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قواعد داوری بین المللی سوئیس
(قواعد سوئیس)
نمونه شرط یا موافقت نامه داوری
هــر گونــه اختــاف ،دعــوا ،یــا ادعــا ناشــی از ایــن قــرارداد یــا
در رابطــه بــا ایــن قــرارداد ،از جملــه اعتبــار یــا عــدم اعتبــار
قــرارداد ،و نقــض یــا خاتمــه آن بایــد از طریــق داوری و مطابــق
آخریــن نســخه قواعــد داوری بیــن المللــی موسســه داوری اتاقهــای
بازرگانــی ســوئیس کــه در روز تقدیــم درخواســت داوری ،الزم
االجــرا میباشــد ،حــل و فصــل گــردد.
تعــداد داوران « ( ...یــک» « ،ســه» « ،یک یا ســه» ) نفر خواهد بود.
مقــر داوری  ( ...نــام شــهری در کشــور ســوئیس مگــر آنکــه طرفین
بــر یــک شــهر در کشــور دیگــری توافــق کننــد) خواهــد بود.
رســیدگی داوری بــه زبــان  ( ...زبــان مــورد نظر ) انجام خواهد شــد.
مقدمه
الــف) اتــاق هــای بازرگانــی و صنایــع بــازل ،بــرن ،ژنــو ،نوشــاتل،
تیســتینو ،واد و زوریــخ بــه منظــور یکســان ســازی قواعــد داوری
خــود در ســال  2004میــادی قواعــد داوری پیشــین خــود را
بــا قواعــد داوری بیــن المللــی ســوئیس (از ایــن پــس «قواعــد
ســوئیس» یــا «قواعــد» نامیــده میشــود) جایگزیــن نمودنــد.
ب) اتــاق هــای بازرگانــی ســوئیس بــرای ارائــه خدمــات داوری،
موسســه داوری اتــاق هــای بازرگانــی ســوئیس را تاســیس کردنــد.
موسســه داوری اتــاق هــای بازرگانــی ســوئیس بــه منظــور نظــارت
بــر داوری هــای تحــت قواعــد ســوئیس ،دادگاه داوری (کــه از
ایــن پــس «دادگاه» نامیــده میشــود) را ایجــاد کــرده اســت کــه
داوران بــا تجربــه بیــن المللــی اعضــا آن را تشــکیل مــی دهنــد.
«دادگاه» برمبنــای ایــن «قواعــد» تصمیــم گیــری خواهــد
کــرد .دادگاه ممکــن اســت اختیــار اتخــاذ برخــی تصمیمــات را
مطابــق آییــن نامــه داخلــی خــود بــه یــک یــا چنــد عضــو یــا
کمیتــه ای از اعضــا خــود واگــذار نمایــد .دبیرخانــه دادگاه (کــه از
ایــن پــس «دبیرخانــه» نامیــده میشــود) ،بــا دادگاه در رابطــه بــا
انجــام وظایفــش همــکاری میکنــد.
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پ) موسســه داوری اتاقهــای بازرگانــی ســوئیس عــاوه بــر خدمــات
داوری داخلــی و بیــن المللــی ،ســایر خدمــات حــل و فصــل
اختــاف تحــت هــر قانــون حاکمــی ،در ســوئیس یــا هــر کشــور
دیگــری ارائــه میکنــد.
بخش اول .قواعد مقدماتی
قلمرو اعمال
ماده 1
.1

.2
.3

.4

.5

1ایــن قواعــد بــر داوری هایــی حاکــم خواهــد بــود کــه در آن،
موافقتنامــه یــا شــرط داوری بــه ایــن قواعــد ارجــاع نمــوده
باشــد؛ و یــا بــه قواعــد داوری هریــک از اتــاق هــای بازرگانــی
و صنایــع بــازل ،بــرن ،ژنــو ،نوشــاتل ،تیســینو ،واد ،زوریــخ و
یــا بــه قواعــد هــر اتــاق بازرگانــی و صنایــع دیگــری کــه بــه
ایــن قواعــد ملحــق شــده اســت ارجــاع نمــوده باشــد.
2مقــر داوری منتخــب طرفیــن ممکــن اســت در ســوئیس یــا
هــر کشــور دیگــری باشــد.
3ایــن نســخه از قواعــد از اول ژوئــن  2012میــادی الزم
االجــرا اســت ،و بــر تمــام رســیدگی هــای داوری کــه در آن
«درخواســت داوری» در ایــن روز یــا پــس از ایــن تاریــخ
ارســال شــود حاکــم خواهــد بــود ،مگــر آنکــه طرفیــن بــه
نحــو دیگــری توافــق کننــد.
4طرفیــن بــا ارجــاع اختــاف خــود بــه داوری تحــت ایــن
قواعــد ،حداکثــر اختیــارات الزم بــرای نظــارت بــر جریــان
داوری کــه تحــت قانــون حاکــم بــر داوری امــکان پذیــر اســت
را بــه دادگاه اعطــا میکننــد ،منجملــه اختیاراتــی کــه عموم ـاً
در صالحیــت مرجــع صالــح قضایــی مــی باشــد ،از جملــه
اختیــار تمدیــد زمــان رســیدگی دیــوان داوری و تصمیــم در
خصــوص جــرح یــک داور بــر مبنــای دالیلــی کــه در ایــن
1
قواعــد مقــرر نشــده اســت.
5ایــن قواعــد حاکــم بــر داوری خواهنــد بــود مگــر آنکــه یکــی
از مــواد ایــن قواعــد بــا مقــررات امــری قانــون حاکــم بــر
داوری تعــارض داشــته باشــد کــه در ایــن حالــت مقــررات
امــری قانــون حاکــم ارجحیــت خواهــد داشــت.

 .1قواعد داخلی در نشانی اینترتی  www.swissarbitration.orgدر دسترس هستند.
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ابالغ ،محاسبه مواعد
ماده 2
1 .1بــر اســاس ایــن قواعــد ،هــر نــوع ابالغیــه شــامل اخطــار،
مکاتبــه ،یــا پیشــنهاد وقتــی بــه مخاطــب و یــا اقامتــگاه،
محــل کار ،آدرس پســتی یــا پســت الکترونیکــی وی تحویــل
شــود ،وصــول شــده محســوب میگــردد .یــا چنانچــه پــس
از بررســی معقــول هیچیــک از مــوارد فــوق قابــل شناســایی
نباشــد ،ابــاغ بــه آخریــن اقامتــگاه یــا محــل کار مخاطــب،
وصــول شــده محســوب میگــردد .ابــاغ در روز تحویــل آن
وصــول شــده محســوب میگــردد.
2 .2مواعــد مقــرر در ایــن قواعــد از روز بعــد از وصــول ابــاغ،
اخطــار ،مکاتبــه و یــا پیشــنهاد محاســبه مــی شــوند .چنانچــه
روز آخــر ایــن مواعــد در اقامتــگاه یــا محــل کار مخاطــب
تعطیــل رســمی یــا روز غیــر کاری باشــد ،مهلــت تــا نخســتین
روز کاری بعــدی تمدیــد خواهــد شــد .تعطیــات رســمی و
روزهــای غیــر کاری ،داخــل در مواعــد و جــزء مهلــت
محســوب مــی شــوند.
3 .3حســب اقتضــای شــرایط ،دادگاه صالحیــت تمدیــد یــا کوتــاه
نمــودن مواعــدی را دارد کــه قبــا وضــع کــرده یــا صالحیــت
تعییــن و اصــاح آن را دارد.
درخواست داوری و پاسخ به درخواست داوری
ماده 3
1 .1طرفــی کــه داوری را آغــاز میکنــد ( از ایــن پــس خواهــان یــا
در صــورت تعــدد خواهــان هــا نامیــده مــی شــود) بایــد یــک
درخواســت داوری بــه یکــی از آدرســهای دبیرخانــه کــه در
پیوســت الــف آمــده تقدیــم نمایــد.
2 .2جریــان داوری از روز وصــول درخواســت داوری بــه دبیرخانــه
آغــاز شــده محســوب مــی گــردد.
3 .3درخواســت داوری بایــد در نســخی بــه تعــداد طرفیــن ( از این
پــس خوانــده یــا در صــورت تعدد خوانــدگان نامیده می شــود)
بعــاوه نســخ اضافــه بــرای هریــک از داوران و یک نســخه برای
دبیرخانــه تقدیــم گــردد ،و باید مشــتمل بــر موارد ذیل باشــد:
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أ) تقاضای ارجاع اختالف به داوری؛
ب) اســامی ،نشــانی هــا ،شــماره هــای تلفــن و دورنــگار و
نشــانی هــای پســت الکترونیــک (درصــورت وجــود) هریــک از
طرفیــن و نماینده/نماینــدگان آنهــا؛
ت) نســخه ای از شــرط داوری یــا موافقتنامــه مســتقل داوری
مــورد اســتناد؛
ث) ارجــاع بــه قــرارداد یــا ســند /اســناد حقوقــی دیگــری
کــه اختــاف در ارتبــاط بــا آن یــا ناشــی از آن اســت؛
ج) ماهیــت کلــی ادعــا و تعییــن مبلــغ خواســته در صورتیکه
مشــخص باشــد؛
ح) خواسته یا راهکار جبرانی مورد تقاضا؛
خ) پیشــنهاد در مــورد تعــداد داوران ( یعنــی یــک یــا ســه
نفــر) ،زبــان و مقــر داوری ،درصورتیکــه طرفیــن قبــا در
خصــوص ایــن مــوارد توافــق نکــرده باشــند؛
د) تعییــن داور یــا داوران خواهــان ،در صورتیکــه توافــق
طرفیــن چنیــن ایجــاب نمایــد؛
ذ) تاییــد پرداخــت هزینــه ثبــت مطابــق جــدول هزینــه
هــای پیوســت ب کــه در روز تقدیــم درخواســت داوری معتبــر
مــی باشــد ،بوســیله چــک یــا واریــز بــه یکــی از حســاب هــای
مربوطــه کــه در پیوســت الــف لیســت شــده اســت.
 .4درخواســت داوری همچنیــن می تواند حاوی موارد ذیل باشــد.
أ) پیشــنهاد خواهــان بــرای تعییــن داور واحــد ،مطابــق بــا
مــاده 7؛
ب) دادخواست مذکور در ماده .18
 )5اگر درخواسـت داوری ناقص باشـد ،یا اگر نسـخ و ضمائم آن به
تعداد الزم ارائه نشـده باشـد ،یا اگر هزینه ثبت پرداخت نشـده
باشـد ،دبیرخانـه ممکـن اسـت از خواهان بخواهد کـه در مدت
زمـان مناسـبی نسـبت بـه رفع نقایـص اقـدام کنـد .همچنین
اگـر درخواسـت داوری به زبان های انگلیسـی ،آلمانی ،فرانسـه
یـا ایتالیایـی ارائه نشـده باشـد ،دبیرخانه می توانـد از خواهان/
خواهـان هـا بخواهد کـه ترجمه درخواسـت داوری را نیز ظرف
همیـن مهلـت قانونی ارسـال نماید .چنانچه خواهـان /خواهانها
از دسـتورات دبیرخانـه در مهلـت هـای تعییـن شـده پیـروی
کنـد ،روز دریافـت نسـخه اولیـه توسـط دبیرخانـه ،بـه عنـوان
روز ثبـت صحیـح درخواسـت داوری تلقی خواهد شـد.
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.6
.7

.8

.9
.10

.11

دبیرخانــه بــدون تاخیــر ،یــک نســخه از درخواســت داوری
را بــه انضمــام کلیــه پیوســت هــا در اختیــار خوانــده قــرار
خواهــد داد.
ظــرف  30روز از تاریــخ دریافــت درخواســت داوری ،خوانــده
موظــف اســت پاســخ خــود بــه درخواســت داوری را بــه
دبیرخانــه تقدیــم نمایــد .پاســخ بــه درخواســت داوری بایــد
در نســخی بــه تعــداد کلیــه طرفیــن ،بــه همــراه نســخ اضافــی
بــرای هریــک از داوران و یــک نســخه بــرای دبیرخانــه تنظیــم
گــردد و تــا حــد ممکــن بایــد شــامل مــوارد ذیــل باشــد:
أ) نــام ،نشــانی ،شــماره هــای تلفــن و دورنــگار و نشــانی
پســت الکترونیــک خوانــده و نماینده/نماینــدگان وی؛
ب) هرگونــه ادعــا مبنــی بــر عــدم صالحیــت دیــوان داوری
کــه تحــت ایــن قواعــد تشــکیل خواهــد شــد؛
ت) نظــرات خوانــده در خصــوص مــوارد مشــخص مذکــور در
بنــد ج  3مــاده  3که در درخواســت داوری عنوان شــده اســت؛
ث) پاســخ خوانــده بــه خواســته یــا راهــکار جبرانــی مــورد
تقاضای مذکور در بند ح 3ماده  3مندرج در درخواست داوری؛
ج) پیشــنهاد خوانــده در خصــوص تعــداد داوران (یــک یــا
ســه نفــر) زبــان ،و مقــر داوری ،مذکــور در بنــد خ 3مــاده 3؛
ح) تعییــن داور یــا داوران خوانــده ،در صورتیکــه توافــق
طرفیــن ایجــاب کنــد.
پاســخ بــه درخواســت داوری همچنیــن میتوانــد شــامل مــوارد
ذیــل باشــد:
أ) پیشــنهاد خوانــده بــرای تعییــن داور واحــد ،مطابــق بــا
مــاده  7؛
ب) الیحه دفاعیه مطابق ماده .19
بنــد هــای  5و  6مــاده  3در خصــوص پاســخ بــه درخواســت
داوری نیــز اعمــال مــی شــوند.
اصــوالً هــر گونــه ادعــای متقابــل یــا ادعــای تهاتــر بایــد
همــراه بــا پاســخ بــه درخواســت داوری مطــرح شــود .بنــد
 3مــاده  3در خصــوص ادعــای متقابــل و ادعــای تهاتــر نیــز
اعمــال مــی گــردد.
در مــوردی کــه هیــچ ادعــای متقابــل یــا ادعــای تهاتــری
همــراه بــا پاســخ بــه درخواســت داوری مطــرح نگــردد ،یــا در
صورتیکــه هیــچ اشــاره ای بــه مبلــغ مبلــغ خواســته ادعــای
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متقابــل یــا ادعــای تهاتــر نشــده باشــد ،دادگاه مــی توانــد بــرای
تعییــن امــکان اعمــال بنــد  2مــاده ( 42رســیدگی فــوری)
منحصــرا ً بــه درخواســت داوری اتــکا کنــد.
 .12در صــورت عــدم پاســخ خوانــده بــه درخواســت داوری ،یــا
اگــر خوانــده ایــرادی بــه داوری تحــت ایــن قواعــد داشــته
باشــد ،دادگاه رســیدگی بــه پرونــده را ادامــه خواهــد داد،
مگــر آنکــه آشــکارا هیــچ توافقــی بــرای داوری تحــت ایــن
قواعــد وجــود نداشــته باشــد.
رسیدگی توامان و الحاق ثالث
ماده 4
 .1هــرگاه در مــورد یــک داوری جــاری طبــق ایــن قواعــد
درخواســت داوری دیگــری بیــن همــان طرفیــن تقدیــم
گــردد ،دادگاه مــی توانــد پــس از مشــورت بــا طرفیــن و
داوران تاییــد شــده در تمامــی رســیدگی هــا تصمیــم بگیــرد
کــه پرونــده جدیــد بــا پرونــده رســیدگی داوری در جریــان
بــه صــورت توامــان مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد .درجایــی
کــه درخواســت داوری بیــن طرفینــی مطــرح شــده اســت کــه
بــا طرفیــن پرونــده در جریــان یکســان نیســتند نیــز دادگاه
مــی توانــد از همیــن رویــه پیــروی کنــد .دادگاه بایــد بــرای
اتخــاذ تصمیــم کلیــه شــرایط مربوطــه از جملــه ارتبــاط بیــن
پرونــده هــا و پیشــرفتی کــه در رونــد رســیدگیهای داوری در
جریــان حاصــل شــده اســت ،را درنظــر بگیــرد .درصورتیکــه
دادگاه تصمیــم بــر رســیدگی توامــان پرونــده جدیــد و پرونــده
هــای در جریــان بگیــرد ،کلیــه طرفیــن رســیدگی از حــق
خــود بــرای تعییــن داور ،منصــرف تلقــی شــده و دادگاه
مــی توانــد تعییــن و تاییــد داوران را لغــو نمــوده و مقــررات
بخــش  ( 2ترکیــب دیــوان داوری) را اعمــال نمایــد.
 .2درصورتیکــه یــک یــا چنــد شــخص ثالــث خواســتار ورود بــه
رســیدگی هایــی باشــند کــه تحــت ایــن قواعــد در جریــان
مــی باشــد ،یــا در صورتیکــه یکــی از طرفیــن رســیدگی هــای
داوری در جریــان تحــت ایــن قواعــد ،تقاضــای جلــب یــک
یــا چنــد شــخص ثالــث بــه داوری را داشــته باشــند ،دیــوان
داوری بایــد پــس از مشــورت بــا کلیــه طرفیــن از جملــه
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شــخص یــا اشــخاصی کــه الحــاق آنهــا مطــرح اســت و بــا در نظــر
گرفتــن کلیــه شــرایط ذی ربــط تصمیــم گیــری نمایــد.
بخش دوم .ترکیب دیوان داوری
تایید داوران
ماده5
.1

.2

.3

.4

.5

هرگونــه تعییــن داور یــا داوران توســط طرفیــن دعــوا یــا خــود
داوران بــرای آنکــه موثــر واقــع شــود ،منــوط بــه تاییــد دادگاه
اســت .اگــر دادگاه ،داوری را تاییــد نکنــد هیــچ الزامــی بــه
ارائــه دلیــل نــدارد.
هنگامــی کــه تعییــن یــک داور تایید نشــود ،دادگاه مــی تواند:
الــف .طــرف یــا طرفیــن ذی ربــط را ،یــا بــا توجــه به شــرایط،
داوران را دعــوت نمایــد ،تــا در یــک مــدت زمــان معقــول ،داور
جدیــدی تعییــن نماینــد؛ یــا
ً
ب .در شــرایط اســتثنائی ،مســتقیما (داور را) منصــوب نماید.
در صــورت عــدم موفقیــت در تشــکیل دیــوان داوری تحــت
ایــن قواعــد ،دادگاه دارای اختیــارات تــام بــرای حــل ایــن
مشــکل اســت و علــی الخصــوص مــی توانــد هــر انتخابــی
مجــددا ً
را ملغــی نمــوده ،هــر کــدام از داوران را نصــب یــا
ّ
منصــوب نمایــد و یکــی از آنهــا را بــه تصــدی ریاســت دیــوان
داوری بگمــارد.
اگــر طرفیــن قبــل از تشــکیل دیــوان داوری ســازش نماینــد،
یــا ادامــه رســیدگی هــای داوری بــه دالیلــی دیگــر ،غیــر
ضــروری یــا غیــر ممکــن شــود ،دبیرخانــه بایــد بــا اخطــار
قبلــی بــه طرفیــن اعــام نمایــد کــه دادگاه ممکــن اســت بــه
رســیدگی خاتمــه دهــد .هــر یــک از طرفیــن مــی توانــد از
دادگاه تقاضــا کنــد کــه دیــوان داوری بــر طبــق ایــن قواعــد
تشــکیل گــردد تــا در خصــوص تعییــن و تقســیم هزینــه هایی
کــه طرفیــن دربــاره آن توافــق نکــرده انــد تصمیــم بگیــرد.
بــه محــض اینکــه هزینــه ثبــت و ســپرده موقــت بــر طبــق
پیوســت ب (جــدول هزینــه هــا) پرداخــت شــد و تمامــی
داوران تاییــد شــدند ،دبیرخانــه پرونــده را بــدون تاخیــر بــه
دیــوان داوری ارســال خواهــد نمــود.
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تعداد داوران
ماده6
.1

.2
.3

.4

اگــر طرفیــن در خصــوص تعــداد داوران توافــق نکــرده باشــند،
دادگاه بایــد بــا در نظــر گرفتــن تمامــی اوضــاع و احــوال
مربوطــه تصمیــم بگیــرد کــه پرونــده را بــه داور واحــد یــا
دیــوان ســه نفــره داوری ارجــاع دهــد.
اصــوالً ،دادگاه بایــد پرونــده را بــه داور واحــد ارجــاع دهــد،
مگــر آنکــه پیچیدگــی موضــوع و یــا مبلــغ مــورد اختــاف،
ارجــاع پرونــده بــه دیــوان ســه نفــره داوری را ایجــاب نمایــد.
اگــر شــرط یــا موافقــت نامــه داوری ،دیــوان داوری بیــش از
یــک نفــر را مقــرر نمــوده باشــد و ایــن امــر از لحــاظ مبلــغ
مــورد اختــاف و یــا اوضــاع و احــوال دیگــر نامناســب بــه
نظــر برســد ،دادگاه مــی بایســت طرفیــن را دعــوت نمایــد تــا
دربــاره ارجــاع پرونــده بــه داور واحــد توافــق نماینــد.
در صورتــی کــه مبلــغ مــورد اختــاف از یــک میلیــون فرانــک
ســوئیس تجــاوز نکنــد ،مــاده ( )2(42آییــن رســیدگی فوری)
اعمــال مــی شــود.

تعیین داور واحد
ماده 7
 .1در صورتــی کــه طرفیــن توافــق کــرده باشــند کــه اختــاف
بــه داور واحــد ارجــاع شــود ،طرفیــن بایــد مشــترکاً ظــرف30
روز از تاریخــی کــه درخواســت داوری توســط خوانــده دریافت
شــده اســت ،داور واحــد را تعییــن نماینــد ،مگــر اینکــه توافــق
طرفیــن بــه نحــو دیگــری باشــد.
 .2در صورتــی کــه طرفیــن در خصــوص تعــداد داوران توافــق
نکــرده باشــند ،بایــد ظــرف  30روز از تاریــخ وصــول تصمیــم
دادگاه مبنــی بــر ارجــاع اختــاف بــه داور واحــد ،مشــترکاً
داور واحــد را تعییــن نماینــد.
 .3در صورتــی کــه طرفیــن موفــق بــه تعییــن داور واحــد در
زمــان مقــرر نشــوند ،دادگاه بایــد داور را منصــوب نمایــد.
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انتصاب داوران در رسیدگی های دو یا چند جانبه
ماده8
.1

.2

.3
.4

.5

در صورتــی کــه اختــاف بیــن دو طــرف بــه دیــوان داوری
ســه نفــره ارجــاع شــود ،هــر طــرف بایــد یــک داور اختصاصــی
تعییــن نمایــد مگــر اینکــه طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق
کــرده باشــند.
اگــر یــک طــرف ظــرف مهلــت مقــرر توســط دادگاه ،یــا
تعییــن شــده در قــرارداد داوری ،داور خــود را تعییــن ننمایــد،
دادگاه بایــد داور را منصــوب نمایــد .در صورتــی کــه توافــق
طرفیــن بــه نحــو دیگــری مقــرر نکــرده باشــد ،دو داور تعییــن
شــده بایــد ظــرف مــدت  30روز از زمــان تاییــد داور دوم ،داور
ســوم را بــه عنــوان ســر داور تعییــن نماینــد .در صــورت عــدم
تعییــن ســرداور ظــرف ایــن مــدت ،دادگاه بایــد ســر داور را
منصــوب نمایــد.
در رســیدگی هــای چنــد جانبــه ،دیــوان داوری بایــد بــر
طبــق توافــق طرفیــن تشــکیل شــود.
اگــر طرفیــن دربــاره آییــن تشــکیل دیــوان داوری در داوری
هــای چنــد جانبــه توافــق ننمــوده باشــند ،دادگاه بایــد بــرای
تعییــن داور بــدوا ً یــک مهلــت  30روزه بــه خواهــان یــا
متعاقبــا یــک مهلــت  30روزه بــه خوانــده یــا
خواهــان هــا و
ً
خوانــدگان بدهــد .اگــر هــر یــک از طرفیــن یــا گروهــی از
طرفیــن ،داور خــود را تعییــن نمایــد ،بنــد  2مــاده  8بــرای
تعییــن ســر داور اعمــال خواهــد شــد.
در صورتــی کــه یــک طــرف یــا گروهــی از طرفیــن در
رســیدگی هــای چنــد جانبــه موفــق بــه تعییــن داور نشــوند،
دادگاه مــی توانــد تمامــی داوران را منصــوب نمــوده و بایــد
ســر داور را نیــز تعییــن نمایــد.

استقالل و جرح داوران
ماده9
 .1هــر یــک از داوران کــه تحــت ایــن قواعــد داوری مــی نمایــد،
بایــد در تمــام مــدت بــی طــرف و مســتقل از طرفیــن
باقــی بمانــد.
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 .2اشــخاصی کــه بــرای داوری درنظــر گرفتــه مــی شــوند ،بایــد
هرگونــه اوضــاع و احوالــی را کــه ممکــن اســت شــک و تردیــد
موجهــی در اســتقالل و بیطرفــی آنهــا ایجــاد نمایــد ،بــرای
اشــخاصی کــه بــرای تعییــن آنهــا بــه ایشــان مراجعــه میکنند
فــاش نماینــد .هــر داور بــه محــض تعییــن یــا انتصــاب ،بایــد
چنیــن اوضــاع و احوالــی را بــرای طرفیــن فــاش نمایــد مگــر
اینکــه طرفیــن قب ـ ً
ا از آن آگاه شــده باشــند.
ماده 10
 .1هــر داوری را در صــورت وجــود اوضــاع و احوالــی کــه موجــد
شــک و تردیــد موجــه نســبت بــه بــی طرفــی یــا اســتقالل
وی باشــد ،مــی تــوان جــرح نمــود.
 .2هــر طــرف مــی توانــد داور تعییــن شــده توســط خــود را تنهــا
بــه دالیلــی کــه پــس از تعییــن وی از آنهــا آگاه شــده باشــد،
مــورد جــرح قــرار دهــد.
ماده 11
 .1طرفــی کــه قصــد جــرح یــک داور را دارد بایــد اخطــار جــرح
را ظــرف  15روز بعــد از اطــاع از شــرایط موجــد جــرح ،بــه
دبیرخانــه ارســال نمایــد.
 .2اگــر ،ظــرف  15روز از تاریــخ اخطــار ،جــرح مــورد قبــول
تمامــی طرفیــن قــرار نگیــرد ،یــا داور جــرح شــده از ســمت
خــود کنــاره گیــری ننمایــد ،دادگاه بایــد در خصــوص جــرح
تصمیــم بگیــرد.
 .3تصمیــم دادگاه در ایــن خصــوص قطعــی اســت و دادگاه ملــزم
بــه ارائــه ی دلیــل نیســت.
عزل داور
ماده12
 .1چنانچــه یــک داور ،علیرغــم اخطــار کتبــی ســایر داوران
یــا دادگاه ،قــادر بــه انجــام وظایــف خــود نباشــد ،دادگاه
مــی توانــد انتصــاب آن داور را لغــو نمایــد.
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 .2بــه داور بایــد در ابتــدا فرصتــی داده شــود تــا نظــرات خــود
را بــه دادگاه ارائــه دهــد .تصمیــم دادگاه در ایــن خصــوص،
قطعــی اســت و دادگاه ملــزم بــه ارائــه دلیــل نمــی باشــد.
تعیین داور جانشین
ماده 13
 .1مشــروط بــه بنــد  2مــاده  ،13در تمــام مــواردی کــه یــک
داور بایــد جایگزیــن شــود ،داور جانشــین بایــد مطابــق آییــن
مذکــور در مــواد  7و  8و ظــرف مــدت مقــرر توســط دادگاه،
تعییــن یــا منصــوب شــود .ایــن آییــن ،حتــی در مــواردی کــه
یــک طــرف یــا داوران در طــول فرآینــد اولیــه تعییــن نتواننــد
انتخــاب الزم را انجــام بدهنــد  ،نیــز بایــد اعمــال شــود.
 .2در شــرایط اســتثنائی دادگاه پــس از مشــورت بــا طرفیــن و
ســایر داوران ممکــن اســت:
الف) مستقیما داور جانشین را منصوب نماید؛ یا
ب) پــس از خاتمــه رســیدگی ،بــه ســایر داور/داوران ،صالحیــت
الزم بــرای ادامــه رســیدگی و صــدور هرگونــه رای یــا
تصمیمــی را اعطــا نمایــد.
ماده 14
درصورتیکــه داوری جایگزیــن شــود ،اصوالً رســیدگی بایــد از همان
مرحلــه ای ادامــه یابــد کــه داور معــزول ،در اجــرای وظایــف خــود
در آن مرحلــه متوقــف شــده اســت ،مگــر اینکــه دیــوان داوری بــه
گونــه ای دیگــر تصمیــم بگیــرد.
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بخش سوم .جریان داوری
مقررات عمومی
ماده 15
 .1دیــوان داوری بــا رعایــت ایــن قواعــد مــی توانــد داوری را بــه
نحــوی کــه مقتضــی میدانــد انجــام دهــد ،مشــروط بــر اینکــه
اطمینــان حاصــل کنــد کــه رفتــار برابــر بــا طرفیــن و حــق
دفــاع بــرای آنهــا تامیــن شــده اســت.
 .2در هــر مرحلــه از رســیدگی ،دیــوان داوری مــی تواند جلســات
اســتماعی بــرای ارائــه دلیــل توســط شــهود ،ازجملــه اســتماع
کارشناســان و ارائــه اســتدالالت شــفاهی برگــزار کنــد.
همچنیــن دیــوان داوری پــس از مشــورت بــا طرفیــن ممکــن
اســت تصمیــم بگیــرد کــه رســیدگی بــر اســاس اســناد و
ســایر ادلــه انجــام شــود.
 .3دیــوان داوری بایــد در مراحــل مقدماتــی رســیدگی داوری و با
مشــورت طرفیــن ،یــک جــدول زمانــی موقــت برای رســیدگی
هــای داوری تهیــه نمایــد کــه در اختیــار طرفیــن و بــرای
اطــاع در اختیــار دبیرخانــه قــرار خواهــد گرفــت.
	.4کلیــه اســناد و اطالعاتــی کــه توســط یکــی از طرفیــن بــه
دیــوان داوری ارائــه مــی شــود ،بایــد همزمــان توســط همــان
طــرف در اختیــار ســایر طرفیــن نیــز قــرار بگیــرد.
 .5دیــوان داوری مــی توانــد پــس از مشــورت بــا طرفیــن یــک
منشــی انتخــاب کنــد .مــواد  9تــا  11در مــورد منشــی اعمــال
خواهنــد شــد.
 .6طرفیــن مــی تواننــد توســط افــراد منتخــب خــود نمایندگــی
یــا بــه وســیله آنهــا یــاری شــوند.
 .7تمــام شــرکت کننــدگان در جریــان رســیدگی داوری بایــد
بــا حســن نیــت رفتــار نمــوده و تمــام اقدامــات الزم بــرای
مشــارکت در رســیدگی موثــر را بعمــل آورنــد و از هرگونــه
هزینــه و تاخیــر غیــر ضــروری خــودداری کننــد .طرفیــن
تعهــد میکننــد کــه بــدون تأخیــر ،از هرگونــه رای و یــا
دســتور دیــوان داوری یــا داور اضطــراری پیــروی کننــد.
 .8دیــوان داوری مــی توانــد بــا موافقــت هریــک از طرفیــن
گامهــای الزم را بــرای تســهیل ســازش بــردارد .چنیــن
موافقتــی از ســوی هریــک از طرفیــن موجــد انصــراف از حــق
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جــرح بیطرفــی داور بــر مبنــای مشــارکت داور در ایــن رونــد و
اطالعاتــی اســت کــه وی در حیــن برداشــتن ایــن گامهــا
کســب نمــوده اســت.
مقر داوری
ماده 16
.1

.2

.3

.4

اگــر طرفیــن مقــر داوری را تعییــن نکــرده باشــند ،یــا اگــر
تعییــن مقــر داوری غیــر واضــح یــا ناقــص باشــد ،دادگاه بایــد
بــا در نظــر گرفتــن کلیــه شــرایط مربوطــه ،مقــر داوری را
تعییــن نمایــد یــا بایــد از دیــوان داوری بخواهــد کــه ایــن کار
را انجــام دهــد.
بــدون خدشــه بــه مقــر داوری تعییــن شــده ،دیــوان داوری
مــی توانــد در مــورد محــل رســیدگی تصمیــم بگیــرد .بــه طور
خــاص دیــوان مــی توانــد اســتماع شــهادت شــهود و جلســات
شــور بــا اعضــای خــود را بــا در نظــر گرفتــن شــرایط داوری
در هــر محلــی کــه مناســب بدانــد برگــزار کنــد.
دیــوان داوری مــی توانــد در هــر محلــی کــه بــرای بازرســی
کاالهــا ،امــوال دیگــر یــا اســناد مناســب بدانــد  ،تشــکیل
جلســه دهــد .بــه طرفیــن بایــد بــه صــورت مناســب ابــاغ
شــود تــا بتواننــد در چنیــن بازرســی حاضــر شــوند.
محل صدور رای ،مقر داوری خواهد بود.

زبان
ماده 17
 .1دیــوان بالفاصلــه پــس از تشــکیل بایــد بــا رعایــت توافــق
طرفیــن ،زبــان یــا زبــان هایــی کــه در رســیدگی مــورد
اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت را تعییــن نمایــد .زبــان
تعییــن شــده بایــد در خصــوص دادخواســت ،الیحــه دفاعیــه
و هرگونــه لوایــح کتبــی دیگــر و جلســات اســتماع شــفاهی
اعمــال شــود.
 .2دیــوان داوری مــی توانــد دســتور دهــد کــه هرگونــه اســناد
پیوســت دادخواســت یــا الیحــه دفاعیــه یــا هــر هرگونه اســناد
تکمیلــی یــا ضمائــم دیگــر کــه در جریــان رســیدگی ،بــه
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زبانــی غیــر از زبــان توافــق شــده توســط طرفیــن یــا تعییــن
شــده توســط دیــوان ارائــه شــده اســت ،همــراه بــا ترجمــه
آن بــه زبــان یــا زبــان هــای تعییــن شــده تقدیــم گــردد.
دادخواست
ماده 18
 .1خواهــان بایــد دادخواســت خــود را در مــدت زمــان تعییــن
شــده توســط دیــوان بــه صــورت مکتــوب بــه خوانــده و هریک
از داوران ارســال نمایــد ،مگــر آنکــه دادخواســت قبــا ضمیمه
درخواســت داوری شــده باشــد .یــک نســخه از قــرارداد و در
صــورت عــدم وجــود شــرط داوری در قــرارداد ،یــک نســخه از
موافقتنامــه داوری بایــد بــه دادخواســت ضمیمــه شــود.
 .2دادخواست باید شامل موارد ذیل باشد:
أ) اسامی و نشانی های طرفین؛
ب) شرح وقایع موید ادعا؛
ت) نکات مورد اختالف؛
ث) خواسته یا اقدامات مورد تقاضا.
 .3اصــوالً ،خواهــان بایــد همــه اســناد و ادلــه دیگــری کــه بــه
آنهــا اســتناد میکنــد را بــه دادخواســت خــود ضمیمــه نماید.
الیحه دفاعیه
ماده 19
 .1خوانــده بایــد الیحــه دفاعیــه خــود را در مــدت زمــان تعییــن
شــده توســط دیــوان داوری بــه صــورت مکتــوب بــه خواهــان
و هریــک از داوران ارســال نمایــد ،مگــر آنکــه الیحــه دفاعیــه
قب ـ ً
ا ضمیمــه پاســخ بــه درخواســت داوری شــده باشــد.
 .2الیحــه دفاعیــه بایــد بــه مــوارد خــاص مطروحــه در
دادخواســت در بنــد هــای ب تــا ث بنــد  2مــاده  18پاســخ
دهــد .اگــر خوانــده ایــرادی بــه صالحیــت یــا تشــکیل صحیــح
دیــوان داوری داشــته باشــد ،الیحــه دفاعیــه بایــد حــاوی
مبانــی موضوعــی و حکمــی چنیــن ایــرادی باشــد .اصــوالً،
خوانــده بایــد همــه اســناد و ادلــه دیگــری کــه بــه آنها اســتناد
میکنــد را بــه الیحــه دفاعیــه خــود ضمیمــه نمایــد.
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 .3بنــد هــای ب تــا ث بنــد  2مــاده  18در خصــوص دعــوای
متقابــل و ادعایــی کــه بــه منظــور تهاتــر مــورد اســتناد قــرار
مــی گیــرد نیــز اعمــال خواهنــد شــد.
اصالحات ادعا یا دفاعیه
ماده 20
 .1در طــی جریــان رســیدگی هــای داوری ،هریــک از طرفیــن
مــی توانــد ادعــا یــا دفاعیــه خــود را اصــاح یــا تکمیــل
نمایــد ،مگــر آنکــه دیــوان داوری اجــازه چنیــن اصالحــی
را بــا توجــه بــه تاخیــر در طــرح آن یــا لطمــه ای کــه بــه
ســایر طرفیــن وارد میکنــد یــا هــر شــرایط دیگــری ،بــی مورد
تشــخیص دهــد .بــه هــر ترتیــب ادعــا را نمــی تــوان بــه گونه
ای اصــاح نمــود کــه ادعــای اصــاح شــده از محــدوده شــرط
داوری یــا موافقتنامــه مســتقل داوری خــارج شــود.
 .2اگــر یکــی از طرفیــن ادعــا ،دعــوای متقابــل یــا دفاعیــه
خــود را اصــاح یــا تکمیــل نمایــد ،دیــوان داوری مــی توانــد
هزینــه هــای داوری را تعدیــل نمایــد.
ایرادات به صالحیت دیوان داوری
ماده 21
 .1دیــوان داوری اختیــار تصمیــم گیــری در خصــوص هرگونــه
ایــرادی نســبت بــه صالحیــت خــود از قبیــل هرگونــه ایــراد
مربــوط بــه وجــود و یــا اعتبــار شــرط داوری یــا موافقتنامــه
داوری مســتقل را خواهــد داشــت.
 .2دیــوان داوری اختیــار تصمیــم گیــری در خصــوص وجــود و
یــا اعتبــار قــراردادی کــه شــرط داوری بخشــی از آن اســت
را خواهــد داشــت .در راســتای مــاده  ،21شــرط داوری کــه
بخشــی از یــک قــرارداد را تشــکیل و داوری تحــت ایــن قواعــد
را مقــرر مــی دارد ،بایــد توافقــی مســتقل از ســایر شــروط
قــرارداد تلقــی شــود .تصمیــم دیــوان داوری مبنــی بــر بــی
اعتبــار و ملغــی االثــر بــودن قــرارداد مزبــور ،قانون ـاً مســتلزم
بــی اعتبــاری شــرط داوری نیســت.
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 .3اصــوالً ،هرگونــه ایــرادی بــه صالحیــت دیــوان داوری بایــد در
پاســخ بــه درخواســت داوری بــه عمــل آیــد ،و تحــت هیــچ
شــرایطی نبایــد دیرتــر از تســلیم الیحــه دفاعیــه مذکــور در
مــاده  19مطــرح گــردد ،یــا در خصــوص دعــوای متقابــل،
ایــراد بــه صالحیــت بایــد در پاســخ بــه دعــوای متقابــل بــه
عمــل آیــد.
 .4بــه طــور کلــی ،دیــوان داوری بایــد در خصــوص هرگونــه
ایــرادی نســبت بــه صالحیــت خــود بعنــوان یــک امــر
مقدماتــی حکــم صــارد نمایــد .بــا ایــن وجــود ،دیــوان داوری
مــی توانــد جریــان داوری را ادامــه داده و درخصــوص چنیــن
ایــرادی در رای ماهیتــی حکــم نمایــد.
 .5دیــوان داوری صالحیــت اســتماع ادعــای تهاتــر را خواهــد
داشــت ،حتــی اگــر رابطــه ای کــه چنیــن دعوایــی از آن
نشــات گرفتــه اســت ،خــارج از حــدود شــرط داوری باشــد،
یــا در حــدود موافقتنامــه داوری دیگــر یــا شــرط مربــوط بــه
انتخــاب دادگاه صالــح قــرار بگیــرد.
سایر لوایح کتبی
ماده22
دیــوان داوری بایــد تصمیــم بگیــرد کــه چــه لوایحــی اضافــه بــر
دادخواســت یــا الیحــه دفاعیــه بایــد توســط طرفیــن تســلیم یــا
ممکــن اســت بوســیله آنهــا ارائــه گــردد و بایــد بــرای تبــادل
چنیــن لوایحــی مواعــدی را مقــرر نمایــد.
مواعد
ماده 23
مواعــد مقــرر توســط دیــوان داوری جهــت تبــادل لوایــح کتبــی
(شــامل دادخواســت و الیحــه دفاعیــه) نبایــد از  45روز تجــاوز کند.
بــا ایــن وجــود ،دیــوان داوری مــی توانــد در صورتــی کــه تمدیــد
را قابــل توجیــه تشــخیص دهــد ،ایــن مهلــت هــا را تمدیــد نمایــد.
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ادله و جلسات استماع
ماده 24
 .1بــار اثبــات حقایقــی کــه هــر طــرف بــرای تاییــد ادعــا یــا
دفــاع خــود بــه آن اســتناد میکنــد ،بــر عهــده خــود اوســت.
 .2دیــوان داوری بایــد قابلیــت پذیــرش ،ارتبــاط و موضوعیــت و
همچنیــن قــدرت اثباتــی دلیــل را تعییــن نمایــد.
 .3در هــر زمانــی طــی جریــان داوری ،دیــوان داوری مــی توانــد
ارائــه مــدارک ،ضمائــم یــا مســتندات دیگــر را در موعــد مقــرر
توســط دیــوان داوری را از طرفیــن بخواهــد.
ماده 25
.1
.2

.3
.4

.5

.6

دیــوان داوری باید تاریخ ،زمان و مکان هرگونه جلســه اســتماع
شــفاهی را بــه طرفیــن ،از قبــل و به طور مناســب ابــاغ نماید.
هــر شــخصی مــی توانــد در داوری ،شــاهد یــا کارشــناس
باشــد .مصاحبــه بــا شــهود ،شــهود بالقــوه یــا کارشــناس ،از
جانــب هــر یــک از طرفیــن ،متصدیــان ،کارمنــدان ،مشــاوران
حقوقــی و وکالی آنهــا نامناســب نمــی باشــد.
قبل از جلســه اســتماع و در مهلت مقرر توســط دیــوان داوری،
ادلــه شــهود و یــا کارشناســان مــی توانــد در قالــب لوایــح
کتبــی یــا گزارشــات امضــا شــده توســط آنــان ارائــه شــود.
در جلســه اســتماع ،شــهادت شــهود و کارشناســان ممکــن
اســت اســتماع و بــه روش مقــرر توســط دیــوان داوری
بررســی گــردد .دیــوان داوری مــی توانــد مقــرر دارد کــه
شــهادت شــهود یــا کارشناســان بــه روشــی بررســی شــوند
کــه بــه حضــور فیزیکــی آنهــا در جلســه اســتماع نیــازی
نباشــد (شــامل ویدئــو کنفرانــس).
تمهیــدات الزم بــرای ترجمــه اظهــارات شــفاهی ارائــه شــده
در جلســه اســتماع ،ضبــط جلســه اســتماع جهــت ارائــه در
صورتــی کــه دیــوان داوری بــا توجــه بــه شــرایط پرونــده الزم
بدانــد ،یــا چنانچــه طرفیــن اینگونــه توافــق نمــوده باشــند،
بایــد بعمــل آیــد.
جلســات اســتماع بایــد بــه صــورت غیــر علنــی برگــزار شــود
مگــر آنکــه طرفیــن بــه گونــه ای دیگــر توافــق نماینــد .دیــوان
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داوری مــی توانــد بــه شــهود یــا کارشناســان دســتور دهــد کــه در
زمــان ارائــه شــهادت ســایر شــهود یــا کارشناســان  ،از جلســه
خــارج شــوند.
دستور موقت
ماده 26
.1

.2
.3

.4
.5

.6
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دیــوان داوری ،بــه تقاضــای هریــک از طرفیــن ،مــی توانــد
هرگونــه دســتور موقتــی را کــه ضــروری و مناســب تشــخیص
دهــد ،صــادر نمایــد .بنــا بــه تقاضــای هریــک از طرفیــن یــا،
در شــرایط اســتثنایی دیــوان داوری راسـاً مــی توانــد بــا ابــاغ
قبلــی بــه طرفیــن ،هرگونــه دســتور موقــت صــادر شــده را
اصــاح ،تعلیــق یــا فســخ نمایــد.
دســتور موقــت ممکــن اســت در قالــب یــک رای مقدماتــی
صــادر گــردد .دیــوان داوری مجــاز مــی باشــد کــه نســبت بــه
صــدور دســتور ســپردن تامیــن مناســب اقــدام نمایــد.
در شــرایط اســتثنایی ،دیــوان داوری ممکن اســت در خصوص
دســتور موقــت از طریــق اقدامــات تامینــی قبــل از ابــاغ بــه
طــرف دیگــر اتخــاذ تصمیــم نمایــد ،بــه شــرط آنکــه چنیــن
ابالغــی نهایتــا همــراه بــا ابــاغ اقدامــات تامینــی صــورت
گیــرد و بالفاصلــه بــه ســایر طرفیــن فرصت پاســخ داده شــود.
دیــوان داوری ،مــی توانــد در خصــوص دعــاوی مربــوط
بــه جبــران خســارت ناشــی از دســتور موقــت یــا اقدامــات
تامینــی غیــر موجــه اتخــاذ تصمیــم نمایــد.
طرفیــن بــا ارجــاع اختــاف خــود بــه داوری تحــت ایــن
قواعــد ،از حقــی کــه بــه موجــب قوانیــن حاکــم بــرای تقدیــم
درخواســت صــدور دســتور موقــت بــه مراجــع صالــح قضایــی
دارنــد اعــراض نمــی کننــد .ارائــه درخواســت دســتور موقــت
توســط یکــی از طرفیــن بــه مراجــع قضایــی در تعــارض بــا
توافــق داوری یــا بــه معنــای اعــراض از آن توافــق نیســت.
دیــوان داوری صالحیــت اتخــاذ تصمیــم در خصــوص
تخصیــص هزینــه هــای مربــوط بــه دســتور موقــت را در رای
مقدماتــی یــا رای نهایــی داراســت.

کارشناسان منتخب دیوان
ماده 27
.1

.2

.3

.4

.5

دیــوان داوری ،پــس از مشــورت بــا طرفیــن ،مــی توانــد یــک
یــا چنــد کارشــناس جهــت ارائــه گزارشــات کتبــی راجــع
بــه موضوعــات بخصوصــی کــه توســط دیــوان داوری مقــرر
مــی شــود ،منصــوب نمایــد .یــک نســخه از شــرح وظایــف و
اختیــارات کارشناســان ،صــادره توســط دیــوان داوری ،بــرای
طرفیــن ارســال خواهــد شــد.
طرفیــن بایــد هرگونه اطالعــات مرتبط را در اختیار کارشــناس
قــرار دهنــد یــا جهــت بازرســی یــا انجــام تحقیــق توســط
کارشــناس ،هرگونــه مــدارک یــا کاالهایــی را کــه کارشــناس
ممکــن اســت بــه آن هــا نیــاز داشــته باشــد ،فراهــم نماینــد.
هــر گونــه اختالفــی بیــن یــک طــرف و کارشــناس ،راجــع بــه
ذیربــط بــودن اطالعــات مــورد نیــاز ،مــدارک یــا کاالهــا بایــد
بــه دیــوان داوری ارجــاع داده شــود.
بــا وصــول گــزارش کارشناســی ،دیــوان داوری یــک نســخه
از گــزارش را بــرای طرفیــن ارســال خواهــد کــرد ،و بــه آنهــا
فرصــت اظهــار نظــر کتبــی در خصــوص گــزارش کارشــناس
داده خواهــد شــد .هــر طــرف حــق بررســی هرگونــه مدرکــی
را کــه کارشــناس در گــزارش بــه آن هــا اســتناد نمــوده
اســت ،داراســت.
پــس از تحویــل گــزارش ،بــه تقاضــای هــر یــک از طرفیــن،
ممکــن اســت اظهــارات کارشــناس در جلســه اســتماعی کــه
در آن طرفیــن بایــد فرصــت حضــور و ســوال پرســیدن از
کارشــناس را دارا باشــند ،شــنیده شــود .در ایــن جلســه
اســتماع ،هــر یــک از طرفیــن مــی توانــد شــهود کارشــناس
را بــه منظــور ادای شــهادت در خصــوص موضوعــات مــورد
اختــاف معرفــی نمایــد .مقــررات مــاده  25در ایــن رســیدگی
هــا قابــل اجــرا خواهــد بــود.
مــواد  9تــا  11در خصــوص هــر کارشــناس منتخــب دیــوان
داوری جــاری مــی باشــد.
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قصور
ماده 28
 .1اگــر خواهــان ،طــی مهلــت زمانــی مقــرر توســط دیــوان
داوری ،بــدون ارائــه عــذر موجــه ادعــای خــود را تســلیم
نکنــد ،دیــوان داوری دســتور ختــم رســیدگی داوری را صــادر
خواهــد نمــود .اگــر خوانــده ،طــی مهلــت زمانــی مقرر توســط
دیــوان داوری ،بــدون ارائــه عــذر موجــه الیحــه دفاعیــه خــود
را تســلیم نکنــد ،دیــوان داوری دســتور ادامــه رســیدگی را
صــادر خواهــد کــرد.
 .2اگــر هــر یــک از طرفینــی کــه مطابــق ایــن قواعــد بــه طــور
صحیــح بــه او ابــاغ شــده اســت ،بــدون ارائــه عــذر موجــه از
حضــور در جلســه اســتماع امتنــاع نمایــد ،دیــوان داوری مــی
توانــد رســیدگی داوری را ادامــه دهــد.
 .3اگــر بــه هــر یــک از طرفیــن بــه نحــو مقتضــی ابــاغ شــده
باشــد کــه مســتندات یــا دلیــل دیگــری را ارائــه نمایــد ،لیکــن
بــدون ارائــه عــذر موجــه ،ایــن اســناد یــا مــدارک را طــی
مهلــت مقــرر توســط دیــوان داوری ارائــه نکنــد ،دیــوان داوری
مــی تواند بر اســاس مدارک موجود ،اقدام بــه صدور رای نماید.
ختم رسیدگی
ماده 29
 .1وقتیکــه دیــوان داوری متعاقــد شــود کــه طرفیــن از فرصــت
معقــول جهــت ارائــه ادعاهــا و دفاعیــات خــود در خصــوص
مســائلی کــه بایــد نســبت بــه آن هــا رای صــادر شــود
برخــوردار شــده انــد ،مــی توانــد در خصــوص آن مســائل،
ختــم رســیدگی را اعــام نمایــد.
 .2دیــوان داوری اگــر در شــرایط اســتثنایی ضــروری تشــخیص
دهــد ،مــی توانــد راس ـاً یــا بــه تقاضــای هریــک از طرفیــن،
در هــر زمانــی قبــل از صــدور رای ،تصمیــم بــه شــروع مجــدد
رســیدگی راجــع بــه مســائلی کــه رســیدگی در خصــوص
آن هــا مطابــق بنــد  1مــاده  29خاتمــه یافتــه اســت ،بگیــرد.
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انصراف از قواعد
ماده 30
اگــر یکــی از طرفیــن بــا آگاهــی از عــدم رعایــت مقــررات و الزامات
ایــن قواعــد یــا هرگونــه قاعــده شــکلی حاکــم ،همچنــان داوری را
ادامــه دهــد و ایــراد خــود را نســبت بــه چنــان عــدم انطباقــی فــورا ً
اقامــه ننماید،اینگونــه تلقــی خواهــد شــد کــه وی از حــق خــود
نســبت بــه ایــراد صرفنظــر نمــوده اســت.
بخش چهارم .رای
تصمیمات
ماده 31
 .1اگــر دیــوان داوری از بیــش از یــک داور تشــکیل شــده باشــد،
هــر رای یــا تصمیــم دیگــر بایــد توســط اکثریــت داوران
اتخــاذ گــردد .اگــر اکثریــت حاصــل نگــردد ،ســر داور بــه
تنهایــی رای صــادر خواهــد کــرد.
 .2در صــورت اجــازه دیــوان داوری ،ســرداور مــی توانــد در
خصــوص مســایل مربــوط بــه آییــن رســیدگی تصمیــم
گیــری نمایــد ،ایــن تصمیــم توســط دیــوان داوری قابــل
اصــاح خواهــد بــود.
شکل و اثر رای
ماده 32
.1

.2
.3
.4

عــاوه بــر صــدور رای نهایــی ،دیــوان داوری مــی توانــد آرای
موقتــی ،اعــدادی یــا جزئــی صــادر نمایــد .در صــورت اقتضــا،
دیــوان داوری ممکــن اســت در آرایــی کــه نهایــی نیســتند
نیــز در خصــوص هزینــه هــا رای صــادر کنــد.
رای بــه صــورت کتبــی صــادر مــی شــود و بــرای طرفیــن
نهایــی و الزم االجــرا اســت.
دیــوان داوری اســتدالالتی کــه مبنــای صــدور رای بــوده
انــد را بیــان خواهــد کــرد ،مگــر آنکــه طرفیــن توافــق کــرده
باشــند کــه اســتدالالت ذکــر نشــود.
رای باید توسط داوران امضا شود و مقر داوری و تاریخ
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صــدور رای در آن مشــخص گــردد .چنانچــه دیــوان داوری از بیــش
از یــک داور تشــکیل یافتــه باشــد و یکــی از آنهــا رای را امضــا
نکــرده باشــد ،دلیــل عــدم وجــود آن امضــا بایــد در رای بیــان
شو د .
 .5انتشار رای تابع شرایط ماده  44می باشد.
 .6نســخ اصلــی رای کــه بــه امضای داوران رســیده اســت توســط
دیــوان داوری بــرای طرفیــن و دبیرخانــه ارســال خواهــد شــد.
یــک نســخه از رای در دبیرخانــه نگهــداری خواهــد شــد.
قانون حاکم ،انصاف
ماده 33
 .1دیــوان داوری بایــد بــر اســاس قواعــد حقوقــی مــورد توافــق
طرفیــن در خصــوص پرونــده تصمیــم گیــری نمایــد ،یــا در
صــورت عــدم تعییــن قانــون ،بــا اعمــال مقــررات قانونــی کــه
نزدیکتریــن ارتبــاط را بــا اختــاف دارد.
 .2دیــوان داوری تنهــا در صورتیکــه طرفیــن بــه صراحــت ایــن
اجــازه را داده باشــند بــر اســاس انصــاف یــا کدخدامنشــی
تصمیــم گیــری خواهــد نمــود.
 .3دیــوان داوری در کلیــه مــوارد بایــد بــر اســاس شــرایط
قــرارداد تصمیــم گیــری نمایــد و بایــد عــرف بازرگانــی حاکــم
بــر معاملــه را در نظــر بگیــرد.
سازش یا سایر دالیل ختم دعوی
ماده 34
 .1اگــر ،پیــش از صــدور رای ،طرفیــن در خصــوص اختــاف خود
بــه ســازش برســند ،دیــوان داوری قــراری مبنــی بــر ختــم
رســیدگی داوری صــادر خواهــد کــرد یــا اگــر طرفیــن تقاضــا
کننــد و مــورد موافقــت دیــوان داوری قــرار بگیــرد ،ســازش
طرفیــن را در قالــب یــک رای مرضــی الطرفینــی ثبــت خواهد
کــرد .دیــوان داوری الزامــی بــه ارائــه اســتدالالت خــود در
خصــوص چنیــن رایــی نــدارد.
 .2اگــر ،پیــش از صــدور رای ،ادامــه رســیدگی داوری بــه هــر
دلیلــی بــه غیــر از آنچــه در بنــد  1مــاده  34ذکــر شــد غیــر
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ضــروری یــا غیــر ممکــن گــردد ،دیــوان داوری ابتــدا ً بــه طرفیــن
ابــاغ خواهــد نمــود کــه ممکن اســت دســتور ختم رســیدگی
صــادر کنــد .دیــوان داوری اختیــار صــدور چنیــن دســتوری را
دارد ،مگــر آنکــه یکــی از طرفیــن بــا دالیــل موجــه بــا صــدور
چنیــن دســتوری مخالفــت کنــد.
 .3نســخ دســتور ختــم رســیدگی داوری ،یــا رای داوری مرضــی
الطرفینــی کــه بــه امضــای داوران رســیده اســت ،بایــد
توســط دیــوان داوری بــه طرفیــن و دبیرخانــه ابــاغ شــود.
درخصــوص رای داوری مرضــی الطرفینــی بنــد  2و بندهــای
 4تــا  6مــاده  32اعمــال خواهنــد شــد.
تفسیر رای
ماده 35
 .1هــر یــک از طرفیــن ظــرف  30روز پــس از تاریــخ وصــول رای
مــی توانــد بــا اعــام بــه دبیرخانــه و همچنیــن طرفیــن دیگــر
از دیــوان داوری تقاضــا کنــد کــه تفســیری از رای داوری ارائــه
دهــد .دیــوان داوری مــی توانــد مهلتــی کــه اصــوالً از  30روز
تجــاوز نخواهــد کــرد را بــرای دیگــر طرفیــن معیــن نمایــد تــا
نظــر خــود را در خصــوص ایــن تقاضــا بیــان کننــد.
 .2تفســیر بایــد بــه صــورت کتبــی و ظــرف  45روز از تاریــخ
دریافــت تقاضــا ارائــه شــود .دادگاه مــی توانــد ایــن مهلــت را
تمدیــد نمایــد .تفســیر ،بخشــی از رای مــی باشــد و بندهــای
 2تــا  6مــاده  32در مــورد آن اعمــال میشــود.
تصحیح رای
ماده 36
 .1هــر یــک از طرفیــن ظــرف  30روز پــس از تاریــخ وصــول
رای مــی توانــد بــا اعــام بــه دبیرخانــه و همچنیــن طرفیــن
دیگــر از دیــوان داوری تصحیــح رای را در خصــوص هرگونــه
اشــتباه در محاســبه ،اشــتباهات چاپــی یــا امالیــی ،یــا هــر
خطــای دیگــری از ایــن قبیــل ،تقاضــا نمایــد .دیــوان داوری
مــی توانــد مهلتــی کــه اصــوالً از  30روز تجــاوز نخواهــد کــرد
را بــرای دیگــر طرفیــن معیــن نمایــد تــا نظــر خــود را در
خصــوص ایــن تقاضــا بیــان کننــد.
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 .2دیــوان داوری مــی توانــد ظــرف  30روز پــس از ابــاغ رای
راســاً اقــدام بــه چنیــن تصحیحاتــی نمایــد.
 .3ایــن تصحیحــات بایــد بــه صــورت کتبــی باشــند و بنــد هــای
 2تــا  6مــاده  32در خصــوص آن اعمــال خواهــد شــد.
رای تکمیلی
ماده 37
 .1هــر یــک از طرفیــن ظــرف  30روز پــس از تاریــخ وصــول
رای مــی توانــد بــا اعــام بــه دبیرخانــه و همچنیــن
طرفیــن دیگــر از دیــوان داوری بخواهــد کــه در خصــوص
خواســته هایــی کــه در جریــان رســیدگی داوری اقامــه شــده
امــا در رای اشــاره ای بــه آنهــا نشــده اســت رای تکمیلــی
صــادر کنــد .دیــوان داوری مــی توانــد مهلتــی کــه اصــوالً از
 30روز تجــاوز نخواهــد کــرد را بــرای دیگــر طرفیــن معیــن
نمایــد تــا نظــر خــود را در خصــوص این تقاضــا را بیــان کنند.
 .2اگــر دیــوان داوری درخواســت صــدور رای تکمیلــی را موجــه
بدانــد ،و تشــخیص دهــد که بــدون برگزاری جلســات اســتماع
و بررســی ادلــه ،اصــاح رای قبلــی امــکان پذیــر اســت ،رای
خــود را ظــرف  60روز از تاریــخ وصــول چنیــن تقاضایــی
تکمیــل خواهــد نمــود .دادگاه مــی توانــد ایــن مهلــت را
تمدیــد کنــد.
 .3بندهــای  2تــا  6مــاده  32در خصــوص هــر رای تکمیلــی
اعمــال خواهنــد شــد.
هزینه ها
ماده 38
رای بایــد حــاوی تعییــن هزینــه هــای داوری نیــز باشــد .اصطــاح
«هزینــه» تنهــا شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد:
أ) حــق الزحمــه دیــوان داوری ،کــه بصــورت جداگانــه
بــرای هــر داور و هــر منشــی بیــان خواهــد شــد و توســط
خــود دیــوان داوری مطابــق مــاده  39و بندهــای  3تــا  5مــاده
 40تعییــن خواهــد شــد؛
ب) سفر و سایر هزینه هایی که توسط دیوان داوری یا
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هر یک از منشی های آن انجام شده؛
ت) هزینــه هــای مشــاوره کارشناســی یــا همــکاری هــای
دیگــر مــورد نیــاز دیــوان داوری؛
ث .ســفر یــا ســایر هزینــه هــای شــهود ،تــا جایــی کــه ایــن
هزینــه هــا مــورد قبــول دیــوان داوری باشــد؛
ج) هزینــه هــای نماینــدگان و دســتیاران حقوقــی ،چنانچــه
ایــن هزینــه هــا در جریــان رســیدگی مطالبــه شــده باشــند و
تنهــا تــا جایــی کــه دیــوان داوری ایــن میــزان هزینــه هــا را
معقــول بدانــد؛
ح) هزینــه ثبــت درخواســت و هزینــه هــای اداری مطابــق
پیوســت ب (جــدول هزینــه هــا)؛
خ) هزینــه ثبــت ،هزینــه هــا و مخــارج داور اضطــراری و
هزینــه هــای مشــاوره کارشناســی و ســایر معاضــدت هــای
مــورد نیــاز داور اضطــراری کــه بــر اســاس بنــد  9مــاده 43
تعییــن خواهــد شــد.
ماده 39
 .1هزینــه هــا و مخــارج دیــوان داوری بایــد بــه میــزان معقولــی
باشــد .در ایــن خصــوص مبلــغ مــورد اختــاف ،پیچیدگــی
موضــوع داوری ،زمــان صــرف شــده و هر شــرایط دیگــر مرتبط
بــا پرونــده ،شــامل توقــف جریــان داوری بدلیــل ســازش در
نظــر گرفتــه خواهــد شــد .در صــورت توقــف جریــان داوری
هزینــه هــای دیــوان داوری ممکــن اســت از حداقــل مقــرر
در پیوســت ب (جــدول هزینــه هــا) کمتــر باشــد.
 .2هزینــه هــا و مخــارج دیــوان داوری بــر اســاس پیوســت ب
(جــدول هزینــه هــا) تعییــن خواهــد شــد.
 .3دیــوان داوری در خصــوص نحــوه تقســیم حــق الزحمــه
میــان اعضــا خــود تصمیــم خواهــد گرفــت .اصــوالً ،ســر داور
بایــد بیــن  %40تــا  %50دریافــت نمایــد و هریــک از داوران
اختصاصــی بیــن  %25تــا  %30کل مبلــغ حــق الزحمــه را بــا
توجــه بــه زمــان صــرف شــده و کارهــای انجــام شــده توســط
هــر داور دریافــت خواهنــد کــرد.
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ماده 40
.1

.2

.3

.4

.5

بــه اســتثنا بنــد  2مــاده  ،40اصــوال هزینــه هــای داوری بایــد
توســط طــرف ناموفــق تقبــل گــردد .بــا ایــن حــال دیــوان
داوری مــی توانــد بــا درنظــر گرفتــن کلیــه شــرایط پرونــده
و تشــخیص اینکــه چنیــن ســهمیه بنــدی معقــول اســت،
هزینــه هــای داوری را میــان طرفیــن تســهیم نمایــد.
در رابطــه بــا هزینــه هــای دســتیاران و نماینــدگان حقوقــی
موضــوع بنــد ج مــاده  ، 38دیــوان داوری شــرایط پرونــده را
در نظــر خواهــد گرفــت ،و بــرای تعییــن اینکــه کــدام طــرف
بایــد ایــن هزینــه هــا را پرداخــت کنــد ،یــا بــرای ســهمیه
بنــدی ایــن هزینــه هــا بیــن طرفیــن ،در صورتیکــه تســهیم را
معقــول بدانــد ،دارای اختیــار خواهــد بــود.
اگــر دیــوان داوری دســتور ختــم رســیدگی داوری را صــادر
کنــد ،یــا یــک رای مرضــی الطرفینــی صــادر کنــد ،مــی
بایســت هزینــه هــای داوری مذکــور در مــواد  38و  39را در
رای یــا قــرار خــود مشــخص کنــد.
پیــش از انشــا رای ،دســتور ختــم رســیدگی ،یــا تصمیمــی
کــه بنــا بــه تقاضــا بــر اســاس مــواد  35تــا  37گرفتــه مــی
شــود ،دیــوان داوری پیــش نویــس رای را بــرای تصمیــم
گیــری در مــورد تعدیــل یــا تاییــد آن توســط دادگاه در
خصــوص تعییــن هزینــه هــا مطابــق بندهــای الــف تــا ت و
بنــد ح مــاده  38و مــاده  39بــه دبیرخانــه ارســال خواهــد
کــرد .هرگونــه تاییــد یــا تعدیلــی بــرای دیــوان داوری الزم
اجــرا اســت.
دیــوان داوری بــرای تفســیر ،اصــاح یــا تکمیــل رای خــود
تحــت مــواد  35تــا  37هیــچ هزینــه اضافــه ای دریافــت
نخواهــد کــرد ،مگــر دریافــت آن هزینــه هــا بــر اســاس
شــرایط معقــول باشــد.

تودیع هزینه ها
ماده 41
 .1دیــوان داوری ،بــه محــض تشــکیل و پــس از مشــورت بــا
دادگاه ،بایــد از هــر یــک از طرفیــن بخواهــد تــا مبلغــی
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مســاوی بعنــوان پیــش پرداخــت هزینــه هــای مذکــور در بندهــای
الــف تــا ت مــاد  38و هزینــه هــای اداری مذکــور در بنــد ح
مــاده  38تودیــع نماینــد .پرداخــت هرگونــه ســپرده موقــت
توســط هــر یــک از طرفیــن مطابــق پیوســت ب (جــدول
هزینــه هــا) بایــد بعنــوان تودیــع جزئــی از ســپرده او در نظــر
گرفتــه شــود .دیــوان داوری بایــد رونوشــتی از این درخواســت
را بــرای دبیرخانــه ارســال کنــد.
 .2هنگامــی کــه خوانــده دعــوای متقابلــی را تقدیــم مــی نمایــد،
یــا در جایــی کــه حســب شــرایط مناســب باشــد ،دیــوان
داوری مــی توانــد بنابــه صالحدیــد خــود تودیــع ســپرده هــای
جداگانــه ای را معیــن نمایــد.
 .3در طــی جریــان رســیدگی داوری ،و پــس از مشــورت بــا
دادگاه ،دیــوان داوری مــی توانــد از طرفیــن تودیــع ســپردهای
تکمیلــی را بخواهــد .دیــوان داوری یــک نســخه از ایــن
درخواســت را بــه دبیرخانــه ارائــه خواهــد نمــود.
 .4اگــر ســپرده هــای الزم طــی  15روز پــس از وصــول
درخواســت بطــور کامــل پرداخــت نشــده باشــد ،دیــوان
داوری بــه طرفیــن اخطــار خواهــد نمــود کــه یــک یــا چنــد
طــرف از آن هــا پرداخــت الزم را انجــام دهنــد .در صورتیکــه
ایــن پرداخــت انجــام نشــود ،دیــوان داوری مــی توانــد دســتور
تعلیــق یــا ختــم رســیدگی داوری را صــادر نمایــد.
 .5دیــوان داوری در رای نهایــی خــود ترازنامــه ای از حســاب
ســپرده هــای دریافــت شــده بــرای طرفیــن صــادر خواهــد
نمــود .هرگونــه مبالــغ بالاســتفاده بایــد بــه طرفیــن مســترد
شــود.
بخش پنجم .سایر مواد
رسیدگی فوری
ماده 42
 .1در صــورت توافــق طرفیــن ،یــا چنانچــه بنــد  2مــاده  42قابــل
اعمــال باشــد ،رســیدگی داوری بــر اســاس آییــن رســیدگی
فــوری و بــر مبنــای مقــررات مذکــور در ایــن قواعــد بــا
تغییــرات زیــر انجــام خواهــد شــد:
أ) پرونده فقط پس از تودیع سپرده های موقت طبق
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بخــش  1.4پیوســت ب (جــدول هزینــه هــا) بــه دیــوان داوری
ارســال مــی گــردد؛
ب) پــس از ارســال پاســخ بــه درخواســت داوری ،طرفیــن،
اصــوالً ،تنهــا حــق تقدیــم یــک دادخواســت ،یــک الیحــه
دفاعیــه (و دعــوای متقابــل) و در صــورت اقتضــا یــک الیحــه
دفاعیــه در جــواب دعــوای متقابــل را خواهنــد داشــت؛
ت) دیــوان داوری ،جهــت بررســی شــهادت شــهود و شــهود
کارشــناس و همچنیــن اســتماع اســتدالالت شــفاهی طرفیــن،
یــک جلســه اســتماع برگــزار خواهــد نمــود ،مگــر آنکــه
طرفیــن توافــق نماینــد کــه دعــوا بایــد صرفــاً بــه صــورت
کتبــی و بــر مبنــای مــدارک مســتند رســیدگی شــود؛
ث) رای ظــرف مــدت  6مــاه از تاریخــی کــه دبیرخانــه
پرونــده را بــه دیــوان داوری ارســال نمــوده ،صــادر خواهــد
شــد .دادگاه ،در شــرایط اســتثنائی ،ممکــن اســت ایــن مهلــت
را تمدیــد کنــد؛
ج) دیــوان داوری اســتدالالتی کــه رای داوری مبتنــی بــر آن
هــا مــی باشــد را بصــورت خالصــه شــرح خواهــد داد ،مگــر
آنکــه طرفیــن توافــق کــرده باشــند کــه هیــچ اســتداللی ارائــه
نشــود.
 .2مقــررات زیــر در تمــام مــواردی کــه مبلــغ مــورد اختــاف،
دربردارنــده مجمــوع دادخواســت و دعــوای متقابــل (یــا
هرگونــه ادعــای تهاتــر) ،از  ( CHF 1000000یــک میلیــون
فرانــک ســوئیس) تجــاور نمــی کنــد ،اعمــال خواهــد شــد،
مگــر آنکــه دادگاه بــا در نظــر گرفتــن کلیــه شــرایط مرتبــط،
تصمیــم دیگــری اتخــاذ نمایــد:
أ) رســیدگی داوری ،بایــد مطابــق آییــن رســیدگی فــوری
مذکــور در بنــد  1مــاده  42انجــام شــود؛
ب .پرونــده بایــد بــه داور واحــد ارجــاع شــود ،مگــر آنکــه
موافقتنامــه داوری بیــش از یــک داور را مقــرر نمــوده باشــد؛
ت) درصورتیکــه موافقتنامــه داوری ،تشــکیل دیــوان داوری
بــا بیــش از یــک داور را مقــرر نمــوده باشــد ،دبیرخانــه بایــد
طرفیــن را جهــت توافــق بــر ارجــاع پرونــده بــه داور واحــد
دعــوت نمایــد .اگــر طرفیــن نســبت بــه ارجــاع پرونــده بــه
داور واحــد توافــق ننماینــد ،حــق الزحمــه داوران مطابــق
پیوســت ب (جــدول هزینــه هــا) تعییــن خواهــد شــد ،لیکــن
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در هیــچ شــرایطی نبایــد از نــرخ ســاعتی حــق الزحمــه مقــرر در
بخــش  2.8پیوســت ب کمتــر باشــد.
تامین خواسته اضطراری
ماده 43
 .1طرفــی کــه مطابــق مــاده  26خواســتار صــدور دســتور موقــت
اضطــراری قبــل از تشــکیل دیــوان داوری مــی باشــد ،مــی
توانــد درخواســت رســیدگی بــه تامیــن خواســته اضطــراری
(از ایــن پــس «درخواســت») را بــه دبیرخانــه ارائــه نمایــد،
مگــر آنکــه طرفیــن بگونــه ای دیگــر توافــق نمــوده باشــند.
مضــاف بــر ویژگــی هــای مقــرر در بنــد هــای ب تــا ج مــاده
( ،3)3ایــن درخواســت بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
أ) الیحــه دستور/دســتورهای موقــت خواســته شــده و
دالیــل آن هــا ،علــی الخصــوص دلیــل ادعــای شــرایط
اضطــراری؛
ب)  -توضیحــات مربــوط بــه زبــان ،مقــر داوری ،و قانــون
حاکــم؛
ت) تاییــد پرداخــت هزینــه ثبــت درخواســت و ســپرده
مربــوط بــه رســیدگی تامیــن خواســته اضطــراری مطابــق
بخــش 1. 6پیوســت ب (جــدول هزینــه هــا) بوســیله چــک
یــا انتقــال بــه حســاب مربوطــه کــه در پیوســت الــف آمــده
اســت.
 .2پــس از وصــول درخواســت ،هزینــه ثبــت ،و ســپرده مربــوط
بــه رســیدگی تامیــن خواســته اضطــراری ،دادگاه در اســرع
وقــت داور واحــد اضطــراری را تعییــن و پرونــده را بــه وی
ارجــاع خواهــد نمــود ،مگــر آنکــه:
أ) آشــکارا هیــچ موافقتنامــه ای مبنــی بــر داوری بــر مبنای
ایــن قواعــد وجــود نداشــته باشــد ،یــا
ب) تشــکیل دیــوان داوری و ارجــاع درخواســت بــه آن
مناســب تــر بــه نظــر برســد.
 .3درصورتیکــه ایــن درخواســت قبــل از درخواســت داوری ارائــه
شــود ،و درخواســت داوری ظــرف مــدت  10روز از وصــول
درخواســت ارائــه نشــود ،دادگاه رســیدگی بــه درخواســت
تامیــن خواســته اضطــراری را خاتمــه خواهــد داد ..در شــرایط
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استثنائی ،دادگاه می تواند این مهلت را افزایش دهد.
 .4مــواد  9تــا  12در مــورد داور اضطــراری اعمــال خواهنــد شــد،
بجــز مواعــد مقــرر در بنــد هــای  1و  2مــاده  11کــه بــه 3
روز تقلیــل خواهنــد یافــت.
 .5چنانچــه طرفیــن مقــر داوری را مشــخص نکــرده باشــند ،یا در
صورتیکــه تعییــن مقــر نامفهــوم یــا ناقــص باشــد ،مقــر داوری
جهــت رســیدگی تامیــن خواســته اضطــراری توســط دادگاه
معیــن خواهــد شــد ،بــدون اینکــه بــه مقــررات مربــوط بــه
تعییــن مقــر داوری مطابــق بنــد  1مــاده  16خللــی وارد گردد.
 .6داور اضطــراری بــا در نظــر گرفتــن فوریــت ذاتــی چنیــن
رســیدگی هایــی و حصــول اطمینــان از اینکــه هریــک
از طرفیــن از فرصــت معقــول جهــت دفــاع در مــورد ایــن
درخواســت برخــوردار شــده اســت ،مــی توانــد رســیدگی بــه
درخواســت تامیــن خواســته اضطــراری را بــه هــر نحــوی کــه
مناســب بدانــد برگــزار نمایــد.
 .7تصمیــم در خصــوص ایــن درخواســت ،ظــرف مــدت  15روز از
تاریخــی کــه دبیرخانــه پرونــده را بــه داور اضطــراری ارجــاع
نمــوده اســت ،اتخــاذ خواهــد شــد .ایــن دوره زمانــی ،مــی
توانــد بــا توافــق طرفیــن ،یــا در شــرایط مقتضــی بوســیله
دادگاه تمدیــد شــود .تصمیــم در خصــوص درخواســت ،حتــی
ممکــن اســت در اثنــای ارســال پرونــده بــه دیــوان داوری،
اتخــاذ گــردد.
 .8تصمیــم داور اضطــراری همــان آثــاری را خواهــد داشــت
کــه هــر تصمیمــی کــه مطابــق مــاده  26اتخــاذ شــده دارد.
هرگونــه دســتور موقــت صــادره توســط داور اضطــراری ،مــی
توانــد توســط وی یــا پــس از ارســال پرونده بــه دیــوان داوری،
توســط دیــوان داوری مــورد اصــاح ،تعلیــق یــا خاتمــه قــرار
بگیــرد.
 .9تصمیــم درخصــوص ایــن درخواســت بایــد شــامل تعییــن
هزینــه هــا بــه نحــو مذکــور در بنــد خ مــاده  38باشــد .پیــش
از اتخــاذ تصمیــم در خصــوص درخواســت ،داور اضطــراری
بایــد پیــش نویــس مربــوط تصمیــم خــود در مــورد تعییــن
هزینــه هــا را جهــت تاییــد یــا تعدیــل توســط دادگاه ،بــه
دبیرخانــه ارســال نمایــد .هزینــه هــا از محــل ســپرده مربــوط
بــه رســیدگی اقدامــات تامینــی قابــل پرداخــت خواهــد بــود.
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تعییــن هزینــه هــا مطابــق بنــد هــای ث و ج مــاده  38و بــر
مبنــای تســهیم کلیــه هزینــه هــا بیــن طرفیــن توســط دیوان
داوری تصمیــم گیــری خواهــد شــد .چنانچــه دیــوان داوری
تشــکیل نشــده باشــد ،داور اضطــراری مطابــق بندهــای ث و
ج مــاده  38و تســهیم کلیــه هزینــه هــا ،در رایــی جداگانــه
درخصــوص تعییــن هزینــه هــا تصمیــم گیــری خواهــد کــرد.
 .10هرگونــه دســتور موقــت صــادره توســط داور اضطــراری ،در
صــورت ختــم رســیدگی تامیــن خواســته اضطــراری مطابــق
بنــد  3مــاده  ،43یــا در صــورت ختــم رســیدگی داوری ،یــا
در صــورت صــدور رای نهایــی دیگــر بــرای طرفیــن الــزام آور
نخواهــد بــود مگــر آنکــه دیــوان داوری در رای نهایــی صراحتــا
بــه گونــه ای دیگــر تصمیــم گیــری نمایــد.
 .11داور اضطــراری نمــی توانــد در هیــچ داوری مرتبــط بــا
اختالفــی کــه در آن اقــدام نمــوده اســت ،بعنــوان داور شــرکت
نمایــد ،مگــر آنکــه طرفیــن بــه نحــو دیگــری توافــق نمــوده
باشــند.
محرمانه بودن
ماده 44
 .1طرفیــن تعهــد مــی کننــد کــه کلیــه آرا و دســتورات و
همچنیــن مطالــب تقدیــم شــده توســط طــرف مقابــل در
چهارچــوب رســیدگی داوری کــه قبــا در دســترس عمــوم
قــرار نگرفتــه اســت را محرمانــه نــگاه دارنــد ،بــه اســتثنای و
تــا جایــی کــه افشــای آن توســط هــر یــک از طرفین بواســطه
تکلیــف قانونــی ،جهــت حفــظ و تعقیــب یــک حــق مشــروع،
یــا جهــت اجــرا یــا اعتــراض بــه رای در رســیدگی قانونــی نزد
مرجــع قضایــی الزم شــود ،مگــر آنکــه طرفیــن صراحتـاً و بــه
صــورت مکتــوب خــاف آن را توافــق کــرده باشــند .ایــن تعهد
همچنیــن در خصــوص داوران ،کارشناســان منتخــب دیــوان،
منشــی دیــوان داوری ،اعضــای هیــات رئیســه موسســه داوری
اتــاق هــای بازرگانــی ســوئیس ،اعضــای دادگاه و دبیرخانــه ،و
کارکنــان هریــک از اتــاق هــای بازرگانــی وجــود دارد.
 .2مذاکرات دیوان داوری محرمانه است.
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 .3رای یــا دســتور مــی توانــد بصــورت کامــل یــا در قالــب گزیده
یــا خالصــه ،صرفــا تحــت شــرایط زیــر منتشــر شــود:
أ) تقاضای انتشار ،به دبیرخانه ارسال شده باشد؛
ب)	کلیــه ارجاعــات بــه اســامی طرفیــن حذف شــده باشــد؛ و
ت) هیــچ یــک از طرفیــن نســبت بــه انتشــار ،طــی مهلــت
زمانــی مقــرر شــده توســط دبیرخانــه بــه ایــن منظــور،
اعتراضــی ننمایــد.
معافیت از مسوولیت
ماده 45
 .1هیچیــک از اعضــای هیــات مدیــره موسســه داوری اتــاق
هــای بازرگانــی ســوئیس ،اعضــای دادگاه یــا دبیرخانــه،
هریــک از اتــاق هــا یــا کارکنــان آنهــا ،داوران ،یــا کارشناســان
منتخــب دیــوان ،و همچنیــن منشــی دیــوان داوری هیچگونــه
مســوولیتی در خصــوص هرگونــه فعــل یــا تــرک فعلــی کــه
در رابطــه بــا رســیدگی داوری تحــت ایــن قواعــد اجــرا مــی
شــود ،ندارنــد .مگــر آنکــه نشــان داده شــود آن فعــل یــا تــرک
فعــل یــک اشــتباه عمــدی یــا یــک قصــور عمــده بــوده اســت.
 .2پــس از صــدور رای یــا دســتور ختــم رســیدگی و مضــی مهلت
امــکان تصحیــح ،تفســیر یــا صــدور رای تکمیلــی بــر اســاس
مــواد  35تــا  ، 37هیچیــک از اعضــای هیــات مدیــره موسســه
داوری اتــاق هــای ســوئیس ،اعضــای دادگاه یــا دبیرخانــه،
هریــک از اتــاق هــا یــا کارکنــان آنهــا ،داوران ،یــا کارشناســان
منتخــب دیــوان ،و همچنیــن منشــی دیــوان داوری ،هیچگونه
تعهــدی بــرای اظهــار نظــر بــه هــر شــخصی در رابطــه بــا
مســایل مرتبــط بــا داوری ندارنــد .هیچیــک از طرفیــن نبایــد
خواســتار شــهادت ایــن افــراد در هــر رســیدگی حقوقــی یــا
غیــر آن ،در رابطــه مســایل داوری شــود.
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 دفاتر دبیرخانه دادگاه داوری:پیوست الف
موسسه داوری اتاق های سوییس
دادگاه داوری
دبیرخانه
اتاق بازرگانی بازل

c/o Basel Chamber of Commerce
Aeschenvorstadt 67
P.O. Box
CH-4010 Basel
Telephone: +41 61 270 60 50
Fax: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org
Bank details: UBS AG, CH-4002 Basel
Account No: 292-10157720.0
Clearing No: 292
Swift Code: UBSWCHZH80A
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0
اتاق صنعت و تجارت برن
c/o Chamber of Commerce and Industry of Bern
Kramgasse 2
P.O. Box 5464
CH-3001 Bern
Telephone: +41 31 388 87 87
Fax: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Bank details: BEKB
Account No: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearing No: 790
Swift Code: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
 تجارت و خدمات ژنو،اتاق صنعت
c/o Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services
Boulevard du Théâtre ,4
P.O. Box 5039
CH-1211 Geneva 11
Telephone: +41 22 819 91 11
Fax: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Bank details: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève
Account No: 279-HU108533.1
Clearing No: 279
Swift Code: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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اتاق صنعت و تجارت نوشاتل
c/o Neuchâtel Chamber of Commerce and Industry
rue de la Serre ,4
P.O. Box 2012
CH-2001 Neuchâtel
Telephone: +41 32 727 24 27
Fax: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Bank details: BCN, Neuchâtel
Account No: C0029.20.09
Clearing No: 766
Swift Code: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
اتاق صنعت و تجارت تیسینو
c/o Chamber of Commerce and Industry of Ticino
Corso Elvezia 16
P.O. Box 5399
CH-6901 Lugano
Telephone: +41 91 911 51 11
Fax: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Bank details: Banca della Svizzera Italiana (BSI), Via
,Magatti 2
CH-6901 Lugano
Account No: A201021A
Clearing No: 8465
Swift Code: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
اتاق صنعت و تجارت واد
c/o Chamber of Commerce and Industry of Vaud
Avenue d’Ouchy 47
P.O. Box 315
CH-1001 Lausanne
Telephone: +41 21 613 35 31
Fax: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Bank details: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Account No: CO 5284.78.17
Clearing No: 767
Swift Code: BCVLCH2LXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
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اتاق بازرگانی زوریخ
c/o Zurich Chamber of Commerce
Selnaustrasse 32
P.O. Box 3058
CH-8022 Zurich
Telephone: +41 44 217 40 50
Fax: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Bank details: Credit Suisse, CH-8070 Zurich
Account No: 497380-01
Clearing No: 4835
Swift Code: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0
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پیوســت ب :جدول هزینــه ها ( الزم االجــرا از  1ژوئــن )2012
(تمــام مبالــغ در ایــن پیوســت ب بــه فرانــک ســوئیس مــی باشــد
و از ایــن پــس  CHFنامیــده مــی شــود).
 .1هزینه ثبت و سپرده
 .1.1در هنــگام تقدیــم درخواســت داوری ،خواهان می بایســت یک
هزینــه ثبــت غیــر قابــل اســترداد را پرداخــت نمایــد ،شــامل:
•  CHF 4500بــرای داوری هایــی کــه در آن مبلــغ مــورد
اختــاف از  CHF 2000000بیشــتر نیســت؛
•  CHF 6000بــرای داوری هایــی کــه در آن مبلــغ مــورد
اختالف بین  2000001CHFو  CHF 10000000می باشــد؛
•  CHF 8000بــرای داوری هایــی کــه در آن مبلــغ مــورد
اختــاف بیشــتر از  CHF 10000000مــی باشــد.
 .1.2درصورتیکــه مبلــغ مــورد اختــاف تقویــم نشــده باشــد،
خواهــان مــی بایســت هزینــه ثبــت غیــر قابــل اســتردادی
معــادل  CHF 6000پرداخــت نمایــد.
 .1.3مــوارد فــوق در خصوص دعوای متقابل نیز اعمال خواهند شــد.
 .1.4تحــت آییــن رســیدگی فــوری ،بــا دریافــت درخواســت داوری،
دادگاه از خواهــان خواهــد خواســت کــه ســپرده موقتــی
معــادل  CHF 5000پرداخــت نمایــد.
 .1.5اگــر هزینــه ثبــت یــا هــر ســپرده موقــت دیگــری پرداخــت
نگــردد ،داوری در رابطــه بــا دعوا/دعــاوی یــا دعوا/دعــاوی
متقابــل مرتبــط جریــان نخواهــد یافــت.
 .1.6طــرف متقاضــی تامیــن خواســته اضطــراری همــراه بــا
درخواســتش بایــد هزینــه ثبــت غیــر قابــل اســتردادی
معــادل  CHF 4500بعــاوه یــک ســپرده پیــش پرداخــت
هزینــه هــای رســیدگی تامیــن خواســته اضطــراری معــادل
 CHF 20000پرداخــت نمایــد .درصورتیکــه هزینــه ثبــت و
ســپرده پرداخــت نگــردد ،دادگاه رســیدگی بــه تامین خواســته
اضطــراری را بــه جریــان نخواهــد انداخــت.
 .1.7در مــورد تقاضــای اصالح یا تفســیر رای یا صــدور رای تکمیلی
مطابــق مــواد  36 ،35و  ، 37و یــا در جاییکــه مقــام قضایــی
رای داوری را بــه دیــوان داوری ارســال میکنــد ،دیــوان داوری
مــی تواند با تاییــد قبلی دادگاه تقاضای ســپرده تکمیلی نماید.
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 .2مبالغ و هزینه های اداری
 .2.1هزینــه هــای منــدرج در بندهــای الــف تــا خ مــاده  38کلیــه
فعالیــت هــای دیــوان داوری و داور اضطــراری را از زمان ارجاع
پرونــده تــا صــدور رای نهایــی ،دســتور ختــم رســیدگی یــا
تصمیــم اتخــاذ شــده در جریــان تامیــن خواســته اضطــراری،
پوشــش خواهــد داد.
 .2.2در جائیکــه مبلــغ مــورد اختــاف از آســتانه تعییــن شــده در
بخــش  6ایــن پیوســت ب تجــاوز کنــد ،عــاوه بــر هزینــه
ثبــت ،هزینــه هــای اداری 1نیــز بایــد بــه موسســه داوری
اتــاق هــای بازرگانــی ســوئیس پرداخــت شــود.
 .2.3بــه عنــوان یــک قاعــده ،و بــه اســتثنای رســیدگی هــای
تامیــن خواســته اضطــراری ،هزینــه هــای دیــوان داوری و
هزینــه هــای اداری ،بــر مبنــای جــدول منــدرج در بخــش
 6ایــن پیوســت ب ،و بــا در نظــر داشــتن معیارهــای بنــد 1
مــاده  ،39محاســبه خواهــد شــد .هزینــه هــای دیــوان داوری،
ســپرده هــای خواســته شــده مطابــق مــاده  ،41و همچنیــن
هزینــه هــای اداری ،ممکــن اســت در شــرایط اســتثنایی و بــا
موافقــت قبلــی دادگاه از مبالــغ منــدرج در جدول تجــاوز کند.
 .2.4دادخواســت هــا و دعــاوی متقابــل بــرای محاســبه میــزان
مبلــغ مــورد اختــاف بــا یکدیگــر جمــع خواهــد شــد .همیــن
روال در خصــوص ادعــای تهاتــر نیــز جــاری خواهــد شــد،
مگــر آنکــه دیــوان داوری پــس از مشــورت بــا طرفیــن بــه
ایــن نتیجــه برســد کــه ادعــای تهاتــر بــه کار اضافــی قابــل
مالحظــه ای احتیــاج نــدارد.
 .2.5دعــاوی مطالبــه بهــره بــرای محاســبه مبلــغ مــورد اختــاف
در نظــر گرفتــه نخواهــد شــد .بــا ایــن حــال وقتیکــه میــزان
دعــاوی مطالبــه بهــره از میــزان اصــل دعــوا تجــاوز کنــد،
دعــاوی بهــره بــه تنهایــی بــرای محاســبه مبلــغ مــورد
اختــاف در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
 .2.6مبالغــی کــه بــه ارز هایــی بــه غیــر از فرانــک ســوئیس
هســتند ،بــا نــرخ تبدیــل قابــل اعمــال در تاریــخ وصــول
درخواســت داوری توســط دبیرخانــه یــا در زمــان ثبــت هــر
 .2مشــارکتی اســت حداکثــر تــا مبلــغ  CHF 50000در هزینــه هــای اداری موسســه داوری اتــاق
هــای بازرگانــی ســوئیس بعــاوه هزینــه ثبــت .درصــورت عــدم ادامــه رســیدگی داوری مطابــق بنــد
 1مــاده  ، 39موسســه داوری اتــاق هــای بازرگانــی ســوئیس ممکــن اســت بــا صالحدیــد خــود
تصمیــم بگیــرد کــه تمــام یــا بخشــی از هزینــه هــای اداری را دریافــت نکنــد.
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دادخواســت ،دعــوای متقابــل ،ادعــای تهاتــر یــا اصالحیــه ادعــا یــا
دفــاع ،بــه فرانــک ســوییس تبدیــل خواهــد شــد.
 .2.7اگــر مبلــغ مــورد اختــاف تقویــم نشــده باشــد ،حــق الزحمــه
دیــوان داوری و هزینــه هــای اداری ،بــا در نظــر گرفتــن کلیــه
شــرایط ،توســط دیــوان داوری تعییــن خواهــد شــد.
 .2.8در جاییکــه طرفیــن بــرای ارجــاع پرونــده بــه داور واحــد
مطابــق آنچــه در بنــد  2مــاده ( 42رســیدگی فــوری) مقــرر
شــده ،توافــق ندارنــد ،هزینــه داوران مطابــق جــدول بخــش
 6ایــن پیوســت ب تعییــن خواهــد شــد .امــا نمــی بایســت
کمتــر از حــق الزحمــه بــا نــرخ ســاعتی  ( CHF 350ســیصد
و پنجــاه فرانــک ســوییس) بــرای هریــک از داوران باشــد.
 .2.9هزینــه هــای داور اضطــراری بیــن  2000تــا CHF 20000
خواهــد بــود .ایــن هزینــه هــا تنهــا ممکــن اســت در شــرایط
اســتثنایی و بــا موافقــت دادگاه از  CHF 20000تجــاوز کنــد.
 .3بودجه
بودجــه دیــوان داوری و داور اضطــراری ،مخــارج معقــول آنهــا
بــرای داوری را پوشــش خواهــد داد ،ماننــد مخــارج ســفر ،اقامــت،
غــذا ،و هــر خــرج دیگــری بــرای انجــام رســیدگی داوری .دادگاه
دســتورالعمل 1کلــی بــرای حسابرســی ایــن بودجــه را صــادر
خواهــد کــرد.
 .4اداره سپرده ها
 .4.1دبیرخانــه یــا ،اگــر دبیرخانــه خواســته باشــد ،دیــوان داوری،
ســپرده ای را کــه توســط طرفیــن تودیــع شــده اســت در
حســاب بانکــی جداگانــه ای  ،نگهــداری خواهــد کــرد ،کــه
منحصــرا ً و شــفاف ،در رابطــه بــا همــان رســیدگی داوری
مصــرف خواهــد شــد.
 .4.2بــا موافقــت دادگاه ،بخشــی از ســپرده ممکــن اســت در
مقاطــع زمانــی مختلــف و بــا پیشــرفت جریــان داوری ،بــرای
پرداخــت بــه هریــک از اعضــای دیــوان داوری بعنــوان پیــش
پرداخــت هزینــه هــا آزاد شــود.

 .3دستورالعمل در نشانی اینترنتی  www.swissarbitration.comدر دسترس می باشد.
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 .5مالیات و عوارض متعلق به هزینه ها
مبالــغ قابــل پرداخــت بــه دیــوان داوری و داور اضطــراری مشــمول
هیچگونــه مالیــات بــر ارزش افــزوده ،یــا مالیــات هــای دیگــر ،یــا
ســایر عوارضــی کــه ممکــن اســت بــه هزینــه هــای دیــوان داوری
یــا داور اضطــراری تعلــق بگیرنــد نیســتند .طرفیــن وظیفــه دارنــد
هرگونــه مالیــات یــا عــوارض دیگــر را پرداخــت نماینــد .جبــران
چنیــن مالیــات هــا یــا عوارضــی منحصــرا ً مســئله ای بیــن اعضــا
دیــوان داوری ،یــا داور اضطــراری از یــک طــرف و طرفیــن از طــرف
دیگــر خواهــد بــود.
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