
 
 

 انجمن شركت های مهندسی و پیمانکاری آئین نامه داوری مركز داوری 

 نفت و گاز و پتروشیمی )اپک(

  

 فصل یکم : كلیات

كه به موجب اساسنامه مصوب  انجمن شركت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی  مركز داوری      -١ماده  

تشكیل شده است در مواردی كه حل اختالف به آن مركز ارجاع می شود مطابق مقررات این آئین    انجمن اپکهیات مدیره    ......

 نامه و اساسنامه مركز داوری رسیدگی خواهد كرد. 

در داوری های بین المللی رسیدگی مركز عالوه بر مقررات این آئین نامه تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب    -  ٢ماده   

 می باشد. ١٣٧٩وری های داخلی تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب و در دا  ١٣٧٦

و این آئین نامه , داوری بین المللی عبارت است از اینكه یكی از    انجمنبه منظور اعمال مقررات اساسنامه مركز     -٣ماده  

 ن تبعه ایران نباشد. سایر موارد داوری داخلی محسوب می شود. طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایرا

 فصل دوم: تعاریف  

نامه به معنای مركز داوری      -٤ماده    آئین  این  انجمن شركت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و  ))مركز (( در 

 می باشد.پتروشیمی  

 است كه زیرنظر مركز تشكیل می شود. ))مرجع داوری(( به معنای مرجع متشكل از یک یا چند داور   -٥ماده 

 ))خواهان (( به معنای یک یا چند خواهان و ))خوانده(( به معنای یک یا چند خوانده است.  -٦ماده 

 فصل سوم: ابالغ ها, مراسالت و مواعد زمانی:  

آنها باید به تعداد طرف    م به ض عوا تسلیم می كند و نیز اسناد منكلیه لوایح و درخواست هائی كه هر یک از طرفین د  - ٧ماده  

یک نسخه از كلیه مكاتباتی كه مرجع    ،ر در دبیرخانه مركز باقی می ماند نسخه اخی  ،ها به عالوه یک نسخه باشد های دعوا و داور

 داوری با طرفین دعوا انجام می دهد نیز باید به دبیرخانه مركز تسلیم شود. 



  

به    ١٣٧٩در داوری های داخلی ابالغ اوراق از طرف دبیرخانه مركز مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب      -٨ماده  

 داوری طریق خاصی برای ابالغ رای داور پیش بینی كرده باشند. عمل خواهد آمد مگر اینكه طرفین در قرارداد 

در داوری های بین المللی ابالغ اوراق و آراء به تشخیص دبیرخانه مركز یا مرجع داوری میتواند از طریق تحویل در     -٩ماده   

از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط  قبال رسید, پست سفارشی , پست سریع السیر , دورنگار, تلكس , تلگرام یا سایر طرق ارتباط  

سابقه ارسال باشد انجام گیرد. تاریخ ابالغ تاریخی است كه اوراق توسط مخاطب یا نماینده او دریافت می شود. در صورتی كه  

ی  ابالغ از طریق وسایل ارتباط از راه دور باشد, تاریخ ابالغ تاریخی است كه عرفاً اوراق از سوی مخاطب دریافت شده محسوب م 

 شود.

از ابالغ در كشوری كه    از تاریخ ابالغ شروع می شود اگر روز بعد   مواعد زمانی مذكور در این آئین نامه از روز بعد     -١٠ماده   

ابالغ در آنجا صورت می گیرد تعطیل رسمی یا روز غیركاری باشد مهلت از اولین روز بعد از تعطیل یا روز غیركاری آغاز خواهد 

ایام غیركاری داخل در مهلت جزو مهلت محسوب می شود اگر آخرین روز مهلت در كشوری كه ابالغ در    شد تعطیالت رسمی و 

 از آن منقضی خواهد شد. آنجا صورت گرفته است روز تعطیل یا غیركاری باشد مهلت در پایان اولین روز بعد 

 فصل چهارم: شروع داوری 

بق مقررات این آئین نامه رسیدگی نماید باید درخواست رسیدگی را به  طرفی كه می خواهد مركز به اختالف او مطا   -١١ماده  

دبیرخانه مركز تسلیم كند دبیرخانه باید در قبال اخذ درخواست داوری رسیدی مشتمل بر نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده  

 و همچنین تاریخ دریافت درخواست به خواهان تسلیم كند.

 حاوی نكات ذیل باشد: درخواست داوری باید   -١٢ماده 

 تقاضای ارجاع اختالف به داوری   -الف 

 نام و نام خانوادگی , نام پدر و نشانی اقامتگاه هریک از طرفین   -ب

 توضیح ماهیت اختالف و نیز اوضاع و احوالی كه منجر به بروز اختالف شده است   -پ

 تعیین مبلغ خواسته بنظر خواهان   -ج

 شرط داوری یا موافقت نامه داوری   -د

 قبول صالحیت داوری كه مركز از بین فهرست داوران تخصصی تعیین خواهد كرد.  -ه 



  

این آئین نامه به تعداد نسخ الزم تنظیم و به دبیرخانه    ٧خواهان باید درخواست داوری و ضمایم آنرا مطابق ماده     -١٣ماده  

رخواست مطابق قواعد راجع به تعیین هزینه های  مركز تقدیم كند خواهان باید هزینه های اداری مركز را نیز در موقع تقدیم د

 داوری مركز كه در تاریخ تقدیم درخواست الزم االجرا می باشد به دبیرخانه پرداخت كند.

آئین نامه را در موقع تقدیم درخواست رعایت نكرده باشد دبیرخانه مركز با صدور    ١٢چنانچه خواهان مفاد ماده      -١٤ماده  

ای را به منظور رعایت مفاد ماده مذكور به خواهان اعطاء می كند در صورتی كه خواهان در مهلت مقرر  اخطاریه مهلت ده روزه 

آئین نامه را انجام ندهد دبیرخانه مركز درخواست خواهان را رد كرده و پرونده را بایگانی خواهد نمود.    ١٢تكالیف مندرج در ماده  

 د درخواست از سوی خواهان نمی باشد.رد درخواست از سوی دبیرخانه مركز مانع طرح مجد 

دبیرخانه مركز پس از دریافت درخواست داوری و ضمایم آن و همچنین وصول هزینه های مقرر نسخه ای از آن را    -  ١٥ماده  

 جهت )) پاسخ به درخواست داوری(( به خوانده یا خواندگان با پست سفارشی ابالغ خواهد كرد. 

درخواست داوری راجع به رابطه حقوقی باشد كه قبالً اختالف دیگری در مورد همان رابطه    چنانچه اختالف موضوع   -  ١٦ماده   

مركز میتواند به درخواست هریک از    مدیرههیات    ،ن آئین نامه در مركز طرح شده استبین همان طرفین مطابق مقررات ای

تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوری واحدی  طرفین ادعای مطروحه در درخواست داوری جدید را در داوری سابق ادغام كرده  

مركز آنرا تصویب ننموده    مدیرهرسیدگی شود. مشروط بر اینكه در داوری سابق هنوز قرارنامه داوری امضاء نشده و یا هیات  

 شد.این آئین نامه می با ٥٤باشد. در غیراین صورت ادغام ادعاهای جدید در داوری سابق منوط به رعایت مفاد ماده  

 فصل پنجم: پاسخ به درخواست داوری و دعوای تقابل 

پاسخ خوانده    ، آنرا به دبیرخانه مركز تسلیم كند خوانده باید ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ درخواست داوری پاسخ     -١٧ماده   

 باید حاوی نكات ذیل باشد:

 نام و نام خانوادگی و نشانی اقامتگاه خوانده  -الف

 ورد ماهیت اختالف و اوضاع و احوالی كه منجر به بروز اختالف شده استاظهار نظر در م -ب 

 پاسخ به خواسته خواهان -ج 

 چنانچه داوری مطابق مقررات آئین نامه بین المللی باشد اظهار نظر در باره قانون حاكم و زبان داوری.  -د 

اظهارنظر در مورد تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها و همچنین معرفی داور اختصاصی خود از بین فهرست تخصصی داوران    -هـ  

 مركز. 



دبیرخانه می تواند به درخواست خوانده مهلت ارائه پاسخ را تمدید كند مشروط بر اینكه خوانده ضمن تقاضای      -١٨ماده   

نحوه انتخاب آنها اظهار نظر كرده و در صورت لزوم داور اختصاصی خود را نیز مطابق مقررات    تمدید مهلت در باره تعداد داوران و 

 این آئین نامه معرفی كند , در غیر اینصورت دبیرخانه مركز مطابق مقررات این آئین نامه اقدام خواهد كرد. 

 به دبیرخانه مركز تقدیم شود.  آئین نامه به تعداد الزم تنظیم و  ٧پاسخ خوانده باید مطابق ماده    -١٩ماده  

 دبیرخانه مركز باید یک نسخه از پاسخ خوانده و ضمایم آن را به خواهان ابالغ كند.   -٢٠ماده  

هرگونه ادعای متقابل خوانده باید همراه با پاسخ به درخواست داوری مطرح گردد پاسخ به درخواست داوری باید      -٢١ماده   

 حاوی نكات ذیل باشد.

 ضیح ماهیت اختالف و اوضاع و احوالی كه منجر به ادعای متقابل شده است .تو   - الف

 تعیین خواسته متقابل و در صورت امكان تقویم آن  -ب 

خواهان باید ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ دعوی متقابل پاسخ خود را به دبیرخانه مركز تسلیم كند. دبیرخانه می    - ٢٢ماده  

 ضای خواهان تمدید كند. تواند این مهلت را به تقا

 فصل ششم: آثار موافقت نامه داوری  

رسیدگی طبق مقررات الزم االجرا در زمان    ، تالف به مركز داوری ارجاع می شوددر كلیه مواردی كه رسیدگی به اخ   - ٢٣ماده   

 درخواست داوری به عمل خواهد آمد.

مركز    مدیرهدر صورتی كه هیات    ،آئین نامه امتناع كند   ١٨بق ماده  چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطا    -٢٤ماده   

  مدیره بدون اینكه تصمیم هیات    ،داوری ادامه خواهد یافت  ،ه داوری بین طرفین منعقد شده استاحراز كند كه ظاهراً موافقت نام

در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد مرجع داوری گردد.  

مركز وجود ظاهری موافقت    مدیره باره صالحیت با مرجع داوری است چنانچه هیات  رگونه تصمیم نهائی دردر این صورت اتخاذ ه

در این صورت هریک از    ،خانه مركز به طرفین ابالغ می شودامكان ادامه داوری از طرف دبیرنامه داوری را احراز نكند عدم  

 طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صالحیتدار تقاضا كند.

عتبار یا حوزه  د موافقت نامه داوری , اچنانچه هر یک از طرفین دعوا قبل از تشكیل مرجع داوری نسبت به وجو    -٢٥ماده   

بدون اینكه تصمیم هیات    ،مركز داوری خواهد بود  مدیرهتصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با هیات    ،شمول آن ایراد كند 

از    عدم امكان ادامه داوری  ،ایراد را وارد تشخیص دهد   مدیره. درصورتی كه هیات  ع طرح ایراد نزد مرجع داوری باشد مان   مدیره

در این صورت هریک از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان    ، خانه مركز به طرفین ابالغ می شودطرف دبیر

 ایراد را از دادگاه صالحیتدار تقاضا كند.



مرجع داوری می تواند    ، آن مانع جریان داوری نخواهد بود  عدم شركت طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل    -٢٦ماده  

 بادرت به صدور رای نماید.با ادامه رسیدگی بر اساس مدارك موجود م

ادعای فقدان یا بی اعتباری قرارداد اصلی رافع صالحیت مرجع داوری نیست مشروط براینكه مرجع داوری اعتبار    -  ٢٧ماده   

موافقت نامه داوری را احراز كند, حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد مرجع داوری می تواند در باره حقوق  

 یدگی كرده و نسبت به ادعاها و ایرادات آنها اتخاذ تصمیم كند.طرفین رس 

 فصل هفتم: مرجع داوری  

 داور باید مستقل از طرفین باشد و در طول داوری نیز استقالل خود را حفظ كند. - ٢٨ماده 

مركز    مدیرهسط هیات  شخصی كه قراراست به عنوان داور انتخاب شود باید قبل از انتخاب یا تایید انتخاب او تو   - ٢٩ماده   

اعالمیه مكتوبی مبنی بر استقالل خود امضاء كند وی مكلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی را كه ممكن است طرفین را  

نسبت به استقالل او دچار تردیدكند به دبیرخانه مركز اعالم نماید دبیرخانه این اطالعات را به صورت كتبی به طرفین اطالع  

 .ا جهت اظهار نظر آنها تعیین می كند داده و مهلتی ر

آئین نامه را كه در جریان داوری حادث    ٢٨داور مكلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی از نوع مذكور در ماده     - ٣٠ماده   

 شود فوراً به صورت مكتوب به دبیرخانه مركز و طرفین اعالم كند.

جرح یا تعویض داور قطعی است هیات مكلف به اعالم دالیل    ،تائید   ، مركز در مورد انتخاب  مدیرهتصمیم هیات      -٣١ماده   

 تصمیم خود نمی باشد.

 از قبول سمت وظایف خود را مطابق مقررات این آئین نامه انجام دهد.  داور مكلف است بعد   -٣٢ماده  

تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختالف است در صورت عدم تعیین دعوی به داوری واحد منتخب مركز ارجاع      -٣٣ماده   

 خواهد شد. 

چنانچه طرفین توافق كرده باشند كه داور منفرد به اختالفات رسیدگی كند باید با توافق داور منفرد را از میان     -٣٤ماده  

 مركز معرفی كنند.  مدیرهبه منظور تائید به هیات  صی مركز انتخاب كرده واسامی مندرج در فهرست های دوران تخص

روز از تاریخ ابالغ درخواست داوری به خوانده در مورد انتخاب داور منفرد به توافق    ٢٠در صورتی كه طرفین نتوانند ظرف   

 مركز به تقاضای دبیرخانه داور منفرد را تعیین خواهد كرد.  مدیره برسند، هیات 

درمواردی كه باید سه داور به اختالف رسیدگی كنند هر یک از خواهان و خوانده حسب مورد باید ضمن درخواست    ـ٣٥ده  ما 

داوری یا پاسخ به آن داور اختصاصی خود را از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مركز انتخاب كرده و به منظور  



روز از تاریخ ابالغ درخواست داوری به خوانده    ٢٠ر یک از طرفین ظرف مدت  مركز معرفی كنند چنانچه ه  مدیرهتایید به هیات  

مركز خواهد بود انتخاب    مدیره نصب داور طرف یا طرفین مستنكف با هیات    ، تعیین و قبولی وی را تحصیل نكند   داور خود را

ظرف بیست روز از تاریخ انتخاب در مورد  داور ثالث )سرداور( با داوران اختصاصی می باشد در صورتی كه داوران منتخب نتوانند  

مركز به    مدیرهسرداور از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مركز توافق كرده و قبولی وی را تحصیل كنند هیات  

 درخواست دبیرخانه داور ثالث را تعیین خواهد كرد. 

منتخب مهلت مناسبی عالوه بر مهلت های مقرر در    دبیركل مركز می تواند به تقاضای خواهان، خوانده یا داوران    -٣٦ماده   

 به منظور انتخاب داوران اختصاصی یا سرداور به آنها اعطاء كند. ٣٤ماده  

شند و اختالف هم باید به هیات داوری سه  عم از خواهان یا خوانده متعدد بادر مواردی كه هر یک از طرفین دعوا ا   -٣٧ماده   

مركز معرفی    مدیره نفره ارجاع شود خواهان های متعدد باید متفقاً یک داور و خواندگان متعدد نیز یک داور برای تایید به هیات  

  مدیره هیات داور خود را انتخاب و معرفی نكنند   ٣٤نمایند در صورتی كه خواهان یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده 

 مركز همه اعضای مرجع داوری را منصوب و یكی از ایشان را به عنوان رئیس هیات تعیین می نماید. 

 فصل هشتم : نصب و تایید داور  

مركز در تائید یا نصب داور باید كلیه شرایط قانونی مقرر برای تصدی سمت داوری و همچنین در    مدیرههیات     -٣٨ماده   

 . ت این آئین نامه را در نظر بگیردی شخص برای اداره داوری مطابق مقررادسترس بودن و توانای

دبیركل مركز نیز می تواند اشخاصی را كه توسط طرفین یا داوران منتخب طرفین به عنوان داور منفرد، اختصاصی   -٣٩ماده  

خود را بدون هیچ قید و شرط صادر و   یا سرداور معرفی می شوند تایید نماید مشروط بر اینكه داور مزبور اعالمیه مستقل بودن

تسلیم كرده باشد یا اگر اعالمیه او حاوی قید و شرط است مورد اعتراض واقع نشده باشد، تایید دبیركل در این قبیل موارد باید  

ختصاصی  مركز گزارش شود اگر نظر دبیركل عدم تایید شخصی باشد كه به عنوان داور منفرد، ا  مدیرهبه اولین جلسه بعدی هیات  

 مركز ارجاع خواهد شد .  مدیره یا سرداور معرفی شده است موضوع به هیات 

 فصل نهم : جرح داوران   

داور در صورتی قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقالل     -٤٠ماده   

 ین بوده است نباشد . او شود و یا اینكه واجد اوصافی كه مورد توافق و نظر طرف

طرفی كه قصد جرح داور را دارد باید ظرف پانزده روز از تاریخ تشكیل مرجع داوری یا اطالع از هر گونه اوضاع و    -  ٤١ماده   

دبیرخانه باید بالفاصله جرح و دالیل   ،ه ای به دبیرخانه مركز اعالم كند احوالی كه سبب جرح می باشد دالیل جرح را طی الیح 

. چنانچه داور مورد جرح ، دالیل جرح را نپذیرد طرفی كه داور  در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند   . داور آنرا به داور اطالع دهد 



مركز داوری اتخاذ تصمیم در    مدیرهروز پس از ابالغ تصمیم راجع به رد جرح از هیات    ٢٠را جرح كرده است می تواند ظرف  

 مورد جرح را درخواست كند . 

ا  مركز قبل از تصمیم گیری در مورد جرح باید از طریق دبیرخانه به داور یا داوران مورد جرح، طرف ی  مدیرههیات    -  ٤٢ه  ماد

ء هیات داوری امكان اظهار نظر كتبی ظرف مهلت مناسب را اعطاء كرده باشد اظهار نظرهای  طرف های مقابل و نیز سایر اعضا

 . یه طرف ها و داوران ابالغ می شودجرح به كل كتبی هر یک از طرفین و داوران در مورد 

 فصل دهم: تعیین جانشین  

قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایف خود    اگر داور به موجب قانون یا عمالً   -  ٤٣ماده   

مذكور بین طرفین اختالف باشد هر یک از آنها  چنانچه در تحقق موارد    .نباشد مسئولیت وی خاتمه می یابد   بدون تاخیر موجه 

 مركز درخواست كند كه در مورد ختم ماموریت داور مزبور تصمیم گیری كند .  مدیره می تواند از هیات  

هر گاه ماموریت یک داور به هر دلیلی خاتمه یابد داور جانشین مطابق مقررات حاكم بر تعیین داوری كه مامورین    -٤٤ماده  

 افته است تعیین می شود . وی خاتمه ی

مركز پس از كسب نظر طرفین در مورد تجدید یا عدم    مدیره بعد از تكمیل و تشكیل مرجع داوری جدید هیات    -  ٤٥ماده   

 تجدید رسیدگی های قبلی نزد مرجع داوری جدید اتخاذ تصمیم خواهد كرد . 

 فصل یازدهم : رسیدگی  

دبیرخانه مركز پس از تشكیل مرجع داوری پرونده را به آن تسلیم می كند مشروط بر اینكه پیش پرداخت هزینه    -  ٤٦ماده  

 ها كه دبیرخانه در این مقطع مطالبه كرده است پرداخت شده باشد .

للی یا مقررات  رسیدگی مراجع داوری مركز تابع مقررات این آئین نامه و حسب مورد قانون داوری تجاری بین الم    -٤٧ماده  

، در مواردی كه مقررات فوق حكمی ندارند رسیدگی تابع قواعدی است كه طرفین  قانون آئین دادرسی مدنی می باشد   باب هفتم

تعیین می كنند چنانچه طرفین قواعدی تعیین نكرده باشند رسیدگی تابع مقرراتی خواهد بود كه مرجع داوری تعیین می كند  

. 

اید در كلیه دعاوی منصفانه و بی طرفانه عمل كند و اطمینان حاصل كند كه هر یک از طرف ها از  مرجع داوری ب   -٤٨ماده  

 فرصت معقولی برای طرح ادعاها و دفاعیات خود برخوردار شده اند.

  مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین جلسات شور، استماع یا بازرسی اموال یا اسناد مدارك را در هر    -٤٩ماده   

 محلی كه خود مقتضی بداند تشكیل دهد ، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند . 



مرجع داوری باید بعد از تحویل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و یا با حضور طرفین      -٥٠ماده   

 شد :قرارنامه داوری تنظیم كند قرارنامه داوری باید حاوی نكات ذیل با

 نام و مشخصات كامل طرفین - الف 

 نشانی اقامتگاه طرفین كه در طول داوری كلیه اوراق باید به آنجا ابالغ شود   -ب

 خالصه ای از ادعاهای طرفین و خواسته هر یک از آنها و در صورت امكان تقویم خواسته های متداعیین .   -ج

 وران اسم و مشخصات كامل و نشانی اقامتگاه داور یا دا   -د

 محل داوری  -هـ 

 تعیین قانون ماهوی و شكلی حاكم ) در داوری های بین المللی (   -و

 قرار نامه داوری باید به امضا طرفین دعوا و داور یا داوران برسد . ـ ٥١ماده  

خانه مركز تسلیم  یم و به دبیرمرجع داوری باید ظرف ده روز از تاریخ تحویل گرفتن پرونده قرارنامه داوری را تنظ  -  ٥٢ماده   

 . دبیركل مركز می تواند این مهلت را به تقاضای موجه مرجع داوری و یا در صورت ضرورت به صالحدید خود تمدید كند.كند 

چنانچه یكی از طرفین اختالف از مشاركت در تنظیم قرار نامه داوری یا امضا آن خودداری كند مرجع داوری باید    -   ٥٣ماده  

 داوری ادامه می یابد.   مدیره. با تصویب قرارنامه داوری از سوی هیات مركز تسلیم كند   مدیرهب به هیات قرارنامه را جهت تصوی

مرجع داوری باید هنگام تنظیم قرارنامه داوری و یا بالفاصله بعد از تنظیم آن پس از مشورت با طرفین برنامه زمان   - ٥٤ماده 

د مذكور را برای  . دبیرخانه باید یک نسخه از سنیم و به دبیرخانه مركز تسلیم كند بندی شده داوری را طی سند جداگانه ای تنظ

 غییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و دبیرخانه مركز اطالع داده شود . . هر گونه اصالح و تطرفین ارسال كند 

مركز هیچ یک از طرفین دعوا نمی تواند ادعای    مدیره پس از امضا قرارنامه داوری یا تصویب آن از سوی هیات    -  ٥٥ماده   

، مقطع  توجه به ماهیت ادعاهای جدید ی با  . مگر اینكه مرجع داوردعای مندرج در سند مذكور طرح كند جدیدی به غیر از ا

 زمانی داوری و سایر اوضاع و احوال نظر به طرح آن را بدهد .

مرجع داوری می تواند پس از بررسی لوایح كتبی و اسناد طرفین برای استماع اظهارات شفاهی آنها جلسه تشكیل      -٥٦ماده 

جلسه نماید برگزاری جلسه برای یک مرتبه الزامی است    تشكیل دهد. چنانچه یكی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشكیل

 مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند . 



مرجع داوری باید قبل از تشكیل جلسه از طریق دبیرخانه مركز تاریخ ، زمان و مكان تشكیل جلسه را با ابالغ      -٥٧ماده   

 قل پنج روز پس از تاریخ ابالغ اخطاریه به طرفین باشد.اخطاریه به طرفین اعالم كند تاریخ ، جلسه باید حدا

در صورتی كه یكی از طرفین علی رغم ابالغ اخطاریه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوری می تواند     -٥٨ماده   

 بدون تجدید جلسه به رسیدگی ادامه دهد . 

گستری در جلسه حاضر شوند طرفین می توانند حداكثر با دو  طرفین دعوا می توانند شخصاً یا با تعیین وكیل داد   -٥٩ماده  

 مشاور در جلسه حاضر گردند .

اداره جلسات با مرجع داوری است اشخاص فاقد سمت در داوری نمی توانند در جلسه حاضر شوند مگر با رضایت    -  ٦٠ماده   

 متداعیین و اجازه مرجع داوری

 ای صدور و ابالغ ر ، فصل دوازدهم : ختم رسیدگی

مرجع داوری پس از اینكه احراز كرد طرفین از فرصت كافی برای ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسیدگی    -  ٦١ماده   

را اعالم می كند پس از ختم رسیدگی هیچ الیحه، استدالل یا دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست مگر به تقاضای مرجع  

 داوری و یا با اجازه آن . 

باید پس از اعالم ختم رسیدگی تاریخ تقریبی تنظیم پیش نویس رای را با رعایت مفاد قوانین حاكم  مرجع داوری    - ٦٢ماده   

 . هر گونه تعویق و تاخیر در این تاریخ باید به دبیرخانه مركز اعالم گردد. ین و به دبیرخانه مركز اعالم كند بر داوری تعی

 دستور مرجع داوری در موارد زیر خاتمه می یابد . رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب  -  ٦٣ماده  

 استرداد دعوا توسط خواهان  -  ١

 عدم مكان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص مرجع داوری   -٢

 توافق طرفین در ختم رسیدگی  -٣

ماه از تاریخ ابالغ موضوع داوری به داور یا تمام داوران رای نهایی   ٣در داوری های داخلی مرجع داوری باید ظرف   -٦٤ماده  

 خود را صادر كند مگر اینكه طرفین با توافق مدت را تمدید كنند . 

ی به خوانده رای نهایی خود  ماه از تاریخ ابالغ درخواست داور  ٣در داوری های بین المللی مرجع داوری باید ظرف      -٦٥ماده   

 را صادر كند مگر اینكه طرفین با توافق مدت را تمدید كنند .

 رای مرجع داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حكم باشد .   -٦٦ماده 



كه  در مواری كه مرجع داوری مركب از بیش از یک داور است رای داوری باید با اكثریت آرا صادر شود مگر این    -٦٧ماده   

 طرفین بنحو دیگری توافق كرده باشند .

مرجع داوری باید قبل از امضاء رای پیش نویس آن را به دبیرخانه مركز تسلیم كند پیش نویس رای باید به تایید    -٦٨ماده  

صورت    یكی از وكالی دادگستری كه به عنوان مشاور داوران توسط دبیرخانه به مرجع داوری معرفی شده است، رسیده باشد. در 

 خواهد بود.  مدیرهاختالف نظر بین داور و مشاور تصویب رای در صالحیت هیات 

 پس از صدور رای دبیرخانه مركز باید یک نسخه از آن را به طرفین ابالغ كند.  -٦٩ماده  

ینه نسخ اضافی نسخه اصلی رای در دبیرخانه مركز بایگانی می شود طرفین دعوا هر زمان می توانند با پرداخت هز  -٧٠ماده  

 از رای را كه توسط دبیرخانه مركز تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت كنند.

نگارش و یا    ، رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه  در داوری های داخلی مرجع داوری می تواند تا انقضاء مدت داوری     -٧١ماده   

المللی اصالح یا تفسیر رای به ابتكار مرجع داوری باید ظرف سی روز  اشتباهات مشابه در رای را اصالح كند در داوری های بین  

از تاریخ صدور رای به عمل آید در هر صورت مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای اصالحی پیش نویس آنرا جهت  

 تائید به دبیرخانه مركز تسلیم كند. 

می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ رای درخواست اصالح یا تفسیر    در داوری های بین المللی هر یک از طرفین   -   ٧٢ماده   

آئین نامه به تعداد كافی باشد مرجع داوری   ٧رای را به دبیرخانه مركز تسلیم كنند درخواست تفسیر یا اصالح باید مطابق ماده  

 باید ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا اتخاذ تصمیم كند .

باید ضمن ابالغ یک نسخه از درخواست تفسیر یا اصالح به طرف مقابل مهلتی را به منظور اظهار نظر  مرجع داوری    -  ٧٣ماده   

 به وی اعطاء كند. 

روز از تاریخ صدور رای اصالحی یا تفسیری پیش نویس آنرا جهت تایید به دبیرخانه    ٢٠مرجع داوری باید ظرف    -  ٧٤ماده   

 مركز تسلیم كند . 

داخلی هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رای درخواست اصالح رای را به   در داوری های   -   ٧٥ماده   

آئین نامه به تعداد كافی باشد مرجع داوری باید ظرف بیست    ٧دبیرخانه مركز تسلیم كنند درخواست اصالح باید مطابق ماده  

 در این مورد نیز الزم الرعایه است .  ٧٣  و ٧٢روز از تاریخ تسلیم تقاضا، اتخاذ تصمیم كند. مفاد مواد  

این آئین    ٦٩ -   ٦٦ -   ٦٥رای اصالحی و تفسیری باید مطابق مقررات این آئین نامه به طرفین ابالغ شود مفاد مواد   -٧٦ماده  

 نامه در مورد آراء اصالحی و تفسیری نیز الزم الرعایه می باشد .

 فصل سیزدهم : هزینه ها



درخواست دبیرخانه باید در موقع تقدیم تقاضا نامه داوری مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت هزینه  خواهان به    -  ٧٧ماده   

 ها به منظور تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری بپردازد . 

داوری اعم از حق  دبیر كل مركز در اولین فرصت ممكن بعد از وصول درخواست داوری باید مجموع مبلغ هزینه    -٧٨ماده  

در داوری هایی كه دعوی متقابل از سوی    .ه ادعای اصلی و متقابل تعیین كند الزحمه داوران و هزینه های اداری مركز را نسبت ب 

 خوانده اقامه شده است دبیرخانه می تواند هزینه ادعای اصلی و تقابل را به صورت جداگانه تعیین كند.

ری به تساوی بر عهده طرفین است مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند . مبلغ  پرداخت هزینه های داو   -٧٩ماده   

 های داوری منظور خواهد شد. ه است بابت سهم او از مبلغ هزینهانجام داد ٧٦پرداخت اولیه ای كه خواهان به موجب ماده  

می تواند پس از مشورت با مرجع داوری    در صورتی كه طرفین از پرداخت هزینه داوری امتناع كنند دبیركل مركز   -٨٠ماده  

رسیدگی را متوقف سازد پس از توقف رسیدگی دبیركل باید مهلتی كه كمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزینه ها به  

 .د ت به منزله استرداد دعوی اصلی یا متقابل می باش كند عدم پرداخت هزینه در این مد طرفین اعطاء

هر یک از طرفین دعوا می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم طرف مقابل ازهزینه داوری را تأدیه كند    -  ٨١ماده  

. 

مركز را بر اساس   مركز باید به پیشنهاد دبیركل مركز جدول هزینه های اداری و حق الزحمه داوران  مدیرههیات    -  ٨٢ماده   

 ارزش خواسته تصویب كند ارقام مندرج در جداول مذكور قابل تغییر است.

مركز به پیشنهاد دبیركل مبلغ حق الثبت درخواست داوری را كه خواهان در موقع تقدیم درخواست    مدیره هیات   -   ٨٣ماده   

 داوری بابت هزینه اداری مركز باید تادیه كند، تعیین خواهد كرد. 

حق الزحمه داوران و هزینه های اداری هر داوری بر اساس جداول مورد اجرا در تاریخ ثبت درخواست داوری    -  ٨٤  ماده  

 خواهان تعیین می شود . 

 میزان هزینه های داوری و نحوه پرداخت آن باید در رای نهایی مرجع داوری قید شود.  - ٨٥ماده  

ماده    ٨٥در  .....  قانون اساسنامه مركز داوری مصوب    مواد نامه داخلی مركز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات، در اجرای  این آیین  

شركت های مهندسی  مدیره انجمن به تصویب هیأت  .....  هیأت مدیره مركز داوری تهیه و تأیید شد و در تاریخ ..... در جلسه 

 .رسید   )اپک(و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی


