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داوري

 فصل و حل به بخشيدن سرعت راهكارهاي مهمترين از يكي

 بار كاهش و حقوقي عمومي، نظم ايجاد افراد، حقوقي اختالفات

 به اختصاصي دادرسي نوع يك داوري .است قضايي محاكم

  مي گويد مدني دادرسي آيين قانون 477 ماده .مي رود شمار

 نيستند دادرسي آيين مقررات تابع راي، و رسيدگي در داوران«

كنند رعايت را داوري به مربوط مقررات بايد اما



اساسي قانون

  و عمومي اموال به راجع دعاوي صلح-139 اصل
  مورد، هر در داوري به آن ارجاع يا دولتي

  به بايد و است وزيران هيأت تصويب به موكول
 دعوي طرف كه مواردي در .برسد مجلس اطالع

  به بايد داخلي مهم موارد در و باشد خارجي
  قانون را مهم موارد .برسد نيز مجلس تصويب

  .مي كند تعيين



  طبق بايد كه دادگستري است دادگاههاي وسيله به قضائيه قوه اعمال ـ61 اصل
  و عمومي حقوق حفظ و فصل دعاوي و حل به و شود تشكيل اسالمي موازين

.بپردازد الهي اقامه حدود و عدالت اجراي و گسترش

  قضاييه قوه وظايف - 156 اصل

  مسيول و اجتماعي و فردي حقوق پشتيبان كه مستقل است اي قوه قضاييه قوه
  صدور و رسيدگي - 1 : است زير وظايف دار عهده و عدالت به بخشند تحقق
  رفع و دعاوي فصل و حل شكايات، تعديات، تظلمات، مورد در حكم

........ الزم اقدام و تصميم اخذ و خصومات

  تشكيل .است دادگستري شكايات، و تظلمات رسمي مرجع - 159 اصل
  .است قانون حكم به منوط آنها صالحيت تعيين و ها دادگاه

اساسي قانون



داوري چيست؟

  لطفا .است اختالفات فصل و حل براي جايگزين هاي شيوه از يكي داوري

  گوييم، مي سخن جايگزين هاي شيوه از وقتي كه باشيد داشته توجه

عنوان با دنيا حقوقي ادبيات در كه است همان منظورمان

Alternative Dispute Resolution (ADR) شامل و شود مي شناخته  

  .كند مي رسيدگي اختالفات به ها دادگاه از خارج در كه است هايي شيوه

  ترين شده شناخته و ترين مهم داوري و گري ميانجي مذاكره، سازش،

  فصل و حل به متفاوتي رويكرد با يك هر كه هستند ها شيوه اين

  هاي شيوه ساير از متعددي داليل به داوري هرچند .پردازند مي اختالفات

.است ايستاده فردي به منحصر جايگاه در و شده متفاوت جايگزين



  ، قاعده عنوان به آنچه باشيم، داشته قبول داوري براي كه تعريفي هر ما

  مشترك وجه و شود مي محسوب آن اركان از و دارد اهميت داوري در

  ارجاع و دولتي دادگاه به مراجعه از طرفين انصراف است؛ تعاريف تمام

است تراضي با خصوصي شخص قضاوت به اختالف



  ارجاع به طرفين توافق از است عبارت ،داوري شرط يا مستقل موافقتنامه

  آتيه در معيني حقوقي رابطه از است ممكن كه اختالفي يا و موجود اختالف

  كه است متعاقدين بين قراردادي تنها توافق، اين .داوري به شود، ايجاد

.نيست آن اطراف از يكي داور آن انعقاد زمان در حداقل

  انجام براي .نيست كافي داوري انجام براي تنهائي به داوري موافقتنامه

  به داور انتخاب كه هنگامي .نمايد قبول آنرا بايد منتخب داور داوري،

.گرد مي منعقد “داور قرارداد” نمايد مي قبول آنرا وي و رسيده او اطالع



داوري اساس توافق

  اين به .است استوار طرفين توافق بر داوري اساس و اصل
 توافق مي توانند زمان هر در قرارداد، يك طرفين كه ترتيب

 تا دهند ارجاع داوري نهاد به را خود دعواي موضوع كه كنند
 فصل و حل را ايشان اختالف مشخصي قواعد اساس بر

 .نمايد

  مجاز طرفين از يك هيچ طرفين، ميان داوري معتبر شرط وجود صورت در

 از پس دادگاه نيز، ارجاع صورت در و نيستند دادگاه به دعوا ارجاع به

  ارجاع داوري به را دعوا داوري، شرط وجود احراز و اجمالي بررسي

  .داد خواهد



داورياساستوافق

  ميان اختالفات به داوران هيئت يا داور داوري، به موضوع ارجاع از پس

  و قطعي كه مي نمايد صادر رايي نهايت در و كرده رسيدگي طرفين

  طور به داوري راي اگر كه معناست اين به اين .است االجرا الزم

  ديگر طرف نشود، اجرا طرفين از يكي توسط آميز مسالمت و داوطلبانه

  بنابراين، .بگذارد اجرا موقع به قضايي دستگاه طريق از را آن مي تواند

  سوي از و مي شود ناشي طرفين توافق از سو يك از داوري قدرت

  اين تا مي آيند ياري به بين المللي كنوانسيون هاي و ملي قوانين ديگر،

.نمايند حمايت را آن نتايج و توافق

 



داوري معايب و مزايا

نظير ، در داوري داخلي، طرفين مي توانند از مزاياي عام داوري
نسبتا پايين آن،  هزينه باالي رسيدگي، سرعت 

تعيين محل و زبان رسيدگي، قـانون حـاكم بـر    (بودن و انعطاف فرايند رسيدگي، تخصصي 

)اختيار طرفين داوري است داوري در قرارداد و قانون حاكم بر داوري، ويژگي هاي داور يا هيئت 

بودن  محرمانه 
داوري بين المللي، عالوه بر تمام اين مزايا، طرفين از مزيت مهم و منحصر بـه فـرد   در 

ديگري هم برخوردار خواهند شد كه بعضا آراي داوري را در نقطه اي بـاالتر و قـويتر از   
.  اين مزيت، قابليت اجراي بين المللي آراي داوري است. آراي محاكم قرار مي دهد

معايب
)فرايند رسيدگي،اجرا،ابطال راي(اختالف در مقررات حقوقي كشورها

)مزيت يا ايراد(قطعي بودن



توافق برداوري از قبل يا در هنگام وقوع اختالف:قرارداد

)سازمان يا موسسه داوري(داوري سازماني

)بصورت شخصي(داوري موردي

عدم محدوديت:تعدادداوران

پرداخت حق الزحمه

  كه داوري قرارداد در داوري مقررات .است ابطال قابل صرفا و قطعي داوري راي

 داور راي اگرچه   نهايت در .مي شود مشخص است، شده منعقد طرفين مابين

 با دعوي فصل داور، اصلي شان چون اما باشد حقوقي موازين بر مبتني بايد

 در كه محدودي مواقع در تنها داور راي بنابراين است داوري قرارداد به توجه

  نمي توان و است اعتراض قابل شده، بيان مدني دادرسي آيين قانون 489 ماده

  قابل موارد تمامي در تقريبا كه قضايي مراجع سوي از صادره آراي با را آن

.كرد هستند،مقايسه نظرخواهي تجديد و اعتراض

 



راي داوري در موارد زير باطل است و «: قانون آيين دادرسي مدني  489ماده 

:قابليت اجرايي ندارد

.ـ راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد 1

.ـ داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده، راي صادر كرده است 2

در اين صورت فقط . ـ داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر كرده باشد 3

.آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است، ابطال مي شود

.ـ راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد 4

ـ راي داور با آنچه در دفتر امالك يا بين اصحاب دعوي در دفتر اسناد   5

.رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است، مخالف باشد

.ـ راي به وسيله داوراني صادر شده است كه مجاز به صدور راي نبوده اند 6

.ـ قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد 7



كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضـي يكـديگر    - 454 ماده 

منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح 

.در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند

  قرارداد به موجب يا و شوند ملزم معامله ضمن مي توانند متعاملين - 455  ماده

 و كنند داوري مراجعه به آنان بين اختالف بروز درصورت كه نمايند تراضي جداگانه

.نمايند تعيين اختالف بروز از بعد يا قبل را خود داوران يا داور مي توانند نيز

  به را داوران يا داور انتخاب مي توانند طرفين به داور، رجوع موارد دركليه -  تبصره

.كنند واگذار دادگاه يا ثالث شخص

 نيز و داوري مدت و موضوع بايد مي شود تعيين داور كه مورد هر در - 458 ماده

  .گردد باشد تعيين اشتباه رافع كه به طوري داوران يا داور و طرفين مشخصات

 به داوري كه اختالف موضوع باشد، اختالف بروز از بعد داور تعيين كه درصورتي

شود داوران ابالغ به مراتب و مشخص روشن به طور بايد شده ارجاع



.بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي - 472 ماده 

:در موارد زير داوري از بين مي رود - 481 ماده 

.با تراضي كتبي طرفين دعوا - 1

.با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا - 2

.نباشد حق موجد قوانين با مخالف و بوده ومدلل موجه بايد داور رأي - 482 ماده

 يا مسافرت قبيل از موجه عذر بدون داوري قبول از پس داور چنانچه - 473 ماده

 امتناع رأي دادن از و يا دهد استعفا يا نشده حاضر داوري جلسات در آن امثال و بيماري

  داوري به شدن انتخاب حق از سال پنج تا وارده خسارات جبران بر عالوه نمايد،

.بود خواهد محروم

 مالي ضرر داوران وظيفه درانجام تقصير يا تقلب تدليس، اثر در هرگاه - 501 ماده

  جبران قانوني مسؤول موازين برابر داوران گردد، دعوا طرفين يا طرف يك متوجه

.بود خواهند وارده خسارت



PPP پروژه هاي در داوري

  هر در داوري به آن ارجاع يا دولتي و عمومي اموال به راجع دعاوي صلح-139 اصل

  در .برسد مجلس اطالع به بايد و است وزيران هيأت تصويب به موكول مورد،

  مجلس تصويب به بايد داخلي مهم موارد در و باشد خارجي دعوي طرف كه مواردي

  .مي كند تعيين قانون را مهم موارد .برسد نيز

 دولتي و عمومي اموال به راجع دعاوي ارجاع -مدني دادرسي آيين 457 ماده

  صورت اسالمي شوراي مجلس اطالع و هيأت وزيران تصويب از پس به داوري

 كه باشد موضوعاتي از دعوا موضوع يا و خارجي دعوا طرف كه مواردي در .مي گيرد

.ضروري است نيز اسالمي شوراي مجلس تصويب داده، تشخيص مهم را آن قانون



خارجي گذاري سرمايه حمايت و تشويق قانون

اختالفات فصل و حل – ششم فصل

  درخصوص خارجي گذاران سرمايه و دولت بين اختالفات -19 ماده  

  و حل مذاكره طريق از چنانچه قانون اين موضوع هاي گذاري سرمايه

  مگر , گيرد مي قرار رسيدگي مورد داخلي هاي دادگاه در نگردد فصل

  متبوع دولت با گذاري سرمايه دوجانبه موافقتنامه قانون در كه آن

  اختالفات فصل و حل از ديگري شيوه مورد در , خارجي گذار سرمايه

باشد شده توافق

  براساس شدن ملي يا ماليكت سلب از ناشي اختالف -9 ماده  2تبصره

 .شد خواهد فصل و حل قانون اين )19( ماده



 و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون 60 حدود

:نمونه بطور دارد وجود كشورها ساير

 كنفدراسيون و ايران اسالمي جمهوري بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

سوئيس

قطر دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•
 دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

پاكستان اسالمي جمهوري

ژاپن و ايران اسالمي جمهوري بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

 دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

آن )پروتكل( تشريفات و روسيه فدراسيون

 دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

فرانسه جمهوري
 دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

اتريش جمهوري

 دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گذاري سرمايه از متقابل حمايت و تشويق موافقتنامه قانون•

آلمان فدرال جمهوري



موافقتنامه ها در داوري شرط

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسالمي ايران و 1.

)95/9/3(ژاپن

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسالمي ايران 
و ژاپن مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله 

. اسناد آن داده مي شود

)  139(و يكصد و سي و نهم ) 77(ـ در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتمتبصره 
.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است



موافقتنامه ها در داوري شرط

حل و فصل اختالفات ميان سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگرـ 18ماده

ـ چنانچه هر اختالفي ميان سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض 1
تعهدي به موجب اين موافقتنامه بروز كند، موضوع بايد به صورت كتبي توسط سرمايه گذار 
يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اعالم شود، و سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف 

.متعاهد ديگر تالش خواهند نمود اختالف را به صورت دوستانه حل و فصل كنند

ـ چنانچه اين اختالف ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه در آن به صورت مكتوب توسط 2
سرمايه گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطالع داده شده است، حل و فصل 

نشده باشد، با درخواست كتبي و با انتخاب سرمايه گذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل 

:به مراجع زير ارجاع خواهد شد



دادگاه صالحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است؛) الف

ديوان داوري موردي، كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ) ب
تأسيس مي شود، مگر آنكه طرفهاي اختالف به نحو ديگري توافق نموده  ) آنسيترال(ملل متحد 

باشند؛ يا

ديوان داوري تأسيس شده به موجب كنوانسيون حل و فصل اختالفات سرمايه گذاري بين ) پ
، در صورتي كه دو طرف متعاهد عضو )كنوانسيون ايكسيد(دولتها و اتباع دولتهاي ديگر 

.كنوانسيون باشند

قبل از انقضاي آن ) الف(براي اطمينان بيشتر، اختالف مي تواند به دادگاه صالحيتدار موضوع جزء 

.دوره ششماهه ارجاع شود

ـ اختالفي كه ابتداء در دادگاههاي صالحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه 3
در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختالف نمي تواند به داوري ارجاع شود و در  

.صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود



:اين ماده به شرح زير تشكيل خواهد شد) 2(بند ) ب(ـ ديوان داوري موردي تعيين شده در جزء 

هر طرف اختالف يك داور را انتخاب و دو داوري كه بدين نحوه انتخاب شده اند با توافق ) الف
متقابل، داور سوم كه بايد تبعه كشور ثالث باشد و به عنوان رئيس ديوان داوري منصوب 

همه داوران بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت  . خواهد شد را تعيين خواهند كرد

.تعيين شوند) 2(درخواست داوري طبق بند 

انجام نشده باشد، هر ) الف(چنانچه انتصابات الزم داوران در مدت مقرر تعيين شده در جزء ) ب
طرف، در صورت فقدان هر توافق ديگر، مي تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري در الهه براي 

.انتصابات الزم دعوت به عمل آورد

رأي داوري بايد طبق اين . ـ رأي داوري براي طرفهاي اختالف قطعي و الزم االتباع خواهد بود 5
رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ . موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد

.خواهد شد

ـ بدينوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ارجاع دعوي به داوري به موجب اين ماده رضايت   6
مي دهد



هاي متعاهد ـ حل و فصل اختالفات بين طرف 19ماده

ـ كليه اختالفات ايجادشده بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، حتي 1
درصورت فقدان توافق، . االمكان، ابتداء به طور دوستانه و از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد

يك طرف متعاهد مي تواند، ضمن ارسال اطالعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك 
ديوان داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك رئيس مي باشد، ارجاع 

.نمايد

ـ چنانچه اختالف به يك ديوان داوري ارجاع شود، هريك از طرفهاي متعاهد يك داور را ظرف مدت 2
شصت روز از تاريخ دريافت اطالعيه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف 

چنانچه هريك از طرفهاي . مدت شصت روز از تاريخ انتصاب مؤخر، رئيس را انتخاب خواهند نمود
متعاهد داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب رئيس به  

توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب 
رئيس بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا . مورد داور طرف ممتنع يا رئيس را تعيين نمايد

داردباشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي 



هاي متعاهد ـ حل و فصل اختالفات بين طرف 19ماده

در مواردي كه رئيس بايد توسط دبير كل ديوان دائمي داوري تعيين شود چنانچه دبير كل ديوان ـ 3
دائمي داوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط 

معاون دبير كل ديوان دائمي داوري انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبير كل ديوان دائمي داوري 
نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو 

.ارشد ديوان مذكور كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد

ـ ديوان داوري با رعايت ساير مقرراتي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين رسيدگي و محل 4

.داوري را تعيين خواهد نمود

رأي داوري بايد طبق اين . ـ رأي داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزم االتباع خواهد بود 5
رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ . موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد

.خواهد شد

ـ هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هزينه هاي داور منتخب خود و هزينه هاي نمايندگي خود را در   6
هزينه هاي رئيس ديوان داوري در ارتباط با انجام وظايف او و هزينه هاي . رسيدگي داوري بپردازد

.باقي مانده ديوان داوري بايد به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل شود



خصوصي-داوري در چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي

اختالف حل . 35 ماده

در ارتباط با اجرا يا تعريف و تفسـير ايـن    دو طرفاگر هرگونه اختالفي به هر شكل بين  -35-1
تالش مي كننـد كـه    دو طرفو يا به علت اعتبار، نقض مفاد و فسخ آن بروز كند،  موافقت نامه

ديگر مبني بر وجـود   طرفاز سوي  طرفاز دريافت اطالعيه ي يك  روز) 30( ظرف مدت سي
. چنين اختالفي، اين اختالف را ابتدا به وسيله ي مذاكره ي دوستانه ي دوطرفه حل و فصل كنند

انجام مي شود و در صورتي كه ايـن   دو طرفاين تالش ها به وسيله ي مذاكره بين نمايندگان 
 دو طـرف موضوع را حل و فصل كننـد، هـر يـك از     روز) 30(نمايندگان نتوانند در مدت سي 

ارجاع دهد، مگـر آن   كارشناس، به يك 2-35مي تواند موضوع اختالف را با توجه به مفاد بند 
، بـه  3-35موافقت كنند كه به طور مستقيم اختالف را با توجه بـه مفـاد بنـد     دو طرف كه هر

.داوري ارجاع دهند

طـي   كارشـناس مي تواند تمايل خود را مبني بر ارجاع اختالف به يك  طرف دوهر يك از  -35-2
:ديگر اعالم كند، در اين صورت بر طبق روش زير عمل خواهد شد طرفاطالعيه اي به 



خصوصي-داوري در چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي

اختالف حل . 35 ماده

دو ، كارشـناس پس از صدور اطالعيه ي ارجاع اخـتالف بـه    روز) 15( طي مدت پانزده -35-2-1
از ميان فهرستي كـه يـك    كارشناسي به عنوان شخصبايد در مورد انتخاب و انتصاب  طرف

با حسن  دو طرف. توافق شده است، به توافق برسند طرف دوبين  قطعيت تاريخماه پيش از 
 كارشـناس نيت تالش مي كنند در هر يك از موارد اختالفي به شرح زير در انتخاب و انتصاب 

انتخاب شده، در ارتباط با موضوع مـورد اخـتالف و اتخـاذ تصـميم      كارشناسعمل نمايند تا 
:نهايي و الزام آور اقدام كند

در موارد مربوط به امور فني و مهندسي، انتصاب يك شـركت مهندسـي مسـتقل و     -35-2-1-1
؛طرفدو قبول واجد شرايط و مورد 



واجد شرايط و مـورد قبـول   ) حقوقي/حقيقي(در موارد مربوط به امور مالي و اقتصادي، انتصاب يك مشاور مالي  -35-2-1-2
؛طرف دو

.دوطرفبا تخصص مربوط به اختالف پيش آمده با توافق  كارشناسدر هر مورد ديگري انتصاب يك  -35-2-1-3

مستقل نه يك داور، نظر خـود را در مـورد اخـتالف     كارشناسمشخص شده موظف است به عنوان يك  كارشناس -35-2-2
بخواهد تا اطالعاتي را كه او براي تصميم گيـري الزم دارد در   دو طرفممكن است از  كارشناس. اعالم كند دو طرفبين 

بايد  كارشناس. را اجابت نمايند كارشناسبايد در اسرع وقت اين درخواست  دو طرفدر اين صورت، . اختيارش بگذارند
برسد، نظر كارشناسـي خـود را بـه     طرفو داز انتصابش و يا هر زمان ديگري كه به توافق  روز) 60( ظرف مدت شصت

.اعالم كند دو طرفصورت كتبي به 

را بـين   كارشناسهم زمان با انتخاب كارشناس، نحوه ي تسهيم حق الزحمه ي فرايند حل اختالف از سوي  دو طرف -35-2-3
.يكديگر توافق كنند

به توافق برسند، از اتاق بازرگـاني   روزه) 15( در يك دوره ي پانزده كارشناسنتوانند در مورد انتصاب  دو طرفاگر  -35-2-4
و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري جمهوري اسـالمي ايـران درخواسـت    

.تقبل و پرداخت خواهد شد دو طرفهزينه هاي اين كارشناسي به صورت مساوي از سوي . خواهند كرد كارشناستعيين 

 

الزام آور خواهد بود، مگر آن كه  دوطرفبراي  2-35انتصاب شده طبق فرايند درج شده در اين بند  كارشناسنظر  -35-2-5
ديگر، بـه نظـر    طرف، طي ارسال اطالعيه اي به كارشناسپس از دريافت نظر  روز) 30( ظرف مدت سي دو طرفيكي از 

در اين حالـت نيـز نظـر    . ، اعالم كند3-35اعتراض كند و ارجاع موضوع اختالف به داوري را بر طبق مفاد بند  كارشناس
.الزام آور خواهد بود مگر آن كه نتيجه ي داوري، آن را تغيير داده يا برخالف آن باشد دو طرفهمچنان براي  كارشناس



با مذاكرات دوسـتانه ي دوطرفـه    روز) 30( ، ظرف مدت سي1-35هرگونه اختالفي كه طبق مندرجات بند  -35-3

:حل و فصل نشود، با عنايت به يكي از موارد زير به داوري ارجاع مي گردد تا به روش داوري حل و فصل شود
بر حل و فصل آن به روش داوري توافق كنند؛ دو طرف -35-3-1

مبني بر ارجاع اختالف به  طرفاز ارسال اطالعيه ي يك  روز) 30( ، ظرف مدت سي2-35در مواردي كه طبق مفاد بند  -35-3-2

منصوب نشده باشد؛ كارشناس، هنوز كارشناس

نظر خود را ابراز نكند؛ 2-2-35منصوب شده در مدت درج شده در بند  كارشناس -35-3-3

اعالم نمايد يا آن  كارشناس، با ارسال اطالعيه اي مخالفت خود را با نظر 5-2-35بر اساس مفاد بند  طرف دويكي از  -35-3-4

.را اجرا نكند

بق قوانين داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران و بـه  ط/توسط شوراي عالي فني[  دو طرف اختالف بين

محل داوري تهران است و زبان . ، حل و فصل خواهد گرديد]وسيله ي سه نفر داور كه طبق قوانين داوري مشخص مي شوند

.  داوري نيز فارسي خواهد بود

الزم االجراسـت و در   دو طـرف صادر شود، نهايي و بـراي   3-35هرگونه رأيي كه طبق فرايند داوري تعيين شده در بند  -35-4

بدين وسيله موافقت مي كنند كه  دو طرفعالوه بر آن، . ذي نفع مي تواند به مراجع قضايي رجوع كند طرفصورت عدم اجرا، 

را تا زمـاني كـه    موافقت نامههيچ يك حق شروع يا ادامه ي دعوي يا رسيدگي قضايي در خصوص هر اختالف مربوط به اين 

براي اجرا يا تسهيل در اجراي  طرف دوپس از صدور رأي، . مراحل داوري آن طبق همين ماده در حال رسيدگي است، ندارد

.آن مي توانند به مراجع قضايي مراجعه نمايند

:يا داوري كارشناسدر مدت رسيدگي مورد اختالف از سوي  -35-5

ادامه مي دهند؛ موافقت نامهاجراي تعهدات خود را در اين  شركت و سرمايه پذير -35-5-1

، ادامه مي دهد؛3-26ي سررسيد شده ي خود طبق مفاد بند پرداخت هابه  سرمايه پذير -35-5-2

از اقدام به هرگونه عمل ديگري براي احقاق حق خود در مسئله ي مورد اختالف خودداري خواهند كرد؛ طرف دو -35-5-3

 طـرف  دوبـراي هـر يـك از     موافقت نامـه اين  27بر طبق مفـاد ماده ي  موافقت نامهبا وجود هرگونه داوري، استفاده از حق فسخ 

.محفوظ خواهد بود



حاكم زبان و حاكم مقررات و قوانين -37 ماده

جمهوري اسالمي ايران اسـت و مفـاد    قوانين و مقررات، موافقت نامهحاكم بر اين  قوانين و مقررات -37-1

.تنظيم، اجرا و تفسير مي گردد قوانين و مقرراتطبق اين  موافقت نامهاين 

در مرجـع داوري، تـابع قـانون آيـين دادرسـي       موافقت نامهدر اين  دو طرفرسيدگي به اختالفات  -37-2

.جمهوري اسالمي ايران است

مشمول قانون تشويق و حمايت سـرمايه گـذاري    موافقت نامهبخش سرمايه گذاري خارجي در اين  -37-3

.است) FIPPA(خارجي 

قـوانين و  به صورت كلي يا جزئي با  موافقت نامهاگر مشخص شود كه يك يا تعدادي از شرايط اين  -37-4

 تناقض دارد، اين مسئله بر موافقت نامهمغاير است و يا قابل اجرا نيست و يا اين كه با ديگر شرايط  مقررات

.هيچ تأثيري نخواهد داشت موافقت نامهديگر شرايط 

زبـان  [زبان حاكم . تنظيم و امضاء گرديده است] زبان دوم موافقت نامه[به زبان فارسي و  موافقت نامهاين  -37-5

همه ي مكاتبه ها، ابالغ ها، ارتباط ها، اظهارنظرها و يا ديگر مداركي . مي باشد) ترجيحاً فارسي] (حاكم موافقت نامه

 اسـناد فنـي  همـه ي  . باشد] زبان دوم موافقت نامه[صادر مي شود بايد به زبان فارسي و  موافقت نامهكه طبق اين 

در ) حـل اخـتالف  ( 35رسيدگي به اختالف ها طبق مفاد ماده . باشد] زبان دوم موافقت نامه[بايد به زبان فارسي و 

مراجع حل اختالف بايد به زبان فارسي برگزار شود و هر نوع مستندات آن بايد به زبان فارسي تهيه شـده و  

.يا همراه با ترجمه فارسي باشد



  در دولت كاركنان مداخله منع قانون اساس بر داوري ممنوعيت

دولتي معامالت

  سرمايه يا سهام اكثريت كه شركتهاييو  قانون مشمول حقيقي اشخاص
  (  نمي تواند باشد 7 بند در مندرج شركت هاي به متعلق آنها منافع يا

  مالي يا حقوق مي دهند كه انجام خدمتي مقابل در كه اين از اعم
  انجام رايگان و افتخاري طور به را خدمت كه آن يا دارند دريافت

  يا يا مجلسين دولت با دعاوي در داوري يا معامالت در )دهند
 بند در مذكور مؤسسات يا و آنها به وابسته دستگاههاي يا شهرداريها

  در مزبور دعاوي كه اين از اعم نمايند شركت ماده اين 6 و 4
 باشد نشده يا شده مطرح مراجع قانوني



حاكم  كيفري عمومي مقررات

 بر حاكم  عمومي مقررات خصوصي و عمومي مشاركت امور در
 كاركنان مداخله منع قانون رعايت همچون دولتي معامالت

  نفوذ ،اعمال كيفري دولتي،تدليس معامالت در ،تباني دولت
 قانون در مصرح موارد ساير يا حق،رشاءوارتشاءو برخالف

 سوء همچون فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء
  و فعل با تطبيق صورت در موارد ساير و اطالعات از استفاده

  و ها پروژه ويا طرح واگذاري در نظر مورد فعل ترك يا
.است حاكم خصوصي بخش مشاركت



با تشكر از حسن توجه شما

نادر همايوني

كارشناس سازمان برنامه و بودجه كشور


