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 شیوه نامه  داوری و رفع اختالف تعاونیها                           

 مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است  951مطابق اصل 

 454علی الخصوص مواد .لیکن نظر به مفاد باب هفتم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

قانون شرکت  26ماده  4قانون مذکور در خصوص ارجاع اختالف اشخاص به داوری و نظر به اینکه بر اساس بند  455و 

اساسنامه اتحادیه های نظارت و هماهنگی  5ماده  4و اصالحیه های بعدی آن و نیز بند  92/3/9351های تعاونی مصوب 

وری و رفع اختالف فیمابین تعاونی ها از جمله وظایف اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی دا

پیش بینی گردیده است در همین راستا با عنایت به صالحیت قانونی اتحادیه های نظارت و هماهنگی مرکزی برای 

 داوری و حل و فصل دعاوی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی این شیوه نامه تهیه گردیده است.

  صل اول:کلیاتف

به معنای رسیدگی وحل و فصل اختالفات میان اعضای تعاونیها با تعاونی مربوطه یا تعاونیها با یکدیگر  :داوری -1ماده

و یا سایر اشخاص أعم از حقیقی یا حقوقی خارج از دادگاه در اتحادیه های تعاونی نظارت و هماهنگی که طرفین 

 توافق بعدی به آنها ارجاع نموده اند. ورد عمل خود و یا شرط ضمن عقد یااختالف داوری را به موجب اساسنامه م

عبارت است از اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران )  مرجع داوری: -2ماده

 میشوند. خواه طرفهای دعوا عضو آن اتحادیه تعاونی باشند یا نباشند( که به اختصار اتحادیه مرکزی نامیده

  ی هماهنگی، سازماندهی، نظارت ومدیریت جریان داوری و اتخاذ تصمیم رابه عهده دارد. مرجع داوری، وظیفه -تبصره

فرد یا افرادی که اتحادیه مرکزی برای انجام داوری موضوع این مقررات، از بین افراد متعهد، با تجربه و  داور: -3ماده

به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختالف انتخاب می نمایند و داور  دارای دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا

 در این مقررات اعم از داور یا هیات داوری است.

 فصل دوم:شرط داوری

انجام داوری و رفع اختالف تعاونی توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی منوط به پیش بینی موضوع داوری  شرط -4ماده 

 در اساسنامه تعاونی های تابعه و ذیربط و یا در قراردادهای منعقده مورد تقاضا و ارجاع امر به داوری شده باشد.

 فصل سوم: قلمرو و محدوده ی داوری

های دعوا در محدوده موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی  میان طرف داوری -5 ماده

 آنها مشمول قواعد و مقررات مندرج در این شیوه نامه خواهد بود.
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 رسیدگی به دعاوی کیفری و اختالفات دارای وصف جزایی از شمول این شیوه نامه خارج می باشد. -تبصره

اختالف که به موجب اساسنامه ی مورد عمل موظف به ارجاع اختالفات به داوری شده اند باید بر اساس مقررات طرفین  -6ماده

حاضر، اختالفات خود را أعم از آن که در مرجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی 

که هنوز نسبت به اصالح اساسنامه خود اقدام نکرده اند میتوانند با باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی 

 توافق، موضوع مورد اختالف را به داوری ارجاع کنند.

وفق  اختالفات فی مابین اتحادیه های مرکزی و سراسری با سایر اعضای تعاونیهای روستایی و کشاورزی ، تولید و زنان -7ماده

 له اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی داوری می شود.به وسی این شیوه نامه 2و  4مواد 

 فصل  چهارم: جریان داوری
 درخواست داوری -بخش اول

در این شیوه  عضو متقاضی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تقاضای امر داوری با مصوبه ی هیئت مدیره تعاونی  -8ماده

 نامه و تسلیم درخواست به مرجع داوری به عمل می آید.
 درخواست داوری باید متضمن نکات زیر باشد: -9ماده

 نسخه.  6درخواست کتبی و مستندات مربوطه به تعداد  -9

 مشخصات کامل و نشانی طرفین. -6

 تعیین خواسته. -3

 شرح درخواست و دالیل و مستندات مربوطه. -4

مل به همراه مهر تعاونی و در خصوص خواهان می بایست توسط رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عا درخواست -5

 سایر اشخاص امضاء صاحبان امضاء متقاضی داوری.

 خواهان داوری مکلف است در صورت نیاز مرجع داوری اصول اسناد را ارائه نمایند.  -1تبصره 
ارائه  در صورتی که درخواست داوری به نمایندگی یا وکالت تقدیم شود، درج مشخصات نماینده یا وکیل و -2تبصره 

 اسناد مثبت سمت الزامی خواهد بود.
 کند. مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی تسلیم درخواست داوری ناقص به مرجع داوری،-3تبصره 

 بخش دوم: تبادل لوایح )اسناد و مدارک( 

د و مدارک ضمیمه آن را جهت پس از دریافت درخواست داوری، مرجع داوری یک نسخه از درخواست و اسنا-11ماده

روز از ابالغ درخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل  91پاسخگویی به خوانده ابالغ میکند.خوانده باید ظرف مدت 

 بر اطالعات ذیل باشد، به مرجع داوری تسلیم نماید:

در صورتیکه دفاع به مشخصات کامل خود همراه با نشانی کامل پستی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛  -9

 نمایندگی یا وکالت به عمل آید.

 پاسخ به ادعاها، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک. -6
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درصورتیکه خوانده دعوای متقابلی را که در صالحیت مرجع داوری است ، داشته باشد باید ضمن پاسخ به -11ماده

  دعوی خود را به مرجع داوری تسلیم و ثبت کند. درخواست داوری،نسخه ایی از شرح

 دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

 بیان دعوا، منشاء و دالیل آن . -9

 ذکر خواسته دعوای متقابل. -6
کند و خواهان باید ظرف مدت  مرجع داوری، دعوای متقابل را در صورت صالحیت خود به خواهان ابالغ می -12ماده

 از تاریخ ابالغ آن، پاسخ خود را به مرجع داوری تسلیم نماید.روز  91
طبق این شیوه نامه و اعالم قبولی او، « داور»پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین  -13ماده

 کند. تسلیم می« داور»مرجع داوری پرونده را به 

نامه حضور در جلسه داوری از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد. ابالغ کلیه اوراق و اعالمیه ها و دعوت -14ماده

 ابالغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیز معتبر است.
 بخش سوم: تعیین داور و یا داوران 

مرجع داوری با توجه به موضوع دعوا، یک یا چند نفر را به عنوان داور یا هیئت داوران انتخاب مینماید و به  -15ماده

روز پس از معرفی داور به   91طرفین اعالم میکند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند ، ظرف مدت

 مرجع داوری اعالم کنند.
چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعالم نمایند و  تبصره:

ود، مرجع مذکور حسب مورد فرد یا افراد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این مورد قبول مرجع داوری واقع ش

 صورت مرجع داوری پرونده را به داور یا هیئت داوران تسلیم میکند.
 در مواردی که توافق شده هیئت داوری به اختالف رسیدگی کند، به ترتیب زیر عمل میشود: -16ماده

اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می کند از میان داوران هریک از طرفین مکلف است داور  -9

روز  91مرجع انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا داوران اختصاصی ایشان )با موافقت طرفین(، مکلفند ظرف مدت 

 را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند. ثالثداور 

را انتخاب و معرفی نکنند، مرجع داوری حسب مورد،  داور ثالثود یا در صورتی که ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خ -6

)یا هردو(را انتخاب و معرفی مینماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور  داور ثالثداور طرف ممتنع یا 

 روز پس از معرفی داور به مرجع داوری اعالم کنند. 91دارند ظرف مهلت  داور ثالثاختصاصی طرف دیگر یا 

که در این مرحله مطرح شود با مرجع داوری است  داور ثالثرسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا -1تبصره

ل قرار گیرد، و تصمیم مرجع در این خصوص قطعی است و در صورتی که اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبو

 مرجع داوری فرد دیگری را به ترتیب فوق انتخاب میکند.
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 داور یا داوران منتخب بایستی موافقت خود را نسبت به امر داوری قبل از ارجاع پرونده اعالم کنند. -2تبصره
اید از میان در مواردی که داوری توسط هیاتی متشکل از سه داور انجام میشود حداقل یکی از داوران آن ب -3تبصره 

 کارشناسان حقوقی مطلع در بخش تعیین گردد.
 تعیین داور یا داوران با رای اکثریت هیئت مدیره اتحادیه مرکزی خواهد بود. -4تبصره

 صالحیت و یا رد داور  بخش چهارم:

 اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان انتخاب نمود: الف:-17ماده 

 هستند.اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی -9

 اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. -6

 کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.-3

 اعضای هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی طرفین. -4
 منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:اشخاص زیر را نمیتوان به عنوان داور معرفی و  -ب

 کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.-9

 کسانی که در دعوا ذینفع باشند.-6

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

 اب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.کسانی که قیم یا وکیل یا کفیل یا مباشر اموریکی ازاصح-4

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

کسانی که خود یا همسرشان یکی از اصحاب دعوا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با -2

 دعوای کیفری داشته باشند.یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال 

 کسانی که خودیا همسرشان و یا یکی ازاقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم ازطبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشند.-7

 کارمندان دولت در حوزه مدیریت آنان.-8

وری اعتراض خود پس از تعیین داور، طرفین در صورت حدوث جهات رد داور میتوانند تا قبل از صدور رای دا-1تبصره 

مرجع داوری موظف است پس از دریافت تقاضای  را با ذکر دالیل و مستندات مربوطه به مرجع داوری اعالم نمایند.

 نظر قطعی خودرا که برای طرفین الزم االجرااست، اعالم نماید.وجهات رد داور، دراسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی 
 داوری، رسیدگی به اختالف موضوع داوری را متوقف نماید. داور باید تا اعالم نظر مرجع -2تبصره 

در صورت فوت یا حجر یا استعفاء و یا لغو حکم داور یا داوران از سوی مرجع داوری به دلیل قصور یا ناتوانی  -18ماده

ین در انجام وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور، مرجع داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعی

 داور جایگزین اقدام نماید.

 رسیدگی -پنجم فصل
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داور باید با رعایت مقررات این شیوه نامه و قوانین و مقررات جاریه، جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به  -19ماده

فرصت  موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختالف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان،

 کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دالیل و مستندات بدهد.

 ترتیب جلسه رسیدگی -21ماده 

تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات برعهده داور است ولی درصورتی که یکی از طرفین حسب -9

 برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است.مورد در درخواست داوری یا الیحه دفاعیه ، تقاضای تشکیل جلسه کند، 

 درمواردی که هیئت داوری متشکل ازسه نفراست، جلسات رسیدگی هیات، باحضوراکثریت اعضای آن رسمیت خواهدیافت. -6

کلیه لوایح، مدارک و یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین گزارش و -3

 اس منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید قبل از رسیدگی به طرف های اختالف ابالغ گردد.نظریه کارشن

داور صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند.طرفین میتوانند از صورت  -4

 مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.

 طرفین، هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد.داور عالوه بر رسیدگی به دالیل استنادی -5

 قصور هر یک از طرفین -21ماده 

در صورتی که خوانده داوری در مهلت مقرر الیحه دفاعیه ارائه ندهد، داور بر اساس دالئل و اسناد موجود، رسیدگی -9

 و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

دم حضور هریک از طرفین در جلسه رسیدگی یا خودداری آنان از ارائه ادله و مدارک عصورت لزوم برگزاری جلسه، در -6

 مورد استناد، مانع ازرسیدگی به موضوع اختالف نبوده و داور براساس مدارک موجود رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

 محل داوری -22ماده 

خواهد شد مگر آنکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال  داوری در مرکز اصلی)اقامتگاه قانونی(مرجع داوری انجام

 تعیین شود. یداورمرجع دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع در رسیدگی، محل دیگری توسط 

 تبصره: اتحادیه مرکزی میتواند انجام موضوع داوری راحسب مورد به اتحادیه نظارت وهماهنگی منطقه ایی محول نماید.

 داوریمدت  -23ماده
سه ماه  درمواردی که در قرارداد برای انجام داوری مدت تعیین گردیده در آن مدت اقدام و در صورت عدم تعیین مدت، حداکثر

و ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا هیات داوری ارجاع میگردد و در صورت نیاز قابل تمدید 

 توسط طرفین می باشد.

 جاع امر به کارشناسیار -24ماده
داور میتواند در موارد لزوم و یا به تقاضای یکی از طرفین ،موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند در این صورت طرفین 

مکلفند هرگونه اطالعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قراردهند.نظریه کارشناسی از طریق مرجع 
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غ میگردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اعالم نمایند.اعتراض داوری به طرفین ابال

مذکور در هیات کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب داور یا به توافق طرفین،رسیدگی شده و نظری که این هیئت 

تصمیم گیری داوری خواهد بود مگر اینکه به تشخیص داور ، نظریه صادر و اعالم میکند،قطعی و غیر قابل اعتراض و مبنای 

کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که در این صورت با تصمیم داور یا هیات داوری با هزینه معترض 

 نفره تعیین خواهد شد. 5، هیات کارشناسی 

 بوده و درصورت اعتراض، پرداخت دستمزد هیات کارشناسی بعهده معترض می باشد.پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خواهان  : تبصره

 ختم رسیدگی،صدور رای و اجرای آن
 رسیدگی داوری در موارد زیر خاتمه می یابد:-25ماده 

ینه ها استرداد درخواست داوری از ناحیه خواهان تا قبل از صدور رای امکان پذیر می باشد در این صورت پرداخت کلیه هز -9

 بعهده خواهان است.

توافق طرفین بر ختم رسیدگی و حل و فصل اختالفات خود به طریق مصالحه و سازش و با شرایط مرضی الطرفین میسر  -6

 خواهد بود ، بدیهی است پرداخت کلیه هزینه های مترتبه بعهده طرفین بالمناصفه می باشد.

 صدور رای -26ماده

مقررات جاریه و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختالف، حداکثر ظرف یک هفته از  داور باید بر اساس قوانین و-9

 تاریخ اعالم ختم رسیدگی، رای مقتضی را صادر نماید.

 شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم داور مدنظر قرار بگیرد.-6

 ات داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ شده، معتبر خواهد بود و به منزله رای مرجع داوری است.تصمیم داور یا هی-3

 رای داوری باید کتبی و حاوی نکات زیر باشد: -27ماده 

 شماره و تاریخ صدور رای-9

 مشخصات طرفین و وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه.-6

 نموضوع دعوا و درخواست طرفی-3

 گردش کار-4

 جهات، دالیل،مستندات و اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است.-5

 مشخصات داور یا هیات داوری-2

 رای داور باید مستند، موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد. -ب

 ی تمام یا اکثریت اعضای آن(رسیده و ممهور به مهر مرجع داوری باشد.رای باید به امضای داور )و در مورد هیات داوری به امضا -ج

 ابالغ رای -28 ماده

رای پس از صدور، توسط مرجع داوری به طریق مقتضی به اطالع و آگاهی طرفین می رسد مشروط برآنکه هزینه های داوری -9

 به مرجع داوری پرداخت شده باشد.

مرجع داوری و یا از طریق پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعالمی  ابالغ رای حسب مورد بصورت حضوری در-6

 طرفین صورت میپذیرد.
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رای داور فقط در باره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام قانونی آنان معتبر  تبصره:

 است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
 اصالح، تفسیر و تکمیل رای -29ماده

تا قبل از اتمام مدت داوری، هر یک از طرفین میتواند از داور درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبات رای و یا -9

 487رفع ابهام از آن بنماید. داور نیز میتواند در صورت صدور رای و اعالم اشتباه و یا رفع ابهام از سوی طرفین  در حدود ماده 

 دام کند.قق.آ.د.م نسبت به اصالح یا تفسیر آن ا

 .کند اقدام آن تفسیر یا اصالح به اشتباه، نسبت از اطالع رأی، یا تفسیر یا تصحیح تقاضای دریافت تاریخ از روز 61 ظرف باید داور-6

رای صادره مورد حکم هریک از طرفین میتوانند موضوع یا موضوعات خود را که در طول جریان داوری مطرح شده ولی در  -3

روز از تاریخ ابالغ رای، تقاضای صدور رای تکمیلی نمایند. داور در صورتی که درخواست مزبور را  61قرار نگرفته است ظرف 

 موجه تشخیص دهد، و در زمان تعیین شده مدت داوری باشد مبادرت به صدور رای تکمیلی آن خواهد کرد.

 اصالح، تفسیر و رای تکمیلی نیز الزم الرعایه است.ق.آ.د.م در مورد  311مقررات ماده -4

 اجرای رای -31ماده

ق.آ.د.م الزم االجراست.هرگاه محکوم علیه در مهلت مذکور رای  488رای داور ظرف بیست روز پس از ابالغ، برابر ماده 

را دارد، برگ اجرائی  را اجرا ننماید در صورت تقاضای کتبی محکوم له از دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا

 صادر و طبق مقررات به مورد اجرا گذاشته میشود.

رائه گواهی رسیدگی به اعتراض به رای داوری ، اجرای حکم داوری تا ادر صورت اعتراض به رای داور و  تبصره:

 صدور رای قطعی از سوی مرجع قضایی ذیربط متوقف خواهد شد.

 ست:رای داوری در موارد ذیل باطل ا -31ماده

 رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد-9

 داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.-6

خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیار  اتد اختیاروداور خارج از حد-3

 داور است ابطال می گردد.

 شده باشد. ابالغمدت داوری صادر و رای داور پس از انقضای -4

رای داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است -5

 مخالف باشد.

 رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.-2

 قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است. -7

 سایر مقررات-فصل ششم

 عبارتند از: هزینه ها -32ماده 
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 هزینه های داوری-9

 هزینه های اداری-6

 هزینه های داوری شامل موارد زیر است: -33ماده 

وزیر محترم دادگستری  ایی که توسط قانون آئین دادرسی مدنی بر اساس آئین نامه 418حق الزحمه داوران مطابق ماده -9

 .مالک عمل است دئیه رسیده باشرئیس محترم قوه قضاتهیه و به تصویب 

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد مذکور -6

 ق.آ.د.م( 511عمل خواهد شد.)ماده 

 .است رسمی د ادگستریحق الزحمه کارشناسان مورد وثوق مطابق با تعرفه های قانونی هیات کارشناسان -3

هزینه ایاب و ذهاب و ماموریت داوران به خارج از حوزه مرجع داوری در صورتی که به تقاضای هریک از طرفین و -4

 یا تصمیم داور و تایید مرجع داوری انجام شده باشد.

فین دعوا گردد، داوران هر گاه در اثر تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طر-5

 برابر موازین قانونی مسؤل جبران خسارت وارده خواهند بود.

 هزینه های اداری - 34ماده

 باشد. تامین منشی و نظایر آن می امور ابالغ،شامل مکان مناسب برای برگزاری جلسات داوری، امور دبیرخانه،
 حق الزحمه داوران به شرح ذیل تعیین میشود: -35ماده

الزحمه داوری در صورت واحد بودن داور و در صورتی که داوری توسط هیئت صورت پذیرد به ازای هر نفر حق  -9

 خواهد بود.

چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه مصوب وزیر محترم دادگستری -6

 داوری خواهد بود.محاسبه و تعیین میگردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با مرجع 

 حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود.-3

چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با مرجع -4

 داوری خواهد بود.

داوری برای این امر اختصاص یافته تودیع و پس از  حق الزحمه داوران باید در حساب خاصی که از سوی مرجع-5

 انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

 ق.آ.د.م( 411در صورت تعدد داور حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود)ماده  تبصره:

 

 تامین هزینه ها: -36ماده 
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و  417بر اساس مواد در هر مورد اعم از داوری، کارشناسی و سایر موارد ی موضوع مواد قبل پرداخت هزینه ها -الف

 .ق.آ.د.م عمل خواهد شد 511
در صورت امتناع هر یک از طرفین از پرداخت هزینه ها، طرف دیگر می تواند کلیه هزینه های مربوطه را  :1تبصره 

 پرداخت و پس از صدور رای قطعی از محکوم علیه دریافت نماید.
 محکوم له داوری میتواند هزینه های پرداختی را از طریق مراجع ذیصالح قضایی از محکوم علیه مطالبه نماید. :2تبصره

 مهلت پرداخت هزینه های داوری به ترتیب زیر است: -ب

 هزینه اداری همزمان با تسلیم درخواست داوری به مرجع داوری.-9

 حق الزحمه داوری پس از تعیین داور.-6

 الزحمه کارشناسی پس از تعیین کارشناسحق  -3

 هزینه ایاب و ذهاب و ماموریت پس از تایید مرجع داوری.-4

داوری اختالفات خارجی و داخلی در موارد و موضوعاتی که در مقررات حاضر پیش بینی نشده است، به  -37ماده

درسی دادگاه های عمومی و انقالب در ترتیب تابع مقررات عمومی و آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دا

 خواهد بود. 9372و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب  9371امور مدنی مصوب 
داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت  تبصره:

 ق.آ.د.م( 477کنند)ماده 
 شیوه نامه داوری:مرجع تفسیر -38ماده 

شیوه نامه تعیین گردیده است و در صورت این دفتر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان مرجع تفسیر 

 نیاز به دستورالعمل اجرایی برای هر یک از موارد مطروحه اقدام خواهد کرد.

 :نظارت بر اجرای شیوه نامه -39ماده 

اتحادیه  می باشداین شیوه نامه بر عهده مدیر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  صحیحنظارت بر اجرای 

 .سازمان گزارش نمایداین ماه یکبار به مدیریت حقوقی  3مرکزی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر 

اتحادیه مرکزی نظارت    تبصره در مجمع عمومی عادی مورخ    /    /  61ماده و  41فصل  2در این شیوه نامه  -41ماد

و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و هرگونه اصالحات بعدی می بایست 

 متعاقباً با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی در مجامع عمومی آتی اتحادیه موصوف به تصویب برسد.

        


