مدارک مورد نیاز جهت طرح پرونده در کمیته داوری و حل اختالف انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
 .1تکمیل فرم دادخواست (پیوست)و ذکر منجز خواسته و تقویم مبلغ ،با مشخصات کامل طرفین
 .2ارائه کپی کلیه اسناد و مدارک ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت بشرح ذیل :
 بارنامه تعهدنامه اعالمیه ورود ترخیصیه قبض انبار شناسنامه کانتینر پر و خالی نامه واگذاری کانتینر خالی قرارداد /تفاهم نامه /توافق نامه صورت حسابهای علی الحساب و قطعی ارائه  2نسخه از کلیه مکاتبات و تهیه جدول ذیل بر اساس شروع و اختتام مکاتبات با امضاء مجاز و مهر شرکتجدول مکاتبات
ردیف

تاریخ

شماره

موضوع

مالحظات

 می بایستی دو نسخه از کلیه اسناد ،مدارک و مکاتبات مورد استناد که به امضاء و مهر مجاز رسیده است به مرکز داوری ارائه گردد .


می بایستی کلیه اسناد ،مدارک و مکاتبات با وضوح باال اسکن و به آدرس ایمیل  arbitration@saoi.irارسال گردد .

 .3ارائه شرح کامل دعوی در قالب الیحه مکتوب در سربرگ شرکت ،ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت.
 .4روزنامه رسمی و آخرین تغییرات مدیریتی ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت.
 .5مهر و امضاء توافقنامه داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران (پیوست)
 .6پرداخت هزینه داوری برابر قوانین موضوعی
توجه مهم :

 در جلسه رسیدگی افرادی حق حضور در جلسه را خواهند داشت که مطابق با آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی صاحب
ام ضاء مجاز در ا سناد تعهدآور ،وکیل دادگ ستری منتخب و یا فرد دارنده وکالتنامه ر سمی با اختیار وکالت در ارجاع دعوا به
داوری و تعیین داور و حق صلح و سازش برخوردار بوده و دارای حق ام ضاء صورتجل سات داوری می با شند .لذا معرفی نامه
عادی جهت حضور در جلسه و امضاء صورت جلسات مالک عمل نخواهد بود  .در غیر آن هیئت داوران با توجه به مدارک و
مستندات ارائه شده مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
 طرفین باید کلیه اسنننناد و مدارک هزمه را طی زمان م رر اعالمی و تا بل از جلسنننه رسنننیدگی به انجمن ارسنننا نمایند
همچنین انجمن به لحاظ اصننل تنا ر و عدالت  ،الماو و تیلی ی در بو اسننناد و مدارک ت دیمی بعد از جلسننه رسننیدگی
نخواهد داشت.

بسمه تعالی
توافقنامه داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
طرفین پرونده موافقت نمودند اختالف بوجود آمده و نیز در صورت بروز هر گونه اختالف در خصوص بارنامه  /بارنامه های
موضوع این توافقنامه  /تعهدنامه  /قرارداد یا مراودات تجاری فی ما بین  ،موضوع به داوری هیئت داوران انجمن کشتیرانی و
خدمات وابسته ایران ارجاع میگردد  .هر یک از طرفین دعوی  ،حق دارند یک نفر داور مستقل از میان داوران مرکز داوری
انجمن یا هر شخص دیگری را انتخاب نمایند  ،در این صورت سر داور ( داور ثالث) هیات داوری  ،توسط دبیرکل انجمن انتخاب
و تعیین میگردد و در غیر آن  ،تمامی اعضای هیأت داوری به تشخیص و توسط دبیرکل انجمن کشتیرانی به عنوان داور مرضی
الطرفین تعیین میگردند و داوران تعیین شده مورد قبول طرفین هستند که صلح ًا  ،حکم ًا و انصافاً در مانحن فیه اعالم نظر
نمایند  .رای اکثریت هیأت داوران قطعی و برای طرفین الزم األجرا است  .مهلت داوری از تاریخ قبولی داوران  ،شش ماه است.
داوران و سر داوران حق دارند بنا بر نظر خود مدت داوری را عندالزوم بدون هر گونه ابالغ یا اعالمی به دفعات تمدید نمایند .
ابالغ اوراق و تصمیم داوری به صورت تحویل حضوری به طرفین یا نمایندگان آنها  ،با ارائه ی معرفی نامه و یا پست سفارشی
و یا هر طریق دیگر حسب نظر دبیر کل مرکز داوری  ،بعمل خواهد آمد  .داوران  ،مدیران و کارکنان انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال رأی و داوری ندارند و طرفین دعوی  ،هر گونه ادعائی  ،اعم از مدنی و کیفری را از
اعضای مذکور سلب و اسقاط نموده و به آنها برائت ذمه میدهند  .تعیین حق الزحمه داور و سایر هزینه ها اعم از کارشناسی ،
اداری و غیره و طرفی که باید آنرا پرداخت نماید به عهده مرکز داوری انجمن خواهد بود  .شرط داوری  ،شرط مستقلی از
تفاهم نامه  /تعهد نامه  /قرارداد بوده است  .فلذا انفساخ و ابطال و انقضای آنها  ،تاثیری در داوری ندارد  .ضمناً خواهان مکلف
است هم زمان با طرح دعوی  ،نسبت به پرداخت هزینه داوری و هزینه اداری به حساب انجمن کشنیرانی و خدمات وابسته
ایران مطابق آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و آئین نامه انجمن اقدام نماید و نهایت ًا محکوم علیه
وفق مقررات موضوعه موظف به پرداخت هزینه های محتمله در حق محکوم له خواهد بود  .همچنین پرداخت هزینه داور
اختصاصی (منتخب )  ،راساً در تعهد طرف انتخاب کننده میباشد و نیز پذیرش داوری انجمن به منزله پذیرش بالشرط مفاد
آئین نامه مرکز داوری انجمن میباشد  .این توافقنامه بمنزله قرارنامه داوری تلقی میگردد .
خواهان(اصالتا یا وکالتا)

خوانده (اصالتا یا وکالتا)

ﺗﺎر�ـ ــﺦ :

برگ دادخواست به مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

مشخصات
طرفین

نام شرکت

شناسه ملی

شماره ثبت

نام مدیرعامل

محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه  -شماره –پلاك

شماره تماس،فکس و ایمیل

خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
قانونى

بهای خواسته
تعیین خواسته

دلایل ومنضمات
دادخواست

محل امضاء – مهر – انگشت

