”به نام خدا“
اساسنامه مرکز داوری انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه به شماره ثبت  3/23-2-115وزارت تعاون
کار و امور اجتماعی تهران
مقدمه:
تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین موارد تامین امنیت قضائی کشور ما و نیز تسریع در حل
و فصل منازعات حقوقی مردم ،کاهش مسئولیت تشکیالت قضائی در خصوص حقوق افراد از طریق تمسک به
حل و فصل اختالفات به روش داوری و مصالحه می باشد.
جهت تحقق این اهداف قوه قضائیه با تشکیل مراجعی از جمله شوراهای حل و اختالف که به نوعی
داوری قضائی را در ذهن متبادر می سازد و همچنین به منظور کاهش پرونده های مطروحه در محاکم
دادگستری،گسترش و به نوعی با تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی و سایر مراکز داوری از جمله مرکز داوری
اتاق تعاون ،مرکز داوری وکالی دادگستری در استان های قم ،اصفهان و کرمانشاه و سایر شرکت های دولتی
تدریجاً اصحاب دعوی را به ارجاع اختالفات تخصصی خود به مراکز داوری تشویق و از ارتقاء کیفی و بهره وری
چنین مراکزی استقبال می نماید.
از دیگر سوی به منظور حل و فصل دعاوی در حد متعارف و قابل قبول ،با هزینه کمتر و استفاده از تجربه
همکاران متبحر و کارشناسان متخصص و سهولت انتخاب داور مورد اعتماد طرفین و مد نظر قرار دادن صلح و
سازش بین اشخاص و رعایت احترام و کرامت طرفین بر مبنای حدیث نبوی ” الصلح سیداالحکام“ با ناظر قرار
دادن فصل هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص داوری و همچنین همگام با اغلب کشورهای توسعه
یافته که در جهت گسترش و پایداری امر داوری اقدام نموده اند و بدین نحو موجبات رفع موانع اطاله دادرسی را
فراهم آورده و حل و فصل اختالفات بین اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی را فراهم ساخته اند .این مرکز نیز با
الهام از قانون مذکور و تمام تجربیات مراکز داوری با هدف ایجاد زمینۀ مناسب برای حل و فصل اختالفات بین
اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ،اعضاء انجمن صنفی با اشخاص ثالث و بالعکس و نیز برخورداری از رسیدگی
تخصصی به منازعات و اختالفات احتمالی بین بخشی از طریق استفاده از تخصص همکاران با سابقه  ،خوشنام،
مورد وثوق و مورد اعتماد تشکیل می گردد.
طبیعی است تشکیل و تکوین صحیح و اصولی مرکز داوری موجبات امنیت خاطر تولیدکنندگان،
مرتبطین صنعت و اعضاء انجمن صنفی را در وصول هر چه بیشتر به حقوق خود ترغیب نموده و عالوه از آن
حرکت در راستای اهداف قانونی برنامه پنجم توسعه و سیاست های قوه قضائیه مبنی بر کاهش پرونده های
مطروحه در دادگستری و همچنین سوق دادن افراد به حل و فصل اختالفات بین الطرفین از طریق توسل به روش
های تخصصی و مسالمت آمیز و قابل اعتماد و خارج از دادگستری را فراهم خواهد ساخت.
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لذا جهت نیل به اهداف فوق ،اساسنامه مرکز داوری انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه که
منبعد در این اساسنامه مرکز داوری نامیده میشود  ،تهیه و تنظیم که شامل:
تشکیالت و ارکان ،نحوه انتخاب داوران و کارشناسان صالحیت دار خوشنام ،بی طرف توسط هیئت امناء مرکز
از همکاران و کارشناسان متخصص صنعت طیور و صنوف وابسته را شامل می گردد.
واقعیت این است که هر تشکیالت داوری که انتظار ارجاع اختالفات با تراضی و طیب خاطر را از
اشخاص داشته باشد ،الزاماً در انتخاب داوران ضمن رعایت دقت ،نهایت بی طرفی بر اساس صالحیت و تخصص
اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف پیشرو هیئت امناء مرکز داوری بدواً دعاوی را به رشته های تخصصی
تقسیم ،تا هر منازعه بر حسب سوابق تجربی و تخصصی داوران به آنها ارجاع گردد .فهرستی از داوران منتخب و
صاحب صالحیت و متخصص پذیرفته شده را در اختیار عموم اعضاء و صاحب صنوف مرتبط قرار می دهند تا
داوران از بین آنان انتخاب گردد .هر چند انتخاب داور شخصی توسط اطراف منازعه در تعارض با رسیدگی
داوران منتخب مرکز نخواهد بود و طرفین از امکان معرفی داور شخصی شامل وکیل دادگستری و کارشناس به
مرکز داوری برخوردار خواهند بود  .در خاتمه پس از توافق در ارائه اختالف به مرکز داوری هیئت امناء و یا دبیر
مرکز با بررسی موضوع در مورد انتخاب داور و یا داوران در خصوص موضوع اختالف از بین اسامی که قبالً
انتشار یافته اقدام مقتضی به عمل می آورند .بدیهی است هیئت امناء یا دبیر مرکز حق انتخاب داور از بین سایر
اشخاص که نامشان در لیست و فهرست مرکز قرار نگرفته را نخواهند داشت.
آشکار و مبرهن است که تمامی اقدامات و راه کارها هنگامی از نتیجۀ مطلوب برخوردار می گردد که
همکاران و اشخاص ثالث در عمل شاهد خروجی عادالنه و بهینه آراء مرکز داوری باشند .در این فرض عملکرد
مرکز داوری خود روش مطلوبی جهت تبلیغ ،تشویق و توجیه ضرورت تشکیل و استمرار آن خواهد بود.
نظر به موارد مذکور در مقدمه ،اساسنامه مرکز داوری انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در
این اساسنامه اختصاراً مرکز نامیده می شود بشرح مواد ذیل جهت استحضار و تصویب تقدیم می گردد.
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فصل اول
کلیات:
ماده  : 1در اجرای فصل هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی در امور داوری و صلح و سازش و ختم اختالفات فی
مابین ،مرکز داوری انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه تشکیل می گردد.
تبصره  : 1اقامتگاه قانونی مرکز داوری ،مرکز انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی ” تهران “ می
باشد که با تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی قابل انتقال خواهد بود.
تبصره  : 2منبعد به لحاظ رعایت اختصار در اساسنامه مرکز داوری قید می گردد.
ماده  : 2موضوع فعالیت مرکز داوری :حل و فصل اختالفات و منازعات کلیه اشخاص مرتبط با صنعت طیور و
ماکیان ،اعم از اعضاء و اشخاص ثالث ،حقیقی و حقوقی در اختالفات داخلی و بین المللی از طریق سازش و
داوری با رعایت مقررات قانونی و فصل هفتم از قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می پذیرد که شامل
مزارع مرغ اجداد گوشتی و تخمگذار و مزارع مرغ مادر گوشتی و تخمگذار  ،پرورش نیمچه گوشتی و تخمگذار
خوراکی ،جوجه کشی ها ،کشتارگاه ها ،کارخانجات تولید دان و مکمل و کنسانتره و تولیدکنندگان و
واردکنندگان داروهای دام و طیور و افزودنی ها و تجهیزات و لوازم صنایع مرتبط و همسو و غیره.

فصل دوم:
ماده  : 3مرکز داوری دارای ارکان زیر است:
الف :هیئت امناء
ب :دبیر و دبیرخانه
ج  :داوران
ماده  : 4هیئت امناء مرکب از هفت نفر شامل رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی و دبیر انجمن و پنج نفر از اعضاء
انجمن صنفی که از خوشنامی و اطالعات کافی برخوردار می باشند ،با تصویب هیئت مدیره انجمن انتخاب و
تشکیل می گردد.
تبصره  : 1مدت تصدی هیئت امناء مرکز داوری سه سال از تاریخ انتخاب و ریاست آن با رئیس هیئت مدیره و
در غیاب ایشان با دبیر انجمن صنفی خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع می باشد.
تبصره  : 2هیئت امناء نحوه و زمان تشکیل جلسات را خود تعیین می نماید که با دعوت رئیس هیئت امناء و با
حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت حاضرین نافذ خواهد بود و در هر
صورت حداقل هر یک ماه جلسه هیئت امناء تشکیل می گردد.
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ماده  : 5وظائف و اختیارات هیئت امناء بشرح ذیل است:
الف  :تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های داخلی ” مرکز داوری “ در خصوص نحوه ارائه داوری و هزینه های
متعلقه ( به استثناء هزینه تعرفه های داوری) و امور مالی و استخدامی و اشتغال به کار پرسنل جهت تصویب به
هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه.
ب  :مقرر و تعیین نمودن تعرفه های داوری طبق قوانین و مقررات جاری کشور با رعایت دستورالعمل های مرتبط
با مراجع قانونی.
ج  :پیشنهاد و اصالح و در صورت لزوم تغییر مفاد اساسنامه جهت تصویب به هیئت مدیره انجمن صنفی
تولیدکنندگان جوجه یکروزه.
د  :انتخاب و عزل و یا قبول استعفاء دبیر مرکز داوری.
ماده  : 6دبیر مرکز داوری برای مدت سه سال از بین همکاران و اعضاء با تجربه و آشنا به مسائل حقوقی و صنفی
و بازرگانی انتخاب می گردد که بر اساس مصوبات هیئت امناء و وفق مقررات و مفاد اساسنامه انجام وظیفه می
نماید ،انتخاب مجدد وی بالمانع می باشد.
تبصره  : 1وکالء و حقوقدانان خوشنام و با تجربه و آشنا به مسائل صنفی از اولویت برخوردار می باشند.
تبصره  : 2مرکز داوری دارای دبیرخانه می باشد که تحت نظر دبیر اداره می گردد و شرح وظائف دبیرخانه بر
اساس آئین نامه اجرائی که به تصویب هیئت امناء میرسد تعیین می گردد.
ماده  : 7داوران از بین کارشناسان و همکاران صنعت طیور و صنوف وابسته که به امانت داری و پاک دستی و
از حسن شهرت برخوردار بوده و آشنا به صنعت و عرف صنفی باشند انتخاب می گردند.
ماده  : 8داوران ذیصالح از میان اعضاء و حقوقدانان و کارشناسان دامپروری اعم از کارشناسان رسمی و
غیررسمی و در صورت لزوم از دامپزشکان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که به مقررات و عرف
رایج در صنعت و صنایع وابسته و مرتبط واقف بوده و از اطالع کافی برخوردار باشند به پیشنهاد دبیر و تصویب
هیئت امناء مرکز انتخاب می گردند.

فصل سوم
ماده  : 9هزینه های مرکز داوری از محل وجوه حاصله از فعالیت داوری و در صورت لزوم از محل موضوع بند
الف از ماده پنج این اساسنامه تامین می گردد.
ماده  : 10مقررات عمومی و آئین داوری در مرکز داوری در اختالفات تجاری و صنفی و تولیدی و روابط
بازرگانی داخلی و کلیه امور مربوط به صنعت فی مابین منازعه بر اساس مقررات قانون آئین نامه دادرسی مدنی
دادگاه های عمومی و اختالف در امور حقوقی (بخش داوری) خواهد بود.
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ماده  : 11دستگاه های دولتی و عمومی ذیربط در امر صنعت به استعالمات مرکز داوری در حدود قوانین و
مقررات پاسخ الزم را ارائه می نمایند.
ماده  : 12مقررات عمومی و آئین دادرسی در امور داوری موضوع بند  3از ماده  57قانون بخش تعاون اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران مصوب  1370/6/13در اختالفالت داخلی و بین المللی به ترتیب بر اساس قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی انقالب در امور حقوقی مصوب  ( 1376/1/21در بخش داوری) و قانون تجارت بین
المللی مصوب  1376/6/26خواهد بود.

فصل چهارم
ماده  : 13در صورت ابهام یا اجمال و نیاز به تفسیر در مواد اساسنامه ،هیئت امناء داوری نظر هیئت مدیره انجمن
را نسبت به موارد ابهامی ،استعالم خواهند نمود که نظر ارائه شده الزم الرعایه خواهد بود.
تبصره  :هیئت مدیره در پاسخ استعالم می تواند از نظر حقوقدانان و یا امور حقوقی انجمن استفاده نمایند.
ماده  : 14پیش نویس آئین نامه و قواعد داوری مرکز (( آئین نامه اجرائی )) به همراه آئین نامه مالی ظرف مدت
 3ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ،تهیه و تنظیم و به هیئت مدیره انجمن صنفی تسلیم می گردد که پس از تصویب
هیئت مدیره الزم االجرا می گردد.
ماده  : 15انحالل مرکز داوری صرفاً با پیشنهاد هیئت امناء و تصویب اکثریت مطلق با اتفاق آراء اعضاء هیئت
مدیره انجمن صنفی امکان پذیر می باشد که با انحالل آن تمامی حقوق و تعهدات و اموال و مطالبات و دیون و
غیره به جای مانده از دوران فعالیت داوری به انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مرکز منتقل می گردد.
ماده  : 16این اساسنامه در  16ماده و هفت تبصره و هفت بند تهیه و تنظیم و در تاریخ
هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه رسید.
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 1396/2/به تصویب

