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مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معرفی

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصالح موادی از قانون اصالح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 

١٣۷٣/٩/١۵ ، به منظور حل و فصل اختالفات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 

١٣٨٠/١١/١۴، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقالل مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن ایران مستقر و در مراکز استان ها دارای دفتر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران میباشد. اسلوب داوری 

همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با 

تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

اهم وظایف و خدمات

اصلی ترین وظیفه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان تنها نهاد رسمی داوری سازمانی در کشور، حل و فصل اختالفات حقوقی تجاری و 

بازرگانی اقتصادی از طریق داوری یا میانجی گری و سازش است. عالوه بر این، ترویج داوری و آموزش داوری به عنوان یک حرفه حقوقی 

تخصصی، در شمار کارهای مرکز داوری است که مورد توجه و استقبال فراوان قرار گرفته است. تعامل با مراکز داوری بین المللی در 

کشورهای مختلف در زمینه معرفی و ترویج داوری و برگزاری سمینارهای مشترک یا کمک به اجرای آراء داوری بخش دیگری از وظایف و 

خدمات مرکز داوری است.

اهداف و برنامه ها

- حل و فصل دعاوی و اختالفات حقوقی و تجاری از طریق داوری، میانجی گری، کارشناسی و سازش.

- توسعه شعب و دفاتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق های شهرستانها جهت دسترسی راحت تر فعالین اقتصادی به خدمات این مرکز از 

جمله حل و فصل اختالفات تجاری و بازرگانی.

- ترویج فرهنگ داوری در کشور از طریق انتشار کتاب و مقاله و برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی جامعه حقوقی کشور با اسلوب 

صحیح داوری.

- تعامل مستمر با نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه.

- گسترش داوری از طریق همکاری با مراکز داوری کشورهای دیگر و نیز مراکز داوری بین المللی.

- تعامل و همکاری با انجمن ها و اتحادیه ها و به طور کلی تشکل های اقتصادی و تجاری و ارائه خدمات داوری و حقوقی با تعرفه های 

ترجیحی.



2

خدمات

۱- مرکز داوری در راستای ترویج داوری و فرهنگ سازی از طریق انتشار کتاب و مقاله و سایر نشریات، اقدامات زیادی بعمل آورده:

انتشار ٣ جلد گزیده آراء داوری مرکز -
مجموعه مقاالت همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران -
مجموعه مقاالت جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس مرکز داوری اتاق ایران -

سالنامه ایرانی داوری (سه جلد) -
کتاب قوانین و مقررات کاربردی داوری که شامل مجموعه قوانین جاری کشور در حوزه داوری (در سازمان های مختلف) است. -

چاپ چهارم مجموعه قواعد و آیین داوری و میانجیگری مرکز داوری در آبان ١٣٩٨ منتشر شده است. مرکز داوری اتاق بازرگانی  -
ایران نخستین مرکز داوری سازمانی است که براساس قانون تاسیس شده است (بهمن ١٣٨٠) و برای نخستین بار قواعد داوری و 

میانجیگری سازمانی را تدوین و منتشر کرده است.

۲- مرکز داوری اتاق ایران برای ترویج داوری به عنوان یک حرفه حقوقی و تخصصی، دوره های مختلف آموزش تخصصی داوری را در اتاق 
بازرگانی ایران و اتاق های بازرگانی استان ها برگزار نموده است.

۳- تفاهم نامه های متعددی با اتحادیه ها، سندیکاها و تشکل های داخلی و نیز مراکز و نهادهای داوری خارجی و بین المللی در جهت 
ترویج داوری و ارائه خدمات داوری ( با تعرفه های ترجیحی) منعقد گردیده است.

۴- برای سهولت دسترسی تجار و فعالین اقتصادیِ سراسر کشور به خدمات مرکز داوری اتاق ایران، دفاتری را در اتاق های 

بازرگانی استان ها ایجاد نموده که مشغول فعالیت می باشند.

۵- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به دارندگان کارتهای بازرگانی و به منظور تشویق و 

ترویج استفاده از خدمات داوری و میانجیگری، در هزینههای داوری تا ٣٠ درصد تخفیف اعمال مینماید .افزون بر این، به موجب 

تفاهم نامه هایی که تشکلهای بازرگانی یا صادراتی یا تولیدی و اتاقهای مشترک با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منعقد کرده 

اند، در صورتی که دعاوی و اختالفات اعضای آنها به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود در هزینههای داوری از تخفیفاتی بهره 

مند میشوند. بهره مندی از این تخفیفها منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر از اتاق مربوطه میباشد.

۶- تعامل با سازمان ها و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی در موارد زیر:

تهیه و تدوین قانون جامع داوری که در قالب یک پروژه از طرف قوه قضائیه به مرکز داوری اتاق ایران محول شده بود. -
شرکت در بیش از ۵٠ جلسه مشترک با معاونت حقوقی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در  -

تهران و شهرستانها.

برگزاری ۲ نشست مشترک بین روسای دفاتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق های شهرستانها و معاونین اجتماعی و  -
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها با میزبانی اتاق های تبریز و اصفهان.
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نشست های هم اندیشی داوران مرکز و قضات دادگاه های بدوی و تجدید نظر دادگستری استان تهران درباره  -
موضوعات خاص.

تاریخ تهیه: ۲۱ دیماه سال ۱۳۹۹- مدیریت آموزش و تحقیقات- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران


