
های حل اختالف جایگزین از طریق داوری و میانجیگری و در راستای سیاست قضازدایی ، ضرورت  به منظور توسعه روش

مند های نظامگیری از ظرفیت وکالء ، گسترش فعالیتهای قضایی ، لزوم بهرههمکاری همگانی در کاهش دعاوی و پرونده

 تشکیل گردید. 1390داوری کانون وکالی دادگستری استان قم در سال و ساختاری حداکثری در این حوزه ، مرکز 

از لحاظ تجربی   بین وکالیی که الاقل  از  اینکه همه داوران تخصصی  به  دارا   5با توجه  را  پایه یکم  سال سابقه وکالت 

، کمتر در مظان ایرادات   توان اطمینان حاصل کرد که آراء داوری صادره توسط مرکز داوریاند ، میباشند ، انتخاب شدهمی

 شکلی و قانونی قرار گیرد و مشکل عدم تنفیذ رأی توسط مرجع قضایی نیز به حداقل کاهش یابد. 

شود که وکالی دادگستری در عمل شاهد نتیجه  میبدیهی است نیل به هدف اصلی تشکیل مرکز داوری ، زمانی محقق  

کار مرکز داوری توسط ایشان   رنیاز به نظارت مستمر بامر  د و این  های پیچیده به داوری مرکز باشنمطلوب ارجاع پرونده

توانند در خصوص طرز کار این مرکز در دعاوی خود به مرکز داوری می  ارجاعو به تعبیر دیگر وکالء و اصحاب دعوا با    رددا

 رهنمودهای انتقادی حل کنند.ا های احتمالی را بآینده قضاوت کنند و مشکالت و نارسائی

 تدوین و از وظایف هیأت امناء  یکی  رود.  گردد که هیأت امناء رکن اصلی آن به شمار میمرکز داوری از سه رکن تشکیل می

آئین و  اصالح  داوری  قواعد  و  آئیننامه  تصویب نامهسایر  برای  کانون  مدیره  هیأت  به  آن  پیشنهاد  و  مرکز  داخلی               های 

قواعد و آئین داوری مرکز داوری کانون وکالی دادگستری استان قم را ،  اساسنامه    ،  مرکز داوریامنای    باشد. هیأتمی

برخی مواد اساسنامه مرکز   1399تصویب و مرکز داوری فعالیت خود را براساس آن آغاز نمود. سپس هیأت امنا در سال  

ین داوری مرکز داوری کانون  ئقواعد و آرساند. از آنجائی که    داوری را اصالح و به تصویب هیأت مدیره محترم کانون وکالء

انجام و به   1400- 1401در سال  مرکز داوری  سال نیازمند بازنگری بود ، این امر توسط هیأت امنای    10وکالء پس از  

تصویب هیأت مدیره محترم کانون وکالی دادگستری قم رسید و بعد از این جایگزین قواعد و آئین داوری مرکز داوری 
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