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 بسم اله الرحمن الرحیم 

 اساسنامه مرکز داوری کانون وکالی دادگستری استان قم 

 

های دینی مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین اشخاص و بههه منرههور حههل و   ههل با توجه به تأکید و سفارش قران کریم و آموزه

تجربه وکههال و حقوقههدانان و متخ  ههین،  اختال ات و دعاوی به صورت تخ  ی، در مدت کوتاه و با هزینه کمتر و با استفاده از

تسهیل امکان انتخاب داور معتمد و متخ ص توسط طر ین اختالف و در راستای برنامه توسعه اقت ههادی و اجتمههاعی کوههور و 

اند و به جهت تسهههیل حههل و   ههل اختال ههات همگام با بسیاری از کوورهای جهان که در جهت امر توسعه داوری اقدام نموده

کنندگان از خدمات وکالتی و در جهت رسیدگی تخ  ی به مسایل و موکالت حقوقی، به خ ههوص بههین نیز استفادهاشخاص و  

هههای ها تجاری و  عاالن اقت ادی ایرانی و غیر ایرانی و ایجاد زمینه امنیت حقوقی و قضایی کههه یکههی از مقدمهههتجار و شرکت

برنامههه جههنجم توسههعه و  انی و نیز در راستای اهداف قههانونرانی و غیر ایرامنیت اقت ادی است و برای ارتباط با مراکز داوری ای

های دادگستری ( و همچنین در جهت توویق اشخاص به حل و   ل اختال ات با های قوه قضائیه ) برای کاهش جروندهسیاست

دگستری استان قم، به شرح ذیل های مسالمت آمیز خارج از دادگستری، اساسنامه مرکز داوری کانون وکالی دااستفاده از روش

 به ت ویب هیأت مدیره رسید. 

 

 کلیات –  ل اول 
 

حقوقی اعم از داخلی و بین المللی موضوع  عالیت مرکز : حل و   ل اختال ات تجاری و غیرتجاری اشخاص حقیقی و      (  1ماده   

 (19/09/1399ئین داوری است . ) اصالحی مورخ از طریق داوری و با رعایت مقررات قانونی و مفاد این اساسنامه و قواعد و آ

 

تواند به اقتضای ضرورت و با جیونهاد هیأت امنهها و ت ههویب مرکز در محل کانون وکالی قم مستقر خواهد شد که می     (  2ماده  

 ای موقت یا دائم توکیل دهد.هیأت مدیره در نقاط دیگر شعبه

  

 ارکان  -  ل دوم 
  

 کان ذیل است: مرکز دارای ار   ( 3ماده 

 

 هیأت امنا الف(

 ب ( داوران

 ج ( دبیر
 

 (19/09/1399) اصالحی مورخ 

 

نفر از وکالی دادگستری که ترجیحاً آگاه به مسائل داوری بوده و شرایط عضههویت   5  یا  3هیأت امنای مرکز با عضویت     (  4ماده  

شود. اعضای هیأت امنا طی جلسه رسمی هیأت مدیره یدر هیأت مدیره را داشته باشند، به انتخاب هیأت مدیره کانون توکیل م 

و با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء تعیین، و به مدت دو سال به سمت خود من وب خواهند شههد و رئههیأ هیههأت امنهها بهها رأی 

یت اکثریت اعضای هیأت، در اولین جلسه رسمی انتخاب خواهد شد. جلسه هیأت امنا با حضور بههیش از نیمههی از اعضههاء رسههم

روز یههب بههار   15خواهد یا ت و ت میمات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر خواهد بود. هیأت امنا مکلف است حداقل هر  

جلسه متههوالی یهها جههن    توکیل جلسه دهد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسه هستند و چنانچه هر یب از اعضاء حداقل سه

د و هیأت مدیره کانون با اطههالع از موضههوع شههخص دیگههری را نشومحسوب میدر جلسات حاضر نوود منعزل    جلسه متناوب

 (19/09/1399)اصالحی مورخ نماید. انتخاب می
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ند در هیچ یب از دعاوی و اختال ات ارجاعی به مرکز، سمت داوری را بپذیرد. نتوااعضای هیأت امنا در مدت ت دی نمی  .  1تب ره  

ران چنانچه هریب از اعضای هیأت امناء در دعوی مطروحه، به عنوان وکیل یا مواور و نماینده همچنین در زمان انتخاب داور یا داو

تواند در رأی گیری برای انتخاب داور شرکت نماید. در غیراین ورت جأ از اثبات موضههوع، رأی مداخله مستقیم داشته باشد، نمی

 (19/09/1399)اصالحی مورخ   موارالیه  اقد اعتبار خواهد بود.

 

تواننههد هیأت مدیره کانون و هیأت امنای مرکز داوری و همچنین دادستان انترامی کانون در مدت ت ههدی نمههی  اعضای  .2  تب ره  

 یا نمایندگی اصحاب دعوی در دعاوی مطرح شده در مرکز را بپذیرند.و سمت وکیل، مواور 

 

 وظایف و اختیارات هیأت امنای مرکز به قرار ذیل است:   ( 5ماده 

 

 لف ( انتخاب داور یا داوران، از میان اسامی داوران واجد الورایطا

 

در هر مورد که به موجب قرارداد یا توا ق اصحاب دعوا یا ارجاع جرونده از دادگاه صالحیت دار، امر داوری به مرکز ارجاع گردیده یا 

روز از  15وکال قرار داده شود، هیأت امنا ظرف مدت هیأت هدیره، ریاست کانون وکال و یا مرکز داوری کانون انتخاب داور به عهده  

 (19/09/1399)اصالحی مورخ  نماید.تاریخ وصول تقاضا به مرکز داوری نسبت به انتخاب داور اقدام می

 

 ب ( تعیین و اعالم  هرست داوران معتمد کانون .

 

 جرح.ت ( رسیدگی به اعتراض اصحاب دعوا نسبت به ت میم داور یا داوران در مورد 

 

صالحیت آنان و اتخاذ ت میم در مورد ادامه همکاری داور با مرکز ت ههمیم ث ( رسیدگی به تخلف هریب از داوران مرکز و بررسی  

باشد، ه میم هیأت اخیر در هیأت مدیره کانون وکال می  ضنفع قابل اعتراروز جأ از ابالغ، از ناحیه داور یا ذی10هیأت امنا ظرف  

اوین تخلفات و مجازات آن به موجب آئین نامه اساسنامه مرکز داوری کانون وکالی دادگستری اسههتان قههم تعیین عن  قطعی است.

 خواهد بود.

 

، سههلب صههالحیت، بیمههاری، ه دالیلی مانند استعفا، جذیرش جههرحج ( تعیین جانوین برای هریب از داوران من وب، هنگامی که ب

 شود.داوری از داور سلب میتوا ق طر ین،  وت و غیره توانایی و یا امکان 

هیأت امنا در موارد  وق و در مواردی که ضروری توخیص دهد و یا به نحوی از تعلل یا اهمال داور یا داوران در رسیدگی و صههدور 

از بی طر ی مطلع گردد، به موضوع رسیدگی کرده و حسب مورد ضمن تذکر به داور در صورت عدم رعایت توجه بههه رأی یا خروج  

 (19/09/1399)اصالحی مورخ رسیدگی و اتخاذ ت میم خواهد شد.  ، 5برابر بند » ث « ماده  تذکر،

 

های داخلی مرکز و جیونهاد آن به هیأت مههدیره بههرای چ ( تدوین و یا اصالح اساسنامه، آئین نامه و قواعد داوری و سایر آئین نامه

دانان و بوسیله دعوت از وکالی عضو کانون بههرای موههارکت در تواند حسب توخیص هیأت امنا، با همکاری حقوقت ویب، که می

 (19/09/1399) اصالحی مورخ  نویأ تهیه شده صورت جذیرد.نویأ و یا اظهارنرر در خ وص جیشتهیه جیش

 

حههق سههر داور و سههایر   الزحمه داور و در صورت ن ههب هیههأت داوری،های داوری به تفکیب دعاوی شامل حقح ( جیونهاد تعر ه

  های اداری.وران به عالوه هزینهدا
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تواند در صورت صلح و سازش و یا ان راف از داوری قبل از شروع به رسیدگی به تقاضای هریههب از طههر ین بههرای هیأت امنا می

) اصالحی مههورخ   کاهش هزینه داوری تخفیف دهد. میزان تخفیف و شرایط آن مطابق آئین نامه توکیالت مرکز داوری خواهد بود.

19/09/1399) 

 

 اصالح و تکمیل مفاد اساسنامه مرکز به هیأت مدیره کانون. تغییر، خ ( جیونهاد حذف،

 

 (19/09/1399)اصالحی مورخ . د ( تعیین دبیر و درصورت لزوم قائم مقام دبیر

 

نون وکالی دادگستری شود. وکالی عضو کاداوران ا رادی هستند که اسامی آنها در  هرست داوران معتمد مرکز درج می     (  6ماده  

-خالصهیل ضمن تکمیل  رم مخ وص،  های تخ  ی ذاستان قم متقاضی ثبت در  هرست داوران معتمد مرکز در رشته یا رشته

دهند. متقاضیان در می    ای از سوابق علمی و تجربی و نیز آثار و مقاالت خود را در زمان مقرر اعالمی در اختیار دبیرخانه مرکز قرار 

های مورد تقاضا محدودیتی ندارند. هیأت امنا جأ از بررسی صالحیت علمههی و عملههی متقاضههیان  هرسههت واجههدین اعالم رشته

نماید. اسامی داوران مرکز عالوه بر اینکه در سایت کانون قرار خواهد گر ت، از طریق مقتضی به اطالع شرایط را تنریم و اعالم می

 های دولتی و غیر دولتی نیز خواهد رسید.یی، نهادها و ارگانمراجع قضا

 

بایست عضو کانون وکالی دادگستری استان قم بوده و حداقل داوران عالوه بر دارا بودن تخ ص علمی و عملی الزم می . 1تب ره  

) اصههالحی    به باال باشههند.  3رجه  دارای جن  سال سابقه وکالت جایه یب بوده و  اقد سابقه محکومیت قطعی به مجازات انترامی د

 (19/09/1399مورخ 

 

باشد، که ظرف ده روز از تاریخ ثبت اعتراض، موضوع مرجع رسیدگی به اعتراضات ا راد متقاضی، هیأت مدیره کانون می . 2تب ره  

 ع است.نماید. نرر هیأت مدیره در این خ وص قطعی و الزم االتبارا مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نرر می

 

های تخ  ی ذیل به استثنای موارد ممنوع قانونی رسیدگی تواند به تمامی دعاوی ارجاعی از جمله رشتهمرکز داوری می    (  7ماده  

 (19/09/1399)اصالحی مورخ نماید. 

 

 المللی .دعاوی مربوط به مسائل تجاری بین -1

 دعاوی مربوط به مسائل تجاری داخلی . -2

 جیوه و سرقفلی و اجاره .دعاوی مربوط به حق کسب و  -3

 دعاوی ملکی و ثبتی . -4

 دعاوی مربوط به امور مالی، بانکی، بیمه، مالیاتی و گمرکی . -5

 دعاوی مربوط به حمل و نقل . -6

 دعاوی مربوط به ساختمان و جیمانکاری . -7

 ای .دعاوی مربوط به اختال ات صنفی و حر ه -8

 اختال ات و دعاوی مربوط به اراضی زراعی و وقفی . -9

 دعاوی مربوط به  ضای مجازی و تجارت الکترونیب . -10

 دعاوی خانوادگی و ارث و احوال شخ یه. -11

 دعاوی مربوط به حقوق کار و کارگر و تأمین اجتماعی . -12

 اختال ات مربوط به ت اد ات و حوادث . -13
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برای انجام وظایف محوله از امکانات و ابواب جمعی تواند  شود. دبیر میدیبرخانه مرکز تحت نرر دبیر تأسیأ و اداره می    (  8ماده  

کانون استفاده نماید. ترکیب و شرح وظایف دبیر و دبیرخانه در مواردی که در این اساسنامه و آئین نامه و قواعد داوری مرکز جیش 

دبیر طبق انتخاب هیأت امنهها،  خواهد بود که به جیونهاد دبیر به ت ویب هیأت امنا خواهد رسید.ای  نامهبینی نوده است طبق شیوه

نماید و در صورت صالحدید برای انجههام وظههایف محولههه  یکی از اعضای این هیأت بوده و گزارش جلسات را تنریم و بایگانی می

 (19/09/1399) اصالحی مورخ   تواند از یب نفر کارمندان اداری کانون استفاده نماید.می

 

 باشد :ذیل میوظایف دبیر مرکز به شرح    ( 9ماده 

 (19/09/1399) اصالحی مورخ  الف ( اجرای ت میمات و م وبات هیأت امنا و سرجرستی و نرارت بر دبیرخانه .

 

 ب ( نرارت بر حسن اداره دعاوی .

 

 (19/09/1399) اصالحی مورخ  پ ( ارائه گزارش ماهیانه از روند جیور ت دعاوی ارجاعی به هیأت امنا.

 

الزحمه داوران (، مراقبت در جرداخت به موقع هزینههه داوری توسههط طههر ین بهها داوری ) اعم از اداری و حق  هایت ( تعیین هزینه

 (19/09/1399) اصالحی مورخ  رعایت ضوابط م وب هیأت امنا .

 

 های قانونی .ث ( نرارت بر ابالغ مکاتبات و اوراق و مدارک و لوایح طر ین و رأی داور در مهلت

 

 تسهیالت و ملزومات د تری جلسات رسیدگی برای داوران منتخب .ج (  راهم کردن 

 

 چ ( انجام سایر اموری که با رعایت مقررات این اساسنامه توسط هیأت امنا به دبیرخانه مرکز ارجاع خواهد شد .

 

 شود .  مبادله می ح ( ثبت و امضا، تحویل و ارسال اوراق، مکاتبات و لوایح و اسنادی که توسط طر ین یا داور و یا داوران

 

 (19/09/1399)اصالحی مورخ های ارجاعی به مرکز .  واستخخ ( ثبت درخواست یا داد 

 

 

 سایر موراد  -  ل سوم 
 

های مقتضههی جرداخههت را بههه گردد. دبیرخانه موخ ات حساب و مهلتداوری به حساب کانون واریز میهای  هزینه    (  10ماده  

دهههد. جرداخههت           رساند و جأ از وصول وجه، رسید وجه را باقید جزئیات به طههر ین ارائههه مههیصورت کتبی به اطالع طر ین می

رئههیأ کههانون انجههام  امضای رئیأ یا نائههبهای مربوط به امور مرکز، با های اداری و سایر جرداختالزحمه داوران و هزینهحق

 (19/09/1399)اصالحی مورخ   خواهد شد.

 

 ابالغ اوراق دعوی و همچنین نررات کارشناسی و ت میمات داوران طبق قواعد و آئین داوری مرکز خواهد بود. نحوه    ( 11ماده 

 

هریب از داوران مرکز، مکلف است همزمان یا بعد از قبول داوری، کتباً به مرکز اعالم نماید که با هیچ یب از اصحاب     ( 12ماده 

و سایر امور بازرگانی و مالی آنان، هیچگونه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم نداشههته و دعوی در ارتباط با موضوع دعوای مطروحه  

طر ی به موضوع ارجاع شده رسیدگی نماید. در اعالم نامه مذکور داور باید هرگونه موارد و جهات رد را و ق تواند با کمال بیمی
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)اصههالحی ب از اصحاب دعوا را ت ههریح نمایههد.   با هری  قوانین موضوعه حاکم و همچنین وجود هرگونه دعوای حقوقی و کیفری

 (19/09/1399مورخ 

 

تواند با توجه به وضعیت کار مرکز داوری و درآمد آن برای هیأت امنا حقوق یهها جههاداش مقههرر هیأت مدیره کانون می    (  13ماده  

 نماید.

 

های داوری که جأ از جیونهاد هیههأت امنهها بههه مه هزینهمقررات این اساسنامه و قواعد و آئین داوری مرکز و آئین نا    (  14ماده  

های عمومی و انقالب در امور ت ویب هیأت مدیره خواهد رسید، همچنین مقررات باب داوری از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه

بههرای داوران   26/06/1376المللی م وب  المللی قانون داوری تجاری بینبین  هایو در داوریهای داخلی  مدنی حاکم در داوری

  باشد.الرعایه میاین مرکز الزم

 

 باشد.تباع میدر صورت ابهام، اجمال و نیاز به تفسیر نسبت به این اساسنامه، نرر هیأت امنای مرکز الزم اال  . 1 تب ره 

 

روشن نوده باشد، چنانچه مواردی جیش آید که در مقررات مرکز و مقررات جاری کوور حکم آن به صورت موخص    .  2تب ره  

موضوع در هیأت امنا مرکز جهت اتخاذ رویه یکسان مطرح خواهد شد که جأ از ت ویب در هیأت مدیره کانون وکههال در مههوارد 

 (19/09/1399) اصالحی مورخ   تباع خواهد بود.موابه الزم اال

 

 (19/09/1399) اصالحی مورخ حذف شد.    ( 15ماده 

 

 

ای از منرر دین مبین اسالم و قوانین حاکم دارد و در جهت احترام میت موضوع داوری که جایگاه ویژهبا توجه به اه    (  16ماده   

نمایند، استمرار این مرکز منوط به وجود کانون به اراده ا رادی که این مرکز را به عنوان داور جهت حل و   ل اختالف تعیین می

 (19/09/1399ورخ ) اصالحی م  باشد.وکال بوده و غیرقابل انحالل می

 

به ت ویب هیأت امنای مرکز رسید که قابلیت اجرایی آن منوط به   05/09/1399تب ره در تاریخ    6ماده و    15این اساسنامه در  

 باشد.ت ویب آن اعضا ) هیأت مدیره محترم کانون وکالی دادگستری( می

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


