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 اتاق تعاون ایران داورینحوه تشکیل و فعالیت مرکزنامه ینئآ

 : مقدمه

 موادی از قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح 75( موضوع ماده  9ماده )  41به استناد  بند 

اساسنامه اتاق تعاون ایران  1از ماده  2و تبصره  41بند  مجلس شورای اسالمی و همچنین  45/2/4191مصوب

بخشنامه شماره و همچنین  29/9/91مورخ  415549محترم تعاون کار  رفاه اجتماعی به شماره  وزیر ابالغیه 

 و به منظور حل و فصل اختالفات حقوقیرئیس محترم قوه قضائیه ،  41/1/4111مورخ  411/41119/9111

ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داوری در امور حرفه

با رعایت موازین قانونی در ی اتاق مرکز داور نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ا زطریق

در مقررات   کهنماید  می به اختالفات یاد شده رسیدگیو گردد سسه انتفاعی در تهران تأسیس میؤقالب م

موضوع این آئین نامه ارجاع به مرجع داوری و با توافق  بین مربوط به این اشخاص یا در قرارداد منعقده فیما

 .گردد 

که در تاریخ  اتاق تعاون ایران:اساسنامه  بموجب ضمناً نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران 

که به است داوری تشکیل و فعالیت مرکز نامه  آئین و تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون رسید  27/9/4191

 می باشد .  رسیده استاتاق تعاون ایران   رئیسههیئت تصویت 

 کلیات-بخش یکم

 اصطالحات و عبارات :-اولفصل 

آئین نامه  در معانی این  و مرکز داوری اتاق تعاون ایران  اصطالحات و عبارات مندرج در اساسنامه -1ماده 

 رود :مشروحه ذیل به کار می

آئین نامه نحوه  و اصالح اساسنامه اتاق تعاون ایران 1ماده  2موضوع تبصره  :آئین نامه داوری -1/1بند 

 تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران 

 اتاق تعاون ایران  :اتاق تعاون  – 2/1بند 

  و استانی و شهرستانی است . سراسریتعاونی اتحادیه منظور اتحادیه تعاونی :   -3/1بند 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران  که به موجب منظور شرکت تعاونی تعاونی : – 4/1بند

 . تشکیل شده باشد 4191و  4155و اصالحیه های آن در سنوات  4151مصوب سال 

ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه:  تبصره

ه موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی ای است کاتحادیه است، اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه

حسب مورد با اتاق تعاون ایران ، استان و شهرستان ودرموارداختالف تشخیص .بیشترین تشابه را داشته باشد

 .است 
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  در مراجع قضائی یا غیر قضائی از جمله داوری اقامه دعوی نماید . که شخصی: خواهان - 5/1بند

  دعوی یا اختالف گفته می شودطرف  شخصبه  : خوانده -6/1بند

 سهام تعاونی است.امتیاز یا  غیرعضو که دارای شخص سهامدار غیرعضو: -7/1بند

بطور  کلیه افراد حقیقی یا حقوقی غیر عضو تعاونی که به نحوی از انحاءشخص غیر عضو تعاونی : – 8/1بند

 می گیرند . قرارطرف قرارداد یا معامله با تعاونی  مستقیم یا مع الواسطه 

برای انجام داوری هستند که مرکز داوری اتاق تعاون ایران  فرد یا افرادی  : داور  یا هیأت داوری -9/1بند

این قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و  75ماده  اصالحقانون  9ماده  41بند  موضوع

یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مقررات، از بین افراد متعهد ، باتجربه دارای دانش حقوقی 

انتخاب می نماید. داور در این مقررات اعم از داور واحد یا  برای مدت معینی  مربوط به موضوع اختالف

 هیأت داوری است .

 اشخاص اختالفات حادث شده بین دعاوی یا  حل و فصل  عنداللزومبه معنای رسیدگی و داوری: -11/1بند

 این آئین نامه و به شیوه مقرر در آن  موضوع 

بر  یا در مرکز داوری اتاق تعاون ایراناستان ـ شهرستان و اتاق های اقامه دعوا در مرکز داوری  :تبصره 

 .اساس مرکز اصلی و حوزه فعالیت اشخاص حقوقی مرتبط انجام خواهد شد

اختالفات و دعاوی راجع به روابط و معامالت تجاری حل عبارت است از  :داوری تجاری داخلی - 11/1بند

اشخاص که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بموجب قوانین ایران، تبعه  بخش تعاونی با سایر بین اشخاص 

 ایران باشند.

اختالفات و دعاوی راجع به روابط و معامالت حل عبارت است از : داوری تجاری بین المللی  - 12/1بند

در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق  یکی از طرفین  اشخاص است کهبخش تعاونی با ن اشخاص تجاری بی

 د.نقوانین ایران تبعه ایران نباش

قانون تعاون جمهوری اسالمی ایران مصوب  1مشمول ماده کلیه اعضاء  عضو تعاونی : –  13/1بند

  .  می شود 41/6/4151

 کلیه اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و اتحادیه های تعاونی  عضو اتاق تعاون : – 14/1بند

و  4151قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  قانون بخش تعاونی: - 15/1بند 

 و اصالحات بعدی  4191و  4155یه های آن در سالهای اصالح

 75ماده  41قانون بخش تعاون و همچنین بند  11مراجع داوری بخش تعاون بموجب ماده  -16/1بند

نهاد داوری  کهاصالحی قانون مذاکره عبارتند از مراکز داوری اتاق های تعاون و مرکز داوری اتاق ایران 

 مبنی بر تراضی و توافق طرفین بوده و قابل تفویض به مرجع دیگری نمی باشد .اساساً 

 



 

4 

 

شرکتهای تعاونی با :در صورت بروز اختالف بین تعاونی و اعضاء آن و یا بین تعاونی و سایر  الفردیف 

موضوع فعالیت مشابه ، حل اختالف و داوری در صالحیت اتحادیه مربوطه و صرفاً از طریق کدخدامنشی می 

تان یا شهرستان جهت باشد و در صورت عدم حصول نتیجه ، خواهان می تواند به مرکز داوری اتاق تعاون اس

 صدور رأی مراجعه نماید .

: در صورت عدم مجود اتحادیه تعاونی مربوط ، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی و حوزه فعالیت  تبصره

 تعاونی حسب مورد اتاق تعاون شهرستان ، استان یا ایران خواهد بود . 

: چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن اختالفی بروز نماید ، موضوع فعالیت به مرکز داوری  ردیف ب

 اتاق تعاون مربوطه جهت داوری ارجاع می گردد .

: در صورت بروز اختالف بین تعاونی و اعضاء آن یا سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت  ج ردیف

مشابه در صورت عدم وجود اتحادیه مربوطه و همچنین بین تعاونی هائی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد 

تاق تعاون شهرستان و بین شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی مربوط ، مرجع داوری حسب مورد مرکز داوری ا

 یا استان خواهد بود .

: مرکز داوری اتاق تعاون ایران مرجع داوری بین شرکت های تعاونی و اتحادیه استانی یا اتحادیه  ردیف د

شهرستانی با اتحادیه استانی و اتحادیه استانی با اتحادیه سراسری ) مرکزی یا کشوری ( و شرکتهای تعاونی 

 تانی یا سراسری خواهد بود .فرااستانی با اتحادیه اس

تعاونی و اتحادیه تعاونی استانی یا سراسری  و یا بین شرکت تعاونی فرااستانی با اتحادیه استانی یا سراسری  

که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، یا بین  شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو تعاونی با شرکت 

ری که طرفین ، مرکز داوری اتاق تعاون ایران و بطور کلی هر داوتعاونی  و یا اتحادیه تعاونی  و یا اتاق تعاون 

 موضوع اختالف را رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید .را انتخاب نمایند . 

 

 محل داوری  - 17/1بند 

 خواهد بود مربوطه اتاق در داوریهای داخلی، محل انجام داوری در مقرّ مرکز داوری -الفردیف 

با رعایت قوانین و مقررات در داوریهای بین المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و  -ردیف ب 

در صورت عدم توافق، مرکز داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده مربوط و مفاد قرارداد یا شرط داوری 

 می کند.وسهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین 

می تواند برای در صورت ضرورت ، داور داوری  جود تعیین محلدر داوریهای بین المللی با و -ردیف ج 

کاال یا اسناد و مدارک، در هر محل یا طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی مطالب ، استماع مشورت 

 محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، بهرحال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد.
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 زبان داوری -18/1 بند

در داوریهای داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتیکه اسناد و مدارک مورد استناد به  -الفردیف 

رسمی آن به  زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد می کند، مکلف است ترجمه

 کند،  ارائه تهیه و را فارسی  زبان 

در داوریهای بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتیکه توافق حاصل نشود،  -ب ردیف

اوضاع و احوال پرونده زبان داوری و  رعایت قوانین و مقررات مربوطقرارداد و مفاد مرکز داوری با توجه به 

 .خواهد کردرا تعیین 

 موافقتنامه داوری -19/1بند 

حل وفصل تمام  موضوع این آئین نامه  داوری توافقی است که به موجب آن طرفینموافقتنامه ـ  ردیف الف

یک یاچند رابطه حقوقی معین اعم ازقراردادی یاغیرقراردادی  ناشی ازبعضی ازاختالفات خودراکه  یا

 قانون اصالح 9ماده  41با رعایت مقررات این آئین نامه و بند  بوجودآمده یاممکن است درآینده حادث شود

تعاون محول می  های به داوری اتاق 45/2/4191موادی از قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران مصوب 

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد  نمایند.

 جداگانه باشد.

در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد عمل خود، داوری موضوع این مقررات را  -ردیف ب

شود. موافقتنامه داوری اند مندرجات اساسنامه آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب میپذیرفته

 ریق مبادله نامه، یا نظایر آنتواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده یا از طدر سایر موارد می

  .گرددمنعقد 

قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه داوری  ضمن ارجاع به سندی  - ردیف ج

 است. 

رسیدگی به دعاوی کیفری و اختالفات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج  -1 تبصره

داور یا مرجع داوری است.همچنین رسیدگی به دعاوی اعضاء یاسهامداران بوده و تشخیص این امر با 

غیرعضو تعاونیها بایکدیگر یابااشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی 

 باشد.می

دعوی یا  طرفینپذیرش درخواست داوری از سوی هر یک از مراجع مذکور در این آیین نامه درصورت  -2 تبصره

وجود شرط همچنین در خصوص همان موضوع دعوی را ندارد  مرکز داوری دیگرحق مراجعه به از آنها  ی احد

 می باشد .حق مراجعه به محاکم دادگستری   بمنزله سلب طرفین توسط داوری یا تنظیم موافقتنامه داوری 
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ها و اتاقها خواه طرفهای دعوا، عضو آن  در ارتباط با رسیدگی به اختالفات حادث شده در اتحادیه -3تبصره 

اتحادیه تعاونی  باشند یا نباشند . در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختالف  اتاق تعاون یا

بین تعاونیهای با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوری براساس مرکز اصلی این 

و انتخاب مرجع داوری مانند اتاق  تعاون شهرستان، استان و ایران خواهد بود.تعاونیها، حسب مورد، اتاق 

 تعاون یا اتحادیه به صورت اختیاری بوده که توسط خواهان صورت می گیرد .

 داردسازماندهی،نظارت ومدیریت جریان داوری را  ، وظیفه هماهنگی داوری ،مراکز -4تبصره

 به اتفاق  ، اتاق استان و شهرستان مشروط بر اینکه طرفین پروندهداوری اعضاء هیأت مدیره تعاونی  : 5تبصره 

 بالمانع است .بعنوان داور انتخاب نمایند  آنها را 

 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وزارت : - 21/1بند 

 داوری مرکز فعالیتاهداف تشکیل و  -فصل دوم 

 داوری عبارتند از : مرکز فعالیتاهداف تشکیل و  - 2ماده 

 حل و فصل اختالفات ترجیحاً با رویکرد صلح و سازش ترویج داوری و  -1/2بند 

کاهش مراجعات اشخاص به محاکم قضایی ،توسعه مشارکتهای مردمی ،رفع اختالفات محلی ،حل  - 2/2بند

 حرفه ای در حوزۀ تعاونیها و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد،یااموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی 

 .برخوردار است

رسیدگی کارشناسانه و بهره مندی از تجربه و تخصص صاحبنظران مرتبط با موضوعات مطروحه به  -3/2بند

 منظور رفع اختالف یا اختالفات حادث شده به نحو مطلوب ، موثر و ضابطه مند 

 قلمرو و محدوده داوری -فصل سوم 

داوری میان طرفهای دعوا در محدوده موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل  - 3ماده 

تجاری و صنفی آنها ، حل و فصل اختالفات حرفه ای یا تجاری  بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر 

ی بخش تعاونی با و نیز  بین هر شخص حقوق خارجیاتباع و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 

 مشمول قواعد ومقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود .اعضا و سهامداران، 

طرفین اختالف که به موجب اساسنامه مورد عمل عنوان  به موضوع این آئین نامه اشخاصکلیه -4ماده

اند باید براساس مقررات حاضر، اختالفات خود را اعم از آن به داوری شده خود  موظف به ارجاع اختالفات

باشد در هر مرحله از رسیدگی دعوی خود را ، شدن   صورت طرحدر   یانشده و  که در مراجع قضایی طرح 

 .به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند نمایند و  مسترد 
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آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  قانون یمبنا برمقررات ناظر بر داوری،  -1تبصره

قوانین سایر و 415676726المللی مصوب داوری( و قانون داوری تجاری بیندر بخش) 415974724مصوب

 این آیین نامه خواهد بود .  ومربوط  جاری

باید در اساسنامه حسب مورد   استان ها اتاق تعاون   یاتعاون ایران   اتاق در داوری  به رجاع ا  -2 تبصره 

 ارجاع به داوری  برایهمه طرفها و یا در قراردادهای مورد ارجاع آنها پیش بینی شده باشد؛ یا باید همه طرفها 

 کتباً موافقت خود را اعالم کنند.

راهبری و که نقش  است و مرکز داوری اتاق تعاون ایران تهران شهردر داوری یمقر مرکز –5ماده 

 را خواهد داشت  مراکز داوری استانها ، شهرستانها  و نظارت بر سیاستگزاری 

می تواندبه منظور صلح و سازش مرکز داوری با هدف رسیدگی آسان و روان و ترویج داوری و  –6ماده 

داوری و نیز تسهیل مراجعه به مرکز داوری و استفاده از ارجاع دعاوی و اختالفات به تشویق و ترغیب 

خدمات آن وعنداللزوم ارائه نظریه مشورتی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه در اتاقهای تعاون استانها و 

شهرستانها فعالیت نمایند . حدود وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در استانها و شهرستانها به موجب 

 .   رسیدخواهد  اتاق تعاون ایران هیأت مدیره مرکز داوری تصویب است که بنا به  دستورالعملی

اقدام  مرکز داوری اتاق تعاون ایران نشانی تغییر  نسبت به  ءمی تواند عند االقتضاهیأت مدیره مرکز  -تبصره 

 نماید .

در صورت اقتضاء و  مرکز داوری اتاق تعاون یکی از مراکز وابسته به اتاق تعاون ایران می باشد که  –7ماده 

تصویب هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران می تواند حساب مسـتقل بـا شـرایط منـدرج در اساسـنامه      

 داشته باشد .

که به تصویب هیئت مدیره مرکز  است بموجب آیین نامه ای جذب و گزینش داوران شرایط :  تبصره

خواهد رسید و پس از تصویب صدور احکام داوران صرفاً از وظایف و اختیارات مرکز داوری اتاق داوری 

 می باشد . ایرانتعاون 

 : مدت و تابعیت مرکز داوری : 8ماده 

 از تاریخ تأسیس نامحدود و تابعیت آن ایرانی است .
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 اتاق تعاون ایران :ارکان مرکز داوری –فصل چهارم 

 مرکز داوری دارای ارکان زیر می باشد : -9ماده 

 هیأت مدیره – 1/9 بند

 کلرئیس  –2/9بند

 داوران –3/9بند

هیأت رئیسه اتاق تعاون عالوه بر انجام اقدامات قانونی برای تشکیل مرکز ، وظایف زیر را در  –1تبصره 

 فرآیند تشکیل و فعالیت مرکز بر عهده دارد : 

 

 داوری اتاق تعاون ایران :هیأت مدیره مرکز  –فصل پنجم 

 عضو بوده که از میان حقوقدانان ونفر  7 مرکب از داوری اتاق تعاون ایران  هیأت مدیره مرکز   - 11ماده 

توسط هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران برای های تعاونی مدیران اتاق  و یا  کارشناسان آشنا به امور تعاون  یا

 بالمانع است  .یک دوره سه ساله منصوب می شوند.و انتصاب مجدد اعضای هیأت مدیره 

     در اولین جلسه نسبت به انتخاب یک نفر نایب رئیس ، یک نفر منشی از بین خود با هیأت مدیره –1تبصره    

 با رئیس اتاق ایران خواهد بود. هیأت مدیره مرکزریاست اقدام می نماید . ی اکثریت  مطلق اعضاء رأ

میتواند  هیأت مدیرهبمنظور ترویج شیوه داوری و نیز هماهنگی و تبادل نظر مستمر با قوه قضائیه،  -2تبصره 

از رئیس قوه قضائیه درخواست کند یک نفر نماینده به عنوان عضو رابط قوه قضائیه با مرکز داوری تعیین و 

 شرکت خواهد نمود. هیأت مدیرهمعرفی کند. نماینده رابط قوه قضائیه بدون حق رأی در جلسات 

 جلسه داشته باشد .  یکبار   ماهسه هر حداقل مرکز باید   هیأت مدیره -11ماده

جلسات مرکز و یا رئیس هیأت مدیره مرکزکل با درخواست رئیس  مرکز عنداللزوم مدیرههیأت  -تبصره 

 دیگری نیز داشته باشد .

 

 ، تصمیمات  وءرسمیت می یابد اعضا اکثریتحضور با، مرکز مدیرههیأت تصمیم گیری جلسات  -12ماده 

 .حاضر معتبر خواهد بود  ینصف بعالوه یک اعضا

نیز می مرکز داوری آن اتاق  رئیسو رئیس اتاق هر استان  است: مراکز داوری استانها فاقد هیئت مدیره  تبصره

 .باشد 

 هیأت مدیره مرکز وظایف و اختیارات -13ماده 

 :می باشدبشرح زیر مقرر در این آئین نامه واجد اختیارات دیگری   اختیارات  جزءبه  مرکز مدیرههیأت 

 تصویب آئین نامه داخلی مرکز –1/13بند

 ـ تصویب آیین نامه انتخاب داوران 2/13بند 
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 مرکز داوری کل  تعیین و انتخاب رئیس   - 3/13بند

و مرکز مدیرههیأت مرکز و رئیس کل  رئیس امضای ثابتتعیین صاحبان امضای مجاز مرکز ) -4/13 بند

 برای اسناد و قراردادهای تعهد آور، نایب رئیس مرکز ،  هیأت مدیرهدرغیاب رئیس 

در  نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران یاآئین نامه در اصالح پیشنهاد ارائه - 5/13بند

 برابر مصوبات هیئت مدیره   هزینه های داوری مربوط به مورد نحوه ارائه خدمات و نیز آئین نامه 

 تصویب بودجه ساالنه مرکز به پیشنهاد رئیس کل مرکز داوری  -6/13بند

آن  مدیره مرکز و تصویبهیأت به  مرکز داوری یا تطبیق آئین نامه تهیه و پیشنهاد اصالح  -7/13بند

 مرکز داوری اتاق تعاون ایران  هیئت مدیره  توسط 

به عنوان رئیس کل مرکزاز بین اعضای  حقوقی فردی واجد شرایط و آشنا به امور  انتخاب - 8/13بند

 ،ویعزل یا و هیأت مدیره و یا از خارج از آنها 

 در صورت فوت، استعفا، کناره گیری یا از کارافتادگی او، رئیس کل مرکز انتخاب - 9/13بند 

 فهرست داوران و کارشناسان معتمد مرکز  اعالم  – 11/13بند 

کز داوری اتاق  تعاون در استانها و او مرمرکز  رئیس کلفعالیتهای عملکرد ونظارت بر  - 11/13بند 

 و اتحادیه ها  شهرستانها

حقوق و مزایای مرکز و  کارشناسان معتمد حق الزحمه اعضای هیأت مدیره  و داوران وتعیین  -12/13بند 

 مرکز. داخلیبا توجه به آئین نامه های  با رعایت قوانین مربوطکارکنان مرکز سایرو  رئیس کل مرکز

استانی و شهرستانی  مراکز و کارشناسان معتمد مرکز  وتأیید فهرست داوران انتخاب یا عزل یا  -13/13بند

 مطابق دستور العمل مصوب حسب مورد  

 پیشنهاد حق الزحمه داوران و بودجه معاضدت حقوقی و ارائه آن به اتاق تعاون ایران  – 14/13بند

و انجام  اتاق تعاون ایران اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور مرکز داوری -15/13بند

 وظائف قانونی آن الزم باشد.

سایر مواردی که طبق اساسنامه تشکیل مرکز داوری یا آئین نامه های داخلی مرکز داوری،  -16/13بند

برای حمایت  با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام دیگری کهانجام هر و قرار گرفته هیأت مدیره برعهدۀ 

داوران همچنین بهبود و تقویت حل و فصل اختالفات  و بی طرفیاز حقوق طرفین به ویژه تضمین استقالل 

 الزم است تعاونی از طریق داوری 

بخشی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت  هیأت مدیره مرکز می تواند  – 14ماده 

 مرکز تفویض نماید .کل و یا به رئیس مدیره 
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عضو  رئیس کل مرکزمرکز وظیفه دبیری هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد در صورتیکه  رئیس کل  -تبصره

 ی در جلسات شرکت می کند.أهیأت مدیره نباشد بدون حق ر

قرار دادهای مرکز  جهت انعقادنماینده قانونی مرکز و صاحب امضای مجاز  ،مرکز کلرئیس – 15ماده 

و عالوه بر اداره تخصصی مرکز کلیه اختیارات اجرایی مرکز در چارچوب این آیین نامه و مصوبات  است

 دارا می باشد.را  هیأت مدیره 

و رئیس هیات مدیره و در غیاب وی مرکز رئیس کل اسناد مالی و اوراق بهادار با امضاء ثابت  - تبصره

 .خواهد بود نایب رئیس معتبر 

داوری با تشکیل حل و فصل دعاوی از طریق و ترویج  سریع هدف رسیدگی آسان و  بامرکز -16ماده 

حل و فصل اختالفات موضوع این آیین نامه را از طریق داوری و عنداللزوم ارائه نظریه  ،الزم به تعداد  شعب

 مشورتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهد بود.

 شعب تخصصی نیز ایجاد نماید. می تواند مرکز  -تبصره

را در ضمن قرار   رد تائید مرکز (توانند به تراضی داور یا داوران) از بین داوران مو طرفین دعوا می -تبصره 

 داد و یا در صورت بروز اختالف معین نمایند.

می تواند انجام برخی وظایف و  رئیس کل مرکزاست .  مرکز رئیس کلمدیریت مرکز بر عهده - 17ماده 

 اختیارات اداری خود را به یک یا چند نفر از کارکنان مرکز تفویض کند.

 افرادی که دارای شرایط ذیل باشند انتخاب می شوند :داوران از بین : 18ماده 

ـ الزام عملی به والیت فقیه و  1سال سن ( بند  11ـ ) حداقل  2ـ ) متأهل ( بند 4صالحیت عمومی : بند الف : 

ـ )عدم سابقه وابستگی به احزاب و گروههای غیر  7ـ )حسن شهرت (بند 1نظام جمهوری اسالمی ایران ( بند 

ـ )  9ـ ) عدم اعتیاد به مواد مخدر بند  1ـ ) تدین به دین اسالم ( بند 5سوء پیشینه ( بندـ ) عدم  6د قانونی ( بن

 داشتن صرفاً تابعیت جمهوری اسالمی ایران (

 ب : صالحیت اختصاصی :

 داقل مدارک کارشناس در رشته حقوقـ داشتن ح 4

 سال سابقه کار 41ـ آشنایی به مسائل حقوقی و قضایی با  2

 سال  47ـ آشنایی با امور مرتبط با تعاونیها با سابقه  1

 

 



 

11 

 

 :اولویت انتخاب داوران با قضات بازنشسته قوه قضائیه و وکالی دادگستری می باشد . تبصره

داوران پیش از انتصاب باید اظهارنامه ای را که حاکی از تعهد به استفاده از تمام توان و صالحیت -19ماده 

است  آئین نامهابط مندرج این امل همچنین احترام به مقررات و ضوک استقالل فردی ،رعایت بی طرفی و 

 ،امضاء نمایند

وظایف داوری از آن   تناسبخواهند بود که به ی رکزملزم به حفظ اطالعات و اسرارداوران م-21ماده 

اقامه شده نزد این مرکز به اشخاص ثالث  دعاویمطلع می شوند و باید از افشای هر گونه اطالعات راجع به 

 خوداری کنند

یین نامه مفاد باب هفتم  قانون آئین دادرسی داوران موضوع این آیین نامه موظفند عالوه بر این آ-21ماده

 را رعایت نمایند. قوانین جاری مدنی و

 رئیس کل مرکز داوری -ششمفصل 
 حقوقی داوری اتاق ایران از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل رئیس کل مرکز -22ماده 

رئیس کل مرکز داوری انتخاب خواهد شد. هیأت مدیره داخلی و بین المللی برأی مدت سه سال توسط 

 نحوه تشکیل و فعالیت، مقررات اساسنامه مرکز داوری ، آئین نامه هیأت مدیره بر اساس مصوبات  مرکز 

 مرکز داوری اتاق ایران انجام وظیفه خواهد نمود. 

پیشین مرکز رئیس کل  جدید،رئیس کل بالمانع است و تا انتخاب  رئیس کل مرکز انتخاب مجدد  -تبصره

 به کار خود ادامه خواهد داد.

انجام وظیفه می کند و به  رئیس کل مرکز مرکز داوری دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر -23ماده 

 خواهد داشت.با تصویب هیأت مدیره کارکنان اداری  مدیر وتعداد کافی کارشناس و مشاور و

 حقوقی از میاندفتر اجرایی و یک نفرمدیر دفترمی تواند یک نفر مدیر ، رئیس کل مرکز-24ماده 

رابه هیأت مدیره پیشنهاد تا در  حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی

نموده یا بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به آنها تفویض زیر نظر او انجام وظیفه صورت تصویب 

 .نماید

نماینده قانونی مرکز داوری میباشد و اداره کلیه امور مرکز داوری و نظارت بر  ،رئیس کل مرکز -25ماده 

 بعهده وی می باشد . موضوع این آئین نامه  داوری حسن جریان 

 دبیرخانه موظف است کلیه تسهیالت و خدمات اداری و دفتری الزم را برای انجام صحیح داوری -26ماده 

مرکز داوری اتاق ایران ، در اختیار  نحوه تشکیل و فعالیتآئین نامه اصالحیه و نیز   آئین نامهاین مطابق  

دادخواست داوری، دفاعیه ، وکال قرار دهد. دریافت و مبادله و ابالغ  و داوران، کارشناسان، اصحاب دعوی

در جریان و تبادل لوایح، و نیز ابالغ رأی داوری و کلیه مکاتبات داوران با اصحاب دعوی و کارشناسان که 
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 .باشد میشود، برعهده دبیرخانه رسیدگی داوری انجام می 

عالوه بر اختیارات و وظایفی که در اساسنامه مرکز داوری و دیگر قوانین و آئین نامه های داخلی  -27ماده 

رئیس کل وظایف و صالحیت های  ،اختیارات  سایر پیش بینی شده است، کل مرکز  رئیس یارمرکز ب

 مشتمل بر امور زیر می باشد: مرکز 

 نظارت بر دبیرخانه مرکز داوری سرپرستی و -1/27بند

اتاق تعاون ایران که به مرکز داوری نظارت بر حسن جریان رسیدگی در دعاوی و سایر مواردی  -2/27بند

 .ارجاع می شود 

 مدیره ارائه نماید .که به هیئت  خبره داوران و کارشناسان هزینه داوری و حق الزحمه  تعرفهاخذ پیشنهاد  -3/27بند

نظارت بر ابالغ مکاتبات و اوراق و مدارک و لوایح طرفین یا رأی داوری و نیز فراهم کردن  -4/27بند

 داوران و کارشناسان و اصحاب دعویتسهیالت الزم برای 

داوران و  ماع و رسیدگیفراهم کردن محل و سایر تسهیالت دفتری برای تشکیل جلسات است -5/27بند

 کارشناسان

 امضاء مکاتبات -6/27بند

 با سایر دوایر مشروط به تأیید رئیس هیئت مدیره مرکز  دهای مرکز داوریقراردا انعقاد  -7/27بند

تأمین موجبات گسترش خدمات مرکز داوری و ارتقاء جایگاه آن از طریق ارتباط مستقیم با اتاق  -8/27بند

و برگزاری سمینار و کارگاههای  ی بخش تعاونی سراسر کشور، تشکل ها یتعاون استانها و شهرستانها های

آموزشی و انتشار جزوات و مجالت و کتب تخصصی و کاربردی، و نیز تماس و همکاری و مشارکت با 

طبق  دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخلی و خارجی و انجمنها و مؤسسات داوری داخلی و خارجی

 مصوبات هیأت مدیره 

 هیأت مدیره تهیه و پیشنهاد بودجه ساالنه مرکز به  -9/27بند

 ایجاد صلح و سازش و قبیل غیر از داوری، از  طرقمساعدت در حل و فصل اختالفات از  -11/27بند

  کارشناسی

 تمدید مهلت داوری -11/27بند

تعیین نحوه نگهداری مدارک، مراسالت یا مکاتبات طرفین یا داوران در پرونده ها، مطابق  -12/27بند

ی استرداد آنها را تدوین خواهد کرد، مگر اینکه یکی از طرفها یا داور بصورت کتبهیأت مدیره ضوابطی که 

 .درخواست نماید

نهاد داوری و حسن انجام داوریها و نیز هماهنگی و همکاریهای الزم با قوه قضائیه جهت تشویق  -13/27بند

 در مرحله اجرای رأی داوری

 هیأت مدیره اجرای تصمیمات  -14/27بند
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کز داوری مر نحوه تشکیل و فعالیتانجام کلیه امور دیگری که به موجب قانون یا آئین نامه  -15/27بند

 .جاع می کندار رئیس کل مرکز وفق مقررات به هیأت مدیره ، یا وی می باشداتاق ایران به عهده 

مرکز داوری اتاق  نحوه تشکیل و فعالیتانجام سایر اموری که با رعایت مقررات آئین نامه  -16/27بند

 .بیرخانه مرکز داوری ارجاع می شودبه دهیأت مدیره  ،که توسط  ایران

 درآمد مرکز داوری از محل های زیر تأمین می شود:-28ماده 
قوه قضائیه که به تصویب هیئت تعرفه مصوب   با  همتراز دعوا اصحاب   از  دریافتی  یهزینه ها - 1/28بند 

  مدیره خواهد رسید

منوط به  و شهرستانها   استانها سایر   داوری و مراکز   ها اتحادیهو  ایران تعاون  اتاق کمک های  - 2/28بند

 تصویب هیئت مدیره 

دوره های آموزشی و  و برگزاری نشریات  تهیه و تدوین  خدمات مشاوره ای وعوائد حاصل از  -3/28بند 

  تحقیقاتی و سایر خدمات مرکزداوریهمایش ها و پروژه های  برگزاری

حل   مرجع یا به طور کلی به عنوان   به عنوان حَکَم یا کارشناس  تعاون  مواردی که اتاق در کلیه  -تبصره 

مقام ناصب تعیین می   عنوان به  تعاونکه اتاق  مواردی   در می شود، همچنین  انتخاب   و دعاوی  اختالفات

 شود، انجام این وظائف و مأموریتها با مرکز داوری خواهد بود.

 کلیات آئین داوری مرکز داوری اتاق تعاون ایرانبخش دوم: 

 جریان داوریفصل یکم :

 خواست داوری ردتقدیم  -مبحث یکم 

  داوری مرکز دبیرخانهیا دادخواست به  خواستردمستلزم تقدیم  مرکزداوریشروع رسیدگی در  -29ماده 

فوراً آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام خواهان ،  خواستدرپس از وصول . مدیردفتر مرکز باید می باشد 

و در برگ  بدهدتحویل ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده تاریخ تسلیم ) روز و ماه و سال ( با خوانده ، 

 . به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود خواستردیم را قید نماید . تاریخ رسید تاریخ تسل خواسترد

 خواستردشرایط  -مبحث دوم 

 

باید به زبان فارسی در روی برگه های چاپی مخصوص مرکز داوری نوشته  خواست داوریرد- 31ماده 

 :نکات زیر باشدو مشتمل برمتضمن شده ،

ونام خانوادگی. نام پدر . سن .  شغل خواهان . اقامتگاه . تلفن ثابت و همراه . نشانی پستی  نام ـ 1/31بند 

می شود  تنظیم وکیل توسط  درخواست و الکترونیکی و هرگونه اسنادمثبت سمت .) در صورتی که 
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 .نیز باید درج شود  وکیل مشخصات 

 و شغل خوانده . نام ونام خانوادگی.اقامتگاهـ  2/31بند 

 تعیین خواسته و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد ـ 3/31بند

توضیح  درباره ماهیت معامله یا قرارداد آنچه که خواهان از مرکز داوری درخواست دارد و ـ  4/31بند 

بانضمام اسناد و نوشتجات و اطالع یا وقایعی که موجب بروز اختالف شده و بیان منشاء ادعا و دالیل آن.

 مطلعین و غیره که اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند . 

توضیح درباره  و شرط داوری  ) اساسنامه مورد عمل ( یاموافقتنامه داوری  مستندات مربوط به  ـ  5/31 بند

 آن

 داوران تعیین خواهد نمود .اسامی  که مرکز از بین فهرست  داورانی یا داوریقبول صالحیت  - 6/31بند

 )درصورت عجز ازامضاء، اثرانگشت( امضاءخواهان -7/31بند  

اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که  -1تبصره

 . ابالغ به سهولت ممکن باشد

چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ،  -2تبصره

 نوشته خواهد شد .

قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و  ولی، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان-3تبصره 

دعوی از طریق نماینده حقوقی طرفین  یپیگیر. یح شودرباید تص درخواست امثال آن را داشته باشد در 

 اختالف پذیرفته نمی شود مگر اینکه توسط وکیل دادگستری باشد .

 خواستردپیوستهای  -مبحث سوم 

 خود نمایددرخواست  پیوستخواهان داوری مکلف است رونوشت یاتصویرمصدق اسنادمثبته را - 31ماده 

 واصل آنهارا درصورت درخواست داوریامرجع داوری ارائه نماید.

در صورتی که درخواست داوری به وکالت تقدیم شود، درج مشخصات وکیل و ارائه اسناد مثبت  -1تبصره

 . سمت الزامی خواهدبود

،مادام در دبیرخانه مرکز داوری یا دبیرخانه دفاتر داوری درخواست داوری ناقص یا ثبت تسلیم  –2تبصره 

 که تکمیل نشده ،تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی نماید.

و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به  خواسترد–3تبصره 

 شود . دبیرخانه مرکزعالوه یک نسخه تقدیم 

د خواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی ای باشد که در موررصورتی که ددر  -4تبصره 

خواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در مرکز داوری شروع شده باشد، رآن پیش از زمان تقدیم د
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مقدم مرکز داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفها، درخواست داوری جدید را با پرونده داوری 

م کند، بشرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضای طرفین و داور نرسیده باشد یا توسط أتو

مرکز داوری تأئید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد. در صورتی که 

نده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توأم درخواست داوری جدید پس از امضا یا تأئید قرارنامه داوری در پرو

به دو یا چند پرونده منوط به این است که داور پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری 

 جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد و 

طرفین بایستی موضوع را به داور یا  ،در همین خصوص طرفین یا وکال نمایدرکز داوری هم با آن موافقت م

 مرکز داوری اعالم نمایند.

 تقابلم؛دعوای /خواندگان  پاسخ خوانده-تبادل لوایح-مبحث چهارم 

و اسناد و  خواستردداوری یک نسخه از  مرکز دبیرخانه پس از دریافت درخواست داوری، -32ماده 

باید ظرف یا خواندگان کند. خوانده ابالغ مییا خواندگان گویی به خوانده مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ

مرجع دبیرخانه داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطالعات ذیل باشد، به  خواستردروز از تاریخ ابالغ  41

 داوری تسلیم نماید: 

مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ درصورتیکه  ـ 1/32 بند

 وکالت به عمل آید.  دفاع به 

 ائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارکبیان ایرادات و مدافعات و ارخواسته ها ، پاسخ به ادعاها،.ـ  2/32بند 

دبیرخانه درصورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری، به  -3/32بند 

 .مشروط بر اینکه دعوای متقابل در صالحیت رسیدگی مرکز داوری می باشد دداوری تسلیم و ثبت کن مرکز 

 دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد: 33ماده 

 ل آن ئ، منشاء و دالی متقابل بیان دعوا  ـ1/33بند

 .، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشدخواسته بهای  ـ  2/33بند 

روز از تاریخ  41کند و خواهان باید ظرف دعوای متقابل را به خواهان ابالغ می،مرجع داوری  -3/33بند

 مرجع داوری تسلیم نماید.دبیرخانه ابالغ آن، الیحه جوابیه خود را به 

قبولی نامه و اعالم ق این آئینپس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین داور طب -4/33بند

 تسلیم می کند و داوری از تاریخ ابالغ موضوع به طرفین و داور یا داوران  پرونده را به داورمرکزداوری دبیرخانه ،وی

 ، شروع می شود.یا داوران 

بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز در صورتیکه داوری  ـ 5/33بند

 .خواهد شد مشخص و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ،توسط مرکز داوری قواعد حقوقی قابل اعمال

 



 

16 

 

خواهان  خواست داوری را بهربه د یا خواندگان داوری، نسخه ای از پاسخ خوانده مرکز دبیرخانه  -6/33بند 

 می کند.ابالغ 

 خواستردد، باید ضمن پاسخ به نادعاهای متقابلی داشته باش یا خواندگان در صورتیکه خوانده  -7/33بند

 د.نداوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کن

 و مواعد ابالغ اوراق واخطاریه ها -مبحث پنجم 

را همراه با مدارک  یا داوران  طرفین باید کلیه لوایح و مراسالت خود با یکدیگر و با داور -34ماده 

پیوست، به تعداد طرفهای دعوی و داور یا داوران، به اضافه یک نسخه برأی مرکز داوری، به دبیرخانه مرکز 

 داوری تسلیم نمایند. 

 یا داوران که داورو اخطارها مکاتبات، دستورات و درخواستها، تصمیمات و قرارها اوراق وکلیه  -1تبصره 

دبیرخانه مرکز داوری به طرفین یا و نیز رأی داوری، از طریق در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می کند،

مرکز داوری می تواند  ) ابالغ و پیگیری می شود.از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد. مخاطب مربوط، 

 ( آورد فراهم را مناسبی  شرایطجهت بهره مندی از مزایای ابالغ از طریق محاکم دادگستری ، 

در داوریهائی که به مرکز داوری ارجاع می شود، امر ابالغ اوراق و نیز رأی داوری توسط -2تبصره 

برای ابالغ تعیین و توافق کرده  را  که طرفین طریق دیگریمی شود، مگر این دبیرخانه مرکز داوری انجام

 . باشند

اعالم شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی  ابالغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی های-3تبصره 

اعالم کرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی های فوق در  دیگری که طرفین متعاقباً

 یا محل دسترس نباشد یا امکان ابالغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل سکونت 

رف داوری، یا هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابالغ داشته باشد، ابالغ شده تجارت یا محل ط

 محسوب می شود.

تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس ،  از طریقحضوری یا امر ابالغ می تواند -4تبصره 

 تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد.

در موارد زیر اوراق مربوط، ت ، و ابالغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیزمعتبراس -35ماده 

  . ابالغ شده محسوب می شود

 .داور یا مرکز داوری محرز باشد برایوصول آن به مخاطب  -1/35بند

 .بالغیه مربوط ، اقدامی کرده باشدمخاطب بر طبق ا -2/35بند

 یا اثباتاً پاسخ داده باشد. اًمخاطب نفی -3/35بند

 ابالغ به محلی باشد که سابقه ابالغ داشته باشد. -4/35بند

 ابالغ در جلسه داوری واقع شود. -5/35بند
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او، برگ مربوط را دریافت کرده یا  وکیل تاریخ ابالغ، همان تاریخی است که مخاطب یا  -36ماده 

، ابالغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده آیین دادرسی مدنی تاریخی است که اوراق مربوط مطابق 

 داوری ثبت شده باشد.محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز 

محاسبه می شود. چنانچه روز  مهلت های مقرر در این آئین داوری بدون احتساب روز ابالغ  - 37ماده 

آخر مواعد، در محل ابالغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت 

ل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد محسوب خواهد گردید. تعطیالت رسمی و روزهای غیرکاری داخ

شد. به مهلت های مقرر در این آئین نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند، یک ماه اضافه 

 می گردد.

مهلت ها و مواعد پیش بینی ند میتوان یا داوران  کند، داور ءدر صورتی که اوضاع و احوال اقتضا -38ماده 

به مسئولیت و وظایف خود عمل  بتواند به نحوی که هریک از طرفین  کنند را تمدید  نامهشده در این آئین 

 .نماید

 : ترکیب داوری  فصل دوم

 یا هیأت داوران داور تعیین  -مبحث یکم 
توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، درخصوص تعداد داوران، طرفین می-39ماده 

و نیزدرصورتیکه بین طرفین در این خصوص اختالف باشد، به  توافقی نمایند. در صورت فقدان چنینتوافق 

 ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرجع داوری به منزله قبول ترتیبات زیر است:

نماید و به طرفین مرجع داوری باتوجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخاب میـ 1تبصره

کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند، ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی اعالم می

 داور به مرجع داوری، اعالم کنند. 

اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر ـ  2تبصره 

مرجع داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر  ،اعالم نمایند و مورد قبول مرجع واقع شود

 کند.تسلیم می ویبه  جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم  نصورت مرجع داوری پرونده راای

 شود:اختالف رسیدگی کند، به ترتیب زیر عمل میدر مواردی که توافق شده هیأت داوری به -41ماده 

کند ازمیان داوران هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین میـ 1تبصره 

 )سرداور( را تعیین و معرفی نمایندمرکز داوری داور سوم را  نتخاب و معرفی کند و سپسا مرکز 

 مرکز انتخاب و معرفی نکنند،  راداوران اختصاصی خود طرفین ظرف مهلت مقرردر صورتیکه  -2تبصره 

نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا را، انتخاب و معرفی می ر طرف ممتنعداوری حسب مورد ، داو

اعالم  مرکزاز معرفی داور به ارند، ظرف مهلت پنج روز پس دطرف دیگر جهات رد نسبت به داور اختصاصی 

 کنند.
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، سر داور از طریق مرکز داوری انتخاب می شود ، این تصمیم مرکز قابل  پس از تعیین داوران  ـ 3تبصره 

 اعتراض نمی باشد 

 مرکز رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با  -4تبصره 

باشد و  وارد در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جهات رد  مرکز داوری است و تصمیم 

 کند.به ترتیب فوق انتخاب می را  داوری فرد دیگری مرکزمورد قبول قرار گیرد، 

 داوریا داوران منتخب بایستی موافقت خودرا نسبت به هر داوری قبل ازارجاع پرونده اعالم کنند. - 5ه تبصر

شود حداقل یکی از داوران آن مواردی که داوری توسط هیأتی متشکل از سه داور انجام میدر  - 6تبصره 

 ( تعیین شود. یباید از میان کارشناسان حقوقی) ترجیحاً آشنا به مسائل حقوقی بخش تعاون

 و تشریفات آن ، جرحداوران یا یط داورارش -مسوفصل 
 شرایط داور  -مبحث  یکم

داور باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی  -41ماده 

و مقرر در موافقتنامه داوری، بی طرف یط ارشداوری تا زمان صدور رأی، عالوه بر داشتن اوصاف قانونی و 

 مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد .

، اعالمیه ای مکتوب مبنی بر تأیید بیطرفی و استقالل خود داوری  داور باید همزمان با قبول سمت-42ماده 

امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن 

 است استقالل او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعالمیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعالمیه بیطرفی و

استقالل داور متضمن چنین اطالعاتی باشد، دبیرخانه مراتب را به طرفین ابالغ می کند و مهلتی را جهت اظهار 

 نظر آنان تعیین می نماید. پس از وصول نظرات طرفین که ظرف مهلت مقرر اعالم شده، مرکز داوری در 

 کند .خصوص اعالمیه داور و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

 

مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در « داور»پس از شروع داوری نیز  -43ماده 

جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقالل او گردد، فورا و بصورت کتبی به دبیرخانه 

 مرکز و به طرفین اعالم نماید .

 

 ورموارد جرح دا -مبحث دوم 

نسبت به   موجهی  موجود ، باعث تردید  و احوال است که اوضاع   قابل جرح  صورتی  داور در صالحیت   44ماده 

تناد دالیلی که بیطرفی و استقالل او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به اس

 مشارکت  او تعیین   جریان  در یا   خود تعیین کرده  داوری که ، میتواند  شده اند  مطلع از آن تعیین داور  زا پس 
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 .جرح کند داشته،

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( اشخاص   166به موجب ماده  - 45ماده 

نمود و از موجبات رد و  عنوان داور انتخابه نمی توان بطرفین زیر را  در داوریهای داخلی، هر چند با تراضی 

 جرح داور است:

 اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. -1/45بند

 اند.اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده -2/45بند

 اشخاصی که بیطرفی و استقالل ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد.-3/45بند

  مندان اداری شاغل در محاکم قضاییکارکلیه قضات و -4/45بند

اشخاص  -قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی(  169به استنادماده  - 46ماده 

 توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:زیررا نمی

 سال تمام باشد. ( 27) کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج -1/46بند

 کسانی که در دعوی ذینفع باشند. -2/46بند

 کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. -3/46بند

یکی از اصحاب  یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا   کفیل یا وکیل  کسانی که قیم یا -4/46بند

 امور آنها باشد.دعوا مباشر 

 کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.-5/46بند

یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا  دعوا   با یکی از اصحاب  یا همسرشان  خود  کسانی که-6/46بند

 باشند.درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دعوی کیفری داشته 

نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم آنها با   سببی یا یا یکی از اقربای   کسانی که خود یا همسرشان و -7/46بند

یا  یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی

 . باشند داشته  کیفری 

 کارمندان دولت  -8/46بند

و دبیران اجرایی   رؤسا ، های تعاونی و رؤسابازرسان و مدیرعامل اتحادیه مدیره وهیأت  اعضای -9/46بند

 مگر با تراضی طرفین  های تعاوناتاق

صالحیت علمی و عملی داوران به تأیید مرکز داوری  بایستمی  16گانه ماده  9: در کلیه بند های  1 تبصره

 از سوی مرکز داوری اتاق تعاون ایران داوری مجوزبرسد و در صورت موافقت برای داور یا داوران مربوطه 

 . خواهد شدصادر 

 راضی عزل آنان را ندارند مگر با ت بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق- 2تبصره 
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نمی توانند داوری نمایند هر چند با  مراجع داوریاداری شاغل در  دولت و کارمندان  کارمندان – 47ماده 

 . تراضی طرفین باشد

 تشریفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور -مبحث سوم
روز از تاریخ اعالم قبولی داور مربوط، یا در  47طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف -48ماده  

روز از تاریخ اطالع از هرگونه  47دث شود، ظرف صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حا

دالیل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی الیحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه ، اوضاع و احوال مذکور 

 و طرفهای دیگر داوری اعالم کند. مربوط داوری  هیأت یا  داور به حسب مورد  و یا  مرکز داوری

روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعالم نظر کند و کتباً به  41داور مکلف است ظرف  -49ماده 

طرفین و به مرکز داوری اطالع دهد. در صورتی که داور مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح 

گی و اتخاذ روز از ابالغ تصمیم مذکور، به مرکز داوری مراجعه و درخواست رسید 21کرده می تواند ظرف 

 تصمیم کند. 

مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا  –51ماده 

داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیأت داوری اطالع می دهد و مهلت مناسب و معقولی 

هریک از طرفین و داور یا داوران در خصوص جرح به جهت اظهار نظر آنها تعیین می کند. اظهار نظر کتبی 

 طرفین و سایر داوران ابالغ می شود.

در صورتیکه داور از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا  -51ماده 

بت طوالنی، عدم در انجام وظیفه قصور کند، و هم چنین در صورتیکه  داوربه عللی از قبیل مسافرت، غی

دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین میتواند مراتب را همراه با 

 و طرف های دیگر دعوی مربوطیا هیأت داوری  ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور 

 را بنمایند. داور مربوطاعالم و درخواست تعویض  ،

 نسبت به موضوع   داوری  باشد، مرکز  فوق اختالف  موارد بین طرفین در خصوص   در صورتیکه تبصره ـ

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

 نماید ایجابچنانچه مصلحت  مرکزو  جرح یا تعویض داور قطعی است  تصمیم مرکز در مورد  -52ماده 

 مکلف نیست دالیل خود را اعالم کند. داوری 

، مانع از ادامه  مادام که تعیین تکلیف نشده  انجام وظیفه داور عدم امکان  اعالم جرح، قصور یا  -53ماده 

 رسیدگی داور نیست.

 جانشینیا داوران تعیین داور  -مبحث چهارم 
ر انجام وظایف د  ناتوانی یا   قصور  دلیل  به  داور یا داوران از سوی مرجع داوری  حکم  هرگاه  -54ماده  

 و نیز درصورت حجر یا فوت داور لغو گرددل دیگری، ئدال وبه جهات  ،یا  داوری و یا ثبوت جهات رد داور
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جایگزین اقدام  یا داورانمرجع داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین داور ،  یا داوران 

 نماید. 

 است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگیهای انجام شده تا زمان انتخاب ندجانشین مکلف داورانیا داور -تبصره

و   ها از رسیدگی  بخشی  تمام یا  اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید ، مگر دهندا ادامه  ، رسیدگی ر جدید داور 

 قبلی را ضروری بداند. یا داوران تصمیمات داور

 صالحیت داور -چهارمفصل 
 اتخاذ تصمیم در مورد صالحیت -مبحث یکم

موافقتنامه   اعتبار وجود و یا    درباره همچنین  صالحیت خود و   در مورد حدود می تواند  داور – 55ماده  

این   به منزله پذیرش ،  اختالفات و دعاوی به مرکز داوری اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع  و یا اثباتاً   داوری، نفیاً

 اختیار داور خواهد بود. 

 داوری اول  جلسه  یا تا پایان با تسلیم اولین الیحه دفاعیه  همزمان باید   «داور» ایراد به صالحیت  -56ماده 

یک از طرفین مانع از ایراد او  در تعیین هیأت داوران توسط هر اعالم گردد. صرف تعیین داور و یا مشارکت 

از حدود صالحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به « داور»ود. ایراد به خروج به صالحیت داوری نخواهد ب

محض بروز و اطالع از آن، اعالم گردد، معذلک در صورتیکه داور، تأخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه 

 تشخیص دهد، میتواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.

باید به « داور»یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری،  در صورت ایراد به صالحیت داور و -57ماده 

اتخاذ تصمیم کند، مگر اینکه بررسی و عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن 

می کند، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به   که صادر رأییداور با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، به موجب 

 رسیدگی در ماهیت دعوی، موکول نماید.

باشد، اعتراض به رأی مذکور مانع  صالحیت خود   ی داور بر رد ایراد و قبولأر در صورتی که  -58ماده 

 ادامه رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. 

رسیدگی  صالحیت که سبب آن در حین  از حدود   «داور» اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج  -59ماده 

 از زمان حدوث تا صدور رأی یا بصورت اعتراض به رأی بعمل آید .حادث می شود، می تواند 

در صورت  در این فصل به نحو دیگری توافق کرده باشند، موارد مذکور  طرفین درباره چنانچه  -61ماده 

 بر طبق آن عمل خواهد شد.  عدم مغایرت با قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوط 

صدور دستور موقت از اختیارات قانونی داوری موضوع این آئین نامه خارج است و متقاضی باید  -61ماده 

 به مرجع قضائی ذیصالح مراجعه نماید .

 جلسه رسیدگی داوری   –پنجمفصل 

 مقررات عمومی  -مبحث یکم
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قبولی   داور واحد یا تشکیل هیأت داوری و اخذ پرونده به داوربالفاصله پس از انتخاب   تسلیم  - 62ماده 

دبیرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می دهد، صورت میگیرد .داور یا داوران، 

شده  است، تأدیه  مطالبه کرده  داوری که دبیرخانه در این مرحله  از هزینه های   قسمت برأینکه آن   مشروط

 باشد.

باید با رعایت مقررات این آیین نامه وقوانین ومقررات جاریه، جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به   داور

 موضوع رسیدگی نماید 

 اداره داوری –مبحث دوم

خواهد « سرداور»با   ، بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیأت داوران جریان داوری  اداره  -63ماده 

 بود.

منصفانه باشد و با لحاظ   با طرفین باید با رعایت مساوات، بی طرفانه و  رفتار مرکز داوری و داور -64ماده  

 طرح ادعا یا دفاع و ارائه دالیل داده شود. برای مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی 

 دادگستری معرفی وکیل  -مبحث سوم
انتخاب و  دادگستری  از بین وکالیوکیل حداکثر تا دو نفر یک از طرفین می تواند برای خود  هر-65ماده 

مقرر کرده    قانون  را ندارند ، مگر در مواردی که پذیرش نماینده حقوقی  حق  و مراکز داوریمعرفی نماید. 

 است .

 داوریرسیدگی استماع و جلسه - چهارممبحث 

، زیر نظر او انجام می شود. چنانچه یا داوران  هرگونه تبادل لوایح پس از تسلیم پرونده به داور -66ماده 

 تا آن مرحلهکه از آنچه  داور با توجه به موضوع پرونده تشخیص دهد که نیازی به تبادل لوایح و بررسی بیشتر

، می تواند صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و دالیل موجود در پرونده رسیدگی نموده و نمی باشد  انجام شده

یاالیحه دفاعیه   ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد دردرخواست داوری،  رأی صادر کند

 تقاضای تشکیل جلسه کند، برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است.

 یا سرداور  توضیحات بر عهده داوراستماع ادله و مدارک وتشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه -67ماده 

 از طریق  جلسه، صادر و  تشکیل ساعت ، تاریخ و  ذکر محل جلسه را با   تشکیل دستور   میتواند داور. است 

( روز  5)   حداقل هفت جلسه باید  تشکیل  . فاصله ابالغ و تاریخ  ابالغ کند به طرفین   دبیرخانه مرکز داوری

پاسخ   در جلسه استماع سؤاالتی که باید   یا رسیدگی موضوعات  برای تسهیل   میتواندیا سرداور داور باشد . 

 داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.

معاینه سایر اموال و یا مدارک و   یا  و  کاال  برأی بازرسی تشکیل جلسه رسیدگی « داور»چنانچه -68ماده  

، به  مرکز داوری را تعیین و از طریق دبیرخانه   بداند، باید موعد و مکان جلسه  را ضروری  طرفین مستندات 

 طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابالغ کند. 



 

23 

 

 بررسی یا ،ا جلسات شور ی ، جلسات استماع می تواند پس از مشورت با طرفین یا سرداور  داور-69ماده  

دیگری توافق  به نحو  طرفینآنکه دهد، مگر  تشکیل  را در هر محلی که الزم و مقتضی بداند   اسناد  اموال یا

 کرده باشند.

بر خالف آن   طرفین به طور کتبی  آنکه ، مگر  جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است-71ماده  

حفظ اسرار تجاری و اطالعات محرمانه، اقدامات الزم را  یارببایستی « یا داوران  داور»توافق کنند. بهر حال، 

 به عمل آورد. 

 .آنان تشکیل می شود  یاستماع با حضور طرفین یا وکال جلسات رسیدگی و-71ماده  

و   یا ادله  کند لوایح ابالغ  از طرفین   به هر یک ،  زمان در جریان رسیدگی  هر می تواند  داور -72ماده 

ارسال الیحه و عدم شرکت  ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.خود را مستندات تکمیلی 

 هر یک از طرفین مانع رسیدگی پرونده نخواهد بود .

در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است، جلسات رسیدگی هیأت، با حضور اکثریت -73ماده 

 خواهد یافت. اعضای آن رسمیت

کلیه لوایح، مدارک و یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و -74ماده 

 همچنین گزارش و نظریه کارشناس منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید به طرفهای اختالف ابالغ گردد. 

به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین داور صورتمجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و -75ماده 

 توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.می

داور عالوه بررسیدگی به دالیل استنادی طرفین،هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت الزم -76ماده 

 باشد انجام خواهد داد.

( روز قبل از برگزاری جلسه 41ه )چنانچه طرفین توافق کنند و درخواست خود را حداقل ظرف د-77ماده 

استماع و رسیدگی به اطالع داور برسانند یا داور بنا به اوضاع و احوال قضیه ضروری بداند، دستور ضبط 

 تصویری یا صوتی جلسه را خواهد داد.                                                                              

 قصور در تسلیم لوایح و مدارك - پنجممبحث 
چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و -78ماده  

 ردّ خواست داوری یا رأی به رأی بدهد، حسب مورد قرار ابطال دبا اخذ توضیح از خوانده هم نتواند ر« داور»

 دعوی را صادر خواهد کرد.

صورتی که خوانده از دادن الیحه دفاعیه امتناع نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن  در-79ماده  

بر اساس «  داور »بود و   نخواهد  خودداری کند، مانع از ادامه رسیدگی  الیحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده

 مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

و ادله مورد استناد   اسناد و مدارک یا ارائه  و   حضور در جلسه استماع  از طرفین از  اگر هریک-81ماده  
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موجود رسیدگی و تصمیم   می تواند بر اساس مدارک«  داور »، خودداری کند،  مهلت مقرر خویش ظرف 

توضیح، حاضر نشوند و مقتضی اتخاذ کند. در صورتیکه هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برا ی ادای 

 خواست صادر می شودرعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دداور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت د

 اصالح ادعا یا دفاع: -ششم مبحث 
چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچیک از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به -81ماده  

اصالح خواسته یا تکمیل دفاع پس از  ،  . معذلک ، طرح کند ذکر شده داوری   درخواست  در   از آنچه غیر

و احوال، به  سایر اوضاع   و  جدید ادعای  به ماهیت  توجه   مجاز است که با  داوری در صورتی درخواست 

صورت  ، در حال . در هر به طرف دیگر نباشد  تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت  موجب«  داور »تشخیص 

 پاسخ گویی داده شود. مناسب برای اصالح یا تکمیل خواسته یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت 

 شهادت  -هفتممبحث 
کند،  شهود استناد   خود به شهادت  جهت اثبات ادعا یا مدافعات هریک از طرفین   در صورتیکه-82ماده  

موضوع  با   و ارتباط آن ایشان   شهادت  شهود و موضوع  و مشخصات نام  جلسه استماع،  باید قبل از تشکیل

داوری را به ضمیمه الیحه به تعداد طرف های دعوی به اضافه یک نسخه، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند 

و ارتباط  دای شهادت شهود ؤّاحراز تأثیر م  تا برای داور و طرف یا طرف های دیگر ارسال گردد. در صورت

تعیین و از طرفین و شهود جهت  برای استماع شهادت   جلسه ای داور مقرر می کند  ،  دعوی  موضوع  آن با

استماع شهادت دعوت بعمل می آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می شود که شهود 

ادت شهود از عداد دالئل را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شه

 استناد کننده خارج می شود.

 . قانون آئین دادرسی مدنی می باشد 116ماده  1الی  4موجه شامل موارد بندهای عذر  –تبصره 

شهادت شهود می تواند به صورت شهادتنامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز -83ماده  

 باشد، تسلیم گردد. 

از شهود « یا سرداور  داور»یک از طرفین می تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت هر -84ماده  

نیز می «  داور »موثر در قضیه باشد، مطرح نماید و   مقابل پرسش هایی را که به نظر داور خود یا شهود طرف 

 پرسش هایی را از شهود بعمل آورد. اًسأتواند ر

رح شاهد در داوریهای داخلی به کیفیت مندرج در قانون آئین صالحیت شهود و موارد ج-85ماده  

دادرسی مدنی است و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی 

 شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با داور است.

 ارجاع امر به کارشناسی -هشتممبحث 
 را به کارشناس ارجاع امر   قرار هر یک از طرفین درخواستموارد لزوم و یا به   در  تواندمی  داور -86ماده 
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 دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید   که مورد وثوقرسمی دادگستری یا کارشناس 

مکلفند گردد. در این صورت، طرفین  ، تعیین مدت کارشناسیو نیز موضوع کارشناسی  باید  داوریدر قرار 

دسترسی او  و موجبات  هرگونه اطالعات و مدارک موردنیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند.

 ند .فراهم آوررا به مدارک مربوط، کاال یا سایر اموال و امکنه برأی انجام معاینه و بازبینی، 

به داور یا هیئت داوران معرفی  خبره  یا کارشناسان  توافق ،کارشناس در صورتطرفین می توانند  –تبصره 

 .نمایند 

ظرف  هرگاهمتقاضی کارشناسی است و  به عهده و هزینه های آن  دستمزد کارشناس پرداخت  –87ماده 

 خارج می شود. ویکارشناسی از عداد دالیل مدت یک هفته از تاریخ ابالغ ، آن را پرداخت نکند . 

گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض ابالغ می  نظریه کارشناسی از طریق مرجع داوری به طرفین - 88ماده 

دارند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اعالم نمایند. اعتراض مذکور در هیأت کارشناسی مرکب از سه 

 بررسی و اعالم نظر خواهد بود.نفر کارشناس به انتخاب داور یا به توافق طرفین، 

و داور نتواند بدون انجام کارشناسی   به تشخیص و نظر داور باشد، کارشناس به  ارجاع امرهرگاه - 89ماده 

و چنانچه  می باشد خواهان عهده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه های کارشناسی 

انجام کارشناسی رسیدگی واتخاذ تصمیم هم نتواند بدون  و داور   دمزد و هزینه کارشناسی را نپردازدست وی 

قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد  279خواهد کرد و یا مطابق ماده دادخواست را صادر   کند، قرار ابطال

 شد. 

از کارشناس   الزم بداند، میتواند« داور»و یا درصورتی که  درصورت درخواست یکی از طرفین - 91ماده 

در « داور»یا  او را به جلسه استماع دعوت کند تا به پرسشهای هر یک از طرفین  یا  نظریه تکمیلی بخواهد و 

 خصوص نظریه کارشناسی خود پاسخ گوید. 

  روز از 41آن دارند ظرف  نسبت بهنظریه کارشناسی به طرفین ابالغ می شود تا چنانچه اعتراضی -91ماده  

 ابالغ اعالم نمایند. تاریخ 

اخذ نظر تأمین دلیل با نظر ادعا یا دفاع، مبادرت به  اثبات دعویمی تواند در مقام  هریک از طرفین- 92ماده  

نظر خود را   مورد تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان  درخواست داوریو آن را به ضمیمه  کندکارشناس 

نظریه   ارزش اثباتیتشخیص معرفی و حاضر نماید . ان در جلسه رسیدگی به هزینه خودنظریه ایش  برای استماع

 کارشناس منتخب هریک از طرفین، با داوراست. 

توافق فی ما   و یا قوه قضائیهاعالمی از سوی دستمزد و هزینه های کارشناس با توجه به تعرفه های  -93ماده  

 جزو هزینه های داوری محسوب خواهد شد. هزینه مزبور ، تعیین می شود ،بین 

  جزء مدت داوری محسوب نمی گردد . کارشناسیزمان اجرای ـ  94ماده 

 ورود شخص ثالث - نهممبحث 
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 مستقالً حقی قایل باشد می تواند مادام که ی خود ادر موضوع داوری بر  گاه شخص ثالثیهر- 95ماده  

 شروط بر اینکه موافقت نامه داوری و داوران تعیین شده و آیین ختم رسیدگی اعالم نشده وارد داوری شود 

نخست در آن مورد   یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، داور بپذیرد و چنانچه  را   داوری نامه

 اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.

به تعداد اصحاب دعوای  مدارک و ضمائم آن باید  ثالث و رونوشت  خواست ورود شخص در- 96ماده 

 اصلی را دارا خواهد بود . رخواست ط دیاراصلی بعالوه یک نسخه باشد و ش

یز اعالم می اصلی به وی ن  رسیدگی به دعوای وقت  ثالث   خواست شخصرد  وصول پس از  - 97ماده 

ت . در صور اصلی ارسال می شود  طرفین دعوای  برای ضمائم آن  ی و و  خواسترد گرددو نسخه ای از 

وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابالغ خواهد  داور یا مرکز داوری، نبودن وقت کافی به دستور 

 شد . 

تبانی و یا تاخیر رسیدگی  احراز نماید که دعوای ثالث به منظور  یا مرکز داوری   داورهر گاه  - 98ماده 

ا از دعوای به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث ر  است و یا رسیدگی

 به هر یک جداگانه رسیدگی می کند . و تفکیک نموده و اصلی جدا 

 ختم رسیدگی، صدور و انشاء رأی و اجرای آن  –ششمفصل 

 خاتمه رسیدگی  -مبحث یکم 

ارائه مطالب و دفاع برخوردار  برای  فرصت کافی   از  حراز اینکه طرفینپس از ا« یا داوران  داور» -99ماده 

، هیچ الیحه  و بعد از آن می نماید .ختم رسیدگی را اعالم  مدنی  مقرّرات آیین دادرسی با رعایت   شده اند،

 رأی می نماید.صدور مبادرت به  و متعاقباً . یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود

 .  متوقف می گرددیافته یا در مواردزیرخاتمه رأی به موجب تصمیم داور  و صدور رسیدگی داوری 

 خواهان توسطاسترداد درخواست داوری  :1/99بند

و سازش و با شرایط  توافق طرفین بر ختم رسیدگی و حل و فصل اختالفات خود به طریق مصالحه :2/99بند

  الطرفینمرضی

 ی به هر دلیل دیگرعدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگ - 3/99بند

 فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقیقی باشد. -4/99بند

حقوقی در داوریهای داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص  – 5/99بند

 .داوری توقیف می گردد ، قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه باشد، مطابق مقررات 

 صدور رأی  -مبحث دوم 

داور پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند قادر متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه  -111ماده

 و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختالف باید براساس قوانین و مقررات جاری و اصول به محتویات پرونده 
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از تاریخ اعالم  روز(  21بیست ) حداکثر ظرف  در صورت امکان در همان  جلسه انشاء رأی نموده و یا ظرف

 انشاء رأی می نماید .ختم رسیدگی، 

شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم -1تبصره 

 داور مدنظر قرار گیرد.

منزله تصمیم داور یا هیأت داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ شده ، معتبر خواهد بود و به - 2تبصره 

 رأی مرجع داوری است.

 شکل و محتوای رأی  -مبحث سوم

 -2، و محل داوری  شماره وتاریخ صدور رای. -4 )زیر باشد  رأی داور بایدکتبی وحاوی نکات -111ماده 

ـ 1طرفین. ودرخواست  موضوع دعوا  - 1اقامتگاه. قید آنها با  قانونی  نمایندگان وکیل یا طرفین و  مشخصات

 -6. است ی براساس آنها صادرشده أقانونی که ر  مواد اصول و ، مستندات ، دالیل ، جهات  -7کار.گردش 

رأی باید به امضای داور )ودر مورد هیأت داوری به امضای تمام یا اکثریت  و یاهیأت داوریمشخصات داور 

 باشد. (  اعضای آن( رسیده وممهور به مهرمرجع داوری

 و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد.باشد  مستدلرأی داور باید مستند،  -1/111بند

 موارد زیر : مشتمل است بربه ترتیب رأی داوری  - 2/111بند

شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، مرجع و محل رسیدگی، مشخصات و  رأی : مقدمه  - الف ردیف

 نشانی طرفین، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود.

طرفین و مذاکرات  خالصه ای از اظهارات  باید حاوی  :) گردشکار(خالصه جریان رسیدگی  - بردیف 

 واقعیات و بررسی دالئل صورت گرفته است.جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز 

که دالئل و مستندات  مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا خواسته و نیز کلیه  :  متن رأی داور  - ج دیفر

 مگر اینکه براساس صلح و سازش صادر شده باشد. باشد  رأی بر آنها مبتنی است 

دفاعیات داور نسبت به خواسته ومنجز  و اعالم نظر مشتمل است بر تشخیص : بخش اجرایی رأی  - دردیف 

 طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که اطراف دعوی باید در اجرای رأی به عمل آورند.

 مدت داوری -مبحث چهارم
، مدت داوری سه ماه از تاریخ قبولی داور که به مرکز داوریارجاع می شود در داوریهای داخلی -112ماده  

دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با  به نحوو اطالع به طرفین است مگر اینکه طرفین 

تمدید مدت   . طرفین می توانند اختیار جدید تعیین شود  مدت  مشروط به اینکه  ، توافق طرفین بالمانع است

 داوری را به مرکز داوری تفویض کنند. 

 رأی مبتنی بر سازش طرفین -مبحث پنجم 
ه دهند، داور ب  فیصله  اختالفات خود را از طریق سازش ، چنانچه طرفین در جریان رسیدگی-113ماده  
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زارش درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرائط سازش و نحوۀ فیصله دعوی، به صورت گ

 صادر می نماید. گزارش اصالحیاصالحی تنظیم و 

 طرفین قطعی و الزم االجرا است.  برایکه به صورت فوق صادر می شود،  گزارش اصالحی-114ماده 

 یار یارقطعیت و قابلیت اج -مبحث ششم 
الزم    قانون آیین دادرسی مدنی 114و  111مواد ی داور قطعی است و پس از ابالغ طبق ار-115ماده  

 االجراست.

ی داوری صادره را الزم ار می شوند کهمتعهد  از طریق مرکز داوری،با پذیرش داوری  طرفین-116ماده  

این آیین نامه و قوانین مربوط  447مگر اینکه مطابق بند های ماده  دانسته و بدون تأخیر اجرا نماینداالجرا 

 باطل باشد .

و  4159ی داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی مصوب ااجرای ر-117ماده  

 .مدنی می باشد باب اجرای احکام قانون مدنی در 

 داوری  یاابالغ ر  -مبحث هفتم 

مرجع داوری به دبیرخانه از طریق ،و امضاء توسط داور یا هیئت داوران صدور پس ازداوری رأی -118ماده

 مشروط برآنکه هزینه های داوری به مرجع داوری پرداخت شده باشد . ، طرفین ابالغ می گردد

 یا به هر طریق دیگری ی حسب مورد بصورت حضوری درمرجع داوری ویاازطریق پست سفارشیأابالغ ر

در صورت درخواست ، به آخرین اقامتگاه قانونی اعالمی طرفین صورت می پذیرد.  توافق نموده باشند  که

آنان قرار خواهد  وکالینسخ اضافی رأی که توسط رئیس مرکز تصدیق شده باشد فقط در اختیار طرفین یا 

 .گرفت 

 اصالح، تفسیر و تکمیل رأی -مبحث هشتم 

سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن  داوری یارهر گاه در تنظیم و نوشتن  -119ماده 

 وفق تواندمیداورآن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد  تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده است،، 

درخواست دعوا به در خواست  هر یک از طرفین  بنا یا  راساًقانون آئین دادرسی مدنی  آن قانون  115ماده 

مکلف است ظرف مدت بنماید. داور نیز  را یا رفع ابهام از آن، ای رأی نگارشی و محاسبه تشتباهاتصحیح ا

رأی تصحیحی به طرفین ابالغ خواهد شد . روز از تاریخ درخواست نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید .  21

که مورد  در قسمتی رأی داوریتسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است . 

 خواهد شد .  ءاشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا

از  را  رأیو یا رای تکمیلی داور باید ظرف پنج روز از تاریخ دریافت تقاضای تصحیح یا تفسیر -111ماده  

 آن اقدام کند. و یا رای تکمیلیزمان اطالع از اشتباه، نسبت به اصالح یا تفسیر 

 برساند. اشتباه خود مکلف است مراتب راطی گزارشی به اطالع مرجع داوریداور به محض آگاهی از  -تبصره
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ای ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رأی، از داور تقاضا تواند با ارسال اخطاریههر یک از طرفین می-111ماده 

کند نسبت به ادعاهایی که درطول جریان داوری مطرح شده ولی در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته 

است، رأی تکمیلی صادر نماید. داور در صورتی که درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد، ظرف ده روز 

 مبادرت به صدور رأی تکمیلی خواهد کرد. 

 الرعایه است.صالح، تفسیر و رأی تکمیلی نیز الزمدر مورد ا قانون آیین دادرسی مدنی مقررات -112ماده 

 اجرای رأیموارد ابطال رأی یا –مبحث نهم 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی(رأی داور  119به موجب ماده  -113ماده 

 یا قابل ابطال می باشد . در موارد ذیل باطل

 با قوانین موجد حق باشد. رأی صادره مخالف - 1/113بند

 داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. - 113/ 2بند 

داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از  -113/ 3بند 

 گردد.رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می

 ویا اینکه رئیس مرکز داوری  از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.رأی داور پس  113/ 4بند 

 یا طرفین در تمدید مهلت داوری  توافقی نکرده  باشند .

رأی داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای  113/ 5بند 

 اعتبار قانونی است مخالف باشد.

یا مدت داوری  و  اند.صدور رأی نبوده داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به   رأیـ 113/ 6بند 

 مجوز داوری آنها از مرکز داوری اتاق تعاون ایران صادر نشده باشد . یا  شده و آنها منقضی

 اعتبار بوده باشد. قرارداد رجوع به داوری بی-7/113بند 

است .هرگاه محکوم علیه درمهلت مذکور  ءاالجراروزپس از ابالغ، الزم(  21) و در سایر موارد ظرف بیست 

، برگ اجرایی اجرای احکام دادگستری ننماید، در صورت تقاضای کتبی محکوم له از  ءی رااجراأر

 . شودگذاشته میءصادروطبق مقررات به مورد اجرا 

بینی نشده داوری اختالفات داخلی و خارجی در موارد و موضوعاتی که در مقررات حاضر پیش -114ماده 

دادگاههای   هفتم قانون آئین دادرسی است، به ترتیب تابع مقررات عمومی و آئین رسیدگی مندرج در باب 

و همچنین  4156المللی مصوب و قانون داوری تجاری بین 4159عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 

 خواهد بود.قوانین جاری 

 .می شود  صادرکه توسط داوران قرارهای   -–هفتمفصل  

 :قرارهای صادره بشرح زیر است  : 115ماده

 قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا  -1/115بند
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  دادخواست ابطالقرار  - 2/115بند

 ـ قرار عدم صالحیت 3/115بند  

 فصل هشتم : معاذیر قانونی  

 : جهات عذر موجه به ترتیب زیر خواهد بود  116ماده 
 .مرضی که مانع از حرکت استـ  1/116بند 

 .فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد - 2/116بند

اعتراض به نظر حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست  - 3/116بند

 .نباشددر مهلت مقرر ممکن کارشناسی 

 .تقدیم کرد اعتراض خود را توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر  - 4/116بند

 مترتب به امر داوریی هاهزینهفصل نهم :

 : هزینه های داوری به قرار زیر است : 117ماده 

 خواست داوریهزینه ثبت در- 1/117بند    

 هزینه اداری- 2/117بند     

 انحق الزحمه داور - 3/117بند    

پیشنهاد وزیر  بهقانون آیین دادرسی مدنی بر اساس آئین نامه  191مطابق ماده حق الزحمه داوران تعیین  تبصره :

و سایر هزینه های دیگر از قبیل هزینه ثبت  خواهد بود .می رسد محترم قوه قضائیه  رئیسدادگستری به تصویب 

تهیه و به تصویب داوری اتاق تعاون ایران  درخواست و هزینه اداری مطابق آیین نامه مالی که توسط مرکز 

 مرکز داوری خواهد رسید می باشد .هیئت مدیره 

 
با اوضاع و احوال و  تبصره : در صورت توافق خواهان با مرکز داوری ، رئیس مرکز داوری می تواند متناسب

 اهمیت پرونده و مبلغ مورد خواسته نسبت به تعیین هزینه داوری اقدام نماید .
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فصل و  نه بااتاق تعاون ایران  مجمع عمومیاین آئین نامه بر اساس حدود و اختیارات 

برای رسید و  مجمع عمومی اتاق تعاون ایران  به تصویب 49/1/95ماده درتاریخ  445

ی عضو  و اتحادیه ها و تعاونی هااستانها و شهرستانها  کلیه مراکز داوری اتاق تعاون 

 الزم االجرا می باشد . اتاق تعاون

 
 


