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شیوه نامه مرکز داوری کانون وکالی دادگستری مازندران
فصل یکم -کلیات

ماده -1مرکز داوری کانون وکالی دادگستری مازندران به موجب تصمیم مورخ  9911/4/91هیأت مدیره کانون
وکالی دادگستری مازندران تأسیس و در مواردی که موظف به انجام داوری می گردد  ،مطابق قوانین موضوعه و
مقررات این شیوه نامه به اختالفات داخلی یا بین المللی رسیدگی خواهد کرد.
تبصره  -1مقر مرکز داوری در شهر ساری است.
تبصره  -2کلیه اجزاء کانون وکالی دادگستری مازندران و داور یا داوران منتخب و منتصب ،مکلف به تبعیت از
این شیوه نامه می باشند.
ماده  -2رسیدگی مرجع داوری تابع مقررات این شیوه نامه و حسب مورد تابع قانون داوری تجاری بین المللی
مصوب 9931و در موارد سکوت شیوه نامه ،مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی می باشدد ،در مدواردی
که مقررات فوق نسبت به موضوع مطروحه حکمی ندارد ،رسیدگی تدابع قواعدد و الدول کلدی حقدوقی و عدر
مرتبط بنا بر تشخیص مرجع داوری خواهد بود و در هر حال مرجع داوری نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا
ابهام یا اجمال مقررات از رسیدگی و لدور رأی امتناع ورزد.
ماده  -3اختالفات حقوقی در امور حرفه ای میان اجزاء بخش خاص اقتصادی با یکدیگر یا با اشخاص حقیقدی
یا حقوقی ثالث که رسیدگی به آن ها بر اساس درخواست طدرفین اخدتال یدا نهادهدای تخصصدی بیدربط یدا
دادگاه های دادگستری به مرکز داوری ارجاع می گردد ،با لحاظ قواعد حقوقی خاص مربوط به همان بخش ها و
مقررات اساسنامه ای و سایر قوانین مرتبط و این شیوه نامه به انجام می رسد.
فصل دوم :اصطالحات و تعاریف

ماده -4الطالحات و عبارات مندرج در این شیوه نامه در معانی مشروح بیل به کار می رود:
« - 9داوری» به معنای رسیدگی و حل و فصل اختال میان کلیه اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ایرانی
یا غیر ایرانی نزد مرکز داوری کانون وکالی دادگستری مازندران است که حسب مورد ،طرفین اخدتال
به موجب قانون ،رأی یا تصمیم محاکم دادگستری یا اساسنامه خود مکلف یا متقاضی ارجاع دعاوی یدا
اختالفات حقوقی به مرکز داوری می باشند یا بر مبنای قرارداد و شرط ضمن عقد یا توافدق بعددی بده
داوری ارجاع نموده اند.
« - 2خواهان» شخصی است که درخواست داوری را نزد مرکز داوری طرح می کند و خوانده شخصی است
که طر درخواست داوری قرار می گیرد.
« - 9الحاب دعوا» هر شخص حقیقی یا حقوقی که در این مرکدز ،درخواسدت داوری را طدرح یدا خواندده
داوری قرار گرفته و یا به عنوان اشخاص ثالث وارد یا به داوری جلب شده باشند.
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« - 4کانون وکال» عبارت است از کانون وکالی دادگستری مازندران.
« - 5داور» فرد یا افراد بیصالح منتخب مرکز داوری کانون وکال برای انجام داوری موضوع ایدن مقدررات از
بین وکالی شاغل یا بازنشسته می باشد .در مواردی که موضوع به هیأت داوری ارجاع می شود ،رئدیس
مرکز یکی از داوران منتخب را به عنوان سرداور تعیین می نماید.
« - 1شخص ثالث» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که حسب مورد و بر اساس روابط تجاری یا
شغلی مشروع ،طر یا بینفع مبادالت ،معامالت ،تعامالت ،حق و تکلیف در رابطه با هر یک از الحاب
اللی دعوا ،وارد و یا جلب به رسیدگی داوری می شود.
« - 3موافقتنامه داوری» هرگونه توافقی است که به موجدب آن طدرفین ،حدل و فصدل تمدام یدا بعزدی از
اختالفات خود را که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین ،اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجدود
آمده یا ممکن است در آینده حادث شود به داوری این مرکز محول می نماید.
تبصره -1در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه یا قرداد مورد عمل خود ،داوری موضوع این مقدررات
را پذیرفته اند ،مندرجات اساسنامه یا قرارداد آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسدوب مدی شدود.
تبصره -2ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متزمن شرط داوری باشد ،به منزله موافقتنامه داوری است.
« -8مرکز» در این شیوه نامه به معنای مرکز داوری کانون وکالی دادگستری مازندران می باشد.
« -1مرجع داوری» به معنای یک یا چند داور است که زیر نظر مرکز تعیین می شود.
« -91دبیرخانه» به معنای تشکیالت اداری وابسته به مرکز داوری می باشد که تحت نظدر یدک دبیدر منتخدب
رئیس مرکز داوری ،انجام وظیفه می کند.
تبصره -وظایف دبیر مرکز داوری ،همان وظایف قانونی مدیران دفاتر در مراجع قزائی می باشد.
فصل سوم :ارکان

ماده -5مرکز داوری دارای ارکان زیر است:
الف :هیأت امناء
ب :رئیس مرکز
ج :داوران
د :دبیرخانه
ماده  -6هیأت امناء متشکل از  5نفر از وکالی دادگسدتری بده انتخداب اعزداء هیدأت مددیره کدانون وکدالی
دادگستری مازندران می باشد.
ماده  -7اختیارات هیأت امناء عبارت است از:
الف :پیشنهاد الالح شیوه نامه داوری
ب :ارائه طریق در نحوه ارائه خدمات
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ج :پیشنهاد الالح تعرفه حق الزحمه داوران و میزان هزینه های اداری
ماده  -8هیأت امناء برای مدت  9سال از طر هیأت مدیره کانون تعیین مدی شدود .جلسدات هیدأت امنداء و
تصمیم آنان با حداقل  9نفر اعزاء رسمیت خواهد داشت.
ماده  -9ریاست مرکز داوری با رئیس کانون وکال است .رئیس کانون می تواند اختیارات خود را بدا جلدب نظدر
هیأت مدیره کانون وکال به هر یک از وکالی دادگستری مازندران با حداقل  91سال سابقه وکالت تفویض نماید.
ماده  -11اختیار رئیس مرکز  ،نظارت بر حسن جریان امور مرکز داوری و اجرای تصمیمات هیأت مدیره کانون
و اختیارات مندرج در شیوه نامه می باشد.
فصل چهارم :داوری

ماده  -11شخصی که می خواهد مرجع داوری به اختال او مطابق مقررات این شیوه نامه رسیدگی نماید بایدد
درخواست رسیدگی را به دبیرخانه مرکز تسلیم کند ،دبیرخانه باید در قبال درخواست داوری ،رسیدی مشدتمل
بر نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده و همچنین تاریخ دریافت درخواست ،به خواهان تسلیم کند.
ماده  -12درخواست داوری باید متزمن نکات زیر باشد.
 - 9تنظیم درخواست کتبی
 - 2مشخصات و نشانی خواهان مشتمل بر نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کدملی،کدپستی ،شماره تلفن همراه
و آدرس کامل اقامتگاه و چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد ،نام و اقامتگاه و شناسه ملدی شخصدیت
حقوقی به همراه نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کدملی ،شماره تلفن همراه و اقامتگاه نمایندگان قانونی.
 - 9مشخصات خوانده شامل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و عنداالقتزاء شماره تلفن همراه شخص حقیقی.
چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد ،نام و اقامتگاه شخص حقوقی.
 - 4تعیین خواسته به نحو منجز و مشخص.
 - 5خواسته و تعیین بهای آن.
 - 1توضیح ادعا و دالیل آن و تبیین ماهیت اختال و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختال شده است.
 - 3اسناد و مدارک و دالئل.
 - 8امزاء خواهان(در لورت عجز از امزاء اثر انگشت وی)
 - 1دلیل مثبت مدیریت  ،حدود و اختیارات در مورد اشخاص حقوقی.
تبصره -1خواهان داوری مکلف است رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبتده ابدرازی از جملده روزنامده رسدمی
حاوی آخرین تغییرات شخص حقوقی تحت مدیریت خویش را ضمیمه درخواست خود کرده و الدل آنهدا را در
لورت درخواست داور یا مرجع داوری یا طر مقابل فوراً ارائه نماید.
تبصره  -2در لورتی که درخواست داوری به نمایندگی یا وکالت تقدیم شود ،درج مشخصات نماینده یا وکیل
و ارائه اسناد مثبت سمت الزامی خواهد بود.
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ماده  -13خواهان باید درخواست داوری و ضمائم آن را مطابق این شیوه نامه به تعداد خواندگان به عالوه یدک
نسخه تنظیم و به دبیرخانه تقدیم کند و هزینه داوری را مطابق تعرفه ای که هیأت مدیره کانون تعیین و توسط
رئیس کانون به دبیرخانه اعالم می گردد ،در تاریخ تقدیم درخواست به دبیرخانه پرداخت کند.
ماده  -14چنانچه خواهان مفاد ماده فوق را در هنگام تقدیم درخواست رعایت نکرده باشد دبیرخانه ،اخطار رفع
نقص با مهلت ده روز را به منظور تکمیل درخواست به خواهان لادر می کند .در لورتی که خواهان در مهلدت
مقرر تکالیف مندرج در اخطاریه را انجام ندهد ،دبیر ،درخواست خواهان را رد و پس از ابالغ به طرفین ،پروندده
بایگانی می گردد .رد درخواست از سوی دبیرخانه مانع طرح مجدد در خواست از سوی خواهان نمی باشد.
تبصره  -1تسلیم درخواست داوری دارای نقص ،مادام که رفع نقص و تکمیل نشود ،تکلیفی برای مرکز یا مرجع
داوری در رسیدگی ایجاد نمی نماید.
تبصره  -2دبیرخانه پس از تکمیل درخواست  ،نسبت به ثبت آن اقدام و مکلف است ظر مدت دو روز جهت
تعیین داور یا هیأت داوران به نظر ریاست مرکز برساند.
ماده  -15ممکن است طرفین داوری از رئیس مرکز تقاضا کنندد تدا داور مشخصدی از میدان داوران مرکدز بده
اختالفات ایشان رسیدگی کند .رئیس مرکز با رعایت ماده  58شیوه نامه موضدوع را بده داور یدا داوران منتخدب
طرفین ارجاع می نماید.
ماده  -16تعیین تعداد داوران در هر پرونده بر عهده رئیس مرکز است.
فصل پنجم :ابالغ اوراق و آراء

ماده  -17ابالغ اوراق داوری به ترتیب بیل است.
الف :در لورت توافق طرفین راجع به نحوه ی ابالغ اوراق داوری به ترتیب توافق عمل خواهد شد.
ب :در داوری داخلی در لورت عدم وجود توافق طرفین ،ابالغ آراء وفق مقررات باب داوری قانون آئین دادرسی
مدنی و ابالغ سایر اوراق و مکاتبات داوری از طریق پست سفارشی دو قبزه به نشدانی اقامتگداه اعدالم شدده در
قرارداد و درلورت عدم شناسائی ،اقامتگاهی که متعاقباً خواهان داوری اعالم می کند یا ابالغ در محل دبیرخانه
داوری به لورت حزوری انجام می گیرد.
تبصره -در موارد سکوت این شیوه نامه در امر ابالغ ،رعایت شیوه ابالغ در مقررات آ.د.م الزامی است.
ج :در مورد اشخاص حقوقی ،ابالغ به مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها به هر یک از اعزاء هیدأت
مدیره یا منشی یا دبیرخانه ،به منزله ابالغ واقعی محسوب می شود.
د :در لورت فراهم شدن امکانات و شرایط ،ممکن است امر ابالغ از طریدق سدامانه الکترونیکدی کدانون وکدالی
دادگستری مازندران یا سامانه ابالغ الکترونیکی قوه قزائیه به انجام برسد.
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ماده -18تاریخ ابالغ ،تاریخی است که اوراق توسط مخاطب یا نماینده او به لورت واقعی دریافت می شود یا به
شکل مصرح در مواد فوق به انجام می رسد .در لورتیکه ابالغ از طریق سامانه های الکترونیکدی باشدد ،ولدول
الکترونیکی اوراق به حساب کاربری مخاطب در سامانه ،تاریخ ابالغ محسوب می شود.
تبصره -امتناع ابالغ شونده یا نماینده قانونی او از دریافت اوراق موضوع ابالغ  ،به منزله ابدالغ واقعدی اوراق بده
مخاطب می باشد.
ماده  -19در داوری های بین المللی در لورت عدم وجود توافق در نحوه ابالغ ،ابالغ اوراق به تشخیص مرجدع
داوری می تواند از طریق تحویل در قبال رسید ،پست سفارشی ،پست سریع السیر ،دورنگدار ،تلکدس ،یدا سدایر
طرق ارتباط از راه دور که متزمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد ،انجام گیرد.
ماده -21مواعد زمانی مذکور در این شیوه نامه ،از روز بعد از تاریخ ابالغ شروع مدی شدود و روز بعدد از موعدد،
آخرین مهلت اقدام می باشد .اگر روز بعد از ابالغ در ایران یا کشوری که ابالغ در آنجا لورت می گیرد تعطیدل
رسمی یا روز غیرکاری باشد  ،مهلت از اولین روز بعد از تعطیالت یا روز غیر کاری آغاز خواهدد شدد ،تعطدیالت
رسمی و ایام غیرکاری داخل در مهلت جزء ایام مهلت محسوب می شود ،اگدر آخدرین روز مهلدت در ایدران یدا
کشوری که ابالغ در آنجا لورت گرفته است ،روز تعطیل یا غیر کاری باشد مهلت در پایان اولین روز غیر تعطیل
بعد از آن  ،منقزی خواهد شد.
ماده -21چنانچه برای انجام رسیدگی های داوری در داوری های داخلی یا بدین المللدی  ،مددت تعیدین شدده
باشد ،این مدت تمدید نمی شود مگر با رضایت طرفین.
فصل ششم :ترتیب رسیدگی

ماده  -22مرجع داوری باید بعد از ارجاع درخواست داوری بر اساس اسناد و مدارک موجود  ،لورتجلسه قبولی
داوری که حاوی نکات زیر می باشد را تنظیم کند:
الف -نام و مشخصات کامل طرفین
ب -نشانی اقامتگاه طرفین که در طول داوری کلیه اوراق باید به آنجا ابالغ شود
ج -خالله ای از ادعای طرفین و خواسته هر یک از آنها.
د -اسم و مشخصات کامل و نشانی اقامتگاه داور یا داوران
ه -محل داوری
و -تعیین قانون ماهوی و شکلی حاکم(در داوری های بین المللی)
تبصره -لورتجلسه قبولی داوری باید به امزاء داور یا داوران برسد و مرجع داوری باید ظر ده روز از تداریخ
ارجاع درخواست داوری ،لورتجلسه مذکور را به دبیرخانه تسلیم کند ،این مهلدت بده تشدخیص مرجدع داوری
حداکثر برای یک مرتبه قابل تمدید است.
ماده  -23داور مکلف است بعد از قبول سمت  ،وظایف خود را مطابق مقررات این شیوه نامه انجام دهد.
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ماده  -24اداره امور داوری با داور و در لورت ارجاع به هیأت داوران با سرداور است.
ماده -25به دستور مرجع داوری  ،دبیر یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را با بکدر مهلدت
پاسخ گویی به خوانده ابالغ می کند .خوانده باید ظر  91روز از تاریخ ابالغ  ،پاسخ کتبی خود را  ،مشتمل بدر
ایرادات ،دفاعیات و هرگونه دلیل  ،اسناد  ،مدارک و اطالعات مربوط به دفاع را به دبیرخانه تسلیم نماید.
تبصره -کلیه اوراق هر پرونده داوری باید توسط دبیر بالفالله ثبت و پس از برگ شدماری در پروندده بایگدانی
گردد.
ماده  -26مرجع داوری بعد از ولول پاسخ خوانده  ،در لورت ضرورت جواب خوانده را بدرای خواهدان ارسدال
می نماید تا در خصوص مورد پاسخ دهد.
ماده  -27مرجع داوری می تواند برای بررسی دالیل و دریافت توضیحات از طرفین  ،جلسه رسیدگی تشدکیل
دهد لیکن چنانچه خواهان یا خوانده داوری در ضمن درخواست داوری یا الیحه دفاعیده یدا درخواسدت طداری،
تقاضای تشکیل جلسه کند ،برگزاری جلسه با حزور طرفین الزامی است.
ماده  -28مرجع داوری باید با رعایت مقررات این شیوه نامه و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ،جلسه داوری
را به نحو لحیح اداره و به موضوع اختال رسیدگی نماید و با رعایت الل بی طرفی با طرفین اختال برخورد
نموده و به هر کدام از آنان برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دالیل و مستندات ،فرلت کافی بدهد.
ماده  -29داوری ممکن است توسط یک داور انجام شود لیکن در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر یا
بیشتر باشد  ،جلسات رسیدگی هیأت  ،با اداره سرداور و حزور تمام اعزای آن رسمیت خواهد یافت.
ماده  -31مرجع داوری از مذاکرات جلسه رسیدگی  ،لورتجلسده تهیده مدی کندد کده بده امزدای طدرفین و
نمایندگان آنان می رسد .طرفین می توانند از لورت مجلس تنظیمی تصویر برداری کنند.
تبصره -در لورت امتناع طرفین یا نمایندگان ایشدان از امزداء لورتجلسده ،مرجدع داوری بدا بکدر امتنداع ،
لورتجلسه را امزاء می نماید.
ماده  -31داور عالوه بر رسیدگی به دالیل استنادی طرفین ،هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت الزم باشد،
انجام خواهد داد.
ماده  -32در لورتی که خوانده داوری در مهلت مقرر پاسخ ادعای خواهان را ندهدد ،داور بدر اسداس دالئدل و
اسناد موجود و سایر ادله اثباتی به موضوع اختال رسیدگی و اتخاب تصمیم خواهد کرد.
ماده  -33عدم حزور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی یا خودداری آنان از ارائه ادله و مدارک و مستندات
بدون عذر موجه ،مانع از رسیدگی به موضوع اختال نبوده و داور بر اساس مدارک موجود یا سدایر ادلده اثبدات
دعوای مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی ،رسیدگی و رأی مقتزی لادر خواهد کرد.
ماده  -34داوری در اقامتگاه قانونی مرکز داوری انجام خواهد شد مگر آنکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال
دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع در امر رسیدگی ،محل دیگری توسط مرکز داوری تعیین شدود .در
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ضمن طرفین می توانند با جلب موافقت داور و پرداخت هزینه مسافرت و اقامت داور یا داوران ،محدل داوری را
تعیین کنند.
ماده  -35زبان داوری فارسی است ،در لورت عدم تسلط هر یک از طرفین بده زبدان فارسدی بایدد از متدرجم
استفاده شود ،چنانچه طرفی که باید از مترجم استفاده کند ،از معرفی مترجم خودداری نماید ،مرکز داوری بده
هزینه مستنکف اقدام خواهد کرد.
ماده  -36طرفین داوری مکلفند حسب اعالم مرجع داوری الول اسناد اسدتنادی یدا ابدرازی را بده داور ارائده
دهند.
ماده  -37هیچیک از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به غیر آنچه در لورتجلسده قبدول داوری بکدر شدده ،
طرح کند مگر آنکه دا ور با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال  ،آنرا موجب تأخیر در رسدیدگی
یا تبعیض نسبت به طر دیگر تشخیص ندهد .در هر حال در لورت الالح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طر
مقابل به مدت مقرر در ماده  25مهلت پاسخگویی داده شود.
ال طدرفین مطدابق مقدررات ایدن
ماده  -38چنانچه موضوع درخواست داوری  ،مرتبط با دعوایی باشدد کده قدب ً
شیوه نامه  ،نزد مرجع داوری طرح کرده اند .مرجع داوری به درخواست هر یک از طرفین و یا راسداً در لدورت
اطالع  ،ادعای مطروحه در درخواست داوری جدید را از طریق مرکز داوری برای مرجع داوری مقدم ارسال تا به
هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوری مقدم رسیدگی شود مشروط بر اینکه اتخاب تصمیم به یدک موضدوع مدوثر در
تصمیم گیری راجع به موضوع دیگر باشد و داوری مقدم ،هنوز منتهی به لدور رأی نشده باشد.
ماده  -39مرجع داوری می تواند پس از استماع اظهارات طرفین ،در لورت نیاز نسدبت بده معاینده و تحقیدق
محلی یا بازرسی اموال  ،اسناد  ،مدارک یا مشاهده میدانی در هر محلی که مقتزی بداند اقدام کند و در مدوارد
لزوم یا به تقاضای هر یک از طرفین  ،موضوع را به کارشناسی ارجداع دهدد .در ایدن لدورت  ،طدرفین مکلفندد
هرگونه اطالعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار کارشناس منتخب قرار دهند .نظریه کارشناسی از طریق مرجع
داوری به طرفین ابالغ می گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظر ده روز از تاریخ ابدالغ اعدالم
نمایند .اعتراض مذکور در لورت موجه تشخیص شدن توسط مرجع داوری  ،در هیأت کارشناسی مرکب از سه
نفر کارشناس به انتخاب مرجع داوری یا مورد توافق طرفین  ،رسیدگی می شود.
تبصره -حق الزحمه کارشناس در لورتی که به تشخیص داور انتخاب شود بر عهده خواهدان اسدت و در غیدر
اینصورت بر عهده طر متقاضی می باشد.
ماده  -41به دعاوی اشخاص ثالث که برابر قانون به داوری جلب شده یا بعد از ارجداع اخدتال بده داوری ،وارد
شده باشند ،برابر مقررات و حسب مورد به طور همزمان یا مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده  -41داوران در رسیدگی و لدور رأی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
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ماده  -42هرگاه ضمن رسیدگی  ،مسایلی مطرح شود که تعیین تکلیف آن در رأی داور موثر بوده و مربوط به
وقوع جرم یا اموری باشد که مطابق قانون قابل ارجاع به داوری نیست و تفکیک جهات مدنی از جزایدی ممکدن
نباشد  ،رسیدگی مرجع داوری تا لدور حکم نهایی از دادگاه لالحیتدار ،متوقف می گردد.
تبصره -حکم نهایی یاد شده فوق توسط طرفین یا یک طر به داور ارائه خواهدد شدد و رسدیدگی داوری بدر
اساس آن ادامه خواهد یافت و مرجع داوری نمی تواند بر خال مفاد حکم نهائی در آن موضوع ،رأی بدهد.
ماده -43ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل یا عامل آن و یا در لورتی که تعقیب وی به جهتدی
از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده  -44مرجع داوری می تواند دعوا یا اختال را به طریق للح یا توافق طرفین با لدور رأی سازشی خاتمه
دهد .در این لورت مفاد رأی سازشی ،معتبر و قابل اجراست.
ماده  -45داوران باید از زمان جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا لدور رأی تشکیل مدی شدود مطلدع
باشند و اگر داور علی رغم اطالع از زمان و مکان رسیدگی  ،از شرکت در جلسه داوری یا لدور رأی یدا امزدای
آن خودداری نماید ،بر اساس مقررات مواد  19و  12این شیوه نامه عمل گردد.
ماده  -46مرجع داوری باید قبل از تشکیل جلسه  ،از طریق دبیرخانه مکان و زمان تشکیل جلسه را با ارسدال
ابالغیه به طرفین اعالم کند فالله بین تاریخ ابالغ وقت تا زمان رسیدگی باید حداقل پنج روز باشد.
ماده  -47در لورتی که یکی از طرفین علی رغم ابالغ اخطاریه بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مرجدع
داوری می تواند بدون حزور وی در جلسه به رسیدگی ادامه دهد.
ماده  -48طرفین دعوا می توانند شخصا یدا بدا تعیدین وکیدل دادگسدتری در جلسده حاضدر شدوند همچندین
می توانند حداکثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند.
ماده  -49اداره جلسات با مرجع داوری است .اشخاص فاقد سمت در داوری نمی توانند در جلسه حاضر شدوند
مگر با رضایت طرفین و اجازه مرجع داوری.
فصل هفتم -دعاوی طاری(جلب ثالث ،ورود ثالث ،دعوای متقابل)

ماده  -51کلیه دعاوی طاری که هر یک از طرفین یا شخص ثالث پس از آغاز رسیدگی به مرجع داوری تسلیم
می کنند  ،درخواست و اسناد منزم به آنها باید به تعداد طرفین دعوا به عالوه یک نسخه باشد.
تبصره -در مورد دعاوی طاری مقررات مواد 92 ،99و  99این شیوه نامه الزم الرعایه است.
ماده  -51هرگونه ادعای متقابل خوانده باید همراه با پاسدخ بده درخواسدت داوری و در لدورت تعیدین جلسده
رسیدگی مطابق ماده  ،23حداکثر تا پایان جلسه اول رسیدگی ،مطرح و تقدیم گردد و حاوی نکات بیل باشد:
الف -بیان دعوا ،منشاء و دالیل آن.
ب -توضیح ماهیت اختال و اوضاع و احوالی که منجر به ادعای متقابل شده است.
ج -تعیین خواسته متقابل و دالیل آن.
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ماده  -52دبیرخانه به دستور مرجع داوری درخواست دعوای تقابل را به همراه ضمائم آن بر اساس مقررات این
شیوه نامه  ،به خوانده دعوا متقابل ابالغ می کند .خوانده باید ظر ده روز از تاریخ ابالغ آن  ،پاسخ خدود را بده
مرجع داوری تسلیم نماید که توسط دبیرخانه به خواهان دعوای متقابل ابالغ می گردد و خواهان نیز باید ظر
ده روز از تاریخ ابالغ  ،پاسخ خود را به دبیرخانه تسلیم کند .مرجع داوری می تواند ایدن مهلدت را بده تقاضدای
خواهان تمدید کند.
ماده  -53خوانده دعوای جلب ثالث و ورود ثالث نیز باید ظر ده روز از تاریخ ابالغ درخواست طاری پاسخ آنرا
به تعداد نسخ الزم تنظیم و به دبیرخانه تسلیم کند .چنانچه خوانده از ارائه پاسخ در مهلدت مقدرر امتنداع ورزد،
مرجع داوری مطابق مقررات این شیوه نامه اقدام خواهد کرد .مرجع داوری می تواند بده درخواسدت خواندده در
لورت تشخیص لحت ادعا نسبت به تمدید مهلت ،حداکثر برای یک نوبت جهت ارائه پاسخ اقدام کند.
تبصره -دبیرخانه باید یک نسخه از پاسخ خوانده و ضمایم را به خواهان ابالغ کند تا ظر ده روز از تاریخ ابالغ
پاسخ دهد.
فصل هشتم :جلسات داوری و آثار مبتنی بر آن

ماده  -54در کلیه مواردی که اختال به مرجع داوری ارجاع می شود  ،رسیدگی طبق مقررات الزم االجدرا در
زمان درخواست داوری به عمل خواهد آمد.
تبصره  -1در قراردادهای تجاری بین المللی ،طرفین قرارداد برابر مقدررات قدانون داوری تجداری بدین المللدی
مصوب  9931و مقررات آنسیترال و سایر مقررات راجع به داوری بین المللی  ،حق دارند با رعایت کلیه موازین
و مقررات  ،نسبت به تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری اقدام کنند  ،که در این لورت اراده ایشان مدادام کده
مغایرتی با نظم عمومی و قواعد آمره کشور نداشته باشد ،توسط مرجع داوری رعایت می گردد.
تبصره  -2مرجع داوری در رسیدگی به پرونده ،در هر حال شکل و محتوای قراردادهای داوری را مدورد توجده
قرار خواهد داد.
ماده -55چنانچه خوانده علی رغم ابالغ ،بدون عذر موجه از ارائده پاسدخ بده درخواسدت داوری امتنداع کندد ،
جریان داوری ادامه خواهد یافت و اتخاب هرگونه تصمیم نهائی یا ادامه رسیدگی نیز با مرجع داوری است.
تبصره  -1عدم شرکت طرفین در جلسات داوری مانع از ادامه رسیدگی نخواهد بود و مرجع داوری می تواند با
ادامه رسیدگی بر اساس مدارک موجود یا سایر ادله اثبات دعوا مبادرت به لدور رأی نماید.
تبصره  -2عدم حزور طرفین یا وکالء و نمایندگان قانونی ایشان در جلسه یا جلسات رسیدگی با وجدود ابدالغ
اوراق  ،موجب لدور رأی غیابی نمی گردد.
ماده  -56چنانچه هر یک از طرفین دعوا نسبت به لالحیت مرجع داوری ایراد کند  ،تصمیم گیدری در مدورد
ایراد مطروحه با مرجع داوری می باشد.
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ماده  -57چنانچه درخواست رفع اختال بر اساس قرارداد داوری تقدیم گردد  ،ادعای فقدان یا بدی اعتبداری
قرارداد اللی رافع لالحیت مرجع داوری نیست مشروط بر اینکه مرجدع داوری اعتبدار موافقدت نامده داوری را
احراز کند ،در این قبیل موارد ،مرجع داوری می تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و
ایرادات آنها اتخاب تصمیم کند.
فصل نهم :نصب و تعیین داور

ماده  -58اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور در مرکز داوری کانون وکالی دادگسدتری
مازندران انتخاب نمود:
 - 9اشخاص فاقد اهلیت قانونی.
 - 2اشخالی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
 - 9کسانی که سن آنها کمتر از سی و پنج سال تمام باشد.
 - 4کسانی که در دعوا بینفع باشند.
 - 5کسانی که با یکی از الحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
 - 1کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از الحاب دعوا بوده یا می باشند یا یکی از الحاب
دعوا مباشر امور آنان باشد.
 - 3کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از الحاب دعوا باشند.
 - 8کسانی که با یکی از الحاب دعوا یا با اشخالی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم بدا
یکی از الحاب دعوا دارند  ،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
 - 1کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از
الحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سدوم او دادرسدی مددنی
دارند.
-91اشخالی که کمتر از  91سال سابقه وکالت دادگستری داشته باشند.
-99وکالیی که پروانه وکالت ایشان  ،در هنگام نصب به عنوان داور ،تمدید نشده باشد.
تبصره -بازنشستگان کانون وکالی دادگستری مازندران از این مقرره مستثنی می باشند.
ماده  -59رئیس مرکز لالحیت انتخاب و تعیین مراجع داوری مربوط به حوزه فعالیت کاری خود را دارد و در
انتخاب و نصب داور یا داوران باید کلیه شرایط قانونی مقرر برای تصدی سدمت داوری و همچندین در دسدترس
بودن و توانایی و تخصص شخصی برای اداره داوری مطابق مقررات این شیوه نامه را در نظر بگیرد.
تبصره -اعزای هیأت مدیره کانون در مدت عزویت در هیأت مدیره از انتخاب شدن به سدمت داوری ممندوع
می باشند .
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ماده  -61بعد از تعیین داور یا داوران ،نمی توان آنان را عزل نمود یا پرونده را از آنان مسترد کرد مگر با تراضی
طرفین یا در لورت حدوث منع قانونی یا عدم رعایت مقررات این شیوه نامه از سوی داور.
ماده  -61در مواردی که مرجع داوری مرکب از هیأت داوران باشد ،اگر یکی از داوران استعفا دهد یا در جلسده
داوری دو بار متوالی حزور پیدا نکند  ،رئیس مرکز ظر مدت ده روز داور دیگری را انتخاب و جایگزین خواهد
کرد در این لورت ،ابتدای مدت داوری از تاریخ قبولی داور جدید می باشد.
ماده  -62چنانچه داور پس از انتصاب و قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیمداری و امثدال آن
در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتنداع نمایدد  ،مسدتنکف محسدوب  ،عدالوه بدر
جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
فصل دهم :جرح داوران

ماده  -63داور در لورتی قابل جرح است که اوضداع و احدوال و قدرائن ،موجدب بدروز تردیددهای مدوجهی در
خصوص بی طرفی و استقالل یا زوال لالحیت او شود و یا اینکه فاقد اولا الزم برای ادامه امر داوری گردد یا
یکی از موارد مذکور در ماده  58شامل وضعیت وی شود.
ماده  -64جرح داور باید ظر ده روز از تاریخ تعیین مرجع داوری یا اطالع از هر گونده اوضداع و احدوالی کده
سبب جرح می باشد ،با بکر دالیل جرح طی الیحه ای به دبیرخانه اعالم شود ،دبیرخانه باید جرح و دالیل آندرا
به داور اطالع دهد .داور باید ظز ده روز از تاریخ اطالع در مورد جرح اظهار نظر می کند و چنانچه دالیل جرح
را نپذیرد طرفی که داور را جرح کرده ،می تواند ظر  91روز پس از ابالغ تصمیم داور ،راجدع بده رد جدرح ،از
رئیس مرکز اتخاب تصمیم در مورد جرح را درخواست کند.
تبصره -رئیس مرکز موظف است ظر ده روز پس از دریافت اعتراض به رد جرح  ،به موضوع رسیدگی و نظدر
نهایی خود را اعالم نماید .داور باید تا انقزای مهلت ده روز مذکور ،رسیدگی به اختال موضوع داوری را متوقف
نماید.
ماده  -65هرگاه در اثر تدلیس ،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوری ،ضرر مالی متوجده هدر یدک از طدرفین
گردد ،داوری که تدلیس ،تقلب یا تقصیر متوجه او است ،برابر مدوازین قدانونی مسد ول جبدران خسدارت وارده
خواهد بود .ضمناً به طور دائم از انتخاب به سمت داوری محروم می گردد.
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فصل یازدهم :تعیین جانشین

ماده  -66در لورت فوت  ،بیماری لعب العالج ،حجر ،استعفا ،قبول یا اثبات ادعای جرح ،عزل داور یدا داوران
به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام وظایف داوری حادث شود ،دبیر مرکز موظف است حدداکثر ظدر یدک هفتده
مراتب را به اطالع رئیس مرکز برساند تا نسبت به تعیین داور جانشین اقدام نماید.
ماده  -67اگر داور به موجب قانون یا عمالً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگدری موفدق بده
انجام وظایف بدون تاخیر موجه نباشد ،مس ولیت وی خاتمه می یابد و درباره وی وفق ماده  19عمل خواهد شد.
ماده  -68هرگاه ماموریت یک داور به هر دلیلی خاتمه یابد ،داور جانشین ،مطابق ماده  19تعیین می شود.
ماده  -69بعد از تکمیل و تشکیل مرجع داوری جدید  ،مرجع مذکور راسداً در مدورد تجدیدد یدا عددم تجدیدد
رسیدگی های قبلی اتخاب تصمیم خواهد کرد.
فصل دوازدهم :ختم رسیدگی  ،صدور و ابالغ رأی

ماده  -71مرجع داوری پس از اینکه احراز نمود طرفین از فرلدت کدافی بدرای ارائده مطالدب خدود برخدوردار
شده اند  ،ختم رسیدگی را اعالم و در لورت تعدد داور پس از مشاوره اقدام به لددور رأی مدی کندد ،بعدد از
خاتمه رسیدگی هیچ الیحه ،استدالل یا دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه در ندزد مرجدع داوری نیسدت مگدر بده
تشخیص مرجع داوری.
ماده  -71رسیدگی داوری در موارد زیر خاتمه می یابد:
الف -استرداد درخواست داوری از ناحیه خواهان  ،مگر آنکه دعوی آماده لدور رأی بوده یا خوانده بده اسدترداد
دعوا توسط خواهان راضی باشد و یا خواهان از الل دعوای خود بده کلدی لدرفنظر کندد در اینصدورت مرجدع
داور ی پرونده را مختومه اعالم می کند.
ب -توافق طرفین بر ختم رسیدگی و حل اختالفات خود به طریق مصالحه و سازش.
ج -لدور رأی به موجب این شیوه نامه.
تبصره  -1در لورت فوت یا حجر هر یک از طرفین همچنین با تراضی و توافق کتبدی طدرفین ،داوری از بدین
می رود.
تبصره  -2توافق طرفین در استرداد درخواست داوری یا مصالحه و سازش مانع از پرداخت هزینه هدای داوری
نمی باشد.
ماده  -72لدور رأی توسط داور یا داوران باید بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر موضوع داوری ،شدیوه نامده
این مرکز و الول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختال  ،حداکثر ظر ده روز از تاریخ اعالم ختم رسیدگی،
لورت می پذیرد.
ماده  -73رأی مرجع داوری دارای اعتبار امر قزاوت شده می باشد.
ماده  -74رأی داور باید کتبی و حاوی نکات زیر باشد:
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 - 9شماره پرونده  ،شماره و تاریخ لدور رأی.
 - 2مشخصات طرفین یا وکیل و نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه نامبردگان
 - 9موضوع داوری و درخواست طرفین.
 - 4گردش کار پرونده.
 - 5مفاد رأی.
 - 1مشخصات داور یا هیأت داوری.
تبصره  -1رأی داور باید مستند  ،موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد .در مدواردی
که داوری به هیأت داوران ارجاع می شود رأی اکثریت داوران مالک اعتبار است مگر اینکه در موافقتنامه داوری
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره  -2رأی باید به امزای داور و در مورد هیأت داوری به امزای تمام یا اکثریت اعزدای آن و مهدر مرکدز
داوری برسد.
تبصره  -3در مواردی که رأی بر اساس نظر اکثریت اعزای هیأت داوران لادر می گردد داوری که نظدر او در
اقلیت باشد مکلف است نظر خود را به لورت مستدل با بکر اسباب و علل مخالفت ،در بیدل رأی لدادره قیدد
نماید .عدم اقدام مطابق این ماده مانع از ابالغ رأی اکثریت نیست.
تبصره -4در لورت اختال نظر بین داوران به نحوی که رأی اکثریت حالل نشود  ،رئیس مرکز داوری ،داور
دیگری را به منظور حصول رأی اکثریت انتخاب می نماید مگر آنکه هیأت داوران توسط طدرفین انتخداب شدده
باشند که در اینصورت داور دیگر باید ظر ده روز پس از ابالغ با توافق آنان انتخاب شود چنانچه به این وظیفه
عمل نکنند رئیس مرکز نسبت به تعیین داور اقدام می نماید.
ماده  -75رأی داوری ،مطابق ماده 93به طرفین ابالغ می گردد مشروط بر آنکه هزینده هدای داوری پرداخدت
شده باشد .اعتراض به آراء داوری مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری است.
ماده  -76رأی داور فقط درباره طرفین داوری و اشخالی که شرکت در داوری داشدته اندد و قدائم مقدام آندان
معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
ماده  -77مرجع داوری می تواند در موضوعات متعدد نسبت به موردی که آماده لددور رأی مدی باشدد ،رأی
لادر نماید و رسیدگی به موارد دیگر را ادامه دهد.
ماده  -78نسخه اللی رأی در دبیرخانه بایگانی می شود طرفین داوری هر زمان می توانند با پرداخت هزینده
مربوطه ،نسخ اضافی از رأی را که توسط دبیرخانه مرکز تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت کنند.
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فصل سیزدهم  :تصحیح رأی داوری

ماده  - 79مادام که مهلت اعتراض به رأی داوری منقزی نشده است ،هر یک از طرفین می تواند از داور
درخواست تصحیح اشتباهات ناشی از سهو قلم  ،نگارش و محاسبه در اجزاء رأی یا رفع ابهام از آن را بنماید.
ماده  – 81مرجع داوری باید ظر

 21روز از تاریخ ارجاع درخواست الالح یا رفع ابهام از رأی نسبت به

تصحیح یا رفع ابهام از آن اقدام کند در غیر این لورت مستنکف از داوری محسوب می گردد.
ماده  -81هر یک از طرفین می تواند ظر ده روز از تاریخ ابالغ رأی با ارسال الیحه از داور یا هیات داوران
نسبت به خواسته هایی که در درخواست داوری مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته یا نسبت به آن
رأی لادر نگردیده است تقاضای رسیدگی و لدور رأی نماید در لورتی که داور یا هیأت داوری درخواست
مزبور را موجه تشخیص دهد ،مبادرت به رسیدگی و لدور رأی می نماید .
ماده  -82مرجع داوری می تواند تا انقزاء مدت داوری رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه ،نگارش و یا اشتباهات
مشابه در رأی را تصحیح کند .مرجع داوری باید ظر  21روز از تاریخ لدور رأی تصحیحی ،آن را به دبیرخانه
تسلیم کند.
ماده -83رأی تصحیحی باید مطابق مقررات فصل پنجم این شیوه نامه به طرفین ابالغ شود.
فصل چهاردهم  :هزینه ها

ماده  -84هزینه داوری شامل حق الزحمه داوران و هزینه های اداری است که وفق ماده  94شیوه نامه از
طر هیأت مدیره تعیین و اعالم می شود.
تبصره  -1هزینه های اداری شامل هزینه ی تدارک مکان مناسب برای برگزاری جلسات داوری ،امور دبیرخانه
 ،تأمین منشی و نظایر آن است که از محل هزینه داوری دریافتی از متقاضی وفق مصوبه هیات مدیره اخذ می
گردد .
تبصره  -2تا زمانی که رئیس کانون هزینه های داوری جدیدی به دبیرخانه اعالم نکرده ،هزینه ها مطابق
مصوبه قبل خواهد بود.
ماده  -85چنانچه موضوعات داوری متعدد باشد حق الزحمه هر موضوع جداگانه بر مبنای تعرفه محاسبه و
تعیین می گردد .تشخیص متعدد بودن آنها با مرجع داوری خواهد بود.
ماده  -86حق الزحمه داوران در حسابی که از سوی مرکز داوری برای این امر اختصاص یافته ،سپرده گذاری
می شود و رسید پرداخت باید ضمیمه اوراق درخواست داوری گردد.
تبصره – حق الزحمه داوران باید بعد از لدور رأی و تسلیم آن به دبیرخانه به آنها پرداخت شود که از کل حق
الزحمه  %5برای سرداور و مابقی بین داوران از جمله سرداور بالسویه تقسیم می شود.
ماده - 87چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل مرجع داوری باشد هزینه سفر و اقامت برابر
مصوبه ای است که از سوی هیأت مدیره کانون وکالء تعیین می گردد.
14

ماده  -88پرداخت هزینه ها بر عهده متقاضی در هر موضوع درخواست شده اعم از داوری ،کارشناسی و سایر
موارد خواهد بود.
ماده  – 89زمان پرداخت هزینه های داوری به ترتیب زیر است :
 - 9هزینه داوری در زمان تقدیم درخواست .
 - 2حق الزحمه کارشناسی پس از تعیین کارشناس .
 - 9هزینه ماموریت و سفر پس از تایید مرجع داوری .
تبصره :مهلت پرداخت هزینه های مذکور ظر مدت ده روز از تاریخ ابالغ است.
ماده  -91هزینه داوری اختالفات داخلی و خارجی در موارد و موضوعاتی که در شیوه نامه حاضدر پدیش بیندی
نشده است  ،به ترتیب تابع مقررات عمومی و آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال  9931و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب  9931خواهد بود .
ماده  -91در مواردی که پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان است ،در لدورت عددم پرداخدت ،چنانچده
رسیدگی بدون جلب نظر کارشناس ممکن نباشد ،رسیدگی متوقف می گردد  .اگدر پرداخدت هزینده بدر عهدده
خوانده باشد ،در لورت عدم پرداخت ،چنانچه اتخاب تصمیم مستلزم جلب نظر کارشناس نباشد .رسیدگی ادامه
می یابد و در غیر اینصورت پرداخت به عهده خواهان است..
ماده  -92در لورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه
اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما  ،هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و
پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران و هم ردیف مدیر کل ) به عهده متقاضی داوری می باشد.
ماده  -93چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در لورت ترجمه آن توسط داور،
هزینه براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد .که به منظور پرداخت آن به مترجم ،از
ابرازکننده مستندات و مدارک ولول می گردد.
ماده  -94هر گاه پرداخت هزینه داوری بر عهده طرفین داوری باشد چنانچه یکی از طرفین از پرداخت تمام یا
قسمتی از سهم خود امتناع کند ،طر دیگر می تواند سهم طر ممتنع را بپردازد و مادام که هزینه های مقرر
پرداخت نشده  ،رسیدگی متوقف خواهد شد  .دراین مورد دبیر مهلتی که نباید کمتر از 91روز باشد به متقاضی
اعطا می کند تا از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت سهم ممتنع اقدام نماید و اال به منزله استرداد دعوای اللی یا
طاری است .
ماده  -95هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام می شود ،با در نظر گرفتن تعرفه مصوب قوه قزائیه ،با
رعایت کمیت  ،کیفیت و ارزش  ،توسط مرجع داوری تعیین می شود.
ماده  -96هزینه های داوری در مورد دعوای طاری ،به طور جداگانه و بر اساس مواد فوق محاسبه و دریافت
می شود .
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ماده  -97مرکز داوری می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طر  ،شخصی که پرداخت هزینه
بر عهده اوست  ،حداکثر تا  % 91از حق الزحمه داوری را کاهش دهد.
ماده  -98هزینه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجازی (نظیراینترنت)،
مشمول این شیوه نامه است و در لورتی که هزینه های اضافی الزم باشد  ،در هر مورد خاص با رعایت عر و
رویه جاری ،توسط رئیس مرکز داوری تعیین و دریافت می شود .
ماده  -99هزینه های داوری در پرونده هایی که مرکز داوری به اتفاق سایر مراکز یا موسسات داوری یا اشخاص
حقیقی یا حقوقی دیگر  ،اعم از ایرانی یا خارجی ،انجام می دهد ،حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با
رعایت مقررات این شیوه نامه تعیین و ولول می شود .
ماده  -111چنانچه طرفین داوری درخواست حل اختال  ،توسط داور خالی داشته و بین داور و الحاب دعوا
قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد ،برابر قرارداد عمل خواهد شد .در این مورد چنانچه
در قرارداد ،حق الزحمه داوری کمتر از تعرفه باشد ،متقاضی باید هزینه های اداری را مطابق تعرفه حق الزحمه
داوری مندرج در این شیوه نامه پرداخت کند.
ایبن شیوه نامه به تاریخ  9911/4/91در  911ماده و  94تبصره در هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری
مازندران به اتفاق آراء به تصویب رسید.
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