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  اساسنامه مرکس داوری کانون وکالی دادگستری خوزستان                             

تِ هٌظَس تَسؼِ فشٌّگ داٍسی ٍ استفادُ اص سٍش ّای حل اختالف ٍ تْشُ هٌذی جاهؼِ اص تخظض ٍکال ٍ 

حمَلذاًاى هتخظض ٍ استمای تَاًائی ػلوی ٍ حشفِ ای ٍکال، ٍ گستشش فؼالیت اجتواػی ٍ ػوَهی کاًَى 

اساسٌاهِ هشکض ًاهیذُ  ٍکال ، اساسٌاهِ هشکض داٍسی کاًَى ٍکالی دادگستشی خَصستاى )کِ اختظاساً دسایي

 سسیذ.کاًَى ٍکالی خَصستاى تِ تظَیة ّیأت هذیشُ  13/6/1398شَد( دس جلسِ هَسخِ  هی

 فظل اٍل: کلیات

هَضَع فؼالیت هشکض داٍسی: اًجام کلیِ هشاحل ٍ الذاهات الصم تشای حل اختالفات لاتل اسجاع تِ :1هادُ 

همشسات لَاًیي هلی ٍ تیي الوللی ٍ تا سػایت هفاد ایي اساسٌاهِ داٍسی اػن اص داخلی ٍ تیي الوللی تا سػایت 

 ٍلَاػذ ٍ آئیي داٍسی هظَب ّیات هذیشُ کاًَى ٍکالی دادگستشی خَصستاى.

 :2هادُ 

تَاًذ دس طَست ًیاص ٍ تا پیشٌْاد ّیأت هذیشُ هشکض داٍسی  هشکض دس شْشستاى اَّاص هستمش خَاّذ شذ کِ هی

 شؼثِ هَلت یا دائن تشکیل دّذ. ،دس شْش ّا یا ًماط دیگش استاىٍ تظَیة ّیأت هذیشُ کاًَى 

 فظل دٍم: اسکاى هشکض

 :3هادُ 

 اسکاى هشکضداٍسی هتشکل اص:

 ّیأت هذیشُ –الف  ●

 دتیش کل ٍ دتیشخاًِ –ب  ●

 داٍساى  –ج  ●

 :4هادُ 
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ًفش اص ٍکالی دادگستشی کِ ششایظ ػضَیت دس ّیأت هذیشُ کاًَى سا داشتِ  7هشکض تا ػضَیت  ّیأت هذیشُ

شَد ٍ یا سأی هخفی ّیأت هذیشُ تشای  تاشٌذ تحت ًظاست ّیأت هذیشُ کاًَى ٍکالی خَصستاى تشکیل هی

یکی اص اػضا سا تِ ػٌَاى دتیش کل جْت  کاًَى سوت هٌظَب خَاٌّذ شذ. ّیأت هذیشُسال تِ ایي  5هذت 

ًفش اص اػضاء سسویت خَاّذ  5تا حضَس حذالل  یي خَاّذ ًوَد. جلسات ّیأت هذیشُتؼی هشکض داٍسیاداسُ 

 یافت ٍ تظویوات آى تا اکثشیت آساء هؼتثشاست.

 ٍظایف ٍ اختیاسات ّیأت هذیشُ تششح صیش است::5هادُ 

داخلی هشکض داٍسی دس استثاط تا ًحَُ اسائِ خذهات ٍ ّضیٌِ داٍسی  ٍ  ّای تْیِ ٍ پیشٌْاد آئیي ًاهِ -الف

 .تظَیة تِ ّیأت هذیشُ کاًَى ٍکال اهَس هالی ٍ استخذاهی تشای

 تْیِ ٍ پیشٌْاد تَدجِ ساالًِ تشای تأییذ تِ ّیأت هذیشُ کاًَى ٍکال. -ب

 پیشٌْاد اًتخاب ٍ ػضل دتیشکل  هشکض تِ ّیات هذیشُ کاًَى ٍکال. -ج

 تْیِ ٍ پیشٌْاد اطالح ایي اساسٌاهِ ٍ اػالم آى تِ ّیات هذیشُ کاًَى ٍکال. -د

الضحوِ داٍس ٍ دس طَست ًظة ّیأت داٍسی حك  ّای داٍسی تِ تفکیک دػاٍی شاهل حك پیشٌْاد تؼشفِ -ُ

ُ  ّای اداسی ٍ سْن کاًَى تا سػایت همشسات هشتَعِ تِ ّیأت هذیش سش داٍس ٍ سایش داٍساى تِ ػالٍُ ّضیٌِ

 کاًَى ٍکال.

تأهیي هَجثات گستشش اهَس اسجاػی تِ هشکض داٍسی اص عشیك استثاط هستمین تا هؤسسات تاصسگاًی،  -ُ

گزاساى داخلی ٍ خاسجی ٍ تشگضاسی سویٌاسّای فظلی ٍ تشَیك ٍکالء تِ دسج  ، سشهایِ ّای ساختواًی ششکت

 ششط داٍسی هشکض دس لشاسدادّای تٌظیوی.

 

تؼییي ٍ اػالم فْشست  تٌذی داٍساى هشکض ٍ اػغاء ٍ سلة طالحیت داٍسی هشکض ٍ تؼییي ضَاتظ دسجِ -ٍ

 داٍساى هتخظض ٍ هؼتوذ کاًَى اص جولِ تْیِ فْشست داٍساى دس دػاٍی هختلف

 

 ّای سشتِ اص یک ّش دس ػولی ٍ ػلوی تخظض تش ػالٍُ اػتواد هَسد داٍساى ّای فْشست اػضای :تثظشُ

آهَصشی، داسای  دٍسُ تشلشاسی طَست دس ٍ خَصستاى دادگستشی ٍکالی کاًَى ػضَ تایستی هی هشتَط،

گَاّیٌاهِ هؼتثش آهَصشی اص کاًَى تاشٌذ. هشجغ سسیذگی تِ اػتشاع افشاد هتماضی، ّیأت هذیشُ کاًَى 
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ًوایذ.  تاشذ کِ ظشف تیست سٍص اص تاسیخ ثثت اػتشاع، هَضَع سا هَسد سسیذگی لشاس دادُ ٍ اػالم ًظش هی هی

 االتثاع است. یأت هذیشُ لغؼی ٍ الصمًظش ّ

 ٍظایف ٍ اختیاسات دتیش کل هشکض: -6هادُ 

اًتخاب داٍس یا داٍساى دس ّش هَسد کِ تِ هَجة تَافك اطحاب دػَا یا حسة اسجاع پشًٍذُ هغشٍحِ اص  -6-1

داٍسی کاًَى  دادگاُ طالحیت داس اهش اًتخاب داٍس یا داٍسی تِ ػْذُ کاًَى ٍکال، سئیس کاًَى ٍکال یا هشکض

 لشاسدادُ شذُ تاشذ، سئیس کاًَى ٍکال یا سئیس هشکض داٍسی یا جاًشیي ٍی داٍس سا اًتخاب خَاّذ ًوَد.

 سسیذگی تِ ایشاد اطحاب دػَا ًسثت تِ طالحیت داٍس یا داٍساى ٍ تظوین ٍی دس هَسد ایشاد جشح. -6-2

اى ٍ اتخار تظوین دسهَسد اداهِ سسیذگی تِ تخلف ّش یک اص داٍساى هشکض ٍ تشسسی طالحیت آً-6-3

ًفغ لاتل اػتشاع  ّوکاسی داٍس تا هشکض تظوین ّیأت هذیشُء ظشف دُ سٍص پس اص اتالؽ، اص ًاحیِ داٍس یا ری

 تاشذ تظوین ّیأت اخیش لغؼی است. دس ّیأت هذیشُ کاًَى هی

هاًٌذ استؼفاء، جشح یي جاًشیي تشای ّشیک اص داٍساى ػضَ ٌّگاهی کِ تِ دالیلی تؼی ًظشیا تجذیذ  6-4

هٌجش تِ طذٍس تظوین پزیشش جشح، سلة طالحیت، تیواسی، تَافك عشفیي، فَت ٍ غیشُ تَاًایی ٍ یا اهکاى 

 شَد. اداهِ داٍسی اصداٍسسلة هی

 سشپشستی ٍ ًظاست تش دتیشخاًِ ٍ هشکض داٍسی -6-5

 ى داٍسی.جشیا حسي تش ًظاست - -6-6

 .هشکض تِ ػیاسجا دػاٍی پیششفت سًٍذ اص هاّیاًِ گضاسش تْیِ  -6-7

 ضَاتظ سػایت تا عشفیي تَسظ داٍساى الضحوِ حك ٍ داٍسی ّضیٌِ هَلغ تِ دسپشداخت هشالثت - -6-8

 .هذیشُء ّیأت هظَب

 .داٍساى تشای دفتشی ٍهلضٍهات تسْیالت کشدى فشاّن - -6-9

 .هٌظَس تسلین گضاسش تِ ّیأت هذیشُداٍساى تِ  اص ّشیک جشح ادػای تِ همذهاتی سسیذگی - -6-01

 ّای لاًًَی. اػغای فشطت دفاع هٌاسة تِ اطحاب دػَا ٍ ًظاست تش طذٍس سأی دسهْلتًظاست تش  -6-00

ّای داٍساى ٍ اطحاب دػَا ٍ فشاّن کشدى تسْیالت الصم تشای  ًاهِ ّای هشکض ٍ دػَت اتالؽ اعالػیِ -6-01

داٍساى دس جشیاى سسیذگی اص جولِ فْشست تِ سٍص شذُ اص ٍکالی دادگستشی ٍ یا کاسآهَصاى 

 داٍس یا داسٍاى کِ هایلٌذ دستیاس خَد سا اص آى لیست اًتخاب ًواییذ. هتماضی، تِ
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ثثت ٍ اهضاء تحَیل ٍ اسسال اٍساق، هکاتثات ٍالیح ٍ اسٌادی کِ تَسظ عشفیي یا داٍساى هثادلِ  -6-02

 شَد. هی

اساسٌاهِ تَسظ ّیأت هذیشُء تِ دتیشخاًِ اسجاع  ایي همشسات سػایت تا کِ اهَسی سایش اًجام - -6-01

 خَاّذ شذ.

 

 : دتیشخاًِ هشکض6هادُ 

دتیشخاًِ هشکض اص تؼذادی ٍکیل ٍ کاسآهَص کِ توایل تِ ّوکاسی داسًذ ٍ تؼذاد الصم کاسهٌذ اداسی تشکیل 

گشدد کِ صیش ًظش هستمین دتیش کل هشکض اًجام ٍظیفِ خَاّذ کشد. دتیش هَظف است دس جلسات ّیأت  هی

 تایگاًی ًوایذ.هذیشُ ششکت ًوَدُ ٍ گضاسش جلسات سا تٌظین ٍ 

 :7هادُ 

اًذ لثل اص لثَل سوت کتثاً تِ هشکض اػالم ًوایٌذ کِ تا ّشیک اص اطحاب دػَا دس  ّش یک اص داٍساى هشکض هکلف

استثاط تا دػاٍی هغشٍحِ ٍ یا سایش اهَس تاصسگاًی ٍ هالی ّیچگًَِ استثاط هستمین یا غیشهستمین ًذاشتِ ٍ 

سیذگی ًوایٌذ. دساعالػیِ هزکَس ّشگًَِ ساتغِ لشاتت یا دٍستی تا عشفی تِ دػَا س هیتَاًٌذ تا کوال تی

ّای هشتَط ٍ ّشگًَِ ًفغ احتوالی دس دػَا اص ًاحیِ داٍس تایذ افشا  ّشیک اصاطحاب دػَا یا سْاهذاساى ششکت

 گشدد.

اتالؽ اًتظاب، لثَل یا ػذم لثَل داٍسی سا کتثاً تِ دتیشخاًِ اػالم خَاٌّذ  تاسیخ اص سٍص 5 ظشف داٍساى تثظشُ:

 دّذ. کشد. دتیشخاًِ سًٍَشتی اص اػالم ًاهِ هضتَس سا دساختیاس عشفیي لشاس هی

 :9هادُ 

ًحَُ اتالؽ اٍساق دػَا ٍ ّوچٌیي ًظشات کاسشٌاسی ٍ سًٍذ سسیذگی ٍ ًحَُ تٌظین تظویوات داٍساى عثك 

 ي داٍسی هشکض خَاّذ تَد.لَاػذ ٍ آیی

 :10هادُ 
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ّیات هذیشُ کاًَى ٍکالی دادگستشی خَصستاى هکلف است ٍسائل ٍ اهکاًات الصم جْت اًجام اهَس هشکض 

داٍسی سا فشاّن ًوایذ ٍ دسخظَص ٍجَد هشکض ٍ تشَیك افشاد تِ سجَع تِ هشکض، اعالع سساًی الصم سا تِ ػول 

 آٍسد.

 :11هادُ 

تَاًذ تا تَجِ تِ ٍضؼیت کاس ٍ دسآهذ هشکض داٍسی ٍ دسآهذ آى تشای ّیأت هذیشُء  ّیأت هذیشُ کاًَى هی

 حمَق یا پاداشی همشسًوایذ.

 ّیأت هذیشُ تِ تظَیة سسیذ. 13/6/1398دس جلسِ هَسخِ هادُ  11ایي اساسٌاهِ دس 

 

اػیل جَیجشی       اهضای اػضای ّیات هذیشُ:   سیذ یضداهلل عاّشی ًسة   حویذ ػضیضی        اسو

 غالهحسي هضاسػی                       ػثذالشضا هشػشی     
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 طَستجلسِ اًتخاب اػضای ّیات هذیشُ ٍ دتیش کل هشکض داٍسی استاى خَصستاى                 

 تشکیل ٍ ػالٍُ تش تظَیة اساسٌاهِ ٍجلسِ ّیات هذیشُ کاًَى ٍکالی خَصستاى  13/6/1397دس تاسیخ 

آئیي ًاهِ هشکض داٍسی کاًَى ٍکال، دس خظَص اًتخاب اػضای  ّیات هذیشُ ٍ دتیش کل هشکض داٍسی تحث ٍ 

تثادل ًظش طَست گشفت ٍ تا تَجِ تِ اّویت ًخستیي دٍسُ هشکض داٍسی ٍ لضٍم توشکض تش ایي هَضَع اػضای 

 ًخستیي دٍسُ ّیات هذیشُ هشکض داٍسی تِ ششح صیش اًتخاب شذًذ:

  عاّشی ًسةسیذ یضداهلل -1

 ضیضیحویذ ػ -2

 اسواػیل جَیجشی -3

 سیذ ػثذالشضا هشػشی -4

 ػلی فشعَسی -5

 غالهحسي هضاسػی -6

 سیذ هحوذ طادق آل هحوذ -7

 ٍ آلای غالهحسي هضاسػی تِ ػٌَاى دتیش کل هشکض داٍسی اًتخاب گشدیذ.

 

 اهضای اػضای ّیات هذیشُ 

 غالهحسي هضاسػی   اسواػیل جَیجشی الشضا هشػشی  سیذ ػثذحویذ ػضیضی    هلل عاّشی ًسة سیذ یضدا


