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 کلیات -اول فصل

 
  تعاريف -1ماده 

  :كه در اين آئين داوري به كار رفته است، داراي معاني زير مي باشد اصطالحاتي

 
ين آئ»كه از اين پس « آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري در اختالفات تجاري داخلي و بين المللي» -الف

ي المللناميده مي شود، عبارتست از مقررات حاضر كه داوري در كليه اختالفات تجاري داخلي و بين « داوري

  .كه به مركز داوري اتاق ايران ارجاع شود، مطابق آن انجام خواهد شد

آئين نامه هايي است كه مستنداً به مجوز  "آئين نامه هاي داخلي مركز داوري در مورد نحوه ارائه خدمات" -ب

  .مي رسدقانون اساسنامه مركز داوري به تصويب هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران  6حاصل از ماده 

  .به معناي يک ياچند خواهان يا خوانده است "خوانده"يا  "خواهان" -پ

عبارت است از اختالفات و دعاوي راجع به روابط و معامالت تجاري بين « داوري تجاري داخلي» -ت

 اشخاص حقوقي يا حقيقي كه در زمان انعقاد موافقتنامه داوري بموجب قوانين ايران، تبعه ايران باشند. و

آن است كه يکي از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوري، طبق قوانين ايران تبعه  "داوري تجاري بين المللي "

  .ايران نباشد

، اعم از داور واحد يا هيأت داوران است مگر آنکه با توجه به سياق متن در اين آئين داوري يا در «داور» -ث

  .اعضاي هيأت داوران باشد موافقتنامه داوري، مراد از داور، يکي از
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آئين نامه داخلي مركز  "، هيأتي است كه بموجب مقررات فصل پنجم از "ديوان داوري مركز داوري " -ج

تشکيل مي شود و وظايف و صالحيت هاي آن در اين آئين  "داوري در مورد تشکيالت و نحوه ارائه خدمات

  .داوري مشخص شده است

  .اين آئين داوري تنظيم مي شود 32ست ازصورت جلسه اي كه طبق ماده عبارت ا "قرارنامه داوري" -چ

عبارت است از مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه مطابق قانون اساسنامه  "مركز داوري" -ح

نايع قانون اتاق بازرگاني و ص 5ماده  "ح"و در اجراي بند  11/11/1231تشکيل مركز داوري اتاق ايران مصوب 

( تشکيل شده است ومطابق قانون مذكور ونيز آئين نامه هاي داخلي 35/9/1232و معادن ايران)اصالحي مصوب 

  .مركز داوري اداره مي شود، به دعاوي كه به آن ارجاع مي شود رسيدگي مي كند

تي كه در الفاتوافقي است بين طرفين كه به موجب آن حل وفصل تمام يا بعضي از اخت« موافقتنامه داوري» -خ

مورد يک يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادي بوجود آمده يا ممکن است در آينده پيش 

آيد، به داوري مركز داوري ارجاع شود. موافقتنامه داوري ممکن است به صورت شرط داوري در ضمن قرارداد 

  .و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد

 
  ز داوريمرك -3ماده 

 
مركز داوري وظائف و اختيارات خود را از طريق هماهنگي، سازماندهي، نظارت و مديريت جريان داوري انجام 

  .مي دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوري كند

 
  قلمرو اجرا -2ماده 

 
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند داوري در اختالفات خود را اعم از اينکه در مراجع  -الف

قضايي طرح شده يا نشده باشد، با توافق به مركز داوري ارجاع كنند. تراضي فوق شامل تراضي حاصل از 

وسط يکي از طرفين به داوري مركز موافقتنامه داوري و همچنين تراضي ناشي از مراجعه و پيشنهاد داوري ت

  .داوري و قبول آن از ناحيه طرف ديگر مي باشد

 
رسيدگي داوري در كليه دعاوي و اختالفاتي كه به مركز داوري ارجاع شود، مطابق مقررات اين آئين  -ب

 1239 داوري انجام مي شود و در داوري هاي داخلي تابع مقررات باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مصوب



  .خواهد بود 1236و در داوريهاي بين المللي تابع مقررات قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 

 
ريال( يا معادل ارزي  511, 111, 111در دعاوي كوچک كه خواسته آنها كمتر از پانصد ميليون ريال ) -تبصره

 افق كنند كه رسيدگي به صورت اختصاريآن يا معادل مبلغ مذكور در دعاوي غير مالي باشد، طرفين ميتوانند تو

  .اين آئيننامه صرفنظر كنند يا مواعد مربوط را كوتاه نمايند 52و  11و  29انجام شود و از اجراي مواد 

 
پذيرش آئين داوري مركز داوري تراضي بر ارجاع اختالف به مركز داوري، به منزله التزام و قبول اين  -1ماده 

  .امه هاي داخلي مركز داوري در مورد نحوه ارائه خدمات مي باشدآئين داوري و سايرآيين ن

 
انصراف از حق ايراد در صورتي كه هر يک از طرفين پس از علم به عدم رعايت مقررات اين آئين  -5ماده 

داوري و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، سکوت اختيار كرده و داوري را ادامه دهد و در مهلت مقرر 

  .د خود را مطرح نکند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد خود صرف نظر كرده استايرا

 

 داوري جریان -دوم فصل

 
  دادخواست داوري -6ماده 

 
خواهان يا متقاضي داوري، بايد دادخواست داوري خود را به دبيرخانه مركز داوري تسليم كند. دبيرخانه  -الف

 .خواهان و خوانده اعالم خواهد كرد وصول آن را با قيد تاريخ وصول، به

 
  :دادخواست داوري بايد مشتمل بر موارد زير باشد -ب

 
مشخصات كامل طرفين همراه با ذكر نشاني پستي و الکترونيکي و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتيکه  (1

اد يا وقايعي كه موجب ( توضيح درباره ماهيت معامله يا قرارد3دعوي به نمايندگي يا وكالت طرح شده باشد. 

 .بروز اختالف شده و بيان منشاء ادعا و داليل آن

 . تعيين خواسته دعوي و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غير مالي باشد (3

 .توضيح درباره موافقتنامه داوري (4

داوري و  در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه (5



  .نيز در صورت ضرورت، معرفي داور خود در داوري سه نفري

در صورتيکه داوري بين المللي باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوري، زبان داوري و قانون و قواعد  (6

  .حقوقي قابل اعمال

 
ي براي ه، تکليفتسليم يا ثبت درخواست داوري ناقص در دبيرخانه مركز داوري، مادام كه تکميل نشد -تبصره

در صورتي كه دادخواست داوري راجع به معامله، قرارداد يا روابط حقوقي اي باشد  -مركز ايجاد نمي نمايد. پ

كه در مورد آن پيش از زمان تقديم دادخواست بين همان طرفين، رسيدگي داوري در مركز داوري شروع شده 

ها، درخواست داوري جديد را با پرونده داوري مقدم باشد، مركز داوري مي تواند به درخواست هر يک از طرف

توام كند، بشرط آنکه در داوري مقدم هنوز قرارنامه داوري به امضاي طرفين و داور نرسيده باشد يا توسط مركز 

داوري تأئيد نشده باشد و مانع قانوني هم براي ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد. در صورتي كه درخواست 

پس از امضا يا تأئيد قرارنامه داوري در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسيدگي توأم به دو يا چند  داوري جديد

پرونده منوط به اين است كه داور پرونده مقدم، با توجه به ماهيت ادعاهاي موضوع داوري جديد و نيز با توجه 

نده را بدهد و ديوان داوري مركز به مرحله داوري مقدم و ساير اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرو

 .داوري هم با آن موافقت نمايد

 

 
 پاسخ خوانده؛ دعواي تقابل -3ماده 

 
پس از دريافت دادخواست داوري دبيرخانه مركز داوري يک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک  -الف

وز از تاريخ ابالغ دادخواست ر 11ضميمه آن را جهت پاسخ گويي به خوانده، ابالغ مي كند. خوانده بايد ظرف 

 :داوري، پاسخ خود را كه مشتمل بر اطالعات ذيل باشد، به دبيرخانه مركز داوري تسليم نمايد

 
مشخصات كامل همراه با نشاني پستي و الکترونيکي و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در  (1

 .صورتيکه دفاع به نمايندگي يا وكالت به عمل آيد

 دعا ها و خواسته، بيان ايرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دليل و اسناد و مدارک؛پاسخ به ا (2

در صورت امکان، اظهار نظر درخصوص تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوري  (3

  و نيز معرفي داور اختصاصي خود در داوري سه نفري،



د، اظهار نظر در خصوص محل داوري، زبان داوري و نيز قواعد حقوقي در صورتيکه داوري بين المللي باش (4

دبيرخانه مركز داوري، نسخه اي از پاسخ خوانده به دادخواست داوري را به خواهان ابالغ مي  -قابل اعمال. ب

ه ندر صورتيکه خوانده ادعاهاي متقابلي داشته باشد، بايد ضمن پاسخ به دادخواست داوري، به دبيرخا -كند. پ

 .تسليم و ثبت كند

 :دعواي متقابل بايد مشتمل بر موارد زير باشد

 
 .بيان ادعا ي متقابل و منشاء و داليل آن (1

 ذكر خواسته دعواي متقابل و بهاي آن، مگر آنکه خواسته غير مالي باشد؛ (2

 
روز از تاريخ ابالغ  11دبيرخانه، ادعاي متقابل خوانده را به خواهان ابالغ مي كند و خواهان بايد ظرف  -ت

  .دعواي متقابل، اليحه جوابيه خود را به دبيرخانه مركز داوري تسليم نمايد

 
طبق اين آئين داوري و اعالم  "داور"پس ازتبادل لوايح اوليه به شرح فوق و تکميل پرونده و تعيين  -3ماده 

يخ ابالغ موضوع به طرفين و داور، شروع تسليم مي كند و داوري از تار "داور"قبولي او، دبيرخانه پرونده را به 

 .مي شود

 
قبالً توسط طرفين تعيين شده باشد و اعالم قبولي هم كرده باشد، دبيرخانه  "داور"در مواردي كه  -1تبصره 

مركز داوري پرونده را بدون انجام تبادل لوايح ، به داور تسليم مي نمايد و تبادل لوايح با نظر داور تعيين شده، 

  .خواهد شدانجام 

دبيرخانه مركز داوري مي تواند مواعد پيش بيني شده در اين ماده را به درخواست خواهان يا خوانده  -3تبصره 

حسب مورد، تمديد نمايد، مشروط به اينکه متقاضي تمديد مهلت، حسب مورد، داور اختصاصي خود را معرفي 

ظهار نظر كرده باشد و در غير اينصورت دبيرخانه مکلف نمايد و يا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ايشان ا

  .است مطابق مقررات اين آئين داوري اقدام نمايد

 
  آثار موافقت نامه داوري -9ماده 

 
در كليه مواردي كه رسيدگي به اختالف به مركز داوري ارجاع مي شود، رسيدگي طبق مقررات الزم  -الف

 .به عمل خواهد آمد االجرا در زمان تقديم دادخواست داوري



اين آيين داوري امتناع كند، در صورتي كه  3چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوري مطابق ماده  -ب

ديوان داوري مركز احراز كند كه ظاهراً موافقت نامه داوري بين طرفين منعقد شده است، داوري ادامه خواهد 

ود ظاهري موافقت نامه داوري، مانع طرح ايرادات راجع به يافت، بدون اينکه تصميم ديوان داوري در مورد وج

گردد. در هر حال اتخاذ هرگونه تصميم نهائي درباره صالحيت،  "داور"وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري نزد 

است. چنانچه ديوان داوري مركز داوري وجود ظاهري موافقت نامه داوري را احراز نکند عدم امکان  "داور"با 

داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابالغ مي شود، در اين صورت هريک از طرفين مي تواند اتخاذ  ادامه

 .تصميم در مورد وجود يا فقدان موافقت نامه داوري را از دادگاه صالحيتدار تقاضا كند

 ، اعتبار ياچنانچه هريک از طرفين دعوا قبل از انتخاب و نصب داور نسبت به وجود موافقت نامه داوري -پ

حوزه شمول آن ايراد كند، تصميم گيري در مورد ايراد مطروحه با ديوان داوري مركز داوري خواهد بود، بدون 

باشد. در صورتي كه ديوان داوري مركز ايراد را وارد  "داور"اينکه تصميم ديوان داوري مانع طرح ايراد نزد 

ه مركز به طرفين ابالغ مي شود، و پرونده مختومه مي تشخيص دهد، عدم امکان ادامه داوري از طرف دبيرخان

 .شود. در اين صورت هريک از طرفين مي تواند به دادگاه صالحيتدار مراجعه كند

 "داور" و بود، نخواهد داوري جريان مانع آن مراحل از هريک يا داوري جلسات در طرفين شركت عدم –ت 

 .رک موجود مبادرت به صدور رأي نمايدمدا و دالئل براساس رسيدگي ادامه با تواند مي

قت اعتبار مواف "داور"نيست مشروط براينکه  "داور"ايراد به وجود يا اعتبار قرارداد اصلي رافع صالحيت  -ث

مي تواند درباره حقوق  "داور"نامه داوري را احراز كند، حتي اگر قرارداد اصلي وجود نداشته و يا باطل باشد، 

 .نسبت به ادعاها ايرادات آنها اتخاذ تصميم كندطرفين رسيدگي كرده و 

 
 تعداد داوران و نحوه انتخاب ايشان -11ماده 

 
طرفين مي توانند ضمن موافقتنامه داوري يا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه  -الف

 ورتيکه بين طرفين در اينانتخاب داور يا داوران ، توافق نمايند. در صورت فقدان چنين توافقي و نيز در ص

خصوص اختالف باشد، به ترتيب زير اقدام خواهد شد و رجوع طرفين به مركز داوري به منزله قبول ترتيبات 

 :زير مي باشد

 
مركز داوري با توجه به موضوع دعوي، يک نفر را به عنوان داور انتخاب مي نمايد و به طرفين اعالم مي  (1

  .( روز اعالم كنند11رد نسبت به داور مذكور وجود دارند، ظرف مهلت ده )كند كه اگر اعتراض يا جهات 



چنانچه هريک از طرفين ظرف مهلت مقرر اعتراض يا جهات رد موجهي نسبت به داور منتخب اعالم  (2

نمايند و مورد قبول واقع شود، مركز داوري فرد ديگري را معرفي خواهد نمود و در غير اينصورت، مركز پس 

 .ولي داور يا سرداور منتخب، پرونده را جهت رسيدگي، در اختيار وي قرار مي دهداز قب

 
 :در مواردي كه توافق شده هيئت داوري تشکيل شود، به ترتيب زير عمل مي شود -ب

 
هريک از طرفين مکلف است داور اختصاصي خود را ظرف مدتي كه مركز تعيين مي كند انتخاب و معرفي  (1

( روز داور سوم 11يا با موافقت طرفين، داوران اختصاصي ايشان، مکلفند ظرف مدت ده )كند و سپس طرفين 

  .)سرداور( را از بين داوان معتمد مركز به اتفاق تعيين و معرفي نمايند

در صورتيکه طرفين ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصي خود يا سرداور را انتخاب و معرفي نکنند، مركز  (2

داور طرف ممتنع يا سرداور )يا هردو( را، انتخاب و معرفي مي نمايد تا اگر هريک از داوري حسب مورد ، 

( روز 11طرفين اعتراض يا جهات رد نسبت به داور اختصاصي طرف ديگر يا سرداور دارند، ظرف مهلت ده )

 .اعالم كنند

مطرح شود، با مركز  تبصره ـ رسيدگي به اعتراض يا جهات رد نسبت به داور يا سرداور كه در اين مرحله

داوري است و تصميم مركز در اين خصوص قطعي است و در صورتيکه اعتراض يا جهات رد مورد قبول قرار 

  .گيرد، مركز داوري فرد ديگري به ترتيب فوق انتخاب مي كند

 
هد كرد: عالوه بر موارد فوق، در موارد زير نيز مركز داوري حسب مورد، اقدام به تعيين داور خوا -11مادة 

چنانچه طبق موافقتنامه داوري انتخاب داور يا هيأت داوري يا سرداور برعهدة شخص ثالث باشد و شخص 

 مذكور در مهلت مقرر داور يا هيأت داوري را معرفي نکند

 
طرفين يا شخص ثالث منتخب ايشان تعيين داور يا هيئت داوري يا سرداور را به مركز داوري واگذار كرده  (1

 .باشند

شده، پيشنهاد داوري را رد كنند يا اعالم قبولي نکنند يا به ايشان دسترسي  داور يا داوران يا سرداور تعيين (2

 .نباشد

 
هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختالف، شخص يا اشخاص  -13ماده 



اعالم قبولي نکنند يا داوري را رد كنند يا به  معيني داوري نمايند و آن شخص يا اشخاص ظرف مهلت مقرر

ايشان دسترسي نباشد و يا به هر دليل نخواهند يا نتوانند بعنوان داور رسيدگي كنند، مركز داوري، جريان داوري 

را منتفي و نتيجه را به طرفين اعالم خواهد كرد، مگر آنکه طرفين، در مورد روش ديگري براي انتخاب داور 

 .فق نمايند، يا انتخاب داور يا داوران را به مركز داوري محول نمايندجايگزين توا

 
انتخاب و تعيين داور يا هيأت داوري توسط طرفين يا مركز داوري همواره بايد از بين داوران معتمد  -12ماده 

فين است، مركز داوري انجام شود، معذلک در كليه مواردي كه طبق اين آئين داوري انتخاب داور در اختيار طر

طرفين مي توانند با موافقت مركز داوري، داور مورد نظر خود از خارج ازفهرست داوران معتمد مركز انتخاب 

نمايند، مشروط به اينکه شخص منتخب واجد شرائط الزم باشد و نام او جزو داوران معتمد مركز به تصويب 

 .هيئت مديره مركز برسد

 
خاب و تعيين داور يا هيئت داوران، كليه شرايطي را كه طرفين در مركز داوري مکلف است در انت -تبصره

موافقتنامه داوري تعيين كرده اند، رعايت نموده و استقالل و بي طرفي داور را ملحوظ نمايد و با توجه به 

 .موضوع دعوي، شخص يا اشخاص واجد شرائط را انتخاب و تعيين كند

 
منفرد يا سرداور نبايد با اصحاب دعوي هم تابعيت باشد، مگر اينکه در داوري هاي بين المللي داور  -11ماده 

  .طرفين طور ديگري توافق كرده باشد

 
داوري چند جانبه در صورتي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها در مورد تعيين داور به  -15ماده

 :نحو ديگري توافق نکرده باشند، به ترتيب زير عمل خواهد شد

 
اي خواهان واحد، يک داور و در صورت تعدد خواهانها، مشتركاً يک داور تعيين خواهد شد. داور بر (1

 .خوانده يا خواندگان متعدد نيز به همين روش تعيين مي شود

چنانچه خواهانها يا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعيين داور مشترک به توافق نرسند، مركز  (2

 .صي هر يک از طرفين متعدد )خواهانها يا خواندگان( را انتخاب و تعيين خواهد كردداوري، داور اختصا

در داوريهاي چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصي طرفين است و در صورتي كه ظرف  (3

ين مي يروز از تاريخي كه مركز داوري تعيين مي كند به توافق نرسند، سرداور توسط مركز داوري تع 15مدت 



 .گردد

هرگاه در داوريهاي چند جانبه، در مورد خواهان يا خوانده بودن يک يا چند طرف داوري اختالف باشد،  (4

داوري هيئت داوري مركب از سه نفر به انتخاب مركز داوري خواهد بود و مركز داوري با توجه به مفاد 

الل و بيطرفي و نيز با توجه به موضوع دعوي، موافقتنامه داوري در مورد شرائط داور و با رعايت اصول استق

 .هيئت داوري انتخاب و تعيين مي كند

 
ساير امور مربوط به داوريهاي چند جانبه از جمله تعويض داور يا جرح داور، تابع مقرراتي است كه براي  -چ

 .داوريهاي دو جانبه مقرر شده است

 
 محل داوري -16ماده 

 
انجام داوري در مقرّ مركز داوري خواهد بود، مگر اينکه طرفين، با توافق در داوريهاي داخلي، محل  -الف

 .صريحاً محل ديگري را تعيين نمايند

در داوريهاي بين المللي انتخاب محل داوري با طرفين است و در صورت عدم توافق، مركز داوري با  -ب

 .مي كندتوجه به اوضاع و احوال پرونده وسهولت دسترسي طرفين، محل را تعيين 

مي تواند براي شور، استماع طرفين يا شهود يا  "داور"در داوريهاي بين المللي با وجود تعيين محل،  -پ

كارشناسان، يا بازرسي كاال يا اسناد و مدارک، در هر محلي كه مقتضي بداند تشکيل جلسه دهد، مگر اينکه 

 .ل داوري صادر خواهد شدطرفين طور ديگري توافق كرده باشند. بهرحال، رأي داوري در مح

 
 زبان داوري -13ماده 

 
در داوريهاي داخلي زبان داوري، فارسي است و در صورتيکه اسناد و مدارک مورد استناد به زبان ديگري  -الف

باشد، طرفي كه چنين مداركي را ارائه و به آنها استناد مي كند، مکلف است ترجمه فارسي آن را تهيه و تسليم 

  .که داور ترجمه رسمي آنها را الزم بداندكنند، مگر اين

در داوريهاي بين المللي، انتخاب زبان داوري با طرفين است و در صورتيکه در اين خصوص توافق حاصل  -ب

 .نشود، مركز داوري با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوري را تعيين مي كند

 
  مواعد ابالغ اوراق و اخطاريه ها، -13ماده 



 
طرفين بايد كليه لوايح و مراسالت خود با يکديگر و با داور را همراه با مدارک پيوست، به تعداد طرفهاي  -الف

  .دعوي و داور يا داوران، به اضافه يک نسخه براي مركز داوري، به دبيرخانه مركز داوري تسليم نمايند

رارها كه داور در جريان رسيدگي صادر يا اتخاذ كليه مکاتبات، دستورات و درخواست ها، تصميمات و ق -ب

مي كند،و نيز رأي داوري، از طريق و توسط دبيرخانه مركز داوري به طرفين يا مخاطب مربوط، ابالغ و پيگيري 

  .مي شود

 مركز دبيرخانه توسط داوري رأي نيز و اوراق ابالغ امر شود، مي ارجاع داوري مركز به كه داوريهائي در –پ 

 .انجام مي شود، مگر اينکه طرفين طريق ديگري براي ابالغ تعيين و توافق كرده باشند داوري

ابالغ كليه اوراق و مکاتبات به نشاني هاي اعالم شده طرفين در موافقتنامه داوري يا هر نشاني ديگري كه  -ت

اي فوق در دسترس طرفين متعاقبا اعالم كرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتي كه هيچ يک از نشاني ه

نباشد يا امکان ابالغ در آن نشاني وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرين محل تجارت يا محل سکونت 

 .طرف داوري، يا هر محل ديگري كه در پرونده مطروحه سابقه ابالغ داشته باشد، ابالغ شده محسوب مي شود

نامه سفارشي، دورنگار، تلکس ، تلگرام، پست امر ابالغ مي تواند از طريق تحويل در قبال رسيد،  -ث

 .الکترونيکي كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گيرنده باشد، انجام گيرد

 
 :در موارد زير اوراق مربوط، ابالغ شده محسوب مي شود

 
 وصول آن به مخاطب به نظر داور يا مركز داوري محرز باشد؛ (1

 ، اقدامي كرده باشد؛ مخاطب بر طبق ابالغيه مربوط (2

 .مخاطب نفيا يا اثباتاً پاسخ داده باشد (3

 .ابالغ به محلي باشد كه سابقه ابالغ داشته باشد (4

 .ابالغ در جلسه داوري واقع شود (5

 
تاريخ ابالغ، همان تاريخي است كه مخاطب يا نماينده او، برگ مربوط را دريافت كرده يا تاريخي  -19ماده 

، ابالغ شده يا عرفاً و نوعاً اوراق دريافت شده محسوب 13ربوط مطابق بند پ، ت يا ث ماده است كه اوراق م

 .شود و سابقه آن در دبيرخانه مركز داوري ثبت شده باشد

 



مهلت هاي مقرر در اين آئين داوري بدون احتساب روز ابالغ و اقدام، محاسبه مي شود. چنانچه روز  - 31ماده 

الغ تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد، نخستين روز كاري بعدي، آخرين روز مهلت آخر مواعد، در محل اب

محسوب خواهد گرديد. تعطيالت رسمي و روزهاي غيركاري داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد 

  .شد

ي م به مهلت هاي مقرر در اين آئين نامه نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند، يک ماه اضافه

ميتواند مهلت ها و مواعد پيش بيني شده در  "داور"در صورتي كه اوضاع و احوال اقتضا كند،  -31گردد. ماده 

 .اين آئين داوري را تمديد كند به نحوي كه هريک از طرفين بتوانند به مسئوليت و وظايف خود عمل كند

 

 

  آن تشریفات و داور جرح داور، شرایط -سوم فصل

 
 الل و بي طرفي داوراستق -33ماده 

 
داور بايد در تاريخ تعيين و انتخاب به اين سمت و شروع بکار و نيز در طول جريان رسيدگي داوري تا  -الف

زمان صدور رأي، عالوه بر داشتن اوصاف قانوني و شرايط مقرر در موافقتنامه داوري، بي طرف و مستقل باشد 

 .و ذينفع در قضيه نباشد

با قبول سمت، اعالميه اي مکتوب مبني بر تأييد بيطرفي و استقالل خود امضاء و به  داور بايد همزمان -ب

دبيرخانه مركز داوري تسليم كند و مکلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممکن است استقالل 

رفي و استقالل داور او را نزد طرفين با ترديد مواجه سازد، در اعالميه مذكور ذكر نمايد. چنانچه اعالميه بيط

متضمن چنين اطالعاتي باشد، دبيرخانه مراتب را به طرفين ابالغ مي كند و مهلتي را جهت اظهار نظر آنان تعيين 

مي نمايد. پس از وصول نظرات طرفين كه ظرف مهلت مقرر اعالم شده، ديوان داوري مركز داوري در 

 .مقتضي اتخاذ مي كند خصوص اعالميه داور و اظهارات طرفين رسيدگي و تصميم

مکلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال را كه احياناً در جريان « داور»پس از شروع داوري نيز  -ج

داوري حادث شود و موجب ترديد در بي طرفي و استقالل او گردد، فورا و بصورت كتبي به دبيرخانه مركز و 

  .به طرفين اعالم نمايد

 
 رموارد جرح داو -32ماده 



 
در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود ، باعث ترديد موجهي نسبت به بيطرفي و  "داور" -الف

استقالل او شود و يا واجد اوصافي كه طرفين تعيين كرده اند، نباشد. هريک از طرفين تنها به استناد داليلي كه 

تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت  پس از تعيين داور از آن مطلع شده اند، ميتواند داوري كه خود

 .داشته، جرح كند

در داوريهاي داخلي، اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان بعنوان داور انتخاب نمود و از موجبات  -ب

  :رد و جرح داور است

 
 اشخاصي كه بيطرفي و استقالل ايشان در موضوع داوري، محل ترديد باشد؛ (1

 فاقد اهليت قانوني هستند؛اشخاصي كه  (2

 اشخاصي كه بموجب حکم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند؛ (3

 .كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي (4

 
 :اشخاص زير، را نمي توان به عنوان داور معرفي و منصوب كرد مگر با تراضي طرفين -ب

 
 سال تمام باشد؛ 35ز كساني كه سن آنها كمتر ا (1

 كساني كه در دعوي ذي نفع باشند؛ (2

 .كساني كه با يکي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند (3

كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يکي از اصحاب دعوا مي باشند؛ يا يکي از اصحاب دعوا  (4

 .شدمباشر امور آنها با

 كساني كه خود يا همسرشان وارث يکي از اصحاب دعوا باشند؛ (5

كساني كه خود يا همسرشان با يکي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از  (6

 .طبقه سوم با يکي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دعوي كيفري داشته باشند

مسرشان و يا يکي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يکي از كساني كه خود يا ه (7

اصحاب دعوا يا زوجه و يا يکي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوي حقوقي داشته 

 .باشد

 .كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان (8



 
 انجام وظيفه داور تشريفات جرح، قصور يا عدم امکان -31ماده 

 
روز از تاريخ اعالم قبولي داور مربوط، يا در صورتيکه  15را دارد، بايد ظرف « داور»طرفي كه قصد جرح  -الف

روز از تاريخ اطالع از هرگونه اوضاع و  15جهات رد و جرح داور بعداً در جريان داوري حادث شود، ظرف 

يل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طي اليحه اي همزمان اين آئين داوري ، دال 32احوال مذكور در ماده 

كتباً به دبيرخانه مركز داوري، داور مربوط، ساير داوران ) در صورتيکه هيئت داوران تشکيل شده باشد( و 

 .طرفهاي ديگر داوري اعالم كند

كند و كتباً به طرفين و به روز از تاريخ دريافت جرح، در مورد آن اعالم نظر  11مکلف است ظرف  "داور" -ب

را جرح كرده مي تواند  "داور"مربوط جرح را نپذيرد، طرفي كه  "داور"مركز داوري اطالع دهد. در صورتي كه 

روز از ابالغ تصميم مذكور، به ديوان داوري مركز داوري ) موضوع فصل پنجم آئين نامه داخلي مركز  31ظرف 

  .واست رسيدگي و اتخاذ تصميم كندداوري در مورد تشکيالت( مراجعه و درخ

 يا داور به مركز دبيرخانه طريق از را مراتب جرح، به راجع گيري تصميم از قبل داوري مركز داوري ديوان –پ 

 معقولي و مناسب مهلت و دهد مي اطالع داوري هيئت اعضاي ساير نيز و مقابل طرف جرح، مورد داوران

ظهار نظر كتبي هريک از طرفين و داور يا داوران در خصوص جرح به ا. كند مي تعيين آنها نظر اظهار جهت

 .طرفين و ساير داوران ابالغ مي شود

 
از دادن رأي امتناع ورزد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نکند يا  "داور"در صورتيکه  -35ماده 

ي از قبيل مسافرت، غيبت طوالني، عدم به علل "داور "در انجام وظيفه قصور كند، و هم چنين در صورتيکه 

دسترسي، اشتغال يا بيماري و امثال آن، قادر به انجام وظيفه نباشد، هريک از طرفين ميتواند مراتب را همراه با 

ادله و مدارک مثبته همزمان به دبيرخانه مركز داوري، داور مربوط، ساير داوران )در صورتيکه هيئت داوري 

 .ف هاي ديگر دعوي اعالم و درخواست تعويض او را بنمايندتشکيل شده باشد( و طر

تبصره ـ در صورتيکه بين طرفين در خصوص موارد فوق اختالف باشد، ديوان داوري مركز نسبت به موضوع 

 .رسيدگي و اتخاذ تصميم مي كند

 
ست داليل تصميم ديوان داوري مركز در مورد جرح يا تعويض داور قطعي است و ديوان مکلف ني -36ماده 

 .خود را اعالم كند



 
اعالم جرح، قصور يا عدم امکان انجام وظيفه داور مادام كه تعيين تکليف نشده، مانع از ادامه رسيدگي  -33ماده 

 .داور نيست

 
 تعيين داور جانشين -33ماده 

 
افق طرفين، و يا يا به علت استعفاي او با تو 32به موجب يکي از موارد مذكور در ماده « داور»هرگاه مأموريت 

، جانشين او مطابق مقررات  "داور"به جهات و داليل ديگري، خاتمه پذيرد و نيز درصورت حجر يا فوت 

 .حاكم بر داوري كه تغيير يافته و نيز اين آئين داوري در مورد انتخاب داور، تعيين مي شود

 
اي انجام شده تا زمان انتخاب او، جانشين مکلف است با توجه به لوايح طرفين و رسيدگي ه "داور" -تبصره

رسيدگي را ادامه دهد، مگر اينکه با ذكر ادله موجه، تجديد تمام يا بخشي از رسيدگي ها و تصميمات داور قبلي 

  .را ضروري بداند

 

 داور صالحیت -چهارم فصل

 
  اتخاذ تصميم در مورد صالحيت -39ماده 

 
د حدود صالحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري، نفياً مي تواند در مور« داور» -الف

و يا اثباتاً اتخاذ تصميم نمايد. ارجاع اختالفات و دعاوي به مركز داوري، به منزله پذيرش اين اختيار داور 

  .خواهد بود

 ه مستقل تلقي مي شود و تصميمب ـ شرط داوري كه به صورت جزئي از يک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنام

در خصوص بطالن و ملغي االثر بودن اصل قرارداد، تأثيري در شرط داوري ندارد و في نفسه به منزله « داور»

 .بطالن يا عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود

 
اعالم گردد. صرف تعيين داور و يا  بايد همزمان با تسليم اولين اليحه دفاعيه« داور»ايراد به صالحيت  -21ماده 

مشاركت در تعيين هيأت داوران توسط هريک از طرفين مانع از ايراد او به صالحيت داوري نخواهد بود. ايراد 

از حدود صالحيت در جريان رسيدگي داوري، بايد به محض بروز و اطالع از آن، اعالم گردد، « داور»به خروج 



در ايراد در موارد مذكور را موجه تشخيص دهد، ميتواند ايراد خارج از موعد  معذلک در صورتيکه داور، تأخير

 .را بپذيرد

 
بايد به « داور»در صورت ايراد به صالحيت داور و يا ايراد به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري،  -21ماده 

با  "داور"م كند، مگر اينکه عنوان يک امر مقدماتي و قبل از ورود به ماهيت دعوي، نسبت به آن اتخاذ تصمي

توجه به موضوع ايراد و ادله آن، به موجب رأئي كه صادر مي كند، اتخاذ تصميم راجع به ايراد را به رسيدگي در 

 .مورد ماهيت دعوي، موكول نمايد

 
 مهبر رد ايراد و قبول صالحيت خود باشد، اعتراض به راي مذكور مانع ادا "داور"در صورتي كه راي  -23ماده 

  .رسيدگي و صدور راي نخواهد بود

 
از حدود صالحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث « داور»اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج  -22ماده 

 .مي شود، مي تواند در ضمن راي ماهوي بعمل آيد

 
بق آن د، بر طدر صورتي كه طرفين درباره موارد مذكور در اين فصل به نحو ديگري توافق كرده باشن -21ماده 

  .عمل خواهد شد

 
 دستور موقت -25ماده 

 
مي تواند در امور مربوط به موضوع اختالف كه محتاج به تعيين تکليف فوري است، به درخواست « داور» -الف

هر كدام از طرفين و خطاب به آنها قرار دستور موقت صادر نمايد. دستور موقت بايد مستدل باشد و هرگونه 

طرفين در مورد خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، به داوري مركز داوري ارجاع مي شود.  ادعا يا اختالف

در صورتيکه دستور موقت قبل از شروع داوري صادر شود، متقاضي مکلف است دعواي ماهوي خود را ظرف 

  .روز طرح نمايد در غير اينصورت از دستور موقت رفع اثر مي شود 11

نمايد كه متقاضي دستور موقت، تامين مناسبي مانند وجه نقد يا اوراق و اسناد بهادار  مي تواند مقرر« داور» -ب

  .يا ضمانتنامه بانکي به منظور جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، نزد مركز داوري بسپارد

فع اثر قت راز دستور مو« داور»چنانچه طرف ديگر، تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد،  -پ

 .خواهد كرد. در صدور دستور موقت، جهت يا جهات ضرورت تعيين تکليف فوري بايد مشخص شود



مراجعه به محاكم دادگستري و درخواست دستور موقت در موارد استثنائي، قبل از داوري يا حين داوري  -ت

بود. تقاضاي دستور موقت از بمعناي عدول و نقض موافقتنامه داوري نيست و مانع از رسيدگي داوري نخواهد 

 .محاكم دادگستري و نيز دستور صادره بايد بدون تأخير به دبيرخانه مركز اطالع داده شود

 
تبصره ـ ارجاع اختالفات و دعاوي به مركز داوري، به منزله پذيرش اختيارات داور در صدور دستور موقت و 

  .ر مي باشنداخذ تأمين مناسب است و طرفين ملزم به رعايت مفاد دستو

 

 داوري رسیدگي -پنجم فصل

 
 «داور»تسليم پرونده به  -26ماده 

 
بالفاصله پس از انتخاب داور واحد يا تشکيل هيأت داوري و اخذ قبولي داور يا داوران، دبيرخانه مركز داوري 

اوري كه پرونده را جهت رسيدگي در اختيار آنان قرار مي دهد، مشروط براينکه آن قسمت از هزينه هاي د

  .دبيرخانه در اين مرحله مطالبه كرده است، تأديه شده باشد

 
 اداره داوري -23ماده 

 
 .خواهد بود« سرداور»اداره جريان داوري بر عهده داور واحد و در صورت تشکيل هيأت داوران، با  -الف

ه باشد و با لحاظ مدت رفتار مركز داوري و داور با طرفين بايد با رعايت مساوات، بي طرفانه و منصفان -ب

  .داوري به هركدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارائه داليل داده شود

 
 معرفي وكيل يا نماينده -23ماده 

 
  .هر يک از طرفين مي تواند براي خود وكيل يا نماينده يا مشاور انتخاب و كتباً معرفي نمايد

 
 زمان بنديقرارنامه داوري و برنامه  -29ماده 

 
روز براساس آخرين لوايح و  15مکلف است پس از تحويل گرفتن پرونده از دبيرخانه، ظرف  "داور" -الف



را تنظيم نمايد .دبيرخانه ميتواند اين مدت « قرارنامه داوري»اظهارات طرفين، و عند االقتضاء با حضور ايشان ، 

 .شد تمديد كندكه بايد موجه با "داور"را به تشخيص خود يا بدرخواست 

 :قرارنامه داوري بايد مشتمل بر موارد زير باشد

 
 نام و مشخصات كامل طرفين؛ (1

 نشاني اقامتگاه طرفين كه ابالغها و مراسالت در جريان داوري بايد به آن جا ارسال شود؛ (2

مرحله ممکن خالصه اي از ادعاها و مدافعات طرفين و خواسته هر يک از ايشان و تا حدودي كه در اين  (3

 باشد، ذكر مبلغ خواسته اصلي و خواسته متقابل؛

  در صورت امکان، تحرير محل نزاع و موضوعاتي كه بايد تصميم گيري شوند، (4

 نام و مشخصات و نشاني اقامتگاه داور يا داوران؛ (5

  محل داوري و زبان داوري )در داوريهاي بين المللي(؛ (6

 بر موضوع دعوي )در داوريهاي بين المللي(قوانين و قواعد حقوقي حاكم  (7

در رسيدگي از قبيل تفويض اختيار براي تعيين و تمديد مدت داوري به داور يا مركز  "داور"ذكر اختيارات  (8

داوري، تعيين كارشناس، استطالع از مطلعين و استعالم از طرفهاي ذي ربط و ادارات و اشخاص ثالث، اختيار 

سازش و انصاف، صدور دستور موقت و نحوة اخذ تضمين از طرفهاي داوري يا  صدور راي براساس صلح و

  يکي از آنان براي اجراي دستور موقت يا راي داوري،

 .هرگونه اختيار و موضوع ديگري كه براي حل و فصل اختالف از طريق داوري الزم باشد (9

 
  .برسد« داور»قرارنامه داوري بايد به امضاي طرفها و -ب

يکي از طرفها از همکاري و مشاركت در تنظيم قرارنامه داوري يا از امضاي آن امتناع ورزد، يا به او  اگر -پ

بايد قرارنامه داوري را پس از امضاء جهت تأييد به دبيرخانه مركز داوري تسليم كند. با  "داور"دسترسي نباشد، 

 .ادامه مي يابد مركز داوري جريان داوري امضاي قرارنامه داوري مطابق اين ماده يا تأييد آن توسط دبيركل

 
بايد حين تنظيم قرارنامه داوري يا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با  "داور"در داوريهاي بين المللي،  -11ماده 

مشورت طرفين برنامه زمان بندي را كه در نظر دارد داوري را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظيم و براي 

ري ارسال كند. هرگونه اصالح و تغيير در برنامه زمان بندي بايد به طرفين و مركز اطالع داده طرفين و مركز داو

  .شود



 
 :اصالح ادعا يا دفاع -11ماده 

 
چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هيچيک از طرفين نمي تواند ادعاي جديدي به غيراز آنچه 

در  "قرارنامه داوري". معذلک، اصالح خواسته يا تکميل دفاع پس از ذكر شده، طرح كند "قرارنامه داوري"در 

موجب « داور»صورتي مجاز است كه با توجه به ماهيت ادعاي جديد و ساير اوضاع و احوال، به تشخيص 

تأخير در رسيدگي يا تبعيض نسبت به طرف ديگر نباشد. در هرحال، درصورت اصالح يا تکميل خواسته يا 

  .رف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گويي داده شوددفاع بايد به ط

 
 قانون حاكم -13ماده 

 
 .مکلف است براساس قانون و قواعد حقوقي قابل اعمال رأي دهد "داور" -الف

مکلف است قانون منتخب طرفين را اعمال كند و در صورتيکه طرفين  "داور"در داوريهاي بين المللي  -ب

مناسب تشخيص دهد قانون مناسب را  "داور"د، طبق قواعد تعارضي كه قانون حاكم را انتخاب نکرده باشن

 .تعيين و مطابق آن رأي دهد

تعيين قانون يک كشور به هر نحو كه صورت گيرد، به منزله ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور است و  -پ

  .شامل حل تعارض آن نمي شود، مگر طرفين طور ديگري توافق نموده باشند

لف است در كليه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصميم بگيرد و عرف وعادت تجاري ذيربط را مک "داور"-ت

 .رعايت كند

در صورتي حق دارد براساس عدالت و انصاف رأي دهد كه طرفين صريحاً چنين اختياري به او  "داور" -ث

 .داده باشند

 

 
 جلسه استماع و رسيدگي -12ماده 

 
انجام مي شود، معذلک در صورتيکه  "داور"ور، هرگونه تبادل لوايح زير نظر پس از تسليم پرونده به دا -الف

تشخيص دهد كه با توجه به موضوع پرونده، نيازي به تبادل لوايح بيشتر از آنچه تا آن مرحله انجام  "داور"

 .شده، نيست مي تواند براساس لوايح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسيدگي و رأي صادر كند



با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضيح از طرفين يا مالحظه اصول اسناد و مدارک را  "داور"در صورتيکه  -ب

الزم بداند ، ميتواند دستور تشکيل جلسه استماع را با ذكر محل، تاريخ و ساعت تشکيل جلسه، صادر و از 

يکي از طرفين در زمان مناسب  طريق دبيرخانه مركز داوري به طرفين ابالغ كند. بهر حال، در صورتي كه

ل ميتواند براي تسهي "داور"مکلف است جلسه را برگزار كند.  "داور"درخواست تشکيل جلسه استماع نمايد، 

 .رسيدگي موضوعات يا سؤاالتي كه بايد در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعيين و براي طرفين ارسال كند

بازرسي كاال و يا معاينه ساير اموال و يا مدارک و مستندات  تشکيل جلسه رسيدگي براي« داور»چنانچه  -پ

طرفين را ضروري بداند، بايد موعد و مکان جلسه را تعيين و از طريق دبيرخانه مركز داوري، به طرفين و ساير 

 .اشخاصي كه بايد حضور يابند، ابالغ كند

اموال يا اسناد يا شور را در هر محلي مي تواند پس از مشورت با طرفين، جلسات استماع، بازرسي "داور" -ت

 .كه الزم و مقتضي بداند تشکيل دهد، مگر طرفين طور ديگري توافق كرده باشند

جلسات استماع و رسيدگي داوري غيرعلني است، مگر آنکه طرفين به طور كتبي بر خالف آن توافق كنند.  -ث

  .اقدامات الزم را به عمل آورد براي حفظ اسرار تجاري و اطالعات محرمانه،« داور»بهر حال، 

جلسات رسيدگي و استماع با حضور طرفين يا وكال و نمايندگان آنان تشکيل مي شود و هر يک از طرفين  -ج

 .مي تواند مشاور خود را نيز، همراه داشته باشد

ي مستندات تکميلداور مي تواند هر زمان در جريان رسيدگي، به هر يک از طرفين ابالغ كند لوايح يا ادله و  -چ

 .ارائه كنند يا ايشان را براي اداي توضيح دعوت نمايد

 
  قصور در تسليم لوايح و مدارک -11ماده 

 
« داور»چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوايح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسليم نکند و  -الف

ار ابطال دادخواست داوري يا رأي به ابطال با اخذ توضيح از خوانده هم نتواند رأي بدهد، حسب مورد قر

 .دعوي را صادر خواهد كرد

در صورتي كه خوانده از دادن اليحه دفاعيه امتناع نمايد، همچنين در صورتي كه خواهان از دادن اليحه  -ب

ک بر اساس مدار« داور»جوابيه به دعواي تقابل خوانده خودداري كند، مانع از ادامه رسيدگي نخواهد بود و 

 .موجود در پرونده رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد

اگر هريک از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خويش ظرف  -پ

مي تواند بر اساس مدارک موجود رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كند. در « داور»مهلت مقرر، خودداري كند، 



هيچ يک از طرفين عليرغم دعوت قبلي برا ي اداي توضيح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ صورتيکه 

 .توضيح در ماهيت دعوي رأي صادر كند، قرار ابطال دادخواست صادر مي شود

 
 شهادت -15ماده 

 
ل از ، بايد قبدر صورتيکه هريک از طرفين جهت اثبات ادعا يا مدافعات خود به شهادت شهود استناد كند -الف

تشکيل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ايشان و ارتباط آن با موضوع داوري را به 

ضميمه اليحه به تعداد طرف هاي دعوي به اضافه يک نسخه، به دبيرخانه مركز داوري تسليم كند تا براي 

ر مؤّداي شهادت شهود و ارتباط آن با و طرف يا طرف هاي ديگر ارسال گردد. در صورت احراز تأثي "داور"

مقرر مي كند جلسه اي براي استماع شهادت تعيين و از طرفين و شهود جهت استماع  "داور"موضوع دعوي، 

شهادت دعوت بعمل مي آورد و به طرف استناد كننده به شهادت شهود، تذكر داده مي شود كه شهود را در 

ر شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دالئل استناد جلسه استماع حاضر كند. در صورت عدم حضو

 .كننده خارج مي شود

شهادت شهود مي تواند به صورت شهادتنامه كتبي امضا شده كه صحت امضاي شهود قابل احراز باشد،  -ب

  .تسليم گردد

يا شهود طرف  از شهود خود« داور»هر يک از طرفين مي تواند در جلسه استماع و رسيدگي، تحت نظارت  -پ

نيز مي تواند راسا پرسش « داور»موثر در قضيه باشد، مطرح نمايد و  "داور"مقابل پرسش هايي را كه به نظر 

 .هايي را از شهود بعمل آورد

صالحيت هاي شهود و موارد جرح شاهد در داوريهاي داخلي به كيفيت مندرج در قانون آئين دادرسي  -ت

لمللي تابع مقررات حاكم بر داوري است و ارزيابي ارزش اثباتي شهادت شهود مدني است و در داوريهاي بين ا

 .است "داور"يا شهادتنامه كتبي با 

 
 ارجاع امر به كارشناس -16ماده 

 
مي تواند در مواردي كه الزم بداند رأساً و يا به درخواست هر يک از طرفين، موضوع را به « داور» -الف

ع دهد و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطالعات مرتبط را در اختيار كارشناسي يک يا چند نفر ارجا

كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي او را به مدارک مربوط، كاال يا ساير اموال و امکنه براي انجام معاينه و 



صورتيکه بازبيني، فراهم آورد. دستمزد كارشناس و هزينه هاي آن برعهده متقاضي كارشناسي است و در 

تعيين مي كند نپردازد،  "داور"متقاضي كارشناسي، دستمزد و هزينه هاي كارشناس را ظرف مهلتي كه 

  .كارشناسي از عداد داليل او خارج مي شود

نتواند بدون انجام كارشناسي رسيدگي و  "داور"باشد، و  "داور"هرگاه قرار كارشناسي به تشخيص و نظر  -ب

دستمزد و هزينه هاي كارشناسي بالمناصفه برعهده طرفين است و چنانچه طرفين  اتخاذ تصميم كند، پرداخت

هم نتواند بدون انجام كارشناسي رسيدگي واتخاذ تصميم كند،  "داور"دستمزد و هزينه كارشناسي را نپردازند و 

 .قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند

الزم بداند، ميتواند از كارشناس نظريه « اورد»درصورت درخواست يکي از طرفين و يا درصورتي كه  -پ

ص در خصو« داور»تکميلي بخواهد و يا او را به جلسه استماع دعوت كند تا به پرسشهاي هر يک از طرفين يا 

  .نظريه كارشناسي خود پاسخ گويد

 11 ظرف نظريه كارشناسي به طرفين ابالغ مي شود تا چنانچه اظهار نظر يا اعتراضي در خصوص آن دارند -ت

 .روز از ابالغ اعالم نمايند

هريک از طرفين مي تواند در مقام توجيه ادعا يا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر كارشناس كنند و آن را به  -ث

ضميمه اليحه تسليم كند و يا كارشناس يا كارشناسان مورد نظر خود را براي استماع نظريه ايشان در جلسه 

 "داور"رفي كنند. تشخيص ارزش اثباتي نظريه كارشناس منتخب هريک از طرفين، با رسيدگي به هزينه خود، مع

  .است

دستمزد و هزينه هاي كارشناس با توجه به تعرفه هاي ذيربط ، تعيين مي شود و بهرحال، هنگام صدور رأي  -ج

 .جزو هزينه هاي داوري محسوب خواهد شد

 
  ورود شخص ثالث -13ماده

 
موضوع داوري براي خود مستقالً حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از هرگاه شخص ثالثي در 

طرفين ذي نفع بداند، مي تواند مادام كه ختم رسيدگي اعالم نشده است وارد داوري شود، مشروط براينکه 

هيچ كدام از  تعيين شده و آئين داوري حاضر داوري را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد "داور"موافقتنامه داوري، 

 نخست در آن مورد "داور"طرفين واقع نشود. در صورتي كه يکي از طرفين به ورود شخص ثالث ايراد نمايد، 

 .اظهار نظر خواهد نمود و تصميم وي قطعي است

 



  راي صدور و رسیدگي ختم -ششم فصل

 
  ختم رسيدگي -13ماده 

 
پس از احراز اينکه طرفين از فرصت كافي و معقول براي ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند، و « داور» -الف

ختم رسيدگي را اعالم و مبادرت به اصدار رأي مي نمايد. پس از اعالم ختم رسيدگي، 19با رعايت مفاد ماده 

 .هيچ اليحه يا دليل و مدرک جديدي قابل طرح و ارائه نخواهد بود

مي تواند در صورت تعدد دعاوي )اعم از اصلي و طاري( با تفکيک دعوايي كه معد براي صدور  "داور" -ب

راي باشد، نسبت به آن ختم رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور راي نمايد و رسيدگي را نسبت به دعوي يا 

 .دعاوي ديگر ادامه دهد

عالم ختم رسيدگي، پيش نويس رأي داوري را قبل از روز پس از ا 31مکلف است حداكثر ظرف  "داور" -پ

اين آئين داوري به دبيرخانه مركز داوري تسليم كند. در صورتيکه داور  52امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 

مهلت بيشتري الزم داشته باشد، ميتواند با ذكر دليل و موجبات تأخير، با استفاده از اختيارات خود در تمديد 

 .دت مذكور را يکبار تمديد كندمدت داوري، م

 
  مهلت صدور راي -19ماده 

 
در داوريهاي داخلي، مدت داوري هايي كه به مركز ارجاع مي شود سه ماه از تاريخ قبولي داور و اطالع  -الف

به طرفين است مگر اينکه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. تمديد مدت مذكور ولو كراراً، با توافق طرفين 

مانع است، مشروط به اينکه مدت جديد تعيين شود. طرفين مي توانند اختيار تمديد مدت داوري را به بال

  .يا مركز داوري تفويض كنند "داور"

ماه از تاريخ نهايي شدن قرارنامه داوري رسيدگي و  6مکلف است ظرف  "داور"در داوريهاي بين المللي  -ب

مکلف  "داور"ل پرونده اقتضا كند كه مدت مذكور تمديد شود، رأي صادر كند. در صورتيکه اوضاع و احوا

 .است مراتب را با موافقت مركز به طرفين و دبيرخانه مركز داوري اعالم كند

 
 راي مبتني بر سازش طرفين -51ماده 

 



چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختالفات خود را از طريق سازش فيصله دهند، داور بدرخواست  -الف

مراتب وقوع سازش را همراه با شرائط سازش و نحوة فيصله دعوي، به صورت گزارش اصالحي تنظيم طرفين 

 .و رأي سازشي صادر مي نمايد

  .راي سازشي كه به صورت فوق صادر مي شود، براي طرفين قطعي و الزم االجرا است -ب

 
 اخذ تصميم توسط هيأت داوران -51ماده 

 
له هيئتي از داوران بعمل مي آيد، اعضاي هيأت داوري بايد از تاريخ و محل در مواردي كه رسيدگي بوسي -الف

 .جلسه اي كه براي رسيدگي و مشاوره و يا صدور راي تشکيل مي شود، مطلع باشند

با اكثريت آراء، معتبر است، مگر اينکه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. در « هيأت داوران»تصميم  -ب

 .ل نشود، رئيس هيئت داوري به تنهايي رأي را صادر مي كندصورتيکه اكثريت حاص

در صورتي كه يکي از اعضاي هيأت داوران استعفا كند يا دو جلسه متوالي حضور پيدا نکند يا از دادن  -تبصره

راي امتناع نمايد، دو عضو ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد و چنانچه بين دو داور ديگر اتفاق نظر 

نگردد، مركز داوري طبق مقررات اين آئين نامه داور ديگري به جاي داور مستعفي يا ممتنع يا غايب،  حاصل

  .انتخاب و منصوب مي نمايد، مگر اينکه طرفين طور ديگري توافق كنند

 
 شکل و محتوي راي -53ماده 

 
بيش از يک نفر باشد،  "داور"برسد. در موردي كه  "داور"راي داوري بايد كتبي باشد و به امضاي  -الف

امضاي اكثريت داوران كافي خواهد بود، مشروط بر اينکه علت عدم امضاي عضو يا اعضاي ديگر هيئت داوري 

 .در برگ رأي ذكر شود. نظر مخالف يا جداگانه داوري كه در اقليت است، به ضميمه رأي ابالغ خواهد شد

بخش اجرايي »، «متن راي داور»، « ن رسيدگيخالصه جريا»، «مقدمه»راي داوري كه مشتمل است بر  -ب

 .«رأي

 
رأي شامل شماره پرونده، شماره و تاريخ راي، مرجع و محل رسيدگي، مشخصات و نشاني « مقدمه» (1

 .طرفين، نام داور، خواسته دعوي خواهد بود

لسات مشتمل است بر خالصه اي از اظهارات طرفين و مذاكرات جلسه يا ج« خالصه جريان رسيدگي» (2



  .استماع ونيز اقداماتي كه به منظور احراز واقعيات و بررسي دالئل صورت گرفته است

مشتمل است بر ذكر موضوع دعوي يا دعاوي و خواسته و نيز كليه داليلي كه رأي بر آنها مبتني « متن راي» (3

و  تيار داور براي صلحاست مگر اينکه طرفين توافق كرده باشند كه داليل رأي ذكر نشود يا رأي براساس اخ

  .سازش صادر شده باشد

بخش اجرايي رأي، مشتمل است بر تشخيص منجز داور نسبت به خواسته و دفاعيات طرفين و نيز نسبت  (4

 .به تکاليف و اقداماتي كه اطراف دعوي بايد در اجراي رأي به عمل آورند

 
  .راي داوري، بايد حاوي تاريخ و محل داوري باشد -پ

 
  بررسي پيش نويس راي داوري و ابالغ آن -52ماده 

 
ل از بايد قب« داور»بمنظور بررسي و حصول اطمينان از رعايت تشريفات قانوني و نيز اين آئين داوري،  -الف 

امضاي راي، پيش نويس آن را به دبيرخانه مركز داوري تسليم نمايد و دبيرخانه مركز در موارد الزم با رعايت 

را 31/13/1233از آئين نامه داخلي مركز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکيالت مصوب مقررات فصل پنجم 

در اولين جلسه ديوان داوري مركز مطرح مي كند، ديوان داوري مركز داوري مي تواند بدون آنکه در آزادي 

ماهوي جلب و را به نکات شکلي و يا  "داور"از نظر تصميم گيري مداخله كند، توجه « داور»عمل و استقالل 

در قبول يا رد نکات ماهوي مخيّر است، لکن مکلف است نظرات ديوان داوري مركز  "داور"يادآوري كند. 

درباره مسايل شکلي را رعايت كند و پيش نويس جديد رأي را در اسرع وقت به دبيرخانه مركز تسليم نمايد. 

 .به امضاي آن مي باشد جازم« داور»پس از تأييد پيش نويس رأي توسط ديوان داوري مركز، 

راي داوري كه به ترتيب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبيرخانه مركز داوري در دفتر ثبت آرا با قيد  -ب

شماره و تاريخ صدور، ثبت مي شود و شماره و تاريخ فوق بر روي راي درج و صفحات راي به مهر دبيرخانه 

وري در پرونده ضبط و تصويرهاي مصدق آن كه داراي مركز داوري ممهور خواهد شد. نسخه اصل راي دا

اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد، مشروط به آن كه كليه هزينه هاي داوري پرداخت 

 .شده باشد

 
 قطعيت و قابليت اجراي راي -51ماده 

 



 .قطعي است و پس از ابالغ طبق مقررات قانوني الزم االجراست« داور»راي  -الف

با پذيرش داوري از طريق مركز داوري، طرفين متعهد مي شوند كه راي داوري صادره را الزم االجرا  -ب

 .دانسته و بدون تأخير اجرا نمايند

در باب اجراي  1239اجراي رأي داوري در داوري هاي داخلي تابع مقررات آئين دادرسي مدني مصوب  -پ

 1236مورد تابع مقررات قانون داوري تجاري بين المللي مصوب احکام است و در داوريهاي بين المللي حسب 

 .است 1231يا كنوانسيون نيويورک در مورد اجراي احکام داوري خارجي مصوب 

روز پس از ابالغ  31در صورتيکه محکوم عليه عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن باشد و رأي را تا  -ت

خواست طرف ديگر، موضوع را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم الزم به اجرا نکند، دبير خانه مركز داوري به در

كميسيون انضباطي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعالم خواهد كرد. در صورتيکه محکوم عليه براي 

ابطال رأي داوري در محاكم دادگستري طرح دعوي كرده باشد، و به اين لحاظ رأي را اجرا نکند، مراتب به 

  .انظباطي اعالم مي شود كميسيون

 
 ختم داوري -55ماده 

 
 :در موارد زير خاتمه يافته يا متوقف مي گردد« داور»رسيدگي داوري با صدور راي يا به موجب تصميم 

 
براي وي « داور»استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اينکه خوانده با ذكر ادله موجه به آن اعتراض نمايد و  -الف

 .ي در ادامه داوري احراز كندنفع قانوني و موجه

 .عدم امکان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به هر دليل ديگر -ب

 توافق طرفين بر ختم رسيدگي داوري -ج

 .فوت يا حجر يکي از طرفين دعوي در صورتيکه شخص حقيقي باشد -د

باشد،  حقوقي شخص صورتيکه در دعوي طرفين از يکي ورشکستگي صورت در داخلي داوريهاي در –ه 

قانون تجارت تا تعيين مدير تصفيه داوري توقيف مي گردد و در داوريهاي بين  1. 3و 1. 1مطابق مقررات ماده 

  .المللي تابع مقررات حاكم بر موضوع است

 
  ابالغ راي داوري -56ماده 

 



ه بر آنکه هزين پس از امضاء، راي داوري توسط دبيرخانه مركز داوري به طرفين ابالغ خواهد شد، مشروط -الف

  .هاي داوري به مركز داوري پرداخت شده باشد

در صورت در خواست، نسخ اضافي راي كه توسط دبيركل تصديق شده باشد، فقط در اختيار طرفين يا  -ب

  .نمايندگان آنان قرار خواهد گرفت

 ي به ساير شيوه ها صرفبا ابالغ راي داوري مطابق ترتيبات مذكور در اين آئين داوري طرفين از ابالغ را -پ

  .نظر مي نمايند

 
 اصالح و تفسير راي؛ راي تکميلي -53ماده 

 
قانون آئين دادرسي مدني مصوب  133در داوري هاي داخلي هر يک از طرفين ميتواند با رعايت ماده  -الف

تاريخ  روز از 31تقاضاي اصالح يا تفسير رأي يا صدور راي تکميلي نمايد. داور مکلف است ظرف  1239

 .تقاضاي مذكور نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد

روز از تاريخ ابالغ رأي درخواست اصالح  21در داوريهاي بين المللي هريک از طرفين ميتواند ظرف  -ب

نگارشي، تايپي، اشتباه در محاسبه يا موارد مشابه يا تفسير رأي را بنمايد يا درخواست رأي تکميلي نسبت به 

 .روز از تاريخ درخواست اتخاذ تصميم كند 21بايد ظرف مدت  "داور"ت مانده مطرح كند و ادعايي كه مسکو

درخواست اصالح يا تفسير رأي يا صدور رأي تکميلي بايد مطابق مقررات اين آئين نامه و در نسخ كافي  -پ

ي و مهلت معقولبه دبيرخانه مركز داوري تسليم شود و دبيرخانه يک نسخه را به طرف مقابل ابالغ مي كند 

 .جهت اظهار نظر او تعيين مي نمايد

اين آئين داوري در مورد رأي اصالحي، تفسيري يا تکميلي نيز الزم  56و  51-52-53-51مقررات مواد  -ت 

  .االجرا است

 

 داوري هاي هزینه -هفتم فصل

 
  هزينه هاي داوري -53ماده 

 
براي حل و فصل اختالفات، در هر مورد موكول به  مراجعه به مركز داوري و استفاده از خدمات آن -الف

پرداخت هزينه هائي است كه مطابق آئين نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزينه هاي داوري و تعرفه 



  .آن در زمان طرح دعوي، محاسبه و دريافت مي شود

آئين داوري، دبيركل مركز داوري  پس از وصول دادخواست داوري و همزمان با تبادل لوايح اوليه طبق اين -ب

مکلف است با توجه به موضوع دعوي و مبلغ و نوع خواسته، در اولين فرصت هزينه هاي داوري را طبق آئين 

روز،  15نامه هزينه هاي داوري تعيين و به طرفين ابالغ كند و همزمان از خواهان مطالبه نمايد كه ظرف مهلت 

ه ها به دبيرخانه مركز بپردازد. مبلغ پيش پرداخت كه خواهان مي پردازد، مبلغي را بعنوان پيش پرداخت هزين

  .بابت سهم او از هزينه هاي قطعي داوري، منظور و كسر خواهد شد

مركز داوري مي تواند هزينه هاي داوري را، با توجه به تغيير مبلغ و نوع خواسته در طول داوري تعديل  -پ

  .كند

در مواردي كه عالوه بر ادعاي اصلي، ادعاي متقابل هم طرح شده باشد، دبيرخانه مركز مي تواند مبلغ  -ت

هزينه هاي داوري بابت هر يک از ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را جداگانه تعيين و حسب مورد از خواهان 

به ادعاي خود را به دبيرخانه مركز اصلي يا متقابل مطالبه نمايد. دراينصورت هر طرف بايد هزينه هاي مربوط 

جز در مواردي كه طرفين طور ديگري توافق كرده اند، پرداخت هزينه هاي داوري در  -59داوري بپردازد. ماده 

مركز داوري )هزينه اداري و حق الزحمه داوران ( به تساوي برعهدة خواهان و خوانده است كه بايد تا قبل از 

كز داوري تعيين مي كند، به دبيرخانه مركز بپردازند. اگر هر يک از طرفين از صدور رأي و به ترتيبي كه مر

پرداخت تمام يا قسمتي از سهم خود از هزينه هاي داوري خودداري كند، هر يک از طرفهاي ديگر مي تواند 

  .بمنظور جلوگيري از توقف رسيدگي، سهم طرف ممتنع را بپردازد

 
هزينه هاي داوري ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبير كل مي تواند با  چنانچه طرفين از پرداخت -61ماده 

روز نباشد براي  15رسيدگي را متوقف كند. در اينصورت دبيركل بايد مهلتي كه كمتر از  "داور"مشورت 

پرداخت هزينه ها به طرفين بدهد. عدم پرداخت هزينه هاي داوري ظرف اين مهلت به منزله استرداد 

  .بوط به دعواي اصلي يا متقابل است كه براي آن هزينه مطالبه شده استدادخواست مر

 
روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است و رسيدگي به آن با  31تصميم مركز داوري در اين مورد ظرف  -61ماده 

ديوان داوري مركز داوري است. مسترد محسوب شدن دادخواست مربوط به دعوي اصلي يا متقابل به علت 

م پرداخت هزينه هاي داوري ، مانع از اين نخواهد بود كه طرف مربوط همان دعوي اصلي يا متقابل را بعدا عد

  .طي دادخواست داوري جديدي دوباره مطرح نمايد

 



 اتخاذ تصميم در خصوص هزينه هاي داوري -63ماده 

 
ري و همچنين شامل حق هزينه هاي داوري شامل حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري مركز داو -الف

  .الزحمه كارشناسي و مخارج متعارف حقوقي است كه جريان داوري ايجاب مي كند

بايد ضمن رأي يا تصميم داوري تکليف هزينه هاي داوري را تعيين كند و در مورد تسهيم آن بين  "داور"ب ـ 

مکلف  "داور"توافقي كرده باشند،  طرفين ، اتخاذ تصميم كند. در صورتيکه طرفين درباره نحوه تسهيم هزينه ها

  .است آن را ملحوظ نمايد

  .پ ـ هزينه داوري در دعاوي كه به سازش ختم شود نصف هزينه داوري است

 

 متفرقه مقررات -هشتم فصل

 
در صورتيکه براي اجراي رأي داوري، انجام هرگونه تشريفات شکلي يا اقدامات اداري، از قبيل ارائه  -62ماده 

ي مصدق راي يا مکاتبه و پاسخ گويي به استعالمات مراجع صالحه قانوني، ضروري باشد، دبيرخانه نسخ اضاف

 .مركز داوري كليه مساعي و همکاريهاي الزم را معمول خواهد داشت تا رأي داوري با سهولت اجرا شود

 
ين داوري اختيارات يا جز در مواردي كه طور ديگري مقرر شده باشد، در كليه مواردي كه در اين آئ -61ماده 

وظائفي براي مركز داوري پيش بيني شده، اعمال يا انجام آن بر عهده دبيركل مركز است، مگر مطابق اين آئين 

 .داوري انجام آن در صالحيت ديوان داوري مركز باشد

 
عيين شده باشد، در مواردي كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يا شهرستانها به عنوان داور ت -65ماده

 .انجام داوري با مركز داوري اتاق ايران است و مشمول مقررات اين آئين داوري خواهد بود

 
 معافيت از مسئوليت -66ماده 

 
مسئوليت دبيركل و كاركنان مركز داوري وداوران، از حيث اجراي مقررات اين آئين داوري و آيين نامه هزينه 

 .انين ذيربط مقرر شده و مسئوليت ديگري متوجه ايشان نخواهد بودهاي داوري همان است كه به موجب قو

 
 قاعده كلي -63ماده 



 
نسبت به موضوعاتي كه در اين آئين نامه صريحا تعيين تکليف نشده، مركز داوري ، ديوان داوري مركز و 

ات باب و مقرر 11/11/1231، حسب مورد، مطابق روح قانون اساسنامه تشکيل مركز داوري مصوب «داور»

و ساير قوانين  1236و نيز قانون داوري تجاري بين المللي مصوب  1239هفتم قانون آئين دادرسي مصوب 

 .مربوطه و هم چنين روح اين آئين نامه عمل خواهند كرد

 9ماده و  63، در 1231بهمن  11قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مصوب  6اين آئين نامه در اجراي ماده 

به تصويب  33/3/1236در هيئت مديره مركز داوري اتاق ايران تأييد شد و در تاريخ  5/6/1236در تاريخ  تبصره

هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران رسيد و جايگزين آئين نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات 

هيئت نمايندگان  32/13/1231مركز داوري در مورد حل و فصل اختالفات تجاري داخلي داوري مصوب 

 .گرديد

 


