
 آئین نامه داوری مرکز داوری جامعه حسابداران رسمی ایران

 صورت جلسه 10بند  11/05/1400مورخ  46/7مصوب هیات مدیره جلسه شماره 

 فصل یکم: کلیات و تعاریف

ت مدیره أهی 06/08/1396 مورخ 51/6 مرکز داوری جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب مصوبه شماره -۱ماده  

. در مواردی که حل اختالف اعضای جامعه با یکدیگر یا اعضا با غیر اعضا به این مرکز ارجاع گرددیمجامعه تشکیل 

 مطابق مقررات این آئین نامه رسیدگی خواهد کرد. شودیم

هیأت داوری صالحیت رسیدگی به کلیه دعاوی، اختالفات و ادعاهای شرکا علیه یکدیگر یا موسسه و بالعکس را 

حسابرسی عضو جامعه با یکدیگر نیز صرفاً از طریق هیأت داوری حل و فصل گردیده  مؤسساتداشته و نیز اختالفات 

نجام امور حسابرسی( هیأت داوری در موارد حدوث صاحب کار )جهت ا-و مضافاً در صورت انعقاد قرارداد با کارفرما

دعاوی مربوط به سنوات، بیمه، حقوق، عیدی، پاداش و غیره نیز در خصوص  اختالف صالح به رسیدگی خواهد بود.

 در هیات داوری جامعه قابل رسیدگی خواهد بود. مؤسساتشرکاء و 

 

 و نامه آیین این به التزام یمنزله به دعوی و اختالف اطراف یلهیوس جامعه، داوری مرکز به اختالف ارجاع :رهتبص 

 .باشدیم آن مفاد قبول

که متشکل از مرجع  باشدیمدر این آیین نامه به معنای مرکز داوری جامعه حسابداران رسمی ایران « مرکز» -۲ماده 

بیرخانه این مرکز در جامعه . دباشدیمداوری )هیات داوری و داور واحد(، دبیر مرکز و در صورت لزوم چند کارمند 

 .باشدیمحسابداران رسمی ایران مستقر 

به معنای مرجع متشکل از یک یا چند داور )هیات داوری( است که زیر نظر مرکز تشکیل « مرجع داوری» -۳ماده 

 .شودیم

 به معنای یک یا چند خوانده است.« خوانده»به معنای یک یا چند خواهان و « خواهان» -۴ماده 

 



 ، مراسالت و مواعد زمانیهاابالغفصل دوم: 

و نیز استتناد منضتت  به آنها باید به  کندیمکه هر یک از طرفین دعوا تستتلی   ییهادرخواستتتکلیه لوایح و - ۵ماده  

. نسخه شودیمطرفین تهیه و به دبیرخانه تحویل  یلهیوسدعوا و داورها به عالوه یک نسخه باشد که  یهاطرفتعداد 

نیز  دهدیم، یک نستتتخه از کلیه مکاتباتی که مرجع داوری با طرفین دعوا انجام ماندیمر دبیرخانه مرکز باقی اخیر د

 .باید به دبیرخانه مرکز تسلی  شود

به عمل  1379ابالغ اوراق از طرف دبیرخانه مرکز مطابق مقررات قانون آیین دادرستتتی مدنی مصتتتوب  -۶ماده  

خواهد آمد مگر این که طرفین در قرارداد داوری یا توافق مکتوب دیگری، طریق دیگری را از جمله ارستتتال فایل 

طب و همزمان ارستتال پیامک به مخا یلهیوستتاعالم شتتده  (شتتخصتتی )آدرم ایمیل یانامهیراالکترونیکی اوراق، به 

 شماره تلفن همراه اعالمی، مقرر کرده باشند.

ابالغ کلیه اوراق و مکاتبات و هرگونه اطالع رسانی بمنظور برگزاری جلسه داوری یا هر آنچه که مربوط به  -1

فرآیند داوری باشد از طریق یکی از روشهای مورد تشخیص دبیرخانه داوری از قبیل: فاکس، ایمیل، پست و 

رکاء )حسابداران رسمی شاغل( نیز نیز متصل به آن بوده و هستند و ش مؤسساتیا اتوماسیون جامعه که کلیه 

. همچنین دبیرخانه باشدیمامکان رویت و اخذ اطالع را از آن دارند به عمل آمده و به منزله ابالغ داخلی 

 آئین نامه اقدام نماید. 6و  5از طریق مواد  تواندیمهیأت داوری 

 :شودیمدر موارد زیر اوراق مربوط، ابالغ شده محسوب  تبصره: 

 یا مرکز داوری محرز باشد؛« داور»الف: وصول آن به مخاطب به نظر  

 ب: مخاطب بر طبق ابالغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛

 یا اثباتا پاسخ داده باشد. نفیاًج: مخاطب  

 د: ابالغ به محلی باشد که سابقه ابالغ داشته باشد. 

 |: ابالغ در جلسه داوری واقع شود. ه 



سط مخاطب یا نماینده او دریافت  -۷ماده  ست که اوراق تو صورتی که ابالغ از شودیمتاریخ ابالغ تاریخی ا . در 

 .شودیماوراق از سوی مخاطب دریافت شده محسوب  عرفاًطریق الکترونیکی باشد، تاریخ ابالغ تاریخی است که 

. اگر روز بعد از ابالغ، شتتتودیمبالغ شتتتروع مواعد زمانی مذکور در این آئین نامه از روز بعد از تاریخ ا -۸ماده 

طیالت تعطیل رستتمی یا روز غیرکاری باشتتد، مهلت از اولین روز بعد از تعطیل یا روز غیرکاری آغاز خواهد شتتد. تع

. اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل یا غیرکاری شودیمیام غیرکاری داخل در مهلت جزو مهلت محسوب ارسمی و 

 اولین روز بعد از آن منقضی خواهد شد.باشد مهلت در پایان 

 

 فصل سوم: شروع داوری

خواهان باید درخواستتت رستتیدگی را به دبیرخانه مرکز تستتلی  کند. دبیرخانه باید در قبال اخذ درخواستتت  -۹ماده 

داوری، رستتیدی مشتتتمل بر نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده و همچنین تاریخ دریافت درخواستتت به خواهان 

 لی  کند.تس

 درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: -۱۰ماده 

 تقاضای ارجاع اختالف به داوری -الف  

سناد مثبت  -ب  شماره تلفن ثابت و همراه و هرگونه ا ستی و الکترونیکی،  شانی پ صات کامل هویتی طرفین، ن شخ م

 سمت: در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

شأ ادعا و  -پ  توضیح در مورد ماهیت اختالف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختالف شده است و بیان من

 دالیل آن،

 تعیین مبلغ ریالی خواسته به نظر خواهان، مگر آن که خواسته، غیر مالی باشد. -ج 



 کند. تنظی  و به دبیرخانه مرکز تقدی خواهان باید درخواست داوری و ضمای  آن را به تعداد نسخ الزم  -۱۱ماده 

صدور  -۱۲ماده  شد دبیرخانه مرکز با  ست رعایت نکرده با چنانچه خواهان مفاد ماده قبل را در موقع تقدی  درخوا

تا مفاد ماده مذکور را رعایت نماید. در صتتتورتی که خواهان در مهلت  دهدیماخطاریه، ده روز به خواهان مهلت 

انجام ندهد دبیرخانه مرکز با اخذ نظر هیات داوری، درخواستتتت خواهان را رد کرده و پرونده  مقرر تکالیف مقرر را

 را بایگانی خواهد نمود.

خواهان مکلف است خواسته را به صورت قطعی و منجز بیان نماید و در صورت عدم تنجیز، اخطار رفع نقص توسط 

است ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص اقدام و دبیرخانه برای ایشان ارسال و در این صورت خواهان مکلف 

 در غیر اینصورت درخواست وی بالاثر خواهد شد.

 .باشدینمرد درخواست از سوی دبیرخانه مرکز مانع طرح مجدد درخواست از سوی خواهان  :تبصره 

 یانسخهمقرر،  یهانهیهزدبیرخانه مرکز پس از دریافت درخواست داوری و ضمای  آن و همچنین وصول  - ۱۳ماده 

به خوانده یا خواندگان به نحو مقتضی و مطمئن از جمله به روش الکترونیکی « پاسخ به درخواست داوری»از آن را برای 

، ابالغ اندنمودهیا هر روش دیگری که طرفین به طور کتبی مورد توافق قرار داده و به دبیرخانه به طور کتبی اعالم 

 خواهد کرد.

داوری را به صورت مرتب و برگ شماری شده در اختیار هیأت داوری قرار داده و  یهاپرونده ستیبایمدبیرخانه  

 پرداخت هزینه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی طرفین را نیز ضمیمه پرونده نماید. دییتأفرم مربوط به 

 

 و حق الزحمه داوران هانهیهزفصل چهارم: 

به نحو دیگری  کتباًطرفین استتتت. مگر این که طرفین  یعهدهداوری به تستتتاوی بر  یهانهیهزپرداخت  - ۱۴ماده  

توافق کرده باشتتند. این توافق که به صتتورت مکتوب خواهد بود، باید به دبیرخانه تحویل و ضتت  درخواستتت داوری 

داوری منظور خواهد  یهانهیهزکه خواهان پرداخت نموده استتت بابت ستته  او از مبلغ  یاهیاولباشتتد. مبلغ پرداخت 

 شد.



هر دعوی جداگانه بر مبنای تعرفه  هزینهچنانچه دعاوی و اختالفات ارجاع شتتده به داوری، متعدد باشتتد  -۱۵ماده 

 . تشخیص متعدد بودن دعاوی با مرجع داوری است.گرددیممحاسبه و تعیین 

این تعرفه با پیشتتتنهاد مرجع داوری به  .شتتتودیمداوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین  هزینه -۱۶ماده 

 .رسدیمتصویب هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران 

پس از اخذ نظر مرجع  تواندیمدر صتتتورتی که طرفین از پرداخت هزینه داوری امتناع کنند دبیر مرکز  - ۱۷ماده 

دبیر مرکز باید مهلتی که کمتر از  داوری توقف رستتیدگی را به اطراف اختالف اعالم نماید. پس از توقف رستتیدگی

به طرفین اعطاء کند. عدم پرداخت هزینه در این مدت به منزله استتترداد  هانهیهزپانزده روز نباشتتد به منظور پرداخت 

 .باشدیمدعوی اصلی یا متقابل 

نیستتتت.  هزینهچنانچه در اثنای کار داوری، طرفین اختالف ستتتازش نمایند، موجبی برای عدم پرداخت  -۱۸ماده 

 تعیین میزان حق الزحمه با توجه به اقدامات انجام شده با مرجع داوری است.

به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سه  طرف مقابل را از هزینه  تواندیمهر یک از طرفین دعوا  -۱۹ماده 

 داوری تأدیه کند.

ه رسیدگی منوط به واریز کل هزینه داوری در صورت عدم پرداخت هزینه داوری توسط احد از طرفین و از آنجا ک 

با پرداخت سه  مستنکف  تواندیماعالمی از سوی دبیرخانه هیأت داوری بوده لذا در این صورت متقاضی )خواهان( 

نسبت به ادامه رسیدگی و درخواست بر قراری جلسه اقدام نماید. بدیهی است در صورت محکومیت، خوانده مکلف 

ی نیز خواهد بود. هیأت داوری تا زمانی که هزینه داوری اعالمی به طرفین توسط دبیرخانه به پرداخت هزینه داور

 هیأت داوری، واریز نگردد، تکلیفی به رسیدگی و برگزاری جلسه داوری نخواهد داشت.

 

 

 



شنهاد مرجع داوری، جدول  هیات مدیره جامعه باید - ۲۰اده م صله به پی و حق الزحمه داوران مرکز را  هانهیهزبالفا

تصتتتویب کند. ارقام مندرج در جداول مذکور، از جمله بر استتتام توافق اطراف اختالف با مرجع داوری قابل ت ییر 

 است.

چنانچه امر داوری مستتتلزم عزیمت مرجع داوری به خارج از محل اقامت داور باشتتد، هزینه مستتافرت با  -۲۱ماده 

غذا، میزان ستتتاعت انجام کار و... محاستتتبه و به حق الزحمه  ینهیهزفت و برگشتتتت، عواملی مثل بلیط ر یمالحظه

 .شودیمداوران اضافه 

نسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل،  تواندیممرجع داوری در صورت لزوم  - ۲۲ماده 

 یهانهیهزترجمه استتناد و اوراق، کارشتتناستتی با دریافت اطالعات از مطلعین و نظایر آن اقدام نماید. در این صتتورت 

ر امر داوری از قبیل هزینه کارشتتناستتی، احراز صتتحت و اصتتالت استتناد و مدارر ابرازی طرفین اختالف که طبق نظ

. چنانچه انجام هر یک از امور یاد شتتتده به باشتتتدیمطرفین  یعهدهمرجع داوری ضتتتروری استتتت بالمناصتتتفه، بر 

 بر عهده خود او خواهد بود. تماماًمربوط نیز  یهانهیهزدرخواست احد اطراف اختالف باشد، 

 نهایی مرجع داوری قید شود. یرأداوری باید در  یهانهیهزمیزان  - ۲۳ده ما

 

 پنجم: پاسخ به درخواست داوری و دعوای تقابل فصل

( روز از تاریخ ابالغ درخواستتت داوری، پاستتخ آن را به دبیرخانه مرکز تستتلی  10خوانده باید ظرف ده ) -۲۴ماده 

 ( روز و برای یک بار، با نظر مرجع داوری مجاز است.5کند. اعطاء مهلت به خوانده، به مدت پنج )

 ید حاوی نکات ذیل باشد:خوانده باپاسخ  -۲۵ماده 

 الف: نام و نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه خوانده، نشانی رایانامه )ایمیل( و شماره تلفن ثابت و همراه 



 ب: اظهار نظر در مورد ماهیت اختالف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختالف شده است،

 ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارر؛ ج: پاسخ به ادعاها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و

 ( آیین نامه به تعداد الزم تنظی  و به دبیرخانه مرکز تقدی  شود.5پاسخ خوانده باید مطابق ماده ) -۲۶ماده 

ضمای  آن را به خواهان ابالغ فوراًدبیرخانه مرکز باید  -۲۷ماده  سخه از آن و  سخ خوانده، یک ن  پس از دریافت پا

 کند.

 هرگونه ادعای متقابل خوانده باید همراه با پاسخ به درخواست داوری مطرح گردد. -۲۸ماده 

 پاسخ به درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد. -۲۹ماده 

 توضیح ماهیت اختالف و اوضاع و احوالی که منجر به ادعای متقابل شده است. -الف  

 تعیین خواسته متقابل و در صورت امکان تقوی  آن -ب 

 کند. ( روز از تاریخ ابالغ دعوای متقابل، پاسخ خود را به دبیرخانه مرکز تسلی 10خواهان باید ظرف ده ) -۳۰ماده 

  معاذیر قانونی جهت عدم شرکت طرفین در جلسه رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی بیان

 گردیده است.

  توسط طرفین در جلسه داوری و یا ارتکاب  یاحرفهدر صورت عدم رعایت مقررات، شئون اسالمی یا

رفتارهای خالف قانون و یا افتراء به طرف مقابل یا به طور کلی هرگونه اظهار یا رفتار خالف شرع و قانون و 

م ایر با شئون جلسه داوری یا مقررات جامعه، موضوع وفق نظر سرداور صورتجلسه گردیده و به هیأت بدوی 

 ی ارجاع خواهد شد.انتظامی جامعه جهت رسیدگ

 

 فصل ششم: آثار قرارداد یا شرط داوری

، رستتیدگی طبق مقررات الزم شتتودیمدر کلیه مواردی که رستتیدگی به اختالف به مرکز داوری ارجاع  -۳۱ماده 

 االجرا در زمان درخواست داوری به عمل خواهد آمد.



عدم شرکت طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان رسیدگی داوری نخواهد بود.  -۳۲ماده 

 نماید. یرأرسیدگی بر اسام مدارر موجود مبادرت به صدور  یادامهبا  تواندیممرجع داوری 

بر این که مرجع ادعای فقدان یا بی اعتباری قرارداد اصلی، رافع صالحیت مرجع داوری نیست. مشروط  - ۳۳ماده 

داوری اعتبار قرارداد یا شتتترط داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصتتتلی وجود نداشتتتته و یا باطل باشتتتد مرجع 

 درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده، نسبت به ادعاها و ایرادات آنها اتخاذ تصمی  کند. تواندیمداوری 

 

 فصل هفتم: مرجع داوری

داور باید مستتتتقل از طرفین باشتتتد و در طول داوری نیز استتتتقالل خود را حفا کند. چنانچه در هر  - ۳۴ماده  

شود، این داور باید  یامرحله ستقالل داور  شرط ا سباب، موجب انتفای  سبب یا ا سیدگی، حدوث  ضمن  فوراًاز ر

 اعالم موضوع به هیات مدیره جامعه، از رسیدگی خودداری نماید.

شود، هیات مدیره جا  صل ن سیدگی حا ست با فوریت و به نحوی که به لحاظ زمانی، خللی در جریان ر معه مکلف ا

 فرد دیگری را به عنوان على البدل، برای رسیدگی به این دعوای خاص معرفی نماید.

 به موجب استتتتعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دالیل قانونی دیگری،« داور»هرگاه مأموریت  -۳۵ماده 

 .شودیمقبل، تعیین  یمادهخاتمه پذیرد و نیز در صورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق تشریفات یاد شده در 

 داور مکلف است وظایف خود را مطابق مقررات این آئین نامه انجام دهد. -۳۶ماده 

 

 

 



 فصل هشتم: رسیدگی

شروع مدت داوری، تاریخ اولین جلسه رسیدگی بوده و مواعد مربوط به ارجاع امر به کارشنام جزو مدت داوری 

ماه در صورت ضرورت زمان داوری را  3نوبت هریک به مدت  2رأساً تا  تواندیم. هیأت داوری شودینمقلمداد 

 تمدید نماید.

 .کندیمتسلی   دبیرخانه مرکز پرونده را به مرجع داوری - ۳۷ماده  

ترتیب اثر داده خواهد شد، که در اوراق مخصوص درخواست داوری که به صورت  ییهادرخواستصرفاً به  

 متحدالشکل توسط دبیرخانه هیأت داوری تهیه شده است، تنظی  و تقدی  گردد.

رسیدگی مرجع داوری مرکز، تابع مقررات این آئین نامه و حسب مورد مقررات باب هفت  قانون آئین  -۳۸ماده 

، در مواردی که مقررات فوق حکمی ندارند رسیدگی تابع قواعدی است که طرفین تعیین باشدیمدادرسی مدنی 

 .کندیمبود که مرجع داوری تعیین  . چنان چه طرفین قواعدی تعیین نکرده باشند رسیدگی تابع مقرراتی خواهدکنندیم

حضور در جلسه داوری و یا پاسخ به اظهارات یا درخواست داوری خواهان یا به طور کلی هرگونه اقدام صریح یا 

 .باشدیمضمنی خوانده در خصوص فرآیند داوری به منزله قبول صالحیت هیأت داوری 

مرجع داوری باید در کلیه دعاوی، منصتتفانه و بی طرفانه عمل کند و اطمینان حاصتتل کند که هر یک از  -۳۹ماده 

 .اندشدهاز فرصت معقولی برای طرح ادعاها و دفاعیات خود برخوردار  هاطرف

، دهدیممرجع داوری جلسات شور، استماع یا بازرسی اموال یا اسناد و مدارر را در محل جامعه تشکیل  -۴۰ماده 

 یانهیهزمگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند و مورد موافقت داوران قرار گیرد. در این مورد چنان چه 

 .باشدیمطرفین دعوی  یعهدهدر بر دارد، بر 

در صورتی که هیأت داوری جهت تنویر و اثبات موضوع، ارجاع امر به کارشناسی را ضروری بداند، ضمن تعیین 

حدود و چارچوب کارشناسی و مدت آن و دستمزد و مسئول پرداخت، موضوع را به کارشنام رسمی دادگستری یا 

از اعضای هیأت داوری یا  تواندینمحسابدار رسمی عضو جامعه ارجاع خواهد داد. در هر صورت کارشنام مربوطه 

 همکاران متداعیین باشند مگر در صورتی که طرفین بر این امر توافق نمایند.

 

 



 هاآنپس از بررستتی لوایح کتبی و استتناد طرفین برای استتتماع اظهارات شتتفاهی  تواندیممرجع داوری  -۴۱ماده 

سه برای  سه نماید برگزاری جل شکیل جل ست ت سب درخوا شکیل دهد. چنان چه یکی از طرفین در زمان منا سه ت جل

 یک مرتبه الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

حل مرجع داوری باید قبل از تشتتتکیل جلستتته از طریق دبیرخانه مرکز، زمان و مکان )در صتتتورتی که م - ۴۲ماده 

سه باید حداقل پنج  سه را با ابالغ اخطاریه به طرفین اعالم کند. تاریخ جل شکیل جل شد( ت سه، غیر از محل جامعه با جل

( روز پس از تاریخ ابالغ اخطاریه به طرفین باشتتتد. مگر این که طرفین، به زمان زودتری برای تشتتتکیل جلستتته 5)

 ز اعالم نمایند.رسیدگی توافق نموده و به صورت کتبی به دبیرخانه مرک

در صورتی که یکی از طرفین على رغ  ابالغ اخطاریه، بدون عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود  -۴۳ماده 

 بدون تجدید جلسه به رسیدگی ادامه دهد. تواندیممرجع داوری 

 یا با تعیین وکیل دادگستری در جلسه حاضر شوند. شخصاً توانندیمطرفین دعوا  -۴۴ماده 

صالحیت هیات  - ۴۵ماده  سیدگی به موضوع در  صورتی که ر ست. در  سیدگی با مرجع داوری ا سات ر اداره جل

 .باشدیمداوری است، اداره جلسات با سرداور 

 مرجع اجازه و متداعیین رضایت با مگر نمایند شرکت رسیدگی جلسه در توانندینم سمت فاقد اشخاص – ۴۶ماده 

 .داوری

 -۴۷ماده 

در امور مربوط به موضتتتوع اختالف که محتاج به تعیین تکلیف فوری استتتت، به درخواستتتت  تواندیم« داور»الف(  

هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد. جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف 

 فوری باید مشخص شود.



ای دستتتور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع ب( هرگونه ادعا یا اختالف طرفین در مورد خستتارت ناشتتی از اجر

. در صورتی که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را شودیم

 .شودیمروز از تاریخ ابالغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر  10ظرف 

د که متقاضتتی دستتتور موقت، تأمین مناستتبی مانند وجه نقد یا اوراق و استتناد بهادار یا مقرر نمای تواندیم« داور»پ( 

 ضمانت نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.

شد،  ستور موقت با سب با موضوع د ستور موقت رفع ا« داور»چنانچه طرف دیگر، تأمینی بدهد که متنا ثر خواهد از د

 کرد.

ت( مراجعه به محاک  دادگستتتری و درخواستتت دستتتور موقت در موارد استتتثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به 

معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی مرجع داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از 

ر صادره باید توسط متقاضی و بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز محاک  دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستو

 اطالع داده شود.

چنانچه دفاعیات یا ادعاهای خوانده نیازمند طرح درخواست داوری علیحده باشد، این موارد در جلسه رسیدگی 

نسبت به درخواست  ستیبایمصورتجلسه ولیکن تأثیری در دعوی یا داوری جاری نخواهد داشت و طبعاً خوانده 

 داوری جداگانه اقدام نماید.

 ورود شخص ثالث -۴۸ماده 

شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود  ستقالًهرگاه  شدن یکی از طرفین  م شد و یا خود را در محق  حقی قائل با

تا وقتی که خت  رستتیدگی اعالم نشتتده استتت وارد داوری شتتود، مشتتروط بر این که قرارداد  تواندیمذینفع بداند، 

تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی « داور»داوری، 



ار نظر خواهد نمود و تصمی  وی نخست در آن مورد اظه« داور»که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، 

 قطعی است.

 

 یرأفصل نهم: ختم رسیدگی، صدور و ابالغ 

کافی برای  - ۴۹ماده   که احراز کرد طرفین از فرصتتتت  ئهمرجع داوری پس از این  لب خود برخوردار  ارا طا م

 ارائهی قابل طرح و . پس از خت  رسیدگی هیچ الیحه، استدالل یا دلیل جدیدکندیمخت  رسیدگی را اعالم  اندشده

 نیست مگر به تقاضای مرجع داوری و یا با اجازه آن

 مقتضی را صادر نماید. یرأ( روز 20مرجع داوری باید پس از اعالم خت  رسیدگی، ظرف بیست ) - ۵۰ماده 

 .ابدییم نهایی یا به موجب دستور مرجع داوری در موارد زیر خاتمه یرأرسیدگی داوری با صدور  - 51ماده 

 استرداد دعوا توسط خواهان -1 

 عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص مرجع داوری -2 

نهایی خود را صتتادر کند. مگر  یرأ( ماه از تاریخ ابالغ موضتتوع داوری، 3مرجع داوری باید ظرف ستته ) -۵۲ماده 

اد شتتتده المحاله باشتتتد یا طرفین با توافق مدت را این که بنا به دلیل موجه با تشتتتخیص مرجع داوری، تمدید مدت ی

 .باشدیم( ماه 3تمدید کنند. تمدید این مدت برای یک بار و به میزان همین سه )

انجام  یهایدگیرسدر مقدمه رأی داوری خالصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دالیل هر یک از طرفین و  -۵۳ماده 

مرجع داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حک  باشد. تبصره؛ چنان چه طرفین اختیار  یرأ. شودیمشده درج 

 رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر کند. تواندیممصالحه و سازش را به مرجع داوری محول کنند، این مرجع 

 



ا اکثریت آرا صتتتادر داوری باید ب یرأدر مواردی که مرجع داوری مرکب از بیش از یک داور استتتت  -۵۴ماده 

باشتتد که  یاگونهبه  تواندینمشتتود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشتتند. در هر حال توافق طرفین 

 واقع شود. مؤثرنظر سرداور، در تصمی  نهایی مرجع داوری غیر 

صدور  -۵۵ماده  شروط بر آن که یرأپس از  سخه از آن را م و حق الزحمه داوران  هانهیهز، دبیرخانه مرکز یک ن

 یاد شده در مواد قبلی، به طرفین ابالغ کند. یهاروشپرداخت شده باشد به یکی از 

با پرداخت هزینه، نسخ اضافی  توانندیم. طرفین دعوا شودیمدر دبیرخانه مرکز بایگانی  یرأنسخه اصلی  -۵۶ماده 

 را که توسط دبیرخانه مرکز تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت کنند. یرأاز 

 – ۵۷ماده 

بیش از یک نفر باشتتد، امضتتای « برستتد. در موردی که داور« داور»الف( رأی داوری باید کتبی باشتتد و به امضتتای  

در برگ رأی اکثریت داوران کافی خواهد بود، مشتتروط بر این که علت عدم امضتتای اعضتتای دیگر هیأت داوری 

 ، مگر طرفین طور دیگر توافق کنند.شودیمذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رأی ضمیمه 

رأی داوری با نظر دو عضو از سه عضو هیأت داوری معتبر و الزم االجرا خواهد بود. لیکن در صورت عدم اجماع 

 .باشدیماعضای هیأت داوری، نظر مثبت سرداور در اکثریت مذکور جهت الزم االجرا بودن رأی داوری ضروری 

 «بخش اجرایی رأی»و « رأی داور متن»، «خالصه جریان رسیدگی»، «مقدمه»ب( رأی داوری مشتمل است بر 

شانی طرفین، نام داور « مقدمه -  صات و ن شخ سیدگی، م شماره و تاریخ رأی، و محل ر شماره پرونده،  شامل  رأی 

 داوران و خواسته دعوی خواهد بود.

ز از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و نی یاخالصهمشتمل است بر « خالصه جریان رسیدگی» -

 اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دالیل صورت گرفته است.



ست « متن رأی -  سته و نیز کلیه دالیلی که رأی بر آنها مبتنی ا ضوع دعوی یا دعاوی و خوا ست بر ذکر مو شتمل ا م

سام  شد یا برا شی با ساز شود یا رأی  شند که دالیل رأی ذکر ن برای « داور» اریاختمگر این که طرفین توافق کرده با

 طرفهای صلح و سازش صادر شده باشد.

نستبت به خواستته و دفاعیات طرفین و نیز نستبت به « داور»، مشتتمل استت بر تشتخیص منجز «بخش اجرایی رأی» - 

 تکالیف و اقداماتی که طرفهای ذیربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی رأی به عمل آورند.

هر گونه اشتتتباه در محاستتبه، نگارش و یا اشتتتباهات  رأستتاًتا انقضتتاء مدت داوری  تواندیممرجع داوری  -۵۸ماده 

 اصالح و از طریق دبیرخانه مرکز به طرفین ابالغ کند. یرأمشابه را در 

را به  یرأدرخواستتتت اصتتتالح  یرأ( روز از تاریخ ابالغ 20ظرف بیستتتت ) توانندیمهر یک از طرفین  - ۵۹ماده 

سلی   شد. مرجع داوری باید دبیرخانه مرکز ت صالح باید مطابق ماده )؟( آئین نامه به تعداد کافی با ست ا کنند. درخوا

 ( روز از تاریخ تسلی  تقاضا، اتخاذ تصمی  کند.20ظرف بیست )

 اصالحی باید مطابق مقررات این آئین نامه به طرفین ابالغ شود. یرأ -۶۰ماده 

ید، ذینفع طبق  -۶۱ماده  یا قام اجرای رأی برن یه در م که محکوم عل پس از ابالغ رأی و قطعیت آن در صتتتورتی 

از دادگستری تقاضای  تواندیممقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، 

 اجرای رأی نماید.

صالح و ت ییری در احکام این آیی - ۶۲ماده  شنهاد مرجع داوری، ظرف حداکثر یک هر گونه ا سام پی ن نامه، بر ا

 .رسدیمماه به تصویب هیات مدیره 

 


