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پیشگفتار

هیات حل اختالف مشخصاْ در زمان امضا یا شروع اجرای
قراردادهای میان مدت و بلندمدت تشکیل می شود تا طرفین
را برای جلوگیری از شکل گیری اختالف نظرها یا غلبه بر آنها و
یا اختالفاتی که در طول اجرای قرارداد حادث می شوند ،کمک
نماید .هیات های حل اختالف معموالً در پروژه های ساخت بکار
گرفته می شوند ،همچمین در دیگر حوزه ها از جمله تحقیق
و توسعه ،مالکیت فکری ،مشارکت در تولید و توافقنامه های
سهامداران استفاده می شوند .قواعد هیات حل اختالف اتاق
بازرگانی بین المللی ( )ICCشامل مجموعه مقررات فراگیر برای
تشکیل و عملکرد هیات است .این قواعد موضوعاتی همچون
انتصاب اعضای هیات؛ خدماتی که ارائه می دهند و حق-الزحمه
ای که در ازای آن دریافت می کنند را دربرمی گیرد .از زمان
تدوین اولیه در سال  2004این مقررات به نحو گسترده ای در
سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و پس از  10سال
به منظور همسو شدن با مقتضیات و رویه های جدید ،مورد
بازنگری قرار گرفت .این کتابچه حاوی نتیجه بازنگری آن قواعد
تحت عنوان قواعد  2015می باشد.
یکی از نوآوری های اساسی قواعد  2015آن است که تکالیف
سه گانه برای هیات حل اختالف مقرر کرده است تا بر اهمیت
مواجهه غیر رسمی با اختالفات به مانند مواجهه رسمی با آن
تاکید نماید .درحال حاضر این قواعد به صراحت مقرر می-نماید
که به محض مشاهده اختالف نظر احتمالی؛ هیات حل اختالف
می تواند  -1طرفین را تشویق نماید تا خودشان آن را حل نمایند.
در غیر اینصورت و یا درصورتی که اختالف نظر قابل نفوذ نباشد،
هیات می تواند  -2دوستانه طرفین را یاری کند تا با توافق مساله
را حل نمایند یا  -3اختالف را با ارائه پیشنهاد یا با صدور تصمیم
پس از طی فرآیند ارجاع رسمی حل نماید .هریک از این تکالیف
به منظور کمک به طرفین در کاهش ریسک و هزینه توقف برای
طرفین قرارداد؛ دارای ارزش یکسان است.
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قواعد 2015در ادامه به طرفین اختیار انتخاب میان  3نوع
مختلف هیات حل اختالف را می دهد که هر یک از آنها براساس
نوع تصمیمی که به دنبال ارجاع رسمی صادر می کنند ،از
یکدیگر متمایز هستند .هیات حل اختالف برای صدور تصمیم؛
تصمیم صادر می کند که باید فورا ْ اجرا شود .از سوی دیگر هیات
های بررسی اختالف؛ توصیه هایی می کنند که فورا ً برای طرفین
الزم-االجرا نیست اما چنانچه هیچ یک از طرفین نسبت به آن
ظرف  30روز اعتراض ننماید؛ الزم االجرا خواهد شد .هیات حل
اختالف مرکب ،یک راه حل میانه بین هیات بررسی اختالف و
هیات حل اختالف برای صدور تصمیم پیشنهاد می دهد که در
صورت درخواست یکی از طرفین و عدم مخالفت طرف دیگر
تصمیم گیری نماید یا اینکه هیات حل اختالف براساس معیارهای
مندرج در قواعد بر این تصمیم باشد .قواعد  2015تعهد به
اجرای توصیه-ها و تصمیمات را در مواردی که الزم است رعایت
شود تقویت کرده است و با استفاده صریح از شرط نهایی و الزم
االجرا طرح ایرادات نسبت به ماهیت را به عنوان دفاع از عدم
اجرای تصمیم مجاز نمی داند.
در سال  ICC 2018توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور
به عنوان یک نهاد مورد اطمینان برگزیده شد تا در خصوص
درخواست های جرح که علیه عضو هیات جلوگیری کننده از
بروز اختالف و تصمیم گیری کننده مطرح می شود ،رسیدگی
کند .فرآیند جدید جرح مطابق با قاعده  11مقررات شکلی هیات
جلوگیری کننده و تصمیم گیری کننده فیدیک در ضمیمه شماره
 3قواعد هیات های حل اختالف  ICCآمده است .این توسعه
جدید نتیجه تالش های متقابل اتاق و فیدیک در طی سالهاست.
این امر به منزله دانش گسترده اتاق در حوزه های مهندسی و
ساخت و تجربه طوالنی و عمیق اتاق در مدیریت فرآیند جرح
می باشد.
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قواعد هیات حل اختالف  ICCمی تواند بدون توسل به اتاق
اعمال شود .با این وجود اتاق تعدادی خدمات اداری به منظور
تسهیل در اعمال آن ارائه می کند .این امر شامل انتصاب اعضای
هیات ،تصمیم گیری نسبت به جرح علیه اعضا و تعیین حق
الزحمه آنها و بازنگری تصمیمات هیات حل اختالف است .این
خدمات منحصرا ً توسط مرکز بین المللی حل و فصل دوستانه
اتاق و مطابق قواعد صورت می گیرد.
اتاق به طرفینی که مایل به استفاده از قواعد هیات حل اختالف
 ICCهستند پیشنهاد می دهد تا شرط مناسب را در قراردادشان
درج کنند .بدین منظور سه شرط استاندارد که به ترتیب برای
هر یک از سه نوع هیات حل اختالف است ،در ابتدای این کتابچه
ذکر گردیده است .مضافاً ،در انتهای این کتابچه نمونه موافقتنامه
عضو هیات مشتمل بر موضوعاتی که برعهده اعضای هیات است
و همچنین ،پرداخت ها و مدت موافقتنامه آمده است .تمامی
این اسناد و ترجمه آنها از وب سایت اتاق قابل دانلود است.

04

ICC Publication DRS873 FAR

شروط استاندارد هیات
حل اختالف ICC
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شروط استاندارد هیات حل اختالف ICC

شروط استاندارد برای استفاده طرفین که مایل به تنظیم و اجرای هیات
حل اختالف مطابق این قواعد هستند در زیر آمده است.
هیات بررسی اختالف و عنداللزوم ارجاع به داوری
در این شرط طرفین توافق می کنند مطابق مقررات هیات حل اختالف
( ICCقواعد) هیات حل بررسی اختالف ( )DRBتشکیل دهند .این
هیات یک یا سه عضو دارد که به موجب این قرارداد انتخاب می شوند یا
مطابق قواعد منصوب خواهند شد.
کلیه اختالفات ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر در وهله اول مطابق
با قواعد به هیات بررسی اختالف ارجاع می شود .هیات  DRBمطابق با
این قواعد به طرفین توصیه ارائه می کند.
در مواردی که مطابق با قواعد ،اجرای توصیه ضرورری باشد لیکن یکی از
طرفین از اجرای آن استنکاف ورزد طرف دیگر می تواند قصور در اجرا
را بدون آنکه نیاز باشد بدوا ً نزد  DRBطرح کند ،به داوری ارجاع دهد تا
تحت قواعد داوری  ICCو توسط یک یا چند داور منصوب مطابق قواعد
مقررات داوری رسیدگی شود .طرفی که از اجرای توصیه در مواردی که
اجرای آن ضروری است استنکاف نموده حق ندارد در دفاع از قصورش
در اجرای بدون معطلی توصیه؛ نسبت به ماهیت پیشنهاد ،موضوعی را
طرح نماید.
در صورتی که یکی از طرفین کتباً مخالفتش را نسبت به پیشنهاد توصیه
شده برای طرف دیگر و هیات حل اختالف ارسال نماید ،همانگونه که در
قواعد پیش بینی شده است و یا اینکه هیات مزبور در مهلت تعیین شده
نتواند پیشنهاد خود را بدهد یا مطابق این قواعد منحل گردد اختالف
نهایتاْ به موجب قواعد داوری  ICCو توسط یک یا چند داوری منصوب
مطابق مقررات داوری  ICCحل و فصل خواهد شد.
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هیات حل اختالف برای اتخاذ تصمیم و عنداللزوم ارجاع به داوری
در این شرط طرفین توافق می کنند مطابق مقررات هیات حل اختالف
( ICCقواعد) هیات حل اختالف برای صدور تصمیم ( ،)DABتشکیل
دهند .این هیات یک یا سه عضو دارد که به موجب این قرارداد انتخاب
می شوند یا مطابق قواعد منصوب خواهند شد.
کلیه اختالفات ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر در وهله اول مطابق
با قواعد به هیات حل اختالف برای صدور تصمیم ارجاع می شود .هیات
 DABمطابق با این قواعد تصمیم صادر می کند.
در مواردی که مطابق با قواعد ،اجرای تصمیم ضرورری باشد لیکن
یکی از طرفین از اجرای آن استنکاف ورزد ،طرف دیگر می تواند بدون
آنکه نیاز باشد قصور در اجرا بدوا ً به  DABارجاع شود ،آن را به داوری
ارجاع دهد تا تحت قواعد داوری  ICCو توسط یک یا چند داور منصوب
مطابق قواعد مقررات داوری رسیدگی شود .طرفی که از اجرای تصمیم
در مواردی که اجرای آن ضروری است استنکاف نموده حق ندارد در
دفاع از قصورش در اجرای بدون معطلی تصمیم؛ نسبت به ماهیت
تصمیم موضوعی را طرح نماید.
در صورتی که یکی از طرفین اخطاریه کتبی مخالفتش با تصمیم را
همانگونه که در قواعد پیش-بینی شده است برای طرف دیگر و هیات
حل اختالف ارسال نماید ،یا اینکه هیات مزبور نتواند در مهلت تعیین
شده تصمیم گیری کند و یا مطابق این قواعد قبل از تصمیم گیری منحل
گردد ،اختالف نهایتاْ به موجب قواعد داوری  ICCو توسط یک یا چند
داور منصوب مطابق مقررات داوری  ICCحل و فصل خواهد شد.
طرفین می توانند برای بازبینی تصمیم توسط مرکز اتاق متن زیر را در
پاراگراف باال بگنجانند DAB .باید برای بازنگری توسط اتاق هر تصمیم
را مطابق ماده  23قواعد به اتاق تسلیم نماید.
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هیات حل اختالف مرکب و عنداللزوم ارجاع به داوری
در این شرط طرفین توافق می کنند مطابق مقررات هیات حل اختالف
( ICCقواعد) هیات حل اختالف مرکب که از این پس با نشان ()CDB
مشخص می شود ،تشکیل دهند .این هیات یک یا سه عضو دارد که به
موجب این قرارداد انتخاب می شوند یا مطابق قواعد منصوب خواهند
شد.
کلیه اختالفات ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر در وهله اول مطابق
با قواعد به هیات حل اختالف مرکب باید ارجاع شود .برای هر اختالف
 CDBباید پیشنهاد ارائه دهد مگر آنکه طرفین از آن هیات درخواست
نموده باشند که اتخاذ تصمیم کند یا آنکه هیات بنا به تقاضای یکی از
طرفین مطابق با این قواعد نسبت به صدور تصمیم اقدام نماید.
در مواردی که مطابق با قواعد اجرای تصمیم یا پیشنهاد ضرورری باشد
لیکن یکی از طرفین از اجرای آن استنکاف ورزد ،طرف دیگر می تواند
بدون آنکه نیاز باشد قصور در اجرا بدوا ً به  CDBارجاع شود ،آن را
به داوری ارجاع دهد تا تحت قواعد داوری  ICCو توسط یک یا چند
داور منصوب مطابق قواعد مقررات داوری رسیدگی شود .طرفی که از
اجرای تصمیم یا پیشنهاد در مواردی که اجرای آن ضروری است استنکاف
نموده ،حق ندارد در دفاع از قصورش در اجرای بدون معطلی پیشنهاد
یا تصمیم؛ نسبت به ماهیت تصمیم یا پیشنهاد موضوعی را طرح نماید.
در صورتی که یکی از طرفین اخطاریه کتبی مخالفتش با تصمیم را برای
طرف دیگر و هیات حل اختالف مرکب ارسال نماید ،همانگونه که در
قواعد پیش بینی شده است و یا اینکه هیات مزبور در مهلت تعیین شده
نتواند تصمیم گیری کند یا پیشنهاد ارائه دهد یا مطابق این قواعد قبل
از ارائه پیشنهاد یا صدور تصمیم منحل گردد ،اختالف نهایتاْ به موجب
قواعد داوری  ICCو توسط یک یا چند داور منصوب مطابق مقررات
داوری اتاق حل و فصل خواهد شد.
طرفین می توانند برای بازبینی تصمیم توسط مرکز  CDBمتن زیر را در
پاراگراف باال بگنجانند CDB .باید برای بازنگری توسط اتاق هر تصمیم
را مطابق ماده  23قواعد به  ICCتسلیم نماید.
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نحوه استفاده از این شروط
هریک از شروط باال برای انواع مختلف هیات حل اختالف تهیه شده
است و در مواردی که اختالف توسط هیات حل نشود توسل نهایی به
داوری خواهد بود.
طرفین می توانند بنا به ماهیت قرارداد و روابطشان آن نوع هیات حل
اختالفی را که بیشتر مناسب می-دانند انتخاب کنند .اتاق هیچ نوع از
هیات را بر انواع دیگر برتر نمی داند.
ممکن است الزم باشد یا طرفین بخواهند شرط انتخابی را با اوضاع
و احوال خاص تطبیق دهند .به عنوان مثال بخواهند در مورد داوری
تعداد داوران را تعیین کنند .آنها می توانند زبان و مقر داوری و قانون
حاکم بر ماهیت دعوا را مشخص کنند .آنها می توانند تمسک به داوری
اضطراری یا داوری سریع را از فرآیند داوری استثنا نموده یا اینکه برای
موضوعات با ارزش باالتر فرآیند سریع را انتخاب و نسبت به آن تصریح
کنند .اطالعات بیشتر یا عبارات پیشنهادی در سایت زیر قابل دسترسی
استhttp://iccwbo.org/dispute-resolution-services/ .
همواره باید دقت شود و از خطر ابهام در تنظیم شروط جلوگیری گردد.
عبارات غیرواضح منجر به عدم قطعیت و تاخیر می شود و می تواند مانع
فرایند رسیدگی به اختالف و حتی مصالحه گردد.
در موارد درج یک یا چند شرط در قراردادشان به طرفین توصیه می شود
که اجرای آن را مطابق قانون حاکم تایید نمایند.
ترجمه شروط باال در آدرس زیر موجود است
www.iccdisputeboards.org.
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مقدمات

ماده 1
قلمرو قواعد
 1هيأت های حل اختالف که مطابق با قواعد هيأت حل اختالف ICC
(قواعد) تشکیل می شوند ،به طرفین در جلوگیری از بروز اختالف
نظر و حل اختالفات کمک می کنند .آنها می توانند به طرفین در 1-
جلوگیری از بروز اختالف نظرها طبق ماده  16و  2-حل آنها با ارائه
کمک های غیررسمی وفق ماده  17و یا  3-حل اختالفات از طریق
صدور تصمیمات وفق ماده  18خدمت رسانی نمایند.
 2هيأت های حل اختالف ،دیوان داوری نیستند و تصمیمات آنها
مانند رای داوری الزم االجرا نمی باشد .بلکه طرفین به موجب
قرارداد ،توافق می کنند که تحت شرایط خاصی که در این
قواعد تعیین شده ،ملزم به آن باشند ICC .می تواند در اجرای
این قواعد از طریق “مرکز بین المللی روش های دوستانه حل
اختالف” (مرکز) ،که مرکز ادارای مستقل در  ICCاست ،خدمات
اداری به طرفین ارائه کند .این خدمات شامل انتصاب اعضای
هيأت-ها ،تصمیم گیری در مورد جرح اعضای هيأت ها ،تعیین
حق-الزحمه آنها و بازبینی تصمیمات است.
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ماده 2
تعاریف
در این قواعد
(“ )1قرارداد” به معنای توافق طرفین است که مفاد آن ناظر به تشکیل
هيأت حل اختالف مطابق این قواعد است.
(“ )2نتیجه” به معنای “توصیه” یا “تصمیم” است که توسط هيأت حل
اختالف بصورت کتبی و به شرحی که در این قواعد مقرر شده ،صادر
می شود.
(“ )3اختالف نظر” به معنای هرگونه عدم توافق ناشی از یا در ارتباط با
قراردادی است که هنوز تبدیل به اختالف نشده است و شامل اختالف
نظرهایی می شود که موضوع جلوگیری از بروز اختالف نظرها مندرج
در ماده  16این قواعد و یا کمک های غیررسمی هيأت وفق ماده  17این
قواعد است.
(“ )4اختالف” به معنای هرگونه اختالف نظری است که به صورت
رسمی وفق شرایط قرارداد و مطابق ماده  18این قواعد برای تصمیم
گیری به هيأت حل اختالف ارجاع می شود
(“ )5هيأت حل اختالف” به معنای هيأت بررسی اختالف ،هيأت
صادرکننده تصمیم یا هيأت حل اختالف مرکب است که متشکل از یک،
سه عضو یا بیشتر می باشد
(“ )6طرف” به معنای طرف قرارداد است و حسب مورد شامل یک
طرف یا بیشتر است.
ماده 3
توافق در ارجاع به این قواعد
 1جز در مواردی که طور دیگری توافق شده باشد ،طرفین باید در
زمان انعقاد قرارداد هيأت حل اختالف را تشکیل دهند .طرفین باید
مشخص نمایند که نوع هيأت حل اختالف ،هيأت بررسی اختالف
است ،هيأت صادر کننده تصمیم یا هيأت حل اختالف مرکب.
 2طرفین باید در اعمال این قواعد با یکدیگر و با هيأت حل اختالف
همکاری کنند.
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ماده 4
هیات بررسی اختالف
 1هيأت های بررسی اختالف می توانند در جلوگیری از بروز اختالف
نظرها و حل آنها از طریق ارائه کمک های غیررسمی و در صورت
ارجاع رسمی اختالفات به آنها ،با صدور تصمیم طرفین را یاری نمایند.
در صورت ارجاع رسمی اختالف به هيأت های بررسی اختالف ،با
توجه به اختالفات ،این هيأت ها توصیه هایی را ارائه می کنند.
 2به محض دریافت توصیه هيأت ،طرفین می توانند از آن تبعیت کنند
اما ملزم به این کار نیستند.
 3طرفین توافق دارند چنانچه هیچ یک از طرفین ظرف  30روز از تاریخ
دریافت توصیه ،اخطار کتبی مبنی بر اعالم نارضایتی نسبت به توصیه
به طرف دیگر و هيأت بررسی اختالف ارسال نکرده باشند ،توصیه
نهایی و برای طرفین الزم االجرا خواهد شد .طرفین باید از این پس
بدون تاخیر توصیه ای را که نهایی و الزم االجرا شده است؛ اجرا کنند
و موافقت نمایند که نسبت به آن توصیه اعتراضی نداشته باشند ،مگر
آنکه چنین توافقی به موجب قانون حاکم منع شده باشد.
 4در مواردی که یک طرف ،مطابق ماده  4ملزم به تبعیت از توصیه
هيأت باشد ولی آن را اجرا نکند ،طرف دیگر می تواند قصور در
اجرای توصیه هيأت را بدون آنکه الزم باشد این قصور بدوا ً به هيأت
بررسی اختالف ارجاع شود ،یا به داوری ارجاع نماید  -مشروط به
آنکه قبالً به داوری توافق کرده باشند -و یا به دادگاه صالح ارجاع
نمایند .طرفی که ملزم به اجرای توصیه هيأت است و آن را اجرا
نکرده ،نباید در دفاع از قصور خود در اجرای به موقع توصیه هيأت،
نسبت به ماهیت توصیه ایراد مطرح نماید.
 5طرف ناراضی نسبت به توصیه ،باید ظرف 30روز از تاریخ دریافت
آن ،اخطار کتبی نارضایتی را به طرف دیگر و هيأت بررسی اختالف
ارسال دارد .در چنین اخطاری می-توان دلیل نارضایتی را ذکر نمود.
هيأت بررسی اختالف می-تواند از طرف ناراضی بخواهد که در
اخطاریه نارضایتی ،مختصری از دالیل نارضایتی خود را برای طرف
دیگر و هيأت بیان کند.
 6اگر یکی از طرفین اخطار کتبی مبنی بر نارضایتی نسبت به توصیه را
تسلیم نماید ،یا اگر هيأت بررسی اختالف ظرف مدت زمانی که در
ماده  22تعیین شده ،توصیه خود را ارائه نکند یا آنکه هيأت اساساً
قبل از ارائه توصیه درخصوص اختالف ،مطابق با این قواعد منحل
شود ،اختالف مورد نظر نهایتاً توسط داوری حل و فصل می گردد.
البته به شرط آنکه طرفین قبالً در رجوع به داوری موافقت کرده
باشند ،در غیر این صورت ،اختالف توسط دادگاه قضایی صالح حل و
فصل خواهد شد.
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ماده 5
هيأت حل اختالف برای صدور تصمیم
 1هيأت های حل اختالف صادرکننده تصمیم می توانند در جلوگیری
از بروز اختالف نظرها و حل آنها از طریق ارائه کمک های
غیررسمی و همچنین ،با صدور تصمیمات در صورت ارجاع رسمی
اختالفات به آنها جهت رسیدگی ،طرفین را یاری کنند .در ارجاعات
رسمی به هيأت های حل اختالف برای صدور تصمیم ،باتوجه به
اختالفات ،این هيأت-ها تصمیم گیری می کنند.
 2تصمیم هيأت به محض دریافت توسط طرفین برای آنها الزام-آور
است و باید بدون تاخیر مفاد آن را اجرا کنند ،ولو اینکه طبق ماده 5
این قواعد ،نسبت به تصمیم ابراز نارضایتی نمایند
 3طرفین توافق دارند چنانچه هیچ یک از آنها ظرف  30روز از تاریخ
دریافت تصمیم ،اخطار کتبی مبنی بر اعالم نارضایتی نسبت به آن
تصمیم به طرف دیگر و هيأت صادرکننده تصمیم ارسال نکرده
باشند  ،تصمیم برای طرفین الزم االجرا خواهد ماند و نهایی می
گردد .طرفین موافقت می-نمایند که نسبت به آن تصمیم اعتراضی
نداشته باشند ،مگر آنکه چنین توافقی به موجب قانون حاکم منع
شده باشد.
 4هریک از طرفین که مطابق ماده  5ملزم به تبعیت از تصمیم هستند،
چنانچه از اجرای آن تخلف کنند  -خواه تصمیم الزم االجرا باشد و
خواه نهایی و الزم االجرا شده باشد  -طرف دیگر می تواند بدون
آنکه الزم باشد ،قصور در اجرا را بدوا ً به هيأت صادرکننده تصمیم
ارجاع دهد ،تخلف در اجرا را جهت حل و فصل به داوری ارجاع
نماید ،مشروط به آنکه از قبل در این خصوص توافق کرده باشند و
در غیر این صورت به دادگاه قضایی صالح مراجعه کنند .طرفی که
ملزم به اجرای توصیه هيأت است و آن را اجرا نکرده است ،نباید
در دفاع از قصور خود در اجرای به موقع تصمیم هيأت ،نسبت به
ماهیت تصمیم ایراد مطرح نماید
 5طرفی که نسبت به تصمیم رضایت ندارد ،باید ظرف  30روز از
تاریخ دریافت آن ،اخطار کتبی نارضایتی را به طرف دیگر و هيأت
صادرکننده تصمیم ارسال دارد .در چنین اخطاری می توان دالیل
نارضایتی را ذکر نمود .هيأت صادرکننده تصمیم ،ممکن است از
طرفین بخواهد که در اخطاریه نارضایتی ،مختصری از دالیل
نارضایتی خود را برای طرف دیگر و هيأت بیان کنند

17

قواعد هیات حل اختالف ICC
انواع هیات های حل اختالف

 6اگر یکی از طرفین اخطاریه کتبی مبنی بر نارضایتی نسبت به
“تصمیم” را تسلیم نماید یا اگر هيأت صادرکننده تصمیم ،ظرف
مدت زمانی که در ماده  22تعیین شده ،اتخاذ تصمیم ننماید و یا
اگر هيأت مزبور قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص اختالف ،مطابق
این قواعد منحل شود ،اختالف مورد نظر نهایتاً از طریق داوری
حل خواهد شد ،البته اگر قبالً طرفین چنین توافقی کرده باشند و
در صورت عدم توافق ،از طریق دادگاه قضایی صالح حل و فصل
می شود .مادام که اختالف توسط داوری یا از طریق دیگر حل و
فصل نشده ،یا مادام که دیوان داوری یا دادگاه تصمیمی غیر از آن
تصمیم اتخاذ نکرده-اند ،طرفین در مدت زمان مشخص شده ،ملزم
به تبعیت از تصمیم هيأت خواهند بود.
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ماده 6
هیات حل اختالف مرکب
 1هيأت های حل اختالف مرکب می توانند در جلوگیری از بروز
اختالف نظرها و حل آنها از طریق ارائه کمک های غیررسمی و با
صدور تصمیمات در موارد ارجاع رسمی اختالفات به آنها ،به طرفین
کمک نمایند .در ارجاعات رسمی ،هيأت های حل اختالف مرکب
در مورد موضوع اختالف مطابق ماده  4توصیه هایی ارائه می کنند،
اما می-توانند مطابق ماده  5به ترتیبی که در پاراگراف  2و  3ماده 6
مقرر شده ،اتخاذ تصمیم نمایند.
 2اگر یکی از طرفین درخصوص موضوع مورد اختالف ،تقاضای
صدور تصمیم بنماید و طرف دیگر مخالفتی نکند ،هيأت فوق باید
"تصمیم" صادر نماید.
 3اگر یک طرف ،تقاضای صدور "تصمیم" نموده و طرف دیگر مخالفت
نماید ،این هيأت می بایست ابتدا تصمیم نهایی بگیرد که باید توصیه
ارائه کند یا به اتخاذ "تصمیم" بپردازد .هيأت حل اختالف مرکب
در اتخاذ این تصمیم عوامل زیر را بدون قید انحصار مد نظر قرار
خواهد داد:
•	آیا با توجه به فوریت وضعیت یا مالحظات مرتبط ،اتخاذ
"تصمیم" اجرای قرارداد را تسهیل می کند یا از بروز ضرر و
خسارت اساسی به طرف دیگر جلوگیری می کند؟
• آیا اتخاذ "تصمیم" از نقض قرارداد جلوگیری خواهد کرد؟
• آیا اتخاذ تصمیم برای حفاظت از دلیل الزم است؟
 4درخواست هر یک از طرفین برای ارجاع اختالف به هيأت حل
اختالف مرکب جهت اتخاذ "تصمیم" باید بصورت "شرح موضوع
اختالف" مطابق ماده  19باشد .چنین درخواستی توسط طرف دیگر
باید کتبی بوده و نباید دیرتر از مهلت ارائه پاسخ مطابق ماده 20
صورت گیرد.
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ماده 7
انتصاب اعضای هیات حل اختالف
 1هيات حل اختالف مطابق با مقررات قرارداد ،يا در مواردی كه
قرارداد موضوع را مسکوت گذاشته ،مطابق با اين قواعد (قواعد
هيأت های حل اختالف) تشكيل مي گردد.
 2در مواردی كه طرفين نسبت به تشكيل هيات حل اختالف مطابق با
این قواعد توافق كرده اند ،اما در مورد تعداد اعضاي هيأت توافق
ندارند ،هيات از  3عضو تشكيل مي شود.
 3در صورتی که طرفين توافق کرده اند هيات حل اختالف يك عضو
داشته باشد ،باید مشتركاً عضو منفرد هيات را انتخاب كنند .اگر
طرفين نتوانند عضو هيأت را ظرف مدت  30روز بعد از امضاي
قرارداد يا  30روز پس از شروع به اجراي قرارداد  -هركدام زودتر
اتفاق افتد  -يا در هر مهلت زماني ديگری كه مورد توافق طرفين
است ،انتخاب کنند ،بنا به درخواست هر يك از طرفين ،عضو مزبور
توسط "مركز" انتخاب و منصوب خواهد شد.
 4در مواردی که هيات حل اختالف از  3عضو تشكيل مي شود ،طرفين
مشتركاً دو عضو اول را انتخاب مي كنند .اگر طرفين نتوانند یک یا
هر دو عضو هيأت را ظرف  30مدت روز بعد از امضاي قرارداد يا 30
روز پس از شروع به اجراي قرارداد  -هركدام زودتر اتفاق افتد  -يا
در هر مهلت زماني ديگری كه طرفين توافق کنند ،انتخاب نمایند،
بنا به درخواست هر يك از طرفين ،هر دو عضو ،توسط "مركز"
انتخاب خواهند شد.
 5ظرف  30روز پس از انتخاب نفر دوم ،دو عضو منتخب اول ،عضو
سوم هيات را به طرفين معرفی مي کنند .اگر طرفين نفر سوم
معرفی شده را ظرف  15روز از تاريخ دريافت پيشنهاد ،انتخاب
ننمايند يا اگر دو عضو منتخب اول نتوانند عضو سوم هيات را
معرفی کنند ،نفر سوم بنا به تقاضاي هر يك از طرفين توسط "مركز"
منصوب خواهد شد .عضو سوم هيات به عنوان رئيس هيات عمل
مي كند مگر آنكه تمام اعضاي هيات با رضایت طرفين ،بر شخص
ديگري به عنوان رئيس هيأت توافق نمايند.
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 6در صورتی که به علت فوت ،استعفا يا خاتمه كار یا عزل ،الزم باشد
برای يك عضو هيات ،جايگزينی تعيين شود ،عضو جديد هيات
بر طبق همان روش انتخاب اوليه اعضا  -با اعمال تغییرات الزم -
جايگزين مي شود مگر طرفين به گونه ديگري توافق كرده باشند.
کلیه اقداماتی که عضو پیشین تا قبل از انجام جایگزینی انجام داده،
معتبر است .در مواردی که هيات حل اختالف از  3عضو یا بیشتر
تشكيل شده و قرار است برای يك عضو جايگزين تعیین شود ،اعضای
ديگر به عضويت خود در هيات ادامه مي دهند .قبل از جايگزيني
عضو هيات ،اعضای باقیمانده نبايد بدون موافقت همه طرف ها
اقدام به برگزاری جلسات استماع نموده و یا تصمیمی اتخاذ نمایند.
 7به منظور اطمینان از اعمال صحیح این قواعد چنانچه "مركز" قانع
شود که مباني كافي برای چنین کاری وجود دارد ،بنا به تقاضاي هر
يك از طرفين" ،مرکز" اعضاي هيات را منصوب خواهد کرد.
 8در زمان انتصاب عضو هيات ،مركز بايد خصوصیات مورد انتظار
عضو از جمله مليت ،محل اقامت ،مهارت هاي زباني ،آموزش ها،
صالحیت ،تجربیات ،در دسترس بودن ،توانایی انجام کار و هرگونه
مالحظات ،نظرات و درخواست هاي طرفين را مدنظر قرار دهد.
مرکز باید برای انتصاب عضو هيأت حائز شرایط با ویژگی های مورد
توافق طرفین ،تالش متعارف مبذول دارد.
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ماده 8
استقالل
 1عضو هيات حل اختالف بايد مستقل از طرفين و بی طرف باشد و
همچنان مستقل و بی طرف باقی بماند.
 2هر عضو احتمالي هيات بايد اظهارنامه ای مبنی بر قبول سمت،
در دسترس بودن ،استقالل و بی طرفی امضاء نماید و همچنین
می بایست هرگونه حقايق و شرایطی را كه می تواند داراي چنان
ماهيتي باشد كه استقالل عضو هيات را در نگاه طرفين با تردید
مواجه کند و هرگونه شرایطی را که ممکن است منجر به تردید
مستدل در بی طرفی عضو هيأت شود ،کتباً برای طرفین ،دیگر
اعضای هيأت و نیز برای مرکز  -اگر انتخاب او از طریق مرکز باشد -
افشا و اعالم کند.
 3هر عضو هيات باید هرگونه حقايق يا شرایطی را كه داراي ماهيت
مشابه در بند  2این ماده در رابطه با بی طرفی و استقالل وی باشد و
در طول انجام وظیفه به عنوان عضو هيأت رخ دهد ،به فوریت کتباً
به طرفین و دیگر اعضای هيأت اعالم و افشا نماید.
 4هر طرفي كه بخواهد به علت عدم استقالل یا عدم بی طرفی عضو
يا به علل ديگر ،عضوی از هيات را جرح كند ،مي-تواند ظرف 15
روز از تاریخ كشف حقايقي كه ادعايش بر آن استوار است ،تقاضايي
مبني بر تصميم گیری در مورد جرح عضو هيأت به "مرکز" تسليم
نمايد كه مشتمل بر اظهار كتبي حقايق كشف شده ،می باشد.
"مركز" پس از آنكه به عضو هيات مورد جرح و ساير اعضاي هيات
و طرف دیگر ،فرصت اظهارنظر درخصوص جرح را داد ،نهایتاً
درخصوص موضوع جرح اتخاذ تصميم مي كند.
 5اگر جرح يك عضو هيات پذیرفته شود وی فورا ً کنار گذاشته می شود
و در صورتی که موافقتنامه ای میان طرفين و عضو مزبور وجود
داشته باشد ،خاتمه مي يابد.
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ماده 9
وظايف هيات و حفظ ارسار
 1با قبول انجام کار ،اعضاي هيات تعهد مي كنند تا مسئوليت هاي
خود را مطابق با اين قواعد انجام دهند.
 2جز در مواردی که طرفين به نحو ديگری توافق كرده اند يا قانون
حاکم به گونه ديگري مقرر کند ،اعضای هيأت مکلفند هر اطالعاتی
را كه در جريان کار به دست می آورند ،صرفاً در راستای فعاليت
هاي هيأت استفاده کنند و مکلفند اطالعات را محرمانه نگه دارند.
 3اگر طرفين کتباً به گونه ديگری توافق نكرده باشند ،عضو هيات نبايد
درجریان رسيدگي قضايي ،داوری يا روش هاي مشابه در ارتباط با
قرارداد ،چه به عنوان قاضي ،داور ،كارشناس ،نماينده و یا مشاور
يكی از طرفین عمل کرده باشد و نباید چنین کند.
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ماده 10
موافقتنامه اعضای هیات
 1قبل از شروع کار هيات حل اختالف ،هر عضو با همه طرفين
موافقتنامه اي امضا خواهد كرد .اگر هيأت دارای سه عضو یا بیشتر
باشد ،هر موافقتنامه اعضای هيأت ،بايد دارای شروط اساسي مشابه
با موافقتنامه هاي ديگر اعضاي همان هيات باشد ،مگر آنكه طرفين
و عضو مورد نظر هيات ،به گونه ديگری توافق كرده باشند.
 2طرفين در هر زمان و بدون دلیل و با قید تاثیر فوری می توانند
مجتمعاً موافقتنامه هريك از اعضاي هيات را فسخ نمایند ،اما بايد
حق المدیریت ماهانه آن عضو را براي حداقل سه ماه پس از فسخ
توافقنامه بپردازند ،مگرآنكه طرفين و عضو مورد نظر به گونه
ديگری توافق كرده باشند.
 3هريك از اعضاي هيات ،مي تواند در هر زمان با ارسال یک
اخطاریه مکتوب حداقل سه ماهه به طرفين ،موافقتنامه را پايان
دهد ،مگرآنكه طرفين و عضو مورد نظر به گونه ديگری توافق
كرده باشند.
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ماده 11
ارائه اطالعات
 1طرفين بايد با اعضاي هيات همكاري كامل داشته باشند و اطالعات
را در مهلت های زماني مقرر در اختیار آنها بگذارند .به خصوص
طرفين و اعضای هيأت باید به گونه ای همكاري نمايند که این
اطمینان حاصل شود که اعضاي هيأت در اولين فرصت پس از
تشكيل هيات ،به طور كامل در جریان قرارداد و اجراي آن توسط
طرفین قرار می گیرند
 2طرفين تضمين مي كنند كه هيات از اجراي قرارداد و هر اختالف
نظری که در جریان اجرای آن رخ داده ،از طريق ارائه گزارش
پيشرفت کار ،برگزاري جلسات و در صورت لزوم بازدید از کارگاه
(سایت) ،مطلع شوند.
 3هيأت پس از مشورت با طرفين ،باید ايشان را از ماهيت ،شکل و
تعداد گزارشات پيشرفت کار درخصوص اجرای قرارداد كه طرفين
باید برای هيات ارسال کنند ،کتباً مطلع نمایند
 4اگر هيأت درخواست نماید ،طرفین باید در طول جلسات و
بازدید از کارگاه ،برای اعضای هيأت فضای کار مناسب ،اسکان،
وسایل ارتباطی ،امکانات نوشت افزاری و تمام تجهیزات فن آوری
اطالعات و اداری الزم را که برای ایفای وظایف آنها ضروری است،
فراهم نمایند.
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ماده 12
جلسات و بازدید از کارگاه
 1هيأت در آغاز کار و پس از مشورت با طرفین ،برنامه زمانی برگزاری
جلسات و در صورت لزوم بازدید از کارگاه را تهیه می کند .تعداد
جلسات برنامه ریزی شده و بازدید از کارگاه به منظور آنکه هيأت
را نسبت به اجرای قرارداد و هرگونه اختالف آگاه سازد ،باید
کافی باشد .در صورتی که بازدید از کارگاه مرتبط با قرارداد ،الزم
تشخیص داده شود ،حداقل در هر سال ،سه بازدید انجام می شود،
مگر طرفین و اعضای هيأت به گونه دیگری توافق کنند .طرفین و
هيأت باید در تمام جلسات و بازدید از کارگاه ها به منظور انجام
مذاکرات غیررسمی با یک یا چند تن از نمایندگان طرفین حضور
یابند .در صورتی که یک طرف حضور نیابد ،هيأت می تواند به کار
خود ادامه دهد .اگر عضو هيأت نتواند حاضر شود ،در صورتی که
طرفین موافقت داشته باشند یا بنا به تصمیم هيأت ،هيأت می تواند
به کار خود ادامه دهد.
 2بازدید از کارگاه ،باید در خود کارگاه یا کارگاه های محل اجرای
قرارداد ،انجام شود .جلسات را می توان با موافقت هيأت و طرفین،
در هر مکان دیگری یا از طریق تلفن یا ویدئو کنفرانس تشکیل داد.
اگر در مورد محل و چگونگی تشکیل جلسات توافقی نشود ،هيأت
این موضوع را پس از مشورت با طرفین ،تعیین خواهد کرد.
 3در طول برنامه زمان بندی شده جلسات و بازدید از کارگاه ها،
هيأت وضعیت اجرای قرارداد را با طرفین بررسی می کند و می
تواند با توجه به ماده  16به طرفین در پیشگیری از بروز اختالفات
کمک نماید ،و یا طبق ماده  17در مورد هرگونه اختالفی کمک
غیررسمی ارائه نماید
 4هر یک از طرفین می توانند عالوه بر جلسات و بازدیدهای
کارگاهی برنامه ریزی شده ،درخواست نمایند که جلسه یا بازدید
کارگاه اضطراری انجام شود .اعضای هيأت در زودترین زمان ممکن
درخواست را اجابت کرده و بیشترین تالش را می کنند تا خودشان
را ظرف  30روز از تاریخ درخواست ،برای برگزاری جلسه ضروری یا
بازدید از کارگاه آماده کنند
 5پس از هر جلسه یا بازدید از کارگاه ،هيأت خالصه کتبی از صورتجلسه
یا بازدید کارگاه را همراه با اسامی حاضرین تهیه می کند.
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ماده 13
اخطاریه ها ،مکاتبات ،مهلت زمانی
 1کلیه اخطارها و مکاتبات و نیز هرگونه منضمات آن از سوی هر یک
از طرفین به هيأت یا بالعکس ،باید به طور همزمان به تمام طرف
ها و اعضای هيأت به همان آدرس مندرج در پرونده ،ارسال شود.
 2اخطارها و مکاتبات باید به شیوه ای که بین طرفین و هيأت توافق
شده یا به شیوه ای که برای ارسال کننده دلیلی بر ارسال تامین
گردد ،فرستاده شود.
 3کلیه اخطارها یا مکاتبات از سوی طرفین به مرکز باید همزمان به
آدرس موجود در پرونده برای هر یک از طرفین ارسال شود.
 4هرگونه اخطار یا مکاتبه در تاریخی که توسط شخص دریافت کننده
یا توسط نماینده او دریافت شود و یا اینکه اگر مطابق ماده  13ارسال
شود توسط وی دریافت می شد ،ابالغ شده محسوب می شود.
 5مواعد زمانی که در این قواعد مشخص یا تعیین شده است ،از
روزی که مطابق با بند قبل ،فرض می شود که اخطاریه یا مکاتبه
ابالغ شده ،شروع و محاسبه خواهد شد .اگر روز بعد از چنین
روزی در کشوری که اخطاریه یا مکاتبه ابالغ شده محسوب می
شود ،تعطیل رسمی باشد یا روز کاری نباشد ،مهلت زمانی از اولین
روز کاری پس از آن روز (روز تعطیل) شروع می شود .تعطیالت
رسمی و روزهای غیرکاری در احتساب مواعد زمانی محاسبه می
گردند .اگر روز آخر مهلت زمانی در کشوری که اخطاریه یا مکاتبه
ابالغ شده محسوب می شود ،تعطیل رسمی باشد یا روز کاری
نباشد ،مهلت در پایان اولین روز کاری پس از چنین روزی (روز
تعطیل) منقضی خواهد شد.
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ماده 14
رشوع و پایان کار هيأت های حل اختالف
 1از اولین روز بعد از روزی که اعضای هيأت و طرفین
موافقتنامه(های) مربوطه را امضا کردند؛ هيأت کار و فعالیت خود
را آغاز می نماید.
 2هيأت باید به محض دریافت اخطار از سوی طرفین مبنی بر تصمیم
جمعی آنها به انحالل هيأت؛ به فعالیتش پایان دهد .مگر آنکه
طرفین به گونه دیگری توافق کرده باشند.
 3هر عضو هيأت می تواند در هر زمانی با ارسال اخطاریه کتبی قبلی
 3ماهه به طرفین استعفا دهد ،مگرآنکه در توافقنامه(های) اعضای
هيأت به گونه دیگری توافق شده باشد.
 4هر گونه اختالفی که ممکن است بعد از انحالل هيأت بروز کند،
نهایتاً از طریق داوری  -اگر طرفین به داوری توافق کرده باشند
 در غیر این صورت ،از طریق دادگاه صالح قضایی حل و فصلخواهد شد.
ماده 15
اختیارات هیات حل اختالف
 1جریان رسیدگی هيأت ،تابع این قواعد است و در مواردی که
این قواعد بدان اشاره نکرده ،به موجب هر مقررات دیگری که
طرفین تعیین کنند و در صورت عدم توافق ایشان ،به موجب
مقرراتی که خود هيأت تعیین می کند ،اداره می شود ،بخصوص
در صورت عدم توافق طرفین در موارد سکوت این قواعد ،هيأت
دارای اختیارات زیر است:
•	تعیین زبان یا زبان های رسیدگی که باید باتوجه به اوضاع و
احوال و از آن جمله زبان قرارداد باشد،
•	الزام طرفین به این که ،هر سندی را که هيأت برای انجام
وظایفش الزم بداند ،تهیه و تامین نمایند،
• دعوت به جلسات و بازدید کارگاه و نیز استماع اظهارات،
•	اتخاذ تصمیم درباره کلیه مسائل شکلی که در طول جلسات و
بازدید از کارگاه و استماع اظهارات پیش می آید،
•	سوال از طرفین ،نمایندگان آنها و شهود معرفی شده از سوی
طرفین ،به ترتیبی که خود هيأت انتخاب نماید
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• انتخاب یک یا چند کارشناس با توافق طرفین
•	صدور تصمیم حتی اگر یکی از طرفین از اجابت درخواست هيأت
تخلف کند،
•	تصمیم گیری درخصوص اقدامات تامینی از جمله صدور دستور
موقت یا اقدامات احتیاطی،
•	هر اقدامی که برای انجام وظایف به عنوان هيأت حل اختالف،
الزم باشد.
 2تصمیمات هيأت در مورد جریان رسیدگی ،توسط عضو منفرد هيأت
یا زمانی که هيأت سه نفر یا بیشتر است ،با اکثریت آرا اتخاذ می
گردد .اگر اکثریتی حاصل نشود ،تصمیم توسط رییس هيأت به
تنهایی اتخاذ می شود.
 3هيأت می تواند اقداماتی را برای حفظ اسرار تجاری و اطالعات
محرمانه ،اتخاذ نماید.
 4اگر قرارداد بیش از دو طرف داشته باشد ،اجرای این قواعد با
توافق همه طرفین یا در صورت عدم توافق ایشان ،ازجانب
هيأت ،به نحو مقتضی طبق شرایط قراردادهای چندجانبه تطبیق
و تعدیل می شود.
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ماده 16
جلوگیری از بروز اختالف نظرها
چنانچه در هر زمان در طول اجرای قرارداد ،بویژه ،حین جلسات یا
بازدید از کارگاه ،هيأت حل اختالف به موضوعی برخورد نماید که
احتمال بروز اختالف در آینده برای طرفین باشد ،می تواند موضوع
را به طرفین منعکس نماید و آنها را تشویق نماید تا بدون دخالت
هيأت از شکل گیری هرگونه اختالف نظر جلوگیری نمایند .بدین
منظور اعضای هيأت می-توانند اختالف نظر موجود احتمالی را برای
طرفین تشریح نمایند و به آنها راهکار مشخصی را برای جلوگیری از
بروز اختالف نشان دهند .همچنین به آنها اعالم نمایند ،در صورتی
که نتوانند خودشان از بروز اختالف نظرهایشان با یکدیگر جلوگیری
نمایند ،هيأت می تواند با ارائه کمک های غیررسمی و یا صدور
تصمیم به اختالف آنها خاتمه دهد.
ماده 17
کمک های غیررسمی برای حل اختالف نظرها
 1هيأت می تواند بنا به ابتکار خود یا به تقاضای هر یک از طرفین
و در هر حال با توافق همه طرف ها ،بصورت غیررسمی طرفین
را در حل هرگونه اختالف نظری که ممکن است در طول اجرای
قرارداد پیش آید ،کمک نماید .چنین کمک غیررسمی هيأت ممکن
است در جریان جلسات یا در حین بازدید از کارگاه ارائه شود.
طرفی که ارائه کمک غیررسمی از سوی هيأت را پیشنهاد می
نماید ،باید تالش کند که از قبل ،برگزاری جلسه یا بازدید کارگاه
را که قرار است در آن ،جریان کمک غیررسمی صورت پذیرد ،به
هيأت و طرف دیگر اطالع دهد.
 2كمك غيررسمي هيأت مي تواند به شکل مذاكره ميان اعضای
هيأت و طرفين ،یک جلسه یا چند جلسه جداگانه ميان اعضا و
هر طرف به شرط آنکه از قبل طرفین توافق کرده باشند ،ارائه
غيررسمي نظرات هيات به طرفين ،نوشته كتبي از سوی هيات به
طرفين يا دیگر اشکال باشد ،که به طرفين در حل اختالف نظرها
کمک نمايد.
 3اگر از هيات درخواست شود که درباره همان اختالفاتي که در
مورد آن ،كمك غيررسمي ارائه كرده ،تصمیم گیری کند ،هيأت به
هيچ يك از نظراتی که در جریان کمك هاي غيررسمي چه بصورت
شفاهي و چه كتبي ارائه كرده است ،ملزم نخواهد بود و تعهدی
ندارد که اطالعاتی را که در دسترس کلیه طرف ها قرار ندارد،
مدنظر قرار دهد
30

ICC Publication DRS873 FAR

ماده 18
ارجاع رسمی برای صدور تصمیم
در مواقعی که اختالف نظرها تبدیل به اختالف شود ،هر یک از طرفین
در هر زمانی می تواند با ارجاع رسمی به هيأت ،از هيأت تقاضای صدور
تصمیم نماید .در جریان رسیدگی رسمی ،پیرامون هریک از موضوعات
مورد اختالف که برای تصمیم گیری رسمی به هيأت ارجاع شده است،
هیچ مذاکره غیررسمی و یا مالقات های جداگانه ای میان هر یک از
اعضای هيأت و هر یک از طرفین صورت نخواهد گرفت .مقررات زیر بر
ارجاع رسمی اختالفات برای صدور تصمیم اعمال می شود.
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ماده 19
رشح موضوع
 1هر طرف ،باید با تسليم شرح مختصر و دقیق مکتوب از موضوع
(شرح موضوع اختالف) به هيات و طرف دیگر قرارداد ،اختالف را
به هيات ارجاع کند .شرح موضوع بايد دربردارنده موارد زير باشد:
• شرح مختصر ،دقيق و شفاف ماهيت و اوضاع و احوال اختالف،
•	فهرستی از موضوعات مورد اختالف كه براي اتخاذ تصميم به
هيات ارجاع شده و ذکر موضع طرف ارجاع كننده نسبت به
اختالف که دربرگیرنده حقایق مرتبط و قانون است
•	هر گونه ادله اثباتی مرتبط در مورد موضع متقاضی ،از قبیل
اسناد ،نقشه ها ،جداول و مكاتبات،
•	شرح خواسته و تعیین ارزش ادعا و تا حد امکان تخمین بهای
خواسته و هر ادعای دیگر،
• درخواست صدور دستور موقت و تقاضای اقدامات تامینی و
•	درمورد هيات حل اختالف مركب ،اگر متقاضی بخواهد كه هيات
مرکب تصميم گیری نمايد ،ذکر درخواست اتخاذ تصميم و درج
داليلي كه اعتقاد دارد هيات مركب باید به جاي ارائه توصیه،
تصميم اتخاذ كند.
 2تاريخي كه شرح موضوع  -حسب مورد  -توسط عضو منفرد هيات
يا رئيس هيات دريافت مي گردد ،از هر حیث تاريخ شروع ارجاع به
هيأت محسوب می شود (تاريخ شروع).
 3طرفين آزادند که در هر زماني با كمك يا بدون كمك هيات ،اختالف
را خودشان حل نمايند.
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ماده 20
پاسخ و اسناد تکمیلی
 1اگر طرفين به گونه ديگری توافق نكرده باشند يا هيات به گونه
ديگری دستور نداده باشد ،طرف پاسخ دهنده (خوانده) بايد کتباً
ظرف  30روز از تاریخ دریافت شرح موضوع ،به آن پاسخ دهد
(پاسخ).پاسخ باید دربردارنده ی موارد زیر باشد:
• ذکر مختصر ،دقيق و شفاف موضع خوانده درباره اختالف،
•	ادله اثباتی موضع خوانده از جمله اسناد ،نقشه ها ،جداول
و مكاتبات،
•	ذکر موضوعاتی که خوانده از هيأت مي خواهد که در مورد آن
تصمیم گیری کند ،از جمله درخواست صدور دستور موقت و
اقدامات تامینی،
•	در مورد هيأت حل اختالف مركب ،پاسخ به تقاضای اتخاذ
تصميم كه از سوی متقاضی مطرح شده ،یا چنانچه متقاضی چنين
درخواستي نكرده است و خوانده تقاضاي اتخاذ تصميم داشته
باشد؛ باید پاسخ حاوي داليلي باشد كه نشان دهد به اعتقاد وي،
هيأت مركب بايد بنا به درخواست خوانده ،تصمیم صادر کند.
 2هيأت حل اختالف در هر زمان مي تواند از طرف بخواهد كه لوایح
کتبي تکمیلی يا اسناد تکمیلی را براي كمك به هيأت در تعیین
تکلیف و تصمیم گیری ،تسليم نمايد .درخواست هيأت برای لوایح یا
اسناد و مدارک تکمیلی باید کتباً به طرفين اطالع داده شود.
ماده 21
سازماندهی و اداره جلسات استامع
 1درخصوص هر اختالف باید جلسه استماع برگزار گردد ،مگر طرفين
و هيأت به گونه ديگری توافق كرده باشند
 2جز در مواردی که هيأت به گونه ديگري دستور دهد ،جلسه استماع
بايد ظرف  15روز از تاريخي كه عضو منفرد هيأت يا رئيس هيأت -
حسب مورد  -پاسخ را دريافت مي دارد ،برگزار گردد.
 3جلسه استماع باید با حضور کلیه اعضاي هيأت برگزار شود ،مگر
اینکه در اوضاع و احوال خاص ،هيأت پس از مشورت با طرفین
تشخیص دهد كه مناسب است جلسه را در غياب یکی از اعضای
هيأت برگزار نماید .معذالک ،تا قبل از جايگزيني يك عضو هيأت،
جلسه استماع با حضور دو عضو باقیمانده دیگر تنها در صورت
توافق تمام طرفين قرارداد و مطابق بند  6ماده  ،7برگزار می شود.
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گر هريك از طرفين از حضور در جریان رسيدگي هيأت يا هر یک از
مراحل رسیدگی امتناع ورزد یا حاضر نشود ،هيأت بدون توجه به
چنين امتناع یا قصوري به رسيدگي خود ادامه خواهد داد.
اداره جلسات استماع کالً در اختیار هيأت است.
هيأت حل اختالف منصفانه و بیطرفانه عمل مي كند و باید اطمینان
حاصل کند که هر يك از طرفين فرصت معقولي را براي بیان نظرات
خود داشته است.
طرفين بايد شخصاً يا توسط نماينده قانوني كه مسئول اجراي
قرارداد است ،در جلسه استماع حاضر شوند .همچنين طرفین مي
توانند از کمک مشاورين خود نیز در جلسات استفاده نمايند.
در صورتي كه هيأت حل اختالف تصميم ديگري درخصوص نحوه
برگزاري جلسه استماع نگرفته باشد ،جلسه مذكور به شرح زير
انجام مي شود:
• ابتدا متقاضی و سپس خوانده مطالب خود را بیان می کنند
• شناسایی موضوعاتي كه به نظر هيأت ،نیاز به توضیح بیشتر دارد،
•	توضیح طرفین راجع به موضوعاتی که هيأت نیازمند توضیح
بیشتر دانسته است،
•	پاسخ های هر یک از طرفین به توضیخات طرف دیگر تا جایی که
در توضیحات ارائه شده ،موضوعات جدیدی مطرح شده باشد.
هيات مي تواند از طرفين بخواهد كه خالصه اظهارات خود را
بصورت كتبي ارائه نمايند.
هيأت می تواند قبل از صدور تصمیم و تعیین تکلیف ،در هر محل
که خود مناسب می داند ،به شور بپردازد.
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ماده 22
مهلت تصمیم گیری توسط هیات
 1هيأت باید فورا ً و در هر حال ظرف  90روز از "تاریخ شروع" به
شرحی که در بند  2ماده  19مشخص شد ،تصمیم خود را صادرکند.
معذلک ،هيأت می تواند با توافق طرفین ،این مهلت را تمدید نماید.
در صورت عدم توافق ،هيأت پس از مشورت با طرفین ،مهلت را
برای کوتاه ترین زمانی که خود الزم می داند تمدید می کند ،لکن
این تمدید نباید از  20روز تجاوز کند .در اتخاذ تصمیم برای تمدید
مهلت زمانی ،طرفین و هيأت ماهیت و پیچیدگی اختالف و سایر
اوضاع و احوال مرتبط را مد نظر قرار می دهد.
 2در مواردی که طرفین توافق نمایند که تصمیم هيأت را برای
بازبینی به  ICCتسلیم کنند ،مهلت صدور تصمیم تا مهلت زمان
الزم برای بازبینی "مرکز" تمدید خواهد شد .مرکز باید ظرف 30
روز از تاریخ دریافت تصمیم یا پرداخت هزینه های اداری طبق
ماده  3ضمیمه دو این قواعد  -هر کدام دیرتر باشد  -نسبت به
تکمیل بازبینی اقدام کند .معذلک ،اگر مهلت اضافی برای بازبینی
توسط "مرکز" الزم باشد ،مرکز باید هيأت حل اختالف و طرفین
را بصورت مکتوب ،قبل از انقضای مهلت  30روزه مطلع نماید و
تاریخ جدیدی را که در آن تاریخ بازبینی تصمیم تکمیل می شود،
تعیین نماید
ماده 23
بازبینی تصمیامت توسط مرکز
در مواردی که طرفین پیش بینی کرده اند تصمیمات هيأت تصمیم
گیرنده یا هيأت حل اختالف مرکب ،توسط "مرکز" بازبینی شود ،هيأت
حل اختالف باید پیش نویس تصمیم را قبل از اینکه امضا شود ،به
مرکز تحویل دهد .تصیمم هيأت باید همراه با هزینه ثبت مطابق ماده
 3ضمیمه شماره  2این قواعد ،تسلیم شود .مرکز صرفاً می تواند در
مورد شکل تصمیم تغییراتی را اعمال نماید .مادام که مرکز تصمیم را
تایید نکرده است ،تصمیم توسط اعضای هيأت امضا و به طرفین ابالغ
نخواهد شد.
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ماده 24
مفاد تصمیم
در متن تصمیم هيأت ،باید تاریخ صدور و نیز یافته های هيأت و دالیلی
که تصمیم بر آن اساس استوار است ،ذکر شود .همچنین می توان نکات
زیر را  -از باب مثال و بدون نیاز به رعایت ترتیب زیر -در تصمیم ذکر
نمود:
• خالصه ای از اختالف ،مواضع مربوط به طرفین و تصمیم مورد
تقاضا،
• خالصه ای از شرایط قراردادی مرتبط،
• ترتیب زمانی وقایع مرتبط،
• خالصه ای از روش رسیدگی که “هيأت” بکار گرفته است و
• فهرست لوایح و مدارکی که طرفین در جریان رسیدگی ارائه کرده
اند.
ماده 25
اتخاذ تصمیم
در مواردی که هيأت از سه عضو یا بیشتر تشکیل شده است ،هيأت باید
نهایت تالش را در تصمیم گیری به اتفاق آرا بنمایند .اگر اتفاق آرا ممکن
نشود ،تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ می گردد .اگر اکثریتی نیز حاصل
نشود تصمیم رییس هيأت به تنهایی مالک خواهد بود .هر عضو هيأت
که با تصمیم مخالف باشد دالیل اختالف نظر خود را بصورت گزارش
کتبی جداگانه ارائه می کند .نظر مخالف ،جزء تصمیم نیست ،اما باید به
طرفین ابالغ شود .در صورتی که عضو مخالف ،دالیل اختالف نظر خود
را اعالم نکند ،مانع از صدور تصمیم (اکثریت) نیست و در اعتبار تصمیم
نیز اثری ندارد.
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ماده 26
اصالح و تفسیر تصمیم
 1هيأت می تواند راساً و بنا به ابتکار خود اشتباهات تایپی ،محاسباتی
و نوشتاری و یا هرگونه اشتباهات با ماهیت مشابه را که در تصمیم
وجود دارد ،اصالح نماید مشروط به اینکه این قبیل اصالحات ،ظرف
 30روز از تاریخ صدور تصمیم به طرفین تسلیم شود.
 2هر یک از طرفین می تواند از هيأت ،اصالح اشتباهات مذکور در
بند  1ماده  26و یا تفسیر تصمیم را تقاضا نماید .چنین تقاضایی باید
ظرف  30روز از تاریخ دریافت تصمیم توسط طرفین ،به هيأت ارائه
شود .پس از دریافت این تقاضا توسط عضو منفرد هيأت یا رییس
هيأت  -حسب مورد  -هيأت به طرف دیگر مهلت کوتاهی را از
تاریخ دریافت تقاضا توسط آن طرف ،به وی می دهد تا اگر نظری
درخصوص آن دارد ،ارائه کند .هر تصمیم اصالحی یا تفسیر از سوی
هيأت باید ،ظرف  30روز از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده برای
دریافت نظرات طرف دیگر ،صادر شود .معذالک طرفین می توانند
با توافق ،مهلت صدور اصالحیه یا تفسیر تصمیم را تمدید کنند.
 3در صورت صدور اصالحیه یا تفسیر تصمیم توسط هيأت ،تمام مهلت
های مرتبط با تصمیم ،ازتاریخ دریافت اصالحیه یا تفسیر تصمیم
توسط طرفین شروع و محاسبه خواهد شد.
ماده 27
قابلیت قبول تصمیم هيأت در رسیدگی های بعدی
در صورتی که طرفین به گونه دیگری توافق نکرده باشند ،تصمیم
هيأت و هر گونه سند کتبی جداگانه که مطابق ماده  25صادر شده
است ،در هر گونه رسیدگی قضایی یا داوری میان همان طرفین
رسیدگی نزد هيأت حل اختالف که منتهی به صدور تصمیم شده،
قابلیت ارائه و قبول را دارد.
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ماده 28
مالحظات عمومی
1
2

3

4

مادام که به نحو دیگری بین طرفین توافق نشده باشد ،تمام هزینه
ها و حق الزحمه اعضای هيأت بالمناصفه برعهده طرفین است.
مادام که به نحو دیگری بین طرفین توافق نشده باشد ،چنانچه
هيأت حل اختالف متشکل از سه عضو یا بیشتر باشد ،با تمام اعضای
هيأت بصورت برابر رفتار خواهد شد و حق-المدیریت ماهانه
و حق الزحمه روزانه هر سه عضو برای انجام کار به عنوان عضو
هيأت ،مساوی خواهد بود.
اگر در موافقتنامه اعضای هيأت به گونه دیگری مقرر نشده باشد،
حق الزحمه اعضای هيأت برای  24ماه اول پس از امضای موافقتنامه
با اعضا ،ثابت خواهد بود و پس از آن ،هر سال مطابق با شرایط
مقرر در موافقتنامه مذکور ،تعدیل خواهد شد.
اگر طرفین و اعضا بر روی حق الزحمه اعضای هيأت توافق نکرده
باشند "مرکز" بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا هر عضو هيأت ،پس
از مشورت با اعضا و طرفین ،مبلغی را به عنوان حق الزحمه تعیین
خواهد کرد .طرفین ملزم به این تصمیم مرکز هستند .اعضای هيأت
می توانند تصمیم مرکز در این باره را بپذیرند یا نپذیرفته و از ادامه
کار خود انصراف دهند.

ماده 29
حق املدیریت ماهانه
 1اگر در موافقتنامه اعضای هيأت به نحو دیگری مقرر نشده باشد ،هر
عضو هيأت حق المدیریت ماهانه ای را که در موافقتنامه قید شده،
در مقابل خدمات زیر ،دریافت می دارد:
•	سب آگاهی از قرارداد و تداوم حفظ آن در پیشرفت اجرای
کارهای قراردادی،
• مدیریت و همکاری در انجام فعالیت های هيأت،
•	مطالعه گزارش های پیشرفت کار به منظور ارزیابی پیشرفت
اجرای قرارداد و شناسایی اختالف نظرهای احتمالی،
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• مکاتبات طرفین که یک نسخه برای هيأت ارسال می-شود،
•	در دسترس بودن برای شرکت در تمامی جلسات هيأت با طرفین،
جلسات داخلی هيأت و بازدیدهای کارگاهی (سایت)،
• تعیین هزینه های باالسری اداری.
 2اگر در موافقتنامه اعضای هيأت به گونه دیگری توافق نشده باشد،
حق الزحمه مدیریت ماهانه معادل  3برابر حق الزحمه روزانه
که در موافقتنامه اعضا مقرر شده ،می باشد و از تاریخ امضای
موافقتنامه با اعضای هيأت تا خاتمه موافقتنامه مزبور جز در مورد
بند  2ماده  10قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 30
حق الزحمه روزانه
اگر در موافقتنامه(های) اعضای هيأت به گونه دیگری توافق نشده باشد،
هر عضو هيأت حق الزحمه روزانه مقرر در موافقتنامه را در قبال
زمان صرف شده برای انجام خدمات و فعالیت های زیر دریافت
می کند:
• برگزاری جلسات و بازدید از کارگاه،
• مسافرت
• جلسات داخلی هيأت حل اختالف،
• مطالعه اسناد و مدارکی که توسط طرفین در ارتباط با فرایند
رسیدگی به هيأت ارائه می شود،
• اقداماتی که برای جلوگیری از بروز اختالف نظرها میان طرفین
انجام می شود،
• اقداماتی که در راستای ارائه کمک های غیررسمی در مورد اختالف
نظرهای طرفین صورت می گیرد،
• اقداماتی که در راستای صدور تصمیم در مواقع ارجاع رسمی اختالفات
برای تصمیم گیری ازجمله استماع اظهارات انجام می-شود.
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ماده 31
هزینه های سفر و دیگر هزینه ها
 1اگر در موافقتنامه اعضای هيأت به نحو دیگری مقرر نشده باشد،
هزینه سفرهای هوایی به ماخذ بلیط "درجه تجاری" و بدون قید
محدودیت ،برای فاصله محل سکونت عضو هيأت و مقصد سفر،
پرداخت می گردد .هزینه غذا و هتل حین سفر در هزینه های قابل
پرداخت لحاظ می شوند.
 2مادام که به نحو دیگری در توافقنامه(های) اعضای هيأت حل اختالف
توافق نشده باشد ،هزینه ماموریت عضو هيأت حل اختالف شامل؛
حمل ونقل زمینی ،هزینه تلفن های راه دور ،پیک ،کپی ،پست ،ویزا و
غیره جزء هزینه های قابل پرداخت محسوب می شوند.
ماده 32
مالیات ها و عوارض
 1به جز مالیات بر ارزش افزوده ( ،)VATهیچ گونه مالیات و عوارض
متعلقه بابت انجام خدمات عضو هيأت که توسط کشور محل اقامت
یا کشور متبوع او اخذ می شود ،بر عهده طرفین نیست.
 2تمامی مالیات ها و عوارضی که در ارتباط با چنین خدماتی در هر
کشوری  -بجز کشور محل سکونت یا کشور متبوع عضو هيأت -
برای عضو هيأت وضع شود از آن جمله مالیات بر ارزش افزوده ،در
صورت وجود ،برعهده طرفین است
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ماده 33
ترتیبات پرداخت
 1اگر به گونه دیگری توافق نشده باشد ،توسط هر یک از اعضای
هيأت برای هر یک از طرفین صورتحساب برای موارد ذیل صادر
می شود:
•	صورتحساب حق المدیریت ماهانه که بصورت هر سه ماه یکبار
پرداخت می شود باید برای سه ماه آینده از پیش صادر شود.
•	صورتحساب حق الزحمه روزانه و هزینه سفر که باید پس از هر
جلسه و بازدید کارگاه ،جلسه استماع و صدور تصمیم صادر و
پرداخت گردد.
 2صورتحساب اعضای هيأت باید ظرف  30روز پس از دریافت،
پرداخت شود
 3قصور هر یک از طرفین در پرداخت سهم خود از حق الزحمه و
هزینه ها طی مدت  30روز از دریافت صورتحساب ،به عضو هيأت
این حق را می دهد تا عالوه بر هر حق دیگری که دارد 15 ،روز پس
از ارسال اخطاری مبنی بر تعلیق کار به طرفین و هر عضو دیگر
هيأت ،کار را معلق کند .چنین تعلیقی تا دریافت کامل صورتحساب
های معوق به اضافه سود به ماخذ الیبور یکساله بعالوه  2درصد
(بابت خسارت دیرکرد) یا  12ماه نرخ سود پایه به نرخ ارزی که در
توافق بین طرفین و اعضای هيأت مقرر شده است ،ادامه می یابد.
 4در صورت قصور هر یک از طرفین نسبت به پرداخت سهمش از
حق الزحمه و هزینه های عضو هيأت در موعد مقرر ،طرف دیگر
بدون آنکه به منزله اعراض از حق باشد ،می تواند مبالغ معوق را
بپردازد .طرفی که این مبلغ را می  -پردازد ،عالوه بر سایر حقوق،
مستحق خواهد بود از طرفی که نپرداخته است تمام هزینه هایی
را که پرداخت نموده به اضافه سود  -چنانچه به موجب قانون
حاکم ممنوع نباشد  -به ماخذ الیبور یکساله بعالوه  2درصد (بابت
خسارت دیرکرد) یا  12ماه نرخ سود پایه به نرخ ارزی که بین
طرفین و اعضای هيأت در توافقنامه مقرر شده ،دریافت نماید.
 5پس از امضای موافقتنامه با اعضای هيأت ،طرفین ،فرم صورتحسابی
را که باید توسط اعضای هيأت برای آنها ارسال گردد به ایشان می
دهند که شامل آدرس برای ارسال صورتحساب ،تعداد نسخ مورد
نیاز صورتحساب و شماره مالیات بر ارزش افزوده  -اگر قابل اعمال
باشد  -می باشد.
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ماده 34
هزینه های اداری مرکز
 1هزینه های اداری مرکز شامل هزینه های انتصاب عضو هيأت ،هزینه
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین حق-الزحمه اعضای هيأت
و هزینه رسیدگی به درخواست جرح هر یک از اعضا و نیز هزینه
بررسی تصمیم توسط مرکز در مواردی که طرفین توافق کرده اند
که تصمیم هيأت حل اختالف صادرکننده تصمیم یا تصمیم هيأت حل
اختالف مرکب برای بازنگری به مرکز تسلیم گردد ،می باشد.
 2مرکز برای هر تقاضای انتصاب عضو هيأت ،مبلغ مذکور در ماده 1
ضمیمه 2این قواعد را دریافت می دارد و این مبلغ غیر قابل استرداد
است .این مبلغ بیانگر هزینه های تمام شده انتصاب یک عضو هيأت
توسط مرکز است .مادام که هزینه انتصاب عضو پرداخت نشده،
مرکز عضو هيأت را انتخاب و منصوب نخواهد کرد .هزینه هر
انتصاب از سوی مرکز ،بصورت مساوی برعهده طرفین است.
 3درخصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد جرح عضو هيأت
توسط مرکز ،مرکز هزینه های اداری را به میزانی که از حداکثر مبلغ
تعیین شده در ماده  2ضمیمه  2این قواعد تجاوز ننماید ،تعیین می
کند .این مبلغ شامل هزینه تمام شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
مورد جرح عضو هيأت است .مادام که این هزینه پرداخت نشده
باشد ،مرکز نسبت به جرح ،رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد نمود و
اتخاذ تصمیم درخصوص جرح اثری نخواهد داشت ،مگر آنکه مبلغ
مذکور توسط مرکز دریافت گردد .هزینه هر تصمیم مرکز در مورد
جرح ،بر عهده طرفی است که ادعای جرح را مطرح کرده است.
 4در مواردی که طرفین از مرکز درخواست بازبینی تصمیم هيأت
حل اختالف مرکب و هيأت حل اختالف صادرکننده تصمیم را
دارند ،مرکز هزینه های اداری بررسی هر تصمیم را به میزانی که
از حداکثر مبلغ مشخص شده در ماده 3ضمیمه  2این قواعد ،تجاوز
ننماید ،تعیین خواهد کرد .این مبلغ شامل هزینه تمام شده بازبینی
یک تصمیم توسط مرکز است .مرکز ،تصمیم را تایید نخواهد کرد،
مگر آنکه مبلغ مذکور را دریافت کرده باشد .هزینه بازبینی هر
تصمیم بصورت مساوی برعهده طرفین است.
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 5در مورد هر درخواست از مرکز برای تعیین حق الزحمه اعضای
هيأت ،مرکز مبلغ غیر قابل استرداد مندرج در ماده  4ضمیمه  2این
قواعد را دریافت می کند .این مبلغ هزینه تمام شده برای تعیین
حق الزحمه اعضای هيأت توسط مرکز است .مرکز ،رقم حق الزحمه
اعضای هيأت را مادام که مبلغ درخواستی خود را دریافت نکرده
باشند ،تعیین نخواهد نمود .هزینه خدمات مرکز در تعیین حق
الزحمه اعضای هيأت بالسویه برعهده طرفین است.
 6اگر یک طرف سهم خود را از هزینه های اداری مرکز نپردازد ،طرف
دیگر مختار خواهد بود ،کل مبلغ هزینه های اداری را بپردازد.
ماده 35
مقررات کلی
 1هنگامی که طرفین بعد از زمان اجرای قواعد از اکتبر  2015بر اعمال
قواعد توافق می نمایند ،چنین فرض می شود که بر اعمال این نسخه
از قواعد توافق دارند ،مگر به گونه دیگری توافق کرده باشند
 2اعضای هيأت ،مرکز ICC ،وکارمندانش ،کمیته های ملی  ،ICCگروه
ها و کارکنان و نمایندگان آنها در مقابل هر گونه فعل یا ترک فعل
درخصوص رسیدگی هيأت در برابر هیچ شخصی مسئول نخواهند
بود ،مگر آنکه اعمال چنین معافیتی مغایر با قانون حاکم باشد.
 3در کلیه موضوعاتی که در این قواعد به صراحت پیش بینی نشده
باشد ،هيأت حل اختالف و مرکز مطابق روح این قواعد عمل خواهد
کرد و باید سعی و تالش الزم را به عمل آورد تا مطمئن شود که
تصمیماتش مطابق با قواعد صادر می شود
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مقدمه
مقررات هيأت های حل اختالف ( ICCقواعد) توسط مرکز بین المللی
حل و فصل اختالفات (( ICC )ADRمرکز) اداره می شود که یک مرکز
اداری مستقل در  ICCاست و کمیته دائمی که اساسنامه آن در این
ضمیمه آمده است ،مرکز را در اعمال این قواعد کمک خواهد کرد
ماده 1
ترکیب کمیته دامئی
کمیته دائمی متشکل از حداکثر  15عضو (یک رییس 3 ،نائب رییس و
حداکثر  11عضو) است که توسط  ICCبرای مدت  3سال که قابل تمدید
نیز می باشد ،انتخاب می شوند.
ماده 2
جلسات
جلسه کمیته دائمی با حضور رییس آن ،در هر زمانی که وی تشخیص
دهد تشکیل می شود.
ماده 3
عملکرد و وظایف کمیته دامئی
 1کمیته دائمی به مرکز در انجام کلیه خدمات که به موجب این
قواعد برعهده دارد مشاوره می دهد تا کیفیت انجام این خدمات
را تضمین نماید .این کمیته ،در بررسی خصوصیات اعضای هيأت در
مواقع انتصاب آنها و بازبینی تصمیمات هيأت تصمیم گیرنده و یا
هيأت مرکب ،به مرکز کمک می نماید
 2مرکز باید تمام درخواست های مربوط به انتصاب اعضا را به اعضای
کمیته دائمی اطالع دهد و از آنها نظر مشورتی بخواهد
 3رییس کمیته تصمیم نهایی را راجع به انتصاب عضو هيأت
خواهد گرفت.
 4در مواردی که جرح اعضای هيأت طبق بند  4ماده  8این قواعد
مطرح می شود ،پس از آنکه به عضو جرح شده ،طرفین و دیگر

44

ICC Publication DRS873 FAR

اعضای هيأت فرصت دفاع بر موضوع جرح داده شد ،کمیته دائمی
باید مرکز را در تصمیم گیری کمک نماید.
 5در مواردی که با توافق طرفین ،تصمیم هيأت تصمیم گیرنده و یا
تصمیم هيأت مرکب جهت بازنگری به  ICCارائه می شود ،کمیته
دائمی باید مرکز را در بازبینی تصمیم طبق ماده  23قواعد کمک
نماید.
 6زمانی که از مرکز درخواست می شود تا حق الزحمه اعضای هيأت
را مطابق این قواعد تعیین نماید ،مرکز این کار را پس از مشورت با
رییس کمیته دائمی انجام خواهد داد.
 7در غیاب رییس کمیته یا بنا به درخواست او ،یکی از سه نایب رییس
توسط مرکز برای انجام وظایف رییس منجمله اتخاذ تصمیم برگزیده
می شود تا وظایف رییس را مطابق این اساسنامه انجام دهد.
ماده 4
محرمانگی
وظایف کمیته دائمی و مرکز ماهیت محرمانه دارد و باید توسط هر
شخصی در هر موقعیتی که در این امر دخیل است ،رعایت شود.
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قواعد هیات حل اختالف ICC
ضمیمه شماره  2جدول هزینه ها

ماده 1
انتصاب اعضای هيأت
هزینه درخواست انتصاب هر عضو هيأت به مرکز 5000 ،دالر آمریکا
است .این مبلغ غیر قابل استرداد است .هیچ درخواستی برای انتصاب
عضو هيأت به جریان نمی-افتد ،مگرآنکه همراه با پرداخت مبلغ
مذکور باشد
ماده 2
جرح عضو هيأت
درخواست برای اتخاذ تصمیم درخصوص جرح عضو هيأت ،باید همراه
با هزینه ثبت به مبلغ  5000دالر باشد .هیچ درخواستی برای رسیدگی
و اتخاد تصمیم درمورد جرح عضو هيأت به جریان نمی افتد ،مگرآنکه
همراه با پرداخت هزینه مزبور باشد .این مبلغ غیر قابل استرداد است
و در هزینه های اداری مربوط به رسیدگی به جرح ،محسوب می شود.
مرکز ،هزینه های اداری مذکور را تا مبلغی که حداکثر از  10000دالر
تجاوز نکند ،تعیین می-نماید.
ماده 3
بازبینی تصمیامت هيأت صادرکننده تصمیم و هيأت مرکب
هزینه درخواست بازبینی تصمیم هيأت حل اختالف صادرکننده
تصمیم یا هيأت حل اختالف مرکب به میزان  5000دالر است .هیچ
تصمیمی مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت ،مگر همراه با پرداخت
هزینه مزبور باشد .این مبلغ غیر قابل استرداد است و در هزینه اداری
مربوط به بررسی تصمیم محسوب می شود .مرکز ،هزینه اداری
بررسی تصمیم هيأت را تا مبلغی که حداکثر از  10000دالر بیشتر
نشود ،تعیین می نماید.
ماده 4
تعیین حق الزحمه اعضای هيأت
هزینه درخواست تعیین حق الزحمه عضو هيأت از مرکز 5000 ،دالر
آمریکا است .این مبلغ غیر قابل استرداد است و هیچ درخواستی برای
تعیین حق الزحمه ثابت عضو هيأت به جریان نمی افتد ،مگرآنکه همراه
با پرداخت مبلغ مذکور باشد.
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ماده 5
پول رایج
تمام پرداختی ها که توسط مرکز مطابق با ضمائم این قواعد تعیین می
شود ،بر اساس دالر آمریکا قابل پرداخت خواهد بود ،جز در مواردی
که توسط قانون (حاکم) ممنوع باشد ،یا به گونه دیگری توسط مرکز
تعیین شده باشد که در این صورت ICC ،ترتیبات پرداخت هزینه ها و
حق الزحمه ها به وجه رایج دیگری را اعمال خواهد کرد.
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قواعد هیات حل اختالف ICC
ضمیمه شماره  3جرح عضو یا اعضای هيأت ( DAABهيأت جلوگیری
از بروز اختالف نظرها و تصمیم گیرنده نسبت به اختالفات) در
قراردادهای  2017فیدیک
ماده 1
ثبت و اخطاریه جرح
 1مطابق قاعده  11-1ضمیمه مقررات شکلی هيأت  DAABفیدیک
 ،2017هر تصمیم گیری راجع به جرح اعضای هيأت  DAABباید در
 ICCو توسط "مرکز" انجام شود (جرح).
 2جرح اعضای  DAABخواه ناظر به استقالل ،بی طرفی یا دالیل
دیگری باشد ،باید با ارائه درخواست کتبی به مرکز از سوی یکی از
طرفین ،ظرف مدت  21روز از زمان اطالع از اوضاع و احوالی که
جرح بر آن مبتنی است ،صورت گیرد.
 3مرکز باید به محض دریافت درخواست ،پس از دریافت هرینه های
مربوط به ثبت درخواست مطابق ماده  4این ضمیمه و دریافت نسخ
کافی از درخواست بررسی جرح عضو ،مراتب را بصورت مکتوب به
طرف یا طرف های دیگر قرارداد و سایر اعضای هيأت (در صورت
وجود) اطالع دهد.
ماده 2
اظهارنظر راجع به جرح
مرکز باید به عضو جرح شده ،سایر اعضای هيأت  DAABو طرف ها
قبل از صدور تصمیم راجع به جرح ،فرصت دفاع بدهد .دفاعیات باید به
اعضای هيأت  DAABو طرفین ارسال شود.
ماده 3
تصمیم راجع به جرح
 1مقرراتی که در ضمیمه یک آمده است با انجام تغییر و تعدیل های
الزم در مورد جرح اعضای  DAABاعمال می-شود.
 2مرکز باید مستقیماً تصمیم اتخاذ شده در مورد جرح را به شخص
جرح کننده و دیگر اعضای  DAABو طرف مقابل اعالم نماید.
 3تصمیم مرکز راجع به جرح نهایی و قاطع است
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ماده 4
هزینه ها
هر درخواست برای صدور تصمیم در مورد جرح اعضای DAABباید
همراه با هزینه ثبت به میزان  5000دالر باشد .هیچ درخواستی به جریان
نخواهد افتاد ،مگر همراه با پرداخت هزینه ثبت باشد و این مبلغ غیر
قابل استرداد است و هزینه صدور تصمیم در مورد جرح عضو به حساب
هزینه های اداری منظور می شود .مرکز ،هزینه-های اداری صدور
تصمیم راجع به جرح را تا مبلغی که حداکثر از مبلغ  15000دالر بیشتر
نشود ،تعیین می نماید.
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نمونه توافقنامه عضو
هیات حل اختالف
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نمونه توافقنامه عضو هیات حل اختالف

این توافنقنامه میان اشخاص زیر منعقد می شود:
عضو هيأت حل اختالف ( .........................نام کامل ،عنوان و آدرس) که
از این پس "عضو هيأت حل اختالف یا  "DBنامیده می شود
و
طرف  ............................... :1نام کامل و آدرس
طرف ............................... : 2نام کامل و آدرس
که از این پس مجتمعاً "طرفین" نامیده می شوند.
نظر به اینکه
طرفین در تاریخ ( ..............تاریخ قرارداد) برای ( ..............قلمرو کار و
یا نام پروژه) که باید د ( ..............شهر یا کشور محل اجرا) اجرا گردد،
این قرارداد را منعقد کرده اند.
قرارداد مقرر می نماید که طرفین باید اختالفاتشان را به هيأت ..............
(هيأت حل اختالف برای بررسی /یا هيأت حل اختالف صادرکننده
تصمیم /و یا هيأت مرکب) تحت مقررات هيأت های حل اختالف ICC
(قواعد) ارجاع نمایند
لذا اشخاص امضا کننده زیر انتخاب شده اند تا به عنوان عضو هيأت حل
اختالف اقدام نمایند.
عضو هيأت حل اختالف و طرفین به شرح زیر توافق نمودند
 1تعهدات
عضو هيأت به عنوان ( .................تک عضو هيأت /رییس هيأت /عضو
هيأت) بدین وسیله قبول می نماید ،این وظایف را مطابق با شرایط قرارداد،
قواعد هيأت های حل اختالف ICCو نیز شرایط این موافقتنامه انجام دهد.
عضو هيأت تایید می نماید که او مستقل از طرفین و بی طرف است و
مستقل و بی طرف باقی خواهد ماند.
 2ترکیب هيأت حل اختالف و مشخصات تماس
•	{گزینه اول} :با عضو منفرد هيأت به شرح زیر ارتباط برقرار می شود
(نام ،آدرس ،تلفن ،فکس ،پست الکترونیکی و دیگر جزئیات تماس)
•	{گزینه دوم} :با اعضای هيأت و نیز کسانی که در زیر ذکر شده اند،
به شرح زیر ارتباط برقرار می شود:
رییس هیات
(نام ،آدرس ،تلفن ،فکس ،پست الکترونیکی و دیگر جزئیات تماس)
عضو هیات
(نام ،آدرس ،تلفن ،فکس ،پست الکترونیکی و دیگر جزئیات تماس)
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طرفین قرارداد افراد فوق هستند که با مشخصات تماس ذیل مشخص
می شوند:
طرف اول( ......................... :نام ،شخص مسئول برای قرارداد ،آدرس،
تلفن ،فکس ،جزئیات پست الکترونیکی)
طرف دوم( ......................... :نام ،شخص مسئول برای قرارداد ،آدرس،
تلفن ،فکس ،جزئیات پست الکترونیکی)
هرگونه تغییر در جزئیات این قرارداد باید به کلیه طرف های ذیربط
فورا ً اطالع داده شود.
 3صالحیت ها
باتوجه به انتصاب هر عضو هيأت حل اختالف از سوی طرفین،
امضاکنندگان زیر ،صالحیت های حرفه ای الزم و توانایی زبانی او را به
منظور ایفای وظایف ،مورد قبول و شناسایی قرار می دهند.
 4حق الزحمه
•	حق المدیریت ماهانه ( ...............مبلغ کامل و وجه رایج) که به
معنای ( .........عدد چند برابر) برابر حق-الزحمه روزانه می باشد
•	ححق الزحمه روزانه ( .........مبلغ کامل و وجه رایج) که براساس .....
(تعداد ساعت) ساعت در روز می باشد.
	حق الزحمه برای روزهایی که عضو هيأت  ......روز کمتر از آنچه در
توافقنامه مقرر شده کار می کند  .....تعیین می شود.
	حق الزحمه برای روزهایی که عضو هيأت  ........روز بیشتر از
ساعات مقرر در توافقنامه کار می کند  .............تعیین می شود.
•	حاین ارقام برای  24ماه پس از امضای موافقتنامه با اعضای
هيأت ،ثابت است و از این پس ،بصورت خودکار سر سال تنظیم
این موافقتنامه با استفاده از شاخص  .......تعدیل می شود و تغییر
خواهد کرد.
•	ححق الزحمه برای روزهایی که عضو هيأت در سفر است ............
تعیین می شود.
•	حهزینه های عضو هيأت ،همانطور که در بند  2ماده  31قواعد
آمده ،قابل پرداخت است (بر اساس میزان هزینه مصروفه  /بر
مبنای مبلغ ثابت روزانه )........
 5پرداخت حق الزحمه ها و هزینه ها
•	حگزینه اول :تمام هزینه ها و دستمزدها برای ( ..................طرف
 )Xهمراه یک نسخه برای ( ..............طرف دیگر) صورتحساب
خواهد شد و توسط طرف  Xباید به عضو هيأت حل اختالف
پرداخت شود .طرف دیگر نصف حق الزحمه ها و هزینه ها را به
طرف  Xمی پردازد ،به طوری که طرفین بصورت مساوی هزینه ها
را پرداخت می کنند
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•	گزینه دوم :تمام مخارج و هزینه ها برای تمام طرفین صورتحساب
گردد و بصورت مساوی از سوی طرفین پرداخت شود.
کلیه پرداخت ها به اعضای هيأت حل اختالف ،باید بدون هیچ گونه
کسور یا محدودیتی به حساب زیر پرداخت گردد.............................. :
( ...............نام بانک ،شماره حساب ،کد سوئیفت و غیره) .هزینه انتقال
وجوه برعهده طرفی است که عمل انتقال را انجام می دهد.
کلیه پرداخت ها باید ظرف  30روز از تاریخ دریافت صورتحساب از
عضو هيأت حل اختالف ،توسط طرفین پرداخت شود.
 6مدت و خاتمه موافقتنامه
باتوجه به مقررات این ماده ،اعضای هيأت موافقت می-کنند که در طول
مدت هيأت حل اختالف ،اقدام نمایند.
طرفین مجتمعاً می توانند این موافقتنامه را پایان دهند و یا کل هيأت
حل اختالف را در هر زمانی منحل نمایند و این اقدام دارای اثر فوری
است ،مشروط بر آنکه حق-المدیریت  3ماه عضو هيأت را بپردازند.
عضو هيأت نیز می تواند در هر زمانی با دادن یک اخطار  3ماهه به
طرفین استعفای خود را اعالم کند.
 7مصونیت
طرفین مجتمعاً و منفردا ً هر عضو هيأت را در مقابل هر ادعایی از سوی
شخص ثالث برای هر فعل یا ترک فعلی که عضو هيأت در راستای انجام
وظیفه یا به قصد انجام وظیفه انجام دهد ،بری الذمه و مصون می کنند،
مگر آنکه فعل یا ترک فعل عضو همراه با سوء نیت باشد.
 8اختالفات و قانون حاکم
اختالفات ناشی از یا در ارتباط با این موافقتنامه ،نهایتاً تحت قواعد
داوری  ICCتوسط یک داور که مطابق قواعد مذکور منصوب می شود،
حل و فصل خواهد شد .قانون  .....قانون حاکم بر این توافقنامه است.
محل داوری ( .......اسم شهر /کشور) است .زبان داوری  .......می باشد.
این موافقتنامه در تاریخ  .........در ( .........محل) تنظیم شده است.
طرف دوم
طرف اول
عضو هیات
امضا
امضا
امضا
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