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ماده  -1در راستای ماده 21آيیننامه تشکیالت داوری مرکز داوری کانون وکالی
دادگستری آذربایجانشرقی ،آيیننامه انتخاب و انتصاب داور با هدف تامین و تربیت
داورانی خوش نام ،متخصص در امر داوری و آگاه به مسائل حقوق ماهوی و عرفهای
تجاری و نیز تعریف روند نصب داور یا داوران در پروندههای مطروحه در مرکز داوری
طبق مواد آتی تدوین و به تايید هيئت مدیره کانون وکالی دادگستری استان
میرسد.
ماده  -2در تهیه لیست داوران و انتخاب و انتصاب داور و یا نصب موردی داور یا
داوران در مجموع توانایی و صالحیتهای داور میبایست به صورت کیفی ارزیابی
گردد و مجموع شاخصهایی مانند صالحیتهای اخالقی و انتظامی ،سوابق کاری و
حرفهای در امور حقوقی و داوری و تخصصی ،سوابق شرکت در دورههای آموزشی و
تخصصی حل و فصل اختالفات ،تحقیقات علمی و تحصیالت دانشگاهی و عنداللزوم
مصاحبههای علمی و تخصصی مدنظر قرار گیرد.
ماده  -3داوران ،جز آنکه طبق قوانین و مقررات داوری ،اساسنامه و آيیننامههای
مرکز ملزم به تبعیت از قواعد داوری سازمانی هستند ،در انجام وظایف حرفهای خود
مستقل از مرکز داوری بوده و با استقالل رای شخصاً عهدهدار قصور و مسئولیتهای
قانونی خود خواهند بود و در زمان انجام ماموریت میبایست به حسن اجرای قوانین
و مقررات اساسنامه و آيیننامههای داخلی مرکز توجه تام نمایند.
ماده  -4لیست داوران طبق درخواستهای واصله به دبیرخانه مرکز از میان وکالی
پایه یک کانون وکالی دادگستری آذربایجانشرقی تهیه خواهد شد و مجموع
صالحیتهای اخالقی و حرفهای داوران از
طریق هيئتی متشکل از اعضای منتخب توسط کمیسیون مرتبط با داوری و نماینده
دادسرای انتظامی کانون به طریق مواد آتی بررسی خواهد شد.
ماده  -5هيئت مصاحب و بررسی صالحیت داوران متشکل از حداقل سه نفر از
حقوقدانان عالم به علم داوری توسط کمیسیون داوری انتخاب شده و به تايید هيئت
مدیره کانون وکالی دادگستری آذربایجانشرقی خواهد رسید .یک نفر نماینده
دادسرای انتظامی از میان دادیاران کانون به انتخاب دادستان انتظامی و تاييد هيئت
مدیره کانون به عنوان رابط دادسرا و کمیسیون طبق مواد آتی سوابق انتظامی
متقاضیان را بررسی خواهد کرد .هيئت مصاحب و بررسی صالحیت داوران ساالنه
حداقل یک نوبت تشکیل یافته و به صالحیت متقاضیان رسیدگی خواهند کرد.
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تبصره  -در مواردی که صالحیت هریک از اعضای هيئت مصاحب مورد بررسی
قرار میگیرد ،عضو یاد شده حق اظهارنظر و حضور در جلسات بررسی صالحیت را
نخواهد داشت.
ماده  -6اعضای حاضر در هيئت مصاحبه و بررسی صالحیتها ،امتیازات اتخاذی
متقاضیان تصاحب مسند داوری را طبق امتیازات مقرر در جدول پیوست این
آيیننامه و بر مبنای مدارک مثبت مرتبط بررسی نموده و در صورت اخذ ( 10ده)
امتیاز از مجموع امتیازات جدول یاد شده اشخاص واجد صالحیت را از طریق ریاست
کمیسیون برای بررسی سوابق انتظامی به نماینده دادسرا معرفی خواهند کرد .نظر
اعضای هيئت مصاحب به صورت محرمانه به اطالع متقاضی و ریاست کمیسیون و
هيئت مدیره خواهد رسید و در صورت اخذ صالحیت به عنوان داور با تصویب هيئت
مدیره نام وی در لیست داوران مرکز قرار و از طریق کانون اعالم خواهد شد.
تبصره  -1متقاضیانی که موفق به کسب مجموع  10امتیاز از امتیازات جدول
پیوست نگردند ،به شرط کسب حداقل 7امتیاز و تامین شرایط ماده  7این آيیننامه
با درخواست متقاضی و پیشنهاد کمیسیون و قبول هيئت مدیره میتوانند با تودیع
تعهد مبنی بر کسب شرایط مقرر حداکثر تا یکسال ،به عنوان داور وارد لیست داوران
گردند .در صورت انقضای مهلت تعهد و عدم جبران کسر امتیاز از لیست داوران
حذف خواهند شد.
تبصره  -2در صورت وجود تفاه منامه فیمابین مرکز داوری و یا کانون وکالی استان
با سایر کانونهای وکال و یا دیگر ارگآنهای عمومی یا خصوصی ،سازمآنهای مردم
نهاد ،اتحادیهها و دیگر تشکلهای خارج از کانون در خصوص ارايه خدمات داوری
به اعضای ارگآنهای یاد شده و یا به اعضای خاص مورد نظر تفاهمنامهها ،میتوان
لیست مجزایی از داوران معرفی و احراز صالحیت شده توسط آن ارگآنها را با
اخذ نظر هيئت مصاحب تدوین و از داوران این لیست در دعاوی مربوط به حدود
تفاهمنامه منعقده به عنوان داوران اختصاصی طرفین دعوی و یا با کسب موافقت
دیوان داوری به عنوان داور منفرد یا سرداور تحت مقررات و آيیننامههای مرکز بهره
برد.
ماده  -7نماینده دادسرا سوابق انتظامی متقاضیان در دادسرا یا دادگاه انتظامی را
بررسی و به صورت محرمانه به اطالع ریاست کمیسیون و هيئت مدیره کانون خواهد
رساند .سوابق تخلف انتظامی که مانع عضویت در هيئت مدیره کانون وکال باشد
تا سه سال مانع پذیرش به عنوان داور خواهد بود و وقوع تخلف انتظامی یاد شده
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در صورت قطعیت موجب حذف نام داور از لیست داوران خواهد بود .داور یاد شده
عنداالقتضا با نظر دیوان داوری با داوری دیگر جایگزین خواهد شد و یا ادامه روند
رسیدگی تا اصدار رای توسط همان داور خواهد بود.
ماده  -8دیوان داوری مرکز ،مرجع تجدیدنظر از احراز صالحیتها خواهد بود
که با درخواست ریاست کانون و رییس کمیسیون داوری شخصاً و یا با درخواست
متقاضی ،سوابق پرونده درخواستی را به دیوان ارجاع خواهد نمود .دیوان در بررسی
مجدد خود طبق موارد مندرج در این آيیننامه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده  -9جهت آموزش داوران متخصص و تکمیل لیست داوران ،کمیسیون مرتبط
با داوری میتواند با تعریف و برگزاری دورههای جامع داوری و تخصیص امتیاز برای
شرکتکنندگان در این دورهها بالمباشره و یا با همکاری دیگر ارگانهای کانون
اقدام نماید .جدول امتیازات دوره ،زمان ،مکان و عندالزوم شهریه و نحوه واریز آن،
نحوه اخذ آزمون از شرکتکنندگان و دیگر موارد پس از تصویب کمیسیون به تايید
ریاست کانون خواهد رسید.
ماده  -10اعضای اصلی هيئت مدیره و دادستان انتظامی در زمان تصدی به
سمتهای یاد شده حق وکالت و داوری در پروندههای مطروحه در مرکز داوری
کانون را مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم نخواهند داشت مگر با تصویب هيئت
مدیره به اتفاق آرا که در هر مورد بصورت جداگانه میبایست بررسی شود .این مقرره
به شرط اطالع هيئت مدیره کانون و دادسرای انتظامی ،تاثیری در پروندههایی که
اعضای نام برده پیش از انتصاب به مناصب یاد شده اعالم وکالت یا قبول داوری
نمودهاند ،نخواهد داشت  .
ماده  -11وکالت و داوری اعضای علیالبدل هيئت مدیره ،دادیاران و معاونین دادسرا،
قضات اصلی و علیالبدل دادگاه انتظامی ،ریاست و قائم مقام کمیسیون داوری و دبیر
دبیرخانه مرکز با اطالع هيئت مدیره و دادستان انتظامی و موافقت ریاست کانون
ممکن خواهد بود .این مقرره به شرط اطالع هيئت مدیره کانون و دادسرای انتظامی،
تاثیری در پروندههایی که اعضای نام برده پیش از انتصاب به مناصب یاد شده اعالم
وکالت یا قبول داوری نمودهاند ،نخواهد داشت  .
ماده  -12در تهیه لیست داوران تخصصهای ماهوی هر داور مشخص خواهد شد
که در ارجاع پرونده مدنظر قرار خواهد گرفت .در زمان انتصاب داور توسط مقام ناصب
عالوه بر تخصصهای ماهوی داور ،طبق ماده 2این آيیننامه تجارب عملی ،حسن
شهرت و مجموع تواناییهای داور نیز مدنظر قرار خواهد گرفت و توزیع پروندهها به

    64آیین داوری مرکز داوری کانون وکالی دادگستری آذربایجانشرقی       

نحوی خواهد بود که حداالمکان دسترسی برابر داوران به پروندههای مطروحه و نیز
امکان دسترسی برابر طرفین به داورانی کارآزموده محقق گردد.
ماده  -13در موارد محدود و به شرط عدم تامین داورانی با تخصصهای ویژه در
لیست داوران و یا در صورت توافق طرفین دعوی ،انتصاب داورانی خارج از لیست
داوران یا خارج از مجموعه کانون وکال به صورت موردی ،مستلزم درخواست ریاست
کمیسیون و موافقت ریاست کانون خواهد بود مگر در آيیننامههای دیگر ترتیب
دیگری مقرر شده باشد.
ماده  -14لیست داوران از طریق سایت کانون و یا به طرق دیگر اطالع رسانی خواهد
شد .جز روش تعرفه مقرر در این آيیننامه ،داوران حق درج سمت خود به عنوان داور
در مرکز داوری کانون وکالی آذربایجانشرقی را در جایی دیگر اعم از سربرگ ،کارت
ویزیت ،تابلو و ...نخواهند داشت و تخطی از این مقرره ضمانت اجرای حذف نام داور
از لیست داوران و عندالزوم معرفی به دادسرای انتظامی را خواهد داشت.
ماده  -15کشف خیانت و جرم داور در رابطه با پروندههای تحت رسیدگی در مرکز
داوری و اثبات و محکومیت داور در مراجع انتظامی و دادسرا و دادگاههای عمومی و
سلب صالحیت داور ،موجب حذف نام داور از لیست داوران و اعالم مراتب به مراجع
قانونی خواهد بود.
ماده  -16در مواردی که مرکز داوری خود انتصاب داور مینماید ،ریاست کمیسیون
مقام ناصب خواهد بود مگر طبق این آيیننامه و آيیننامههای دیگر ترتیب دیگری
مقرر شده باشد.
ماده  -17داورانی که صالحیت آنها احراز شده است پس از تصویب هيئت مدیره
کانون طبق مقرره کمیسیون داوری در جلسهای متشکل از هيئت مدیره کانون
به نمایندگی از جامعه وکال و در صورت امکان مهمانانی از دادگستری استان به
نمایندگی از جامعه قضات و دیگر اقشار جامعه ،تحلیف خواهند شد و متن قسم نامه
را امضا کرده و در سوابق ایشان بایگانی خواهد شد.
ماده  -18این آيین نامه ،در 18ماده در جلسه مورخ  1398/3/2به تصویب هيئت
مدیره کانون وکالی آذربایجانشرقی رسید.

صالحيتهاي
تجربي عمومي

صالحيتهاي
تجربيتخصصي

امتياز
هر پنج سال یک امتیاز
(کمتر از پنج سال با احتساب دوره کارآموزی به
نسبت سوابق با نظر
هيئت مصاحب)
هر  5پرونده  1امتیاز
هر  3پرونده  1امتیاز
هر  4پرونده  1امتیاز
هر  5پرونده  1امتیاز
 1امتیاز با تايید رییس کميسیون
و با نظر هيئت مصاحب

شـرح

سابقه وکالت و يا قضاوت

تعداد پروندههای وکالتی مربوط به نصب داور،
ابالغ ،اجرا و ابطال رای داور

تعداد دفعات انجام داوری به عنوان
داور منتخب دادگاه

تعداد دفعات انجام داوری به عنوان سرداور
یا داور منفرد منتخب طرفین

تعداد دفعات داوری به عنوان داور اختصاصی تعیینی طرفین

کارآموزی در مرکز داوری کانون
یا دیگر سازمانهای داوری معتبر

جدول امتیازات الزم براي داوران
حداکثر امتياز قابل محاسبه

  4امتياز

  3امتياز
  4امتياز
  3امتياز
  2امتیاز
  1امتیاز
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صالحيتهاي
تجربيتخصصي

صالحيتهاي
علمي عمومي

صالحيتهاي
علمي تخصصي

تا  7امتياز با نظر هيئت مصاحب

 1امتياز با نظر هيئت مصاحب

عضويت در مراکز داوری اتاق ایران ،مرکز منطقهای
داوري تهران یا هر دیوان داوری داخلی و بینالمللی
معتبر با نظر هيئت مصاحب

فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشتههای مرتب با  داوری
داخلی و داوری تجاری بینالمللی و حقوق ماهوی مرتبط
(حقوق خصوصی ،حقوق اقتصادی ،حقوق بینالملل ،حقوق تجارت
بینالملل ،حقوق مالکیت فکری ،حقوق نفت و گاز و)...

شرکت در دورههای تخصصی مرتبط با
حقوق ماهوی به شرط ارائهي مدرک معتبر

چاپ مقاله مرتبط با داوري

تا  3امتیاز با نظر هيئت مصاحب
دانشجویان دوره دکتری و دارندگان دانشنامهي دکتري مرتبط * درصورت محاسبه این بند امتیاز مربوط به دوره
با داوری داخلی و تجاری بینالمللی و حقوق ماهوی مرتبط
کارشناسی ارشد محاسبه نخواهد شد.
هر  10ساعت یک امتیاز
با نظر هيئت مصاحب
هر اثر علمی -تخصصی ، 0/5
علمی -ترویجی  1و علمی پژوهشی
و  2 ISIامتياز با نظر هيئت مصاحب

  7امتياز

  1امتياز

  3امتياز

  5امتياز

  5امتياز
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صالحيتهاي

علمي تخصصي

احراز صالحيت

از طريق

مصاحبه

  4امتياز

هر اثر تا  2امتیاز با نظر هيئت مصاحب

ترجمه و تألیف  کتاب مرتبط با داوری

شرکت در دورههای تخصصی داوری
به شرط ارائه مدرک معتبر

  6امتياز

  3امتیاز

هر  10ساعت یک امتیاز
با نظر هيئت مصاحب

گذراندن درس داوری در دانشگاه

يهاي
در صورتي که متقاضي ،خود را واجدتواناي 
ويژهاي در امر داوري بداند که در اين فهرست
امتيازي براي آن محسوب نشده است ،ميتواند
درخواست مصاحبه تخصصي نمايد.

  7امتیاز

کسب نمره حداقل  15در دوره کارشناسی 1
امتیاز ،حداقل  16در دوره کارشناسی ارشد
 2امتیاز و حداقل  17در دوره دکتری
 3امتیاز با نظر هيئت مصاحب
تا  6امتیاز
* جهت استفاده از این بند میبایست
حداقل  5امتیاز از ردیفهای دیگر اخذ شده
باشد.
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