اﻧﺘﺸـﺎر آﺧﺮﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﮐـﺰ داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ
ﻣﺮﮐـــﺰ داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﻫﻨﮓﮐﻨـــﮓ )Hong Kong International
 (Arbitration Centerﯾـﺎ » ،«HKIACاز ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای  HKIACو ﻻزماﻻﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪن آن در  1ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 2018ﺧﺒﺮ داد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،2018ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ  HKIACاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﺣﺎﻟﯽ در اوت  2017آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ در ﻫﻨﮏﮐﻨﮓ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ،داوریﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﻗﺮاردادی ،روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ،روﯾﻪ داوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل
رأی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ذﯾﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ارﺳﺎل ﻣﺪارک از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری در ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،2018ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را
از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻣﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺎرﮔﺰاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری در ﺗﻌﯿﯿﻦ روﻧﺪ داوری
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،2018اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم داوری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و اﻓﺸﺎی ﻣﺪارک
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،2018ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻮراً
ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار

و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرد داوری را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﯿﺰ اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای داوری اﻧﻔﺮادی ﺗﺤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻘﺮرات  ،2018ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ داوری اﻧﻔﺮادی را
ﺗﺤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺮرات داوری
اﻧﻔﺮادی ،ﺗﺤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢزﻣﺎن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،2018ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن دﯾﻮان
داوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد داوری را ﻫﻤﺰﻣﺎن اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﻮان
داوری در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ
داوری ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ،دارای ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،2018ﭘﺲ از آﻏﺎز داوری ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﻮد از روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزش ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی و ﻣﺬاﮐﺮه( ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
 ، HKIACدﯾﻮان داوری ﯾﺎ داوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ
داوری ﯾﺎ داوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﯾﮏ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ داوری ﯾﺎ داوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
در ﻫﺮ زﻣﺎن ،درﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.
روش داوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ داوری ﻇﺮف  7روز ﺑﻪ HKIAC
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع داوری ،درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺼﺎب
داور ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .داور ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در روش داوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﻞ ﯾﮏ داور ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  HKIACاﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎن ارﺳﺎل رأی
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات  ،2018ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺎﺗﻤﻪ روﻧﺪ داوری ،دﯾﻮان داوری
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و  HKIACﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ارﺳﺎل رأی داوری را

اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  3ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ HKIAC
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ  2018ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎرﭼﻮب دادرﺳﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﻃﺮﻓﯿﻦ و دﯾﻮان داوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
روﯾﻪای ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺎزﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  2018ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎدواره  ،Willem C. Visﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در وﯾﻦ اﺗﺮﯾﺶ و ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

