور  یارات خود رایخارج از حدود اخت« داور»هـ ـ 
 بوده، قابل ابطال است.« داور« اراتیحدود اختكه خارج از
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، مخالف یا عدم وجود موافقتنامه داور یا در صورت سكوت و ینباشد و  یمطابق موافقتنامه داور  ین دادرسییا آی یات داور یب هیتركو ـ 
 ن قانون باشد.یمندرج در اقواعد
 است.رفته شدهی( پذ6باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده ) یمشتمل بر نظر موافق و موثر داور  یداور  یز ـ را
 ثابت شده باشد. ییبودن آن به موجب حكم نها یبوده باشد كه جعل یمستند به سند  یداور  یاح ـ ر 

ا یت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یل حقانیافت شود كه دلی یمدارك یداور  یط ـ پس از صدور را
 است.آنها شدهباعث كتمان

ش از آنكه یتواند پیا مكتوم متضرر شده است، میكه از سند مجعول  ین ماده، طرفی)ح( و )ط( ا یدهاـ در خصوص موارد مندرج در بن ۲
توافق  یگر ین به نحو دیكه طرف ید، مگر در صورتیمجدد نما یدگیرس یتقاضا« داور»را به عمل آورد، از  یداور  یابطال رادرخواست

 كرده باشند.
به  یر یا تفسی یلی، تكمیحیتصح یاعم از را یداور  یخ ابالغ راین ماده ظرف سه ماه از تار یا (1موضوع بند ) یـ درخواست ابطال را ۳

 م شود، و اال مسموع نخواهد بود.ی( تقد6دادگاه موضوع ماده )د بهیمعترض، با

 یـ بطالن را 34ماده 

 رقابل اجراست: یاساسا باطل و غ« داور» یر رایدر موارد ز 
 نباشد. یق داور یران قابل حل و فصل از طر ین ایاختالف به موجب قوان یاصلكه موضوع  یـ در صورت ۱
 ن قانون باشد.یا قواعد آمره ایا اخالق حسنه كشور و ی یمخالف با نظم عموم یكه مفاد را یـ در صورت ۲
معتبر  یا با مفاد اسناد رسمی ران ویا یاسالم ین آمره جمهور یران با قوانیرمنقول واقع در ایصادره در خصوص اموال غ یداور  یـ را ۳

 حق سازش داشته باشد.« داور»ر یمگر آنكه در مورد اخمعارض باشد،

 یرا یاجرا ـ هشمت فصل

 ـ اجرا 35ماده 

االجرا و پس از ابالغ الزم ین قانون صادر شود قطعیكه مطابق مقررات ا یداور  ی( آرا34( و)33موارد مندرج در مواد ) یـ به استثنا 1
 شوند.یاحكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته م یبات اجرای( ترت6از دادگاه موضوع ماده) یصورت درخواست كتبو دراست 

گر یرا به عمل آورده باشد و طرف د یداور  ین قانون درخواست ابطال رایا 6ن از دادگاه موضوع ماده یاز طرف یكیكه  یـ در صورت ۲
، مقرر دارد كه یرا یا اجرای ییشناسا یتواند در صورت درخواست متقاضیه باشد، دادگاه مآن را كرد یا اجرایییشناسا یتقاضا

 بسپارد.ن مناسبیدرخواست كننده ابطال تام

 ر مقرراتیسا ـ مهن فصل



  ی املللی تجاری بنیداور قاونن 
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 ر مقرراتیـ سا 36ماده 

ن و یر قوانیو سا یمدن ین دادرسییمندرج در قانون آ ین قانون از شمول قواعد داور یموضوع ا یالمللنیب یاختالف تجار  یـ داور  1
 است.یمقررات مستثن

 یر یارجاع كرد، تاث یتوان به داور یرا نم یران كه به موجب آنها اختالفات خاصیا یاسالم ین جمهور یر قوانین قانون نسبت به سایـ ا ۲
 نخواهد داشت.

 یهایداور  یبرا یگر یط دیبات و شرایر دول ترتیو سا رانیا یاسالم ین دولت جمهور یماب یف یكه در معاهدات و توافقها یـ در صورت ۳
 ط متبع خواهد بود.یبات و شرایقانون مقرر شده باشد، همان ترتنیموضوع ا

 ]امضاء[

صدوهفتادو یكهزارو سیورماه یو ششم شهر ستیروز چهارشنبه مورخ ب یو شش ماده در جلسه علن یقانون فوق مشتمل بر نه فصل و س
 است.دهینگهبان رس ید شوراییبه تا 9/7/1376خ یب و در تار یتصو یاسالم یشش مجلس شورا
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  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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