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 1401تهران ـ 



 

 

 هرست ف

 

 مقدمه

 داور منفرد یبخش اول آرا

 یداور یرأ

 36د//440: یشماره رأ

 یـ استرداد خواسته ـ قرار رد دعوا ـ نقض تعهد قرارداد میاسترداد چک ـ دستور موقت ـ تحر

 ـ برائت ذمه ـ فورس ماژور یـ تعهد قرارداد یتعهد ـ حواله ارز یفایا ِـ عدم

 18/4/1396صدور:  خیتار

 یداور یرأ

 36د//477: یشماره رأ

 9/2/1397: یصدور رأ خیتار

 یندگیـ نما هیتاد ریـ تاخ یـ اعتبار اسناد یتضامن تیمسئول

 یداور یرأ

 36د//557:یشماره رأ

 11/9/98صدور:  خیتار

 یـ تخلف انتظام یت داوریـ صالح کایخواندگان متعدد ـ سند

 یداور یرأ

 36د//554: یشماره رأ

 23/7/98: یصدور رأ خیرتا
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ـ  هیتاد ریـ خسارت تاخ یداور تیـ صالح یقانون اساس 139حسن انجام کار ـ اصل  یگواه

 ومیـ کنسرس مانیپ یو خصوص یعموم طیـ شرا مانکاریمجاز پ ریمحاسبه تاخ

  (یداور فی)قرار توق یرأ

 36د//566: یه رأشمار

 30/9/1398: یصدور رأ خیتار

در ادامه  نیـ ارده طرف یـ اساسنامه مرکز داور یـ استقالل شرط داور یداور فیقرار توق

 یداور

 یداور یرأ

 36د//524/5/97: یشماره رأ

 25/2/98: یصدور رأ خیتار

ـ عدالت  یـ قرارداد جعاله ـ نرخ ارز ـ اعتبار اسناد یـ ممنوع الخروج یداور تیصالح

 یقرارداد

 یداور یرأ

 36د//520: یشماره رأ

 17/02/1398ور: صد خیتار

 تعهد فاءیتخلف از شرط ـ ا اریـ خ یشناسکار هیشروع قرارداد ـ نظر خیتار

 یداور یرأ

 36د//446:یشماره رأ

 36د//60/94تقابل:  یدعو - 16/5/1396:یور رأصد خیتار

ـ استعفا داور ـ  یـ فسخ قرارداد ـ الزم االتباع بودن قرارداد ـ کارشناس یتعهدات قرارداد یفایا

 در انجام تعهد ریضمانت نامه ـ خسارت تاخ

 أت داورانیه یبخش دوم آرا

 36د//574: یشماره رأ

 28/10/98: یرأ خیتار
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به  یل تعهد )ارزیـ تبد یت تضامنیـ مسئول یتعهدات ارز هیر تادیوجه التزام ـ خسارت تاخ

  (یالیر

 خواهان ینظر مخالف داور اختصاص

 36د//536: یشماره رأ

 میـ تحر ریب غن از جانید یفایـ ا یبودن قراردادها ـ تعهدات مال یینظر مخالف ـ اصل رضا

 ـ شرکت واسط یدعو لیـ اختالف در اص

 03/04/98صدور:  خیتار

ACIC Case No.36/D/95/26 

Proforma invoice-Third party involvement- cross examination- compensation for 

late payment- matter of jurisdiction- inflation- multinational dispute- brokership 

IN THE ARBITRATION CENTER OF IRAN CHAMBER AND IN THE 
MATTER OF AN ARBITRATION 

 36د//519/77/95:  یشماره رأ

 30/2/1398  : یصدور رأ خیتار

 تینـ حسن یشروع تعهدات قرارداد خیشرط ـ تار اریـ اعتبار امضاء ـ خ یانتقال اعتبار اسناد

 ـ فسخ قرارداد

 هاهینما

 نام داوران هینما

 یعموضو هینما
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