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اطالعات بیشتر:

این نشست آنالین برای تمامی عالقمندان به حوزه های داوری و حقوقی به صورت رایگان برگزار میگردد.
در صورت تمایل به شرکت در وبینار ،با مراجعه به وبسایت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی () icc-iran.org
بخش آموزش درخواست خود را ثبت نمایید.
تلفن)021( 88306127 :
فکس)021( 88346537 :
ایمیل icciran@icc-iran.com

دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ( )ICCاز قواعد داوری جدید  ICCموسوم به «قواعد داوری »۲۰۲۱
رونمایی نمود .قواعد جدید داوری  ICCدر تاریخ  ۶اکتبر  ۲۰۲۰در آخرین اجالس «شورای اجرایی» اتاق
بازرگانی بینالمللی به تصویب رسیده است و از اول ژانویه  ۱۱( ۲۰۲۱دی ماه  )۱۳۹۹الزماالجرا گردید.
دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ،هر از چند گاهی قواعد داوری خود را در پاسخ به نیازهای
جدید و تحوالت رویههای تجاری و سازوکارهای حل و فصل اختالفات ،اصالح و بهروزرسانی میکند .آخرین
اصالحیه قواعد داوری  ICCدر سال  ۲۰۱۷انجام شد که چند سال قبل همراه ترجمه فارسی آن توسط
کمیته ایرانی  ICCمنتشر شده است .ترجمه فارسی قواعد داوری  ۲۰۲۱نیز به زودی منتشر خواهد شد.
در قواعد جدید داوری (قواعد  )۲۰۲۱مقررات تازهای اضافه شده که به داوری  ICCبیش از پیش ،جذابیت
میبخشد .بهروزرسانی و اصالح قواعد داوری  ICCگام دیگری در راستای کارآیی ،انعطاف و شفافیت
بیشتر سازوکار داوری  ICCمیباشد .به طوری که داوری  ICCرا  ،هم برای دعاوی بزرگ و داوریهای
پیچیده و هم برای دعاوی کوچک مناسبتر و پرجاذبهتر میسازد.
مهمترین اصالحات قواعد داوری  ، ICCناظر بر شفافیت و انعطاف بیشتر به ویژه برای داوریهای
سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید در فرایند رسیدگی مانند امکان اضافه شدن طرفهای جدید به
داوری و یا رای تکمیلی داوری میباشد.
در این راستا کمیته ایرانی  ICCبا همکاری دیوان داوری  ،ICCنشستی برای معرفی قواعد جدید داوری
( ICCقواعد داوری  )۲۰۲۱برای کشورهای فارسی زبان برگزار مینماید.
در این وبینار مهمترین ویژگیهای قواعد داوری جدید  ،ICCمورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
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