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 99/ 29/08 تاریخ جلسه  ی رویه اجرای شناسه

 استان  یصنعت یحل اختالف در شرکت شهرک ها ستمیس وهیمراتب اعتراض به ش یبررس موضوع عنوان

 انجمن صنایع غذایی استان مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 ،ییو قضا یادار یهاخم و چیپ در نشدن    ریو درگ  ییدر مراجع قضا  یاز طرح دعاو  یریجلوگ  یراهکارها  نیاز مهمتر  یکی

توافق کنندد تدا اگدر در   توانندیاست. در هنگام انعقاد قراردادها دو طرف م  یتجار  یدر قراردادها  یشرط داور  ینیبشیپ 

 د.مراجعه کنن یمراجعه به دادگاه به نهاد داور  یبجا  شدند،قرارداد دچار اختالف  یاجرا ای ریتفس

های ذیربط پیش با شرکت گذران  سرمایهاختالفات  در  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران این موضوع را  

که این موضوع یکدی از گدام هدای بسدیار  بینی نموده و داور مرضی الطرفین را در قراردادهای خود پیشبینی نموده است

مرضی الطرفین بدا سدرمایه انتخاب داور    در نحوه  مهم در صنعت می باشد که صنعتگران از آن استقبال می نمایند. لیکن

 گذاران اختالف نظر وجود دارد. 

شدهرک   نیبد  نیفالطدر  یبده عندوان داور مرضد  را  یصنعت  یشهرک ها  یاز کارکنان حقوق  یکاین سازمان در قراردادها ی

 انتخاب می کند که این موضوع قانونا و عرفا صحیح نمی باشد.گذار   هیو سرما یصنعت

، بدا سداز و کدار از سوی طرفین اختالفدر حقوق،  داور به شخص گفته می شود که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 

 انجام می گیرد.  "و از سوی مقام ناصب "الطرفینمرضی   ". انتخاب داور به دو شکل  مقرر در قانون انتخاب گردد

 زمانیکه داور به صورت مستقیم، طبق توافق طرفین تعیین گردد، روش تراضی یا مرضی و الطرفین گفته می شود.  -

به هنگامیکه طبق توافق طرفین اختالف یا بر مبنای قانون، صالحیت و اختیار انتخاب داور به شخص سوم واگذار گردد   -

یدک موسسده   مدی توانددمقام ناصب  نامیده می شود.  تعیین و نصب می نماید مقام ناصب    این شخص داور رادلیل اینکه  

 عوا باشد.داوری یا قاضی دادگاه یا هر شخص دیگری به جز طرفین د

رعایدت ، سدوی سدازمان صدنایع کوچدک و ...مشاهده مدی گدردد کده نحدوه تعیدین داور از    با عنایت به موارد فوق الذکر

بایستی نظدر و تاییدد طدرف مقابدل در خصدوخ انتخداب داور انتخاب داور مرضی الطرفین  گردد. چرا که در صورت   نمی

ناصب، فرد منتخب نبایستی از طدرفین دعدوا باشدد. ایدن درحالیسدت درخواست گردد و در صورت انتخاب از سوی مقام  

 سازمان یکی از افراد حقوقی سازمان خود را برای داوری انتخاب می کند.

و کارمنددان دولدت در معدامالت  نیمجلس نندگایقانون منع مداخله وزرا و نما  (1بر اساس تعیین تکلیف ماده )  نیهمچن

وابسته بده آن  یهادستگاه ایو  یطرف آن دولت، مجلس، شهردار  کیکه    یر اختالفاتداشخاخ مذکور    ،یو کشور  یدولت
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 .متخلفان در نظر گرفته است یرا برا  یمجازات زیقانون ن  (2)  هدر مادمنع شده اند.  ،  باشد

ی باشد، و با توجه به با عنایت به اینکه داور انتخاب شده توسط سازمان صنایع کوچک از کارمندان حقوقی آن مجموعه م

 اینکه یک طرف معامله سازمان صنایع کوچک )وابسته به دولت( می باشد، مغایر با قانون است.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

 . عدم دریافت نظر و رضایت سرمایه گذار در انتخاب داور توسط سازمان صنایع کوچک.1

 صنایع کوچک از کارمندان حقوقی خود سازمان است.. داور منتخب سازمان 2

انتخداب داور  در  و کشدور  یو کارمندان دولت در معامالت دولت  نیمجلس  ندگاهیقانون منع مداخله وزرا و نمابا  مغایرت  .  3

   .مقام ناصباز سوی  روشبه 

جلسه  بندی جمع

کارگروه تخصصی  

به تاریخ   ( کارشناسی)

13 /05 /99 

16 /05 /99 

شرکت شهرک های دادگستری استان، نمایندگان با حضور،   99مرداد ماه سال    16و    13دو جلسه کارگروه در تاریخ های  

 جهت بررسی موضوع تشکیل گردید. پس از بحث و بررسی در این جلسات مقرر گردید صنعتی و فعالین بخش خصوصی

و در آبان ماه سدال جداری بده دبیرخانده انتقال  به سازمان شهرک ها    استان  یصنعت  یشرکت شهرک ها  یموضوع از سو

لیکن علیدرغم پیگیدری دبیرخانده و انجمدن صدنایع   استان طرح موضوع گردد.  یشورا  یدر صحن اصلشورا ارائه گردد تا  

 غذایی استان پاسخی دریافت نگردید.

 پیشنهادات 

از شدرکت شدهرک  کنفدریمتشکل از سده نفدر   یاتیگذاران توسط ه  هیو سرما  یصنعت  یشرکت شهرک ها  نیاختالفات ب

 گردد. یریگ میبرگزار و تصم ینفر از استاندار  کیو   ینفر از اتاق بازرگان کی  ،یصنعت

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛یو انقالب در امور مدن یعموم  یهادادگاه یدادرس نییقانون آ.  1

 ی.و کشور  یو کارمندان دولت در معامالت دولت نیمجلس  ندگاهیقانون منع مداخله وزرا و نما.  2

 


