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 .1معرفی
مسابقات داوری تجاری ایران رقابتی ساالنه میان دانشجویان حقوق ،وکالی کمسابقه و کارآموزان وکالت عالقمند
به موضوع داوری است که در قالب تیمهایی با عضویت  2تا  6نفر از طرف نهادها ،موسسات حقوقی معتبر ،موسسات
آموزشی معتبر و دانشکدههای حقوق سراسر کشور و یا به صورت مستقل با یکدیگر به رقابت میپردازند.

 .2هدف مسابقات
هدف از سازماندهی و برگزاری مسابقه داوری تجاری ایران ،آموزش اسلوب صحیح داوری در حلوفصل اختالفات
تجاری به صورت عملی است .شرکتکنندگان در این مسابقات با ارائه لوایح دفاعی کتبی یا طرح دعوی متقابل،
فرصت آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی یک نمونه عملی داوری را هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده
خواهند داشت.
مسابقه مزبور به شیوهای طراحی شده است که طی آن نه تنها قواعد شکلی و مباحث مربوط به حقوق ماهوی
مطرح میشوند ،بلکه شرکتکنندگان با نکات ظریف و تکنیکهای غیرحقوقی که معموالً در ارائه و دفاع از دعاوی
در مقابل دیوانهای داوری مدنظر قرار میگیرند ،آشنایی پیدا میکنند .عالوه بر اینها ،این مسابقه فرصتی را
فراهم میآورد تا شرکتکنندگان آشنایی مناسبی با ادبیات حقوقی داخلی و بینالمللی موجود در زمینه داوری
کسب نمایند.

 .3برگزارکنندگان
مسابقات توسط «کمیته برگزاری مسابقات داوری تجاری ایران» متشکل از نمایندگان مرکز منطقهای داوری تهران
( )TRACبرگزار خواهد شد .وظیفه کمیته برگزاری تصمیمگیری راجع به نحوه برگزاری مسابقات و مدیریت آن
است.
کمیته برگزاری به صورت ساالنه کارگروهی را موسوم به دبیرخانه مسابقات تشکیل میدهد که وظیفه بررسی و
پشتیبانی تمامی مراحل ثبتنام تیمها و پاسخگویی به سواالت و ارائه راهنمایی به شرکتکنندگان را خواهد داشت.

 .4محل برگزاری
کمیته برگزاری مسابقات داوری تجاری در نظر دارد ،هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری را به صورت حضوری
برگزار نماید .اطالعات تکمیلی در اطالعیههای مربوطه اعالم خواهد شد.
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 .5زبان برگزاری
زبان برگزاری مسابقات داوری تجاری فارسی است.

 .6نحوه برگزاری
مسابقات داوری تجاری ایران به میزبانی مرکز منطقهای داوری تهران ( )TRACمطابق با استانداردهای بینالمللی
و با الگوگیری از نمونههای مشابه جهانی و نیز با همیاری داوران مجرب در زمینههای داوری داخلی و بینالمللی
سازماندهی و برگزار خواهد شد.
تیمهای شرکتکننده در دو مرحله دفاع کتبی و دفاع شفاهی هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده با یکدیگر
به رقابت خواهند پرداخت .در مرحله دفاع کتبی ،لوایح تیمهای شرکتکننده به صورت مجزا از مرحله شفاهی
بررسی میگردد و تیمهایی که مجموع امتیاز لوایح خواهان و خوانده آنها از سایر تیمها باالتر باشد ،به عنوان تیم
برتر در نگارش الیحه کتبی خواهان و تیم برتر در نگارش الیحه کتبی خوانده انتخاب خواهند شد .در مرحله دفاع
شفاهی نیز تیمها در جلسات رسیدگی شفاهی مقدماتی در دو مقام خواهان و خوانده در مقابل یکدیگر به رقابت
خواهند پرداخت .پس از جمع امتیازات مرحله دفاع شفاهی ،تیمهایی که باالترین امتیاز شفاهی را اخذ نمایند به
مراحل نیمهنهایی و سپس نهایی راه خواهند یافت .در مراحل نیمهنهایی و نهایی ،موضع تیمها (خواهان یا خوانده)
به قید قرعه تعیین میگردد و پس از رقابت میان آنها ،تیم برنده معرفی خواهد شد.

 .7شرایط شرکت در مسابقات
عالقمندان به شرکت در این مسابقات میتوانند در قالب تیم و تحت عنوان نهادها ،موسسات حقوقی معتبر،
موسسات آموزشی معتبر و دانشکدههای حقوق سراسر کشور یا به طور مستقل در مسابقات شرکت نمایند .تیمها
متشکل از حداقل دو ( )2عضو و حداکثر شش ( )6عضو به همراه یک نفر مربی خواهند بود .اعضای تیمها باید از
میان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان کارشناسی (در صورتی که تعداد آنها بیش از
نیمی از اعضای تیم نباشد) مشغول به تحصیل در رشتههای حقوق ،و همچنین کارآموزان وکالت و وکالی پایه
یک دادگستری دارای کمتر از  3سال سابقه وکالت انتخاب شوند .فارغالتحصیالن رشته حقوق نیز در صورتی که
بیش از دو سال از فراغت آنها نگذشته باشد امکان ثبتنام در مسابقات را خواهند داشت .ثبتنام شرکتکنندگان
دورههای پیشین مسابقات ،که موفق به کسب عنوان برتر (شفاهی یا کتبی) نشده باشند ،بالمانع است.
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لیست اعضای تیمها باید تا پیش از پایان مهلت مقرر برای ثبتنام نهایی شده و در حساب کاربری اختصاصی تیمها
بارگزاری شود .هیچگونه تغییر در لیست اعضای تیم پس از تاریخ مذکور مورد پذیرش نخواهد بود.

 .8نماینده تیم
هر تیم شرکتکننده باید نسبت به معرفی یک نفر به عنوان نماینده تیم اقدام نماید .مهمترین وظیفه نماینده
هماهنگی و ارتباط با دبیرخانه مسابقات است.

 .9مربی
تیمها میتوانند عالوه بر تعداد مجاز اعضا ( 2تا  6نفر) ،یک نفر را بهعنوان مربی تیم خود انتخاب و معرفی نمایند.
مربی ملزم به رعایت شرایط شرکتکنندگان نمیباشد و میتواند از اساتید دانشگاهها ،وکالی باسابقه ،قضات و...
باشد .انتخاب مربی هزینه اضافهای برای تیمها در بر نخواهد داشت ،اما باید توجه داشت که هر مربی ،در هر دوره
از مسابقات ،تنها میتواند سرپرستی یک تیم را بر عهده گیرد .مربی میتواند در جلسات دفاع شفاهی شرکت
نموده و عملکرد تیم خود را مشاهده نماید ،اما مجاز به دخالت یا ارتباط مستقیم با اعضای تیم یا داوران نمیباشد.

 .10نحوه ثبتنام
تمام مراحل ثبتنام به صورت برخط و از طریق وبسایت اختصاصی مسابقات به نشانی  www.iramc.irانجام
میپذیرد .تیمهای شرکتکننده موظف به ثبتنام در سایت مسابقات و ارائه مدارک مورد نیاز میباشند .در غیر
این صورت ،فرآیند ثبتنام تکمیل نشده و تیم قادر به دریافت کد اختصاصی نمیباشد.
پس از تایید ثبتنام از سوی دبیرخانه مسابقه ،برای هر تیم کد اختصاصی ارسال خواهد شد و تمامی تیمهای
شرکتکننده تا پایان مسابقات منحصراً از طریق این کد اختصاصی شناسایی میشوند .لذا تا پیش از صدور این
کد اختصاصی ،ثبتنام هیچ تیمی نهایی تلقی نمیگردد.
در صورت انجام صحیح ثبتنام و پرداخت هزینهها از طریق وبسایت ،یک پیام الکترونیکی به نماینده تیم ارسال
خواهد شد که حاوی اطالعات کاربری برای استفاده از پنل مربوط به هر تیم میباشد.
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 .11فرم ثبتنام
فرم ثبتنام شامل مشخصات کامل کلیه اعضای شرکتکننده میباشد .از آنجا که کلیه مکاتبات بین کمیته برگزاری
و دبیرخانه مسابقات با هر تیم منحصراً از طریق نماینده تیم صورت میپذیرد ،ضروری است که در زمان ثبتنام،
نماینده تیم مشخص گردیده و راههای ارتباطی برای مکاتبه با وی به صورت دقیق ذکر شود .بدیهی است مسئولیت
هرگونه اشتباه در ابالغ مکاتبات به تیم شرکتکننده که ناشی از عدم دقت یا عدم صحت اطالعات ارائه شده باشد،
بر عهده کمیته برگزاری مسابقات نخواهد بود.

 .12هزینه ثبتنام
هزینه ثبتنام برای شرکت در هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری به ازای هر نفر مبلغ ( 200.000دویست هزار)
تومان میباشد و باید در زمان ثبتنام به صورت یکجا (تعداد اعضای هر تیم × دویست هزار تومان) از طریق
سیستم پرداخت وبسایت مسابقات واریز شود.

 .13مدارک مورد نیاز
برای هریک از اعضای تیم شرکتکننده باید مدارک شناسایی جهت احراز شرایط مندرج در بند  7در قسمت
ثبتنام ضمیمه گردد .مدارک مورد نیاز عبارتاند از :تصویر کارت ملی ،تصویر کارت دانشجویی دارای اعتبار برای
دانشجویان ،تصویر مدرک تحصیلی برای فارغالتحصیالن (اصلی یا موقت) ،تصویر کارت پروانه وکالت برای وکال و
تصویر کارت کارآموزی برای کارآموزان وکالت.
بدیهی است که در هر مقطعی عدم صحت اطالعات مشخص شود ،تیم یا فرد متخلف حسب تصمیم کمیته برگزاری
از مشارکت در مسابقات حذف خواهد گردید.
توجه :تغییر اعضای تیم پس از ثبتنام نهایی به هیچوجه ممکن نخواهد بود.

 .14حفظ محرمانگی اطالعات
جمعآوری اطالعات هویتی و مدارک تحصیلی و شغلی شرکتکنندگان در زمان ثبتنام امری ضروری است .کمیته
برگزاری تمام اطالعات شرکتکنندگان را محفوظ میدارد و غیر از موارد مربوط به برگزاری مسابقات هیچگونه
استفادهای از این اطالعات صورت نخواهد گرفت.
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 .15انصراف از ثبتنام
ثبتنام تیمهای شرکتکننده و ترکیب اعضای هر تیم پس از مراحل ذکر شده در باال نهایی و قطعی خواهد بود و
امکان تغییر در ترکیب اعضای تیمها تنها در صورتی امکانپذیر است که پیش از پایان مهلت مقرر برای ثبتنام
اعالم گردد .بدیهی است ،بررسی و تایید تغییرات برعهده کمیته برگزاری خواهد بود .در صورت انصراف هر یک از
اعضای تیمها پس از ثبتنام قطعی ،هزینه پرداختی جهت ثبتنام مسترد نخواهد شد.

 .16مسئله مسابقه
مسئله مسابقه که حاوی سواالت و دعاوی مطرح در رسیدگی داوری است ،مطابق تاریخ مقرر در جدول زمانبندی
در وبسایت مسابقات به نشانی  www.iramc.irمنتشر خواهد شد .با توجه به مسئله طرحشده برای مسابقه،
تشخیص قوانین صحیح شکلی و ماهوی حاکم بر رسیدگی داوری بر عهده شرکتکنندگان میباشد.
الزم به ذکر است ،مسئله مسابقه موضوعی فرضی است و اسامی و عناوین طرح شده در مسئله غیر واقعی میباشند.
همچنین هیچگونه اثر قانونی بر اسناد و مدارک پیوستی مترتب نبوده و تمام اسناد ارائه شده ساختگی میباشند.

 .17درخواست رفع ابهامات احتمالی مسئله
ثبت درخواست رفع ابهامات احتمالی مسئله مسابقه از طریق حساب کاربری تیم و تا پیش از پایان مهلت مقرر در
جدول زمانبندی ارائهشده امکانپذیر است .درخواست رفع ابهام تنها از موضوعاتی که برای درک کلیت مسئله
مسابقه دارای اهمیت حقوقی (شکلی یا ماهوی) باشند ،قابل پذیرش است .لذا درخواستها باید شامل توضیحی
مختصر راجع به اهمیت حقوقی رفع ابهام احتمالی موجود باشند ،در غیر این صورت رد خواهند شد.

 .18جلسات آموزشی-توجیهی
کمیته برگزاری جلساتی متضمن برخی نکات ضروری در نحوه برگزاری مسابقه و چگونگی ارائه دفاعیات کتبی و
شفاهی برگزار میکند که حضور یکی از اعضای هر تیم به نمایندگی از سایر اعضا در این جلسات ضروری است.
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 .19شرکت در مسابقات
تمام اعضای تیم میبایست در تدوین و نگارش لوایح کتبی مشارکت داشته باشند .شرکت در هر یک از دورههای
جلسات رسیدگی شفاهی توسط دو عضو از هر تیم امکانپذیر خواهد بود .سایر اعضای تیمها مجاز به ارائه هرگونه
کمک به همتیمی خود در طول جلسات رسیدگی نمیباشند .برای کسب عنوان دفاعکننده شفاهی برتر مشارکت
در جلسات دفاع شفاهی حداقل یکبار در نقش خواهان و یکبار در نقش خوانده ضروری است.

 .20لوایح کتبی
الف) الیحه کتبی خواهان
هر گروه باید الیحه کتبی خواهان را حداکثر تا پیش از پایان مهلت مقرر در جدول زمانبندی در پنل مربوط به
تیم در وبسایت مسابقه ثبت نماید .لوایح تقدیمی توسط خواهان برای تیمهای مقابل ارسال خواهند شد .عدم
ارسال الیحه در مهلت مقرر موجب حذف گروه از شرکت در مسابقه میشود.
ب) تبادل لوایح
الیحههای ثبتشده ،به صورت متقابل میان گروهها تبادل شده و هرگروه در مقام خوانده در مقابل گروه دیگری
قرار خواهد گرفت و باید الیحه دفاعیهای را در پاسخ به مواضع الیحه خواهان دریافتشده ،تنظیم نماید (الیحه
کتبی خوانده).
پ) الیحه کتبی خوانده
هر کدام از گروهها باید الیحه کتبی خوانده را در پاسخ به الیحه خواهان (که در مرحله تبادل لوایح دریافت کرده
است) تا ساعت  11:55نیمه شب مهلت مقرر در جدول زمانبندی در پنل مربوط به گروه ثبت نماید .چنانچه هر
گروه در زمان مقرر الیحه خوانده را ثبت ننماید به منزله انصراف از شرکت در مسابقه تلقی خواهد شد .الیحه
خوانده باید به استدالالت مطروحه در الیحه خواهان به طور کامل پاسخ دهد.

 .21نکات ضروری در تنظیم لوایح
شرکتکنندگان باید به طور کلی شرایط زیر را در تدوین لوایح خود رعایت نمایند .بدیهی است که عدم رعایت هر
یک از این نکات سبب حذف یا کاهش امتیاز گروه مزبور در ردهبندی نهایی خواهد گردید.
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-

کلیه لوایح اعم از الیحه خواهان و الیحه خوانده باید فاقد نام و اطالعات تیمهای شرکتکننده باشد و هرگونه
تالش جهت شناساندن هویت تیمها به تیم مقابل و داوران تخلف محسوب شده و دبیرخانه مجاز به حذف گروه
متخلف از مسابقات میباشد .درج کد اختصاصی هر تیم در سربرگ تمام صفحات لوایح ضروری است.
شرکتکنندگان در تنظیم لوایح خود عالوه بر استفاده از منابع علمی (با ذکر منبع) ،باید به جنبه عملی روند
داوری نیز توجه نمایند.
لوایح باید ویراسته بوده و عاری از هرگونه ایراد نگارشی ،دستوری و سجاوندی باشند.
تمامی پاراگرافهای لوایح باید شمارهگذاری شوند .عالوه بر این ،چنانچه گروهها در لوایح دفاعیه خوانده
پاسخگوی ادعای مطروحه در الیحه طرف مقابل میباشند ،باید به طور دقیق به شماره پاراگراف مورد نظر از
الیحه طرف مقابل ارجاع دهند.
در صورت نقل قول برای تایید یک استدالل ،باید منبع دقیق آن ذکر شود .ذکر نقل قول در پاورقی ممنوع
است و نقل قولهای ارائه شده در متن باید حتیاالمکان به صورت مختصر باشند.
هر یک از لوایح (خواهان و خوانده) باید حداکثر در  20صفحه  A4و در فرمت  PDFتنظیم و ثبت گردد .جلد
الیحه و فهرست مطالب جزء شمارش صفحات به حساب نخواهد آمد.
فایل مذکور باید قابلیت جست و جو داشته باشد و حجم آن نباید از  1مگابایت بیشتر باشد .الزم به ذکر است
که عدم ارسال لوایح در مهلت مقرر به دلیل حجم باال نمیتواند به عنوان عذر موجه محسوب شود .فونت مورد
استفاده در لوایح  B Nazaninمیباشد.
تعداد خطوط در هر صفحه میبایست حداکثر  24خط بوده و تیترها پررنگ ( )Boldشوند .اندازه قلم انتخابی
شماره  14میباشد و رعایت اندازه مزبور در تمامی قسمتهای الیحه ضروری است .فاصله بین سطور باید 1.5
بوده و حاشیه صفحات نیز  2.5سانتیمتر از هر طرف باشد.

-

-

-

الزم به ذکر است ،دستورالعمل نگارش لوایح در اختیار تیمهای شرکتکننده قرار خواهد گرفت.

 .22ثبت لوایح
لوایح باید در فرمت  PDFو با قابلیت جستجو باشند و تا پیش از مهلت مقرر در جدول زمانبندی مسابقات از
طریق حساب کاربری هر تیم بر روی وبسایت مسابقات بارگزاری شوند .امکان بارگزاری فایلهایی با حجم بیشتر
از یک مگابایت وجود ندارد.
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 .23عدم امکان بازنگری و تغییر در لوایح
ثبت لوایح در پنل مربوط به هر گروه در هر مرحله به منزله قطعیت و ثبت نهایی الیحه میباشد و پس از گذشت
مهلت ثبت لوایح ،امکان بازنگری و تغییر در آن وجود نخواهد داشت.

 .24امتیازات لوایح
امتیازات لوایح کتبی براساس رعایت الزامات ماهوی و شکلی نگارش الیحه تعلق خواهد گرفت .در بررسی ماهوی
لوایح معیارهای پاسخگویی به تمامی استداللها و ادعاهای خواهان ،استفاده از منابع علمی و رویه قضایی معتبر
با ذکر منبع ،نتیجهگیری و تعیین و تنجیز صحیح خواسته ،نحوه استدالل ،بیان دالیل ،بیان وقایع ،مقدمه،
بخشبندی و چارچوب منطقی الیحه مورد توجه خواهند بود.
همچنین ،رعایت نکات شکلی مقرر در بند  21و از جمله رعایت امانت در نقل قول و پرهیز از تقلب علمی،
ارجاعدهی صحیح ،نگارش متن به فارسی روان ،و رعایت الزامات نگارشی ،دستوری و سجاوندی در بررسی شکلی
لوایح مورد توجه قرار خواهند گرفت.

 .25جلسات رسیدگی شفاهی
تیمهای شرکتکننده در مراحل مقدماتی ،نیمهنهایی و نهایی به صورت شفاهی به ارائه مواضع خود و بیان
استدالالت مربوطه میپردازند .تیمها در جلسات رسیدگی شفاهی مقدماتی هم در مقام خواهان و هم در مقام
خوانده در مقابل یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت .پس از جمع امتیازات مرحله دفاع شفاهی ،تیمهایی که باالترین
امتیاز شفاهی را اخذ نمایند به دور نیمهنهایی و نهایی راه خواهند یافت .در این مرحله ،موضع تیمها (خواهان یا
خوانده) به قید قرعه تعیین میگردد.
راجع به الزامات و نحوه شرکت در جلسات رسیدگی شفاهی هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری که به صورت
حضوری برگزار خواهد شد ،طی اطالعیههای بعدی از سوی کمیته برگزاری توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.

 .26گواهی شرکت در مسابقات
به اعضای تیمهای شرکتکننده در هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری که در تمام مراحل مسابقات مشارکت
فعال داشته باشند ،گواهی شرکت در مسابقات تعلق خواهد گرفت .بدیهی است ،گواهی به نام هر یک از اسامی
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لیست اعضای نهایی شده در حساب کاربری هر تیم صادر خواهد شد .لذا مسئولیت وجود هرگونه مغایرت در نام
اعضای تیمها برعهده کمیته برگزاری نخواهد بود.

 .27نحوه امتیازدهی در جلسات رسیدگی شفاهی
در مرحله دفاع شفاهی ،امتیازدهی براساس معیارهای مدیریت زمان ،پاسخ مناسب به سواالت داور ،تطابق اظهارات
با لوایح تقدیمی ،پاسخگویی به اظهارات طرف مقابل ،مرتبط بودن اظهارات با موضوع اختالف ،رعایت ادب در
مواجهه با طرف مقابل ،رعایت ادب در مواجهه با داوران ،نحوه بیان ،و نحوه پوشش شرکتکنندگان میباشد.

 .28جوایز
شرکتکنندگان به شرح ذیل حائز دریافت جوایز خواهند بود:
• تیم برگزیده مرحله کتبی:
لوح زرین مشترک برای تیم  +مبلغ نقدی  20میلیون ریال برای هریک از اعضای تیم
• تیم برگزیده مرحله شفاهی:
لوح زرین مشترک برای تیم  +مبلغ نقدی  20میلیون ریال برای هریک از اعضای تیم
• ارائهدهنده شفاهی برتر (در صورت کسب حدنصاب امتیاز مورد نظر داوران و کمیته اجرایی):
لوح زرین اختصاصی  +مبلغ نقدی  10میلیون ریال

 .29ارتباط با دبیرخانه مسابقه
پس از ثبتنام قطعی هر گروه ،امکان مکاتبه مستقیم میان شرکتکنندگان و دبیرخانه مسابقه از طریق پنل
کاربری هر گروه فراهم خواهد آمد .همچنین میتوانید از طریق راههای ارتباطی زیر با کمیته برگزاری مسابقات
در ارتباط باشید.
تلفنهای تماس021 88 32 4182-3 :
021 888 16 497
نشانی الکترونیکیinfo@iramc.ir :
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