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Arbitration has become more common today than ever before to achieve more favorable results by 

relying on such factors as speed in proceedings, maintaining a good relationship, keeping secrets 

and expertise. In the cooperative sector, this institution can also be attributed to the time of the law 

on the cooperative sector and in the definition of the duties of the unions and the cooperative 

chamber, but it has received less attention. The question that arises is what is the place of 

arbitration in resolving disputes related to cooperatives? Today, dispute resolution in cooperatives 

can be done through three sources; Inspector of the company, the Ministry of Cooperatives and 

Arbitration in the arbitration authorities, which is the same as the Chamber of Cooperatives and 

the unions of the cooperative sector.After a dispute arises in companies and cooperative unions, 

according to the law of the cooperative sector, the elimination of profits must first begin within the 

company. Accordingly, according to paragraph 3 of Article 40 of the Law on the Cooperative 

Sector, the complaint of the members of the cooperative companies is first processed through the 

inspector or inspectors in order to obtain their legal opinion on the disputed issue. Also, the 

Ministry of Labor Cooperation and Social Welfare is considered as a reference in resolving 

disputes according to Article 66 of the Law on Cooperative Sector. Another authority that is 

competent to handle members' complaints is the unions of cooperatives and the cooperative 

chamber 
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مراجع حل اختالف در شرکتهای تعاونی

 یوسف صمدي1
  حمید ابهري2

اسماعیل شاهسوندى3

چکیده

حکمیت به شیوه داوری امروزه بیش از گذشته مرسوم و متداول شده تا با تکیه بر محاسنی چون سرعت در 

رسیدگی، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار و تخصص، نتایج مطلوب تری کسب شود. این نهاد را در بخش 

زمان وضع قانون بخش تعاون و در تعریف وظایف اتحادیه ها و اتاق تعاون نسبت داد  تعاون نیز می توان به

ولیکن کمتر مورد توجه بوده است. سوالی که مطرح می شود این است که داوری، در حل و فصل اختالفات 

یق سه مربوط به شرکتهای تعاونی، چه جایگاهی دارد؟ امروزه حل و فصل اختالف در شرکتهای تعاونی، از طر

مرجع قابل انجام است؛ بازرس شرکت، وزارت تعاون و داوری در مراجع داوری که همان اتاق تعاون و 

اتحادیه های بخش تعاون می باشد. پس از حدوث اختالف در شرکتها و اتحادیه های تعاونی، براساس قانون 

قانون بخش  40ماده  3، طبق بند بخش تعاون رفع ترافع ابتداً باید از درون شرکت آغاز گردد. بر این اساس

تعاون ، رسیدگی به شکایت اعضا شرکت های تعاونی بدواً از طریق بازرس یا بازرسان می باشد تا نظر قانونی 

ایشان در خصوص موضوع مورد اختالف، اخذ گردد.  همچنین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی نیز با توجه 

یک مرجع در حل و فصل اختالفات قلمداد میگردد. مرجع دیگری که  قانون بخش تعاون به عنوان 66به ماده 

های شرکت های تعاونی و اتاق تعاون است که براساس بند صالح  به رسیدگی به شکایات اعضا است اتحادیه

قانون بخش تعاون یکی از وظایف آنها، حل اختالفات و داوری در محدوده امور   57ماده  3و بند  43ماده 9

لذا طبق قانون و اساسنامه مورد عمل شرکت ها، حل اختالفات حقوقی باید از طریق ه تعاونیها است. مربوط ب

داوری در اتحادیه و یا حسب مورد اتاق تعاون به عمل آید. با وجود این، این داوری یک استثنا است و 

ر بخش تعاون از جمله صالحیت عام مراجع قضایی را هم در اختالفات مطروحه باید در نظر داشت. داوری د

داوری های سازمانی است که مدیریت و تشریفات دادرسی آن با نظارت و مسئولیت شخصیت)اتحادیه و اتاق 

تعاون( از طرح دعوی تا ابالغ رای به طرفین می باشد. 

: داوری، شرکت تعاونی، اتاق تعاون، اتحادیهکلیدواژگان

1دانشجوي دکتري تخصصی حقوق خصوصی

2استاد تمام و رییس دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
3- هیات علمى دانشگاه آزاد اسسالمى واحد تهران شمال
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مقدمه

ذار در انونگشرکت های تعاونی از جهات مختلفی متفاوت با سایر شرکت های تجاری هستند از جمله اینکه ق

انین ضع قوقانون اساسی از تعاون به عنوان یک بخش در کنار بخش دولتی و خصوصی یاد کرده است و با و

یعتاً روش ، به دنبال حمایت و تقویت این بخش بوده است. طب44ه قانون سیاستهای کلی اصل خاص از جمل

ل کایت و حیری شرفع ترافع نیز در این بخش نیز باید متمایز از سایر شرکتهای تجاری می بود لذا نحوه پیگ

اوت ن تفست. ایوفصل ترافعات موجود در بخش تعاون به لحاظ شکلی و حتی برخی مواقع ماهوی، متفاوت ا

اص خمقررات  ها درشاید در نگاه اول ساده تلقی گردد ولی با تامل در موضوع پی می بریم که قانونگذار نه تن

ل و فص و شرکت قائل به تفاوت و وضع قوانین خاص برای این بخش شده است بلکه با هدف تسهیل در حل

است.  نی نمودهیش بیگاه ویژه ایی به آن می شود، پاختالفات در این قبیل شرکتها، نهاد داوری را که امروزه ن

ری ادگستبی تردید وضع مقررات داوری به نحوه حمایت از تعاونگران دانسته تا در داالن های شلوغ د

 سرگردان نباشند. 

ی وفصل اختالفات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگسترحل

تر شدن آن و کاهش ترینِ این مزایا عبارت است از وجود سرعت در رسیدگی، تخصصیمهماست. ازجمله 

شان های طرفین. همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تاییدشان است برای حل و فصل اختالفاتهزینه

 خواهند کرد. و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می کنند انتخاب

ای ت اجری رسیدگی در مراجع مربوطه توضیح داده خواهد شد همچنین ضماندر این مقاله تشریفات قانون

ت در رسیدگی به اختالفاعدم رعایت هریک از تشریفات و مسئولیت های ناشی از آن بیان می گردد. 

ی الح در پصراجع شرکتهای تعاونی سلسله مراتبی دارد که با عدم رعایت آنها میتوان مسئولیتهایی را برای م

 یا طرفینآت؟ و اشد اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا رعایت این سلسله مراتب الزامی اسداشته ب

تاق م به اای با موضوع فعالیت شرکت وجود داشته باشد حق مراجعه مستقیاختالف در صورتی که اتحادیه

ی یا اصل بند؟ آمراتب دارتعاون و یا وزارت تعاون را دارند؟ آیا این دو مرجع هم عرض یکدیگرند یا سلسله 

رسیدگی  د واردآیا دادگاه ها با توجه به صالحیت عامشان می تواننطرفی در مراجع مزبور رعایت می گردد؟ 

ر دتالفات در این مقاله، ضمن بررسی مراجع رسیدگی به اخبه دعاوی مربوط به شرکتهای تعاونی شوند؟  

 د شد.شرکتهای تعاونی، به سواالت فوق پاسخ داده خواه

سلسله مراتب حل ترافع در بخش تعاون -1

ز راه ایی و با توجه نظر حمایتی قانونگذار از بخش تعاون، سیاستها در پی رفع مشکالت از طرق غیر قضا

ه هر بصلح و سازش است به طوری که در دستورالعمل رسیدگی به شکایات در بخش تعاون، اقناع شاکی 

شد و یا عی باقلمداد شده است.  و تفاوتی ندارد که نوع تعاونی توزی نحو مقتضی از موجبات خاتمه شکایت

صنعت  وهایی که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، شیالت تولیدی، شامل تعاونی

(  هر 267ص2ج1394نماید.)تهرانی ، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می

جی های توزیع احتیاهای تولید عضو باید در تعاونی بکار اشتغال داشته باشد و در تعاونیدر تعاونی چند که

(197ص1397نیست که عضو در تعاونی بکار اشتغال داشته باشد.  )عبادی
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ان حل مدیر وبنابراین حتی قبل از مراجعه به مرجع داوری سعی بر این است که اختالف از طریق بازرسان 

یدگی جع رساگر توافقی حاصل نشد، موضوع به داوری در مرجع صالح ارجاع  شود. در این بخش مرا گردد و

، اجتماعی رفاه به اختالفات مورد ارزیابی قرار می گیرند که به ترتیب بازرسان شرکت، وزارت تعاون کار و

که هر  عاون استاق تحادیه و اتاتحادیه و اتاق تعاون می باشند. منظور از ارجاع به داوری ارجاع اختالف به ات

ر که د کدام از آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و منظور در اینجا داوری شخص حقوقی است

اهداف  قانون اساسی مشخص می شود 43با دقت  به اصل  حقیقت تعبیر دیگری از داوری سازمانی است. 

کن کردن شههدف تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشده است و بخش تعاون نیز مطابق با این اصل تنظیم

 (6ص1391فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای جامعه در جریان رشد  استوار شده است.)حسنی 

 مراجعه به بازرس یا بازرسان: 1-1   

 ت.رداخته اسقانون بخش تعاون، به حقوق و تکالیف بازرس یا بازرسان شرکتهای تعاونی پ 42الی  40مواد 

ماده  3بند  طبق این قانون، بازرس در مجمع عمومی عادی و آن هم به مدت یکسال مالی انتخاب گردد. طبق

اشد. بمی قانون بخش تعاون یکی از وظایف بازرس رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش به مجمع عمومی 41

« اهاونیت و شکایات تعدستورالعمل نحوه رسیدگی به اختالفا»بر این اساس، دستورالعملی تحت عنوان 

به  سیدگیرتوسط وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی به منظور ایجاد وحدت رویه، تسهیل و تسریع در امور 

 اختالفات و شکایات در شرکتهای تعاونی تدوین شده است. 

رسان این دستورالعمل، در شرکتهای تعاونی، بررسی شکایات اعضا بدواً از طریق ارجاع به باز 2طبق ماده 

باشد. لذا فرد شاکی دقیقاً باید موضوع اختالف را کتباً به بازرس تعاونی منعکس نماید. بازرس در تعاونی می

تواند بدون حق رأی در جلسات انجام وظایف خود حق دخالت مستقیم در اداره امور شرکت را ندارد ولی می

  1هیئت مدیره شرکت نموده و اظهارنظر نماید.

مدیره و مدیرعامل، باید به آنها تذکر کتبی ی انجام وظایف خود، در صورت تخلف هیئتبازرس در راستا

 تواند از هیئتبدهد و تقاضای رفع نقص نماید و چنانچه ایشان به تذکرات بازرس عمل ننمودند، وی می

ورت مدیره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای ارائه گزارش عملکرد مدیران  تقاضا نماید و درص

تواند با اطالع استنکاف مدیران و گذشت یکماه از تاریخ درخواست تشکیل مجمع خود بازرس رأساً می

 (55ص 1378)ابراهیم زاده ملکی. 2العاده را دعوت نماید.وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی مجمع عمومی فوق

 در « مکلفند»ر است کلمه ای برخورداای که در اینجا درخصوص وظایف بازرسان از اهمیت ویژهمسئله

باشد. در واقع قانونگذار هر یک از بازرسان را منفرداً و به طور جداگانه در پیگیری امور قانون فوق می 42ماده 

شرکت و نظارت بر قوانین و مقررات مکلف به رسیدگی و اعالم گزارش به مجمع دانسته است و به همین 

تفاوت بود. چرا که اگر توان نسبت به بحث بازرسان بینمی خاطر در بیان مسئولیت مدیران در شرکتها

مدیره و مجمع بدهند مانع ورود ضرر به  بازرسان به موقع متوجه تخلفات مدیران شده و تذکر کتبی به هیئت

العاده را دعوت نماید چرا تواند مجمع عمومی فوقشرکت خواهند شد. با این وجود بازرس شرکت فقط می

هایی از قبیل عزل مدیران، انحالل تعاونی و یا تغییر مواد اساسنامه گرفته خواهد شد و مع تصمیمکه در این مج

توان شرکت را از بحران نجات داد. البته عدم انجام این تکلیف قانونی از موجبات مسئولیت مدنی با اینکار می

                                                           
 است. کیفریبه معنای شاکی در دعوی الزم به توضیح است مراد از شاکی در این دستورالعمل نه -1

 
 قانون بخش تعاون 42ماده  - 2
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ون شرکتهای تعاونی، نام بازرسان در قان 128الی  126و کیفری برای بازرس خواهد بود. در آنجا که طبق مواد 

کنار مدیران متخلف قرار دارد و این امر به معنای فرض مسئولیت ایشان در سهل انگار در انجام وظایف 

 قانونی محوله است.

ستورالعمل( و د 2ماده  2شکایت باید در فرمهای مخصوص تنظیم گردد. )تبصره  مطابق با این دستورالعمل  

 دگی نیست.دستورالعمل فاقد هر یک از موارد مذکور باشد قابل رسی 1ت براساس ماده در صورتی که شکای

ترین ز مهمباشد که اازجمله مواردی که شاکی باید در طرح دعوی خود رعایت کند مستندات ادعای خود می

یات ه شکاآنها، مستندات مربوط به عضویت است. با وجود این، چون اساس و هدف از این شیوه رسیدگی ب

بات ت و اثرسد داشتن ادله اثبات ادعا ضرورتی ندارد و صرف ادعا و شکایاقناع شاکی است، به نظر می

ا رتیجه عضویت برای رسیدگی توسط بازرسان کافی است و بازرسان باید پس از وصول شکایت پیگیری و ن

 کتباً به شاکی ومراجع ذی ربط اعالم نمایند. 

ظر د باید نص دهنتحقیقات و بررسیهای انجام شده مفاد شکوائیه را وارد تشخی در صورتی که بازرسان بر پایه

دیره مخ هیئتخذ پاسنمایند. البته در این مرحله، بازرسان وظیفه پیگیری و اخود را کتباً به شاکی منعکس می

ر واقع دده مورا نیز بعهده خواهند داشت. در این مرحله که بازرس شکایت را وارد دانسته و اعالم نظر ن

بت چه اجاها خاتمه یافته محسوب نخواهد شد بلکه بازرس به وظیفه خود عمل نموده است. چنانشکوائیه

 ( 105ص1371خواسته شاکی حاصل نشود باید حل اختالف به مراجع دیگر برده شوند.)سلیم.

 42اده عمل و مدستورال 2ماده  5بینی شده است بند ضمانت اجرایی که در این خصوص برای بازرس پیش

رز زرس محباشد که بر این اساس چنانچه در جریان رسیدگی، تخلف مدیران توسط باقانون بخش تعاون می

اید ون هم بالعاده را جهت رسیدگی به تخلفات دعوت نماید و وزارت تعاتواند مجمع عمومی فوقگردد می

 ریهای الزم را بعمل آورد.درخصوص تهیه گزارش تخلف و مقدمات برگزاری مجمع با بازرس همکا

راساس بنیز  بازرس طبق قانون وظایفی به عهده دارد که یکی از آنها رسیدگی به شکایات است که این امر

عدم  دستورالعمل رسیدگی به شکایات باید رعایت گردد و درصورت قصور بازرس در پیگیری شکایات و

زیان  ل ورودشاکی بازرس به عنوان یکی از عوام رغم تذکر و خواسته فردتوجه وی به تخلفات مدیران علی

ه داد ب تواند محسوب گردد. چرا که بازرس موظف است چنانچه شکایت شاکی را وارد تشخیصبه شرکت می

رش ئه گزامدیره یا مدیرعامل متخلف تذکر به اصالح دهد و درصورت عدم توجه، مجمع را برای اراهیأت

 یز بهنه ضرری که ناشی از این تخلف متوجه شرکت گردد بازرس ندعوت نماید و در غیراینصورت هرگو

لزاماً نه اعنوان قصور در ادای وظایف مسئول و پاسخگو خواهد بود. ضمن اینکه صورتهای مالی شرکت ساال

ا یشد و پس از ارائه گزارش بازرس به تصویب خواهد رسید و درصورتی که این گزارش حاکی واقعیت نبا

یل از وظایف به همین دل قانون شرکتهای تعاونی مستحق مجازات خواهد بود. 128طبق ماده خالف واقع باشد 

 سئولیتمرسد هرجا که سخن از بازرسان در قانون بخش تعاون تحت عنوان تکلیف یاد شده و به نظر می

 مدیران است ناخواسته قسمتی از این مسئولیت متوجه بازرسان نیز خواهد بود.

توان برای بازرسان در این خصوص متصور بود همان بحث مسئولیتهای مدنی ضمانت اجرایی هم که می     

قانون شرکتهای تعاونی است. البته در ماده مذکور وصف سوءنیت برای مسئولیت  126در تسبیب و ماده 

ه گزارش نموده نه مخیر، به کیفری الزم است. اما باتوجه به اینکه قانون صراحتاً بازرسان را مکلف به ارائ

صرف عدم ارائه گزارش و عدم انجام هر یک از وظایف محوله توسط بازرسان تقصیر وی مفروض بوده و 
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بار و متضامنا با مدیران شرکت مسئول جبران خسارتهای وارده به شرکت خواهند بودو با اثبات زیان، فعل زیان

 عامل زیان مسئولین مشخص خواهند بود.

الی که در اینجا مطرح است بحث رعایت تشریفات و تشخیص بازرسان در ورود یا عدم ورود سؤ     

شکایت و تخلف مدیران است. آیا نظریه بازرس در اینجا مالک عمل است؟ شاید عملی که از نظر بازرس 

در اینجا به  مدیره قانونی باشد لذا مالک نظر بازرسان چیست و چه اثری دارد؟خالف قانون باشد از نظر هیأت

رسد باتوجه به اهمیتی که قانونگذار به نظر بازرسان در این خصوص قائل شده بازرس در رسیدگی به نظر می

بایست طبق قانون اعمال نظر کند حال اینکه آیا نظر بازرس قانونی است یا خالف آن شکایات صرفًا می

-ازرس در اعمال وظایف خود صرفاً میدرصورت بروز اختالف با محکمه یا مرجع داوری خواهد بود و ب

مدیره منعکس نموده و اعمال نظر نماید و درصورت مشاهده تخلف به بایست موضوع شکایت را به هیأت

ایشان تذکر داده و یا مجمع عمومی را برای ارائه گزارش دعوت نماید و هر یک از این امور را که انجام ندهد 

 (87ص، 1390)اقدامی.بود.مسئول هر فعل یا ترک فعل خود خواهد 

 

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1-2

قانون بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون، از جمله وظایف  66براساس ماده 

دستورالعمل رسیدگی به شکایات، درصورت عدم دسترسی به  2ماده  7دولت است. همچنین طبق بند 

ماه در رسیدگی به شکایات، اداره تعاون رأساً اقدام به رسیدگی خواهد کرد و در  2بیش از بازرسان و یا تأخیر 

این دستورالعمل دفاتر تخصصی ذیربط را درصورت عدم وجود اتحادیه و یا عدم فعالیت اتحادیه  2ماده  8بند 

ر حسن اجرای دستورالعمل نظارت ب 2بند « و»صالح به رسیدگی عنوان نموده اند. همچنین طبق قسمت 

توان بر قوانین و مقررات وزارت تعاون مکلف به رسیدگی به شکایات شده است. بنابراین ادارات تعاون را می

تواند پس از مراجعه به این مبنا، به عنوان مرجعی جهت حل و فصل اختالفات عنوان نمود. لذا شاکی می

ارات تعاون مربوطه پیگیری نماید. هرچند که بازرسان و عدم حصول نتیجه مورد نظر موضوع را از طریق اد

ادارات تعاون در پیگیری دعاوی ناچار به اخذ نظر بازرسان و مدیران و سیر مجدد مراحل رسیدگی خواهند 

توانند های تعاونی دارند میرسد باتوجه به موقعیت حاکمیتی که نسبت به شرکتها و اتحادیهبود. اما به نظر می

یدگیهای تخصصی اعالم نظر نمایند و درصورت محرز بودن تخلف شرکت یا اتحادیه، پس از بررسیها و رس

 تذکرهای اصالحی الزم را به شرکت های تحت نظارت اعالم نمایند.

مضافاً اینکه چنانچه شکایت وارده مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات باشد و تخلف از قانون احراز 

قانون بخش تعاون( می تواند از ضمانت اجراهای  66ه از قانون)مادهگردد، وزارت تعاون با اجازه حاصل

 متعددی از جمله اخطار، معرفی به مراجع قضایی، عزل مدیران و انحالل شرکت استفاده نماید.

قانون  66ماده  17بنابراین در حالی که شکایت شاکی حکایت از تخلفات محرز مدیران داشته باشد مطابق بند 

های تعاونی، تواند درصورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیهرت تعاون میوزا»بخش تعاون 

مراتب را به دادگاههای صالح اعالم و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی درصورت 

صورت های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه

وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره 

تواند به قانون بخش تعاون وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی می 66ماده  18همچنین طبق بند « منصوب نماید.

کنند تعاونی سوءاستفاده می نحو مقتضی از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه نظارتی و طبق وظایف محول مکلف  جلوگیری کند.
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نامه رسیدگی به شکایات برای وی به رسیدگی به شکایات است و رعایت چهارچوب ضوابط ازجمله آئین

-موضوع را به بازرس ارجاع داده تا وی از طریق هیأتبایست ابتدا الزامی است. لذا پس از ارجاع شکایت می

تواند مستقیماً موضوع را مدیره به موضوع رسیدگی نماید. اما این بدان معنا نیست که وزارت تعاون خود نمی

توانند انجام دهند بررسی کارشناسانه نماید و اعمال نظر کنند. کاری که ادارات تعاون کار در این راستا می

کارشناسی و اخطار به شرکت و در نهایت انحالل شرکت است و چنانچه در این روند و اعمال نظر  اعالم نظر

مرتکب تخلفی شود یا حق شاکی را نادیده گرفته و به هرحال شاکی اقناع نشود و اختالف نظر در این 

ر حق ایشان باشد از توانند ابطال نظر و اقدام اداره را در صورتی که مؤثر دخصوص داشته باشند، شاکیان می

توانند در صورتی که این اقدام اشتباه موجب ضرروزیان شاکی یا دیوان عدالت اداری بخواهند و حتی می

رسد میتوان درصورت اثبات ادعا مطالبه ضرروزیان از فرد خاطی را از دادگاه شرکت شده باشد به نظر می

 (43ص1378)ابراهیم زاده . ملکی. عمومی خواستار بود.

یات ه شکابسؤالی که در اینجا مطرح است این است که رعایت سلسله مراتبی که طبق دستورالعمل رسیدگی 

أساً خود ر آور است و آیا اداره تعاون در صورتی که بدون رعایت تشریفات موصوفاحصا شده چقدر الزام

عایت مراتب ر سلسله استناد اینکهتواند به اقدام به بررسی موضوع نماید و نظر داده یا اقدام نماید، شاکی می

ات ه شکایبرسد دستورالعمل رسیدگی نشده ادعای حق نموده و اقدام اداری را ابطال نماید؟ به نظر می

د اشت و فراهد دنمیتواند استحکام قانون را داشته باشد و عدول از مقررات آن قدرت ابطال اقدامات را نخو

ر تواند داید میبرخالف بین قانون بداند و این موضوع را اثبات نممدعی صرفاً در صورتی که عمل اداره را 

فات انون تخلی و قدیوان عدالت ابطال تصمیم اداری و مطالبه ضرروزیان نماید و در اینجا صرفاً قوانین ادار

 اداری حاکم بر عملکرد دستگاه نظارتی خواهد بود.

 

 

 های تعاونی: اتحادیه1-3

ها بصورت بخش تعاون حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی قانون 43ماده  9طبق بند 

 توسط های تعاونکدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیها، یکی از وظایف و خدماتی است که برای اتحادیه

ی اورس نحوه دن و سپها و وظایف آنها تبییقانونگذار در نظر گرفته شده است. الزم است ابتداً ماهیت اتحادیه

 وفصل اختالف در آن مرجع توضیح داده شود. و حل

نند تواند میباشیبه منظور هماهنگی و تسهیل در روند فعالیت شرکتها، تعاونیهایی که دارای فعالیت مشابه م

ید گرد ست باتشکیل اتحادیه دهند. برای تشکیل اتحادیه حداقل هفت تعاونی که موضوع فعالیتشان مشابه ا

-ادیهان اتحتوتوان تشکیل داد. همچنین میشهرستان صرفاً یک اتحادیه در صنف خاص می هم آیند و در هر

اون به نحوه قانون بخش تع 50الی  43ها تشکیل داد. مواد های استانی و کشوری با عضویت سایر اتحادیه

 (34ص1396فعالیت اتحادیه، مجامع عمومی و اختیارات آنها پرداخته است. )توکلیان،

ا الیت آنههایی که موضوع فعها و تعاونیهای تعاونی با عضویت شرکتاتحادیه:قانون بخش تعاون 43ماده 

و داوری در  : حل اختالف9واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:....بند

 ها.ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیمحدوده امور مربوط به تعاونی

اساسنامه شرکتهای تعاونی درصورت بروز هرگونه اختالفات بین تعاونی و اعضای آن و یا  52ساس ماده برا

سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختالف برای داوری به صورت کدخدامنشی به 
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روز نماید، موضوع اتحادیه مربوطه ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن اختالفی ب

شود. این ماده که به عنوان قبول شرط داوری در اختالف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می

شرکتهای تعاونی از آن یاد میشود حل اختالف را به صورت مطلق با مراجعه به داوری دانسته اما قید عبارت 

یک رسیدگی قضایی به معنای اخص نیست  در قانون به چه معناست؟ کدخدامنشی« به صورت کدخدامنشی»

 (77ص1396و بیشتر میانجی گری است.)توکلیان

در حقیقت صدور رای داوری یا باید بر پایه اصول حقوقی و قوانین باشد ویا به صورت کدخدامنشی و بر 

 پایه عدل و انصاف باشد. حال باید دید مراد از انصاف چیست؟ می توان گفت عدل و انصاف همان امری

است که وجدان عمومی جامعه آن را درست و عادالنه بداند. انصاف نوعی عدالت منعطف است که ریشه در 

باور های مردم دارد و در اکثر قضاوت های شخصی مورد استفاده قرار دارد و از طرفی می تواند خارج از 

ری به صورت ( بنابراین داو219،ص 1398چهارچوب قوانین خشک قرار داشته باشد.)یوسف زاده،

کدخدامنشی در حقیقت انجام داوری بر اساس اصل عدالت و انصاف است و داور می تواند بدون استدالل 

قانونی انشاء رای نماید. برخی معتقدند که در داوری کدخدامنشانه در نهایت نظر داور باید به صورت صلح 

داوری صادر گردد. که در این حالت نیز بین اعضا و با تنظیم صورتجلسه سازشی به عمل آید نه اینکه رای 

داوران در صورتی می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند که اختیار صلح را داشته باشند. صلح نامه مزبور پس 

از امضاء داوران معتبر بوده و مانند رای داور قابل اجرا و همچنین قابل شکایت است لیکن تفاوتش با رای 

نوع سازش می تواند بر اساس استدالل و  قواعد حقوقی نباشد و بر پایه انصاف و  داوری در این است که این

 ( 562،ص1385رضایت طرفین تنظیم گردد.) شمس،

  

گردند که های مختلف اعم از اعتبار، مسکن، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... تشکیل میها در گرایشاتحادیه 

( اشخاص حقوقی هستند. از آنجایی که تخصص هر اتحادیه اعضای آن و هیأت مدیره )به غیر از مدیرعامل

ی در امور و گرایشی معین است لذا در متن ماده فوق اشاره شده به اینکه حل اختالف و داوری در محدوده

های با های تعاونی در سایر اموری که ارتباطی به تعاونیها خواهد بود بنابراین اتحادیهامور مربوط به تعاونی

های مسکن صالح به رسیدگی فعالیت اتحادیه ندارد، صالحیت رسیدگی نخواهند داشت، لذا اتحادیهموضوع 

های تعاونی مصرف نخواهند بود. همچنین عضویت در اتحادیه جهت ارجاع امر داوری به دعاوی شرکت

تعاونی با  ای صالح به رسیدگی است که تعاونی عضو آن بوده یا موضوع فعالیت آنضروری نیست و اتحادیه

 فعالیت اتحادیه واحد یا مشابه باشد.

ای که در اینجا وجود دارد این است طبق اساسنامه شرکتهای تعاونی، شاکی باید به اتحادیه برای امر نکته

دستورالعمل  2داوری مراجعه نماید. مالک این سخن اساسنامه مورد عمل شرکت ها و تبصره یک ماده 

داند که یا اتحادیه ذیربط وجود ایر مراجع را در حالی صالح به رسیدگی میرسیدگی به شکایات است که س

ندارد یا اتحادیه فعال نباشد. با این وجود به نظر می رسد در صورتی که خواهان به اتاق تعاون مراجعه نماید 

است  توان صالحیت اتاق را به علت وجود اتحادیه مخدوش نمود ولی این اشکال شکلی به دعوی واردنمی

 که به دلیل تصریح در اساسنامه مرجع داوری، اتحادیه مربوطه است.

  

 :  اتاق تعاون1-4             
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ه ای بین قانون بخش تعاون، یکی از وظایف اتاق تعاون، داوری در امور حرف 57ماده  14بر اساس بند 

ی حقوق نیز بین هر شخص اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و

 بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق است.

تر ن عامشود، صالحیت اتاق تعاون در رسیدگی و حل و فصل اختالفات بخش تعاوهمانگونه که مشاهده می

با یکدیگر یا ها ها و اتحادیهها، بین تعاونیبوده و اتاق، صالح به رسیدگی و داوری بین اعضای اتاق و اتحادیه

 اشند، یابربوط های تعاونی فاقد اتحادیه مباشد. در جمع بین مواد قانونی، در مواردی که شرکتبا اعضا می

ی رجع داوراون مها با نوع و ماهیت متمایز و موضوع فعالیت مختلف باشد،  اتاق تعوقوع اختالف بین تعاونی

 ( 57ص1393مرادی.خواهد بود.)

 ظارت ونامه داوری موصوف و اساسنامه خود وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نآئیناتاق تعاون بر اساس 

نامه آئین 1مدیریت جریان داوری را بر عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند )تبصره  ماده 

 داوری(

آئین  و مقررات عمومی»  24/11/1380قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 12بر اساس ماده 

ن مصوب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایرا 57ماده  3رسیدگی،در مورد داوری موضوع بند 

انون آئین اصالحی(،در اختالفات داخلی وتجاری بین المللی به ترتیب وفق ق 57ماده  14)بند13/6/1370

لمللی اری تجاری بین )در بخش داوری( وقانون داو21/1/1379دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب مصوب

ی ه باشند در مواردلذا اختالفات موجود در این بخش چنانچه جنبه داخلی داشت «باشد.می 26/6/1376مصوب

جی و یا ی خارنامه تصریح نشده باشد تابع آیین دادرسی مدنی و در مواردی که دارای عنصرکه در این آئین

 المللی حل و فصل خواهند شد.بینالمللی باشند با حاکمیت قانون داوری تجاری بین

 خش تعاوندر ب بنابراین اتاق تعاون به عنوان مرجع داوری در تمام گرایش ها صالح به رفع اختالفات حادث

 اید. می باشد و از شروع دعوی تا پایان آن یعنی ابالغ رای داور، باید امر داوری را دنبال نم

قوه  10/3/1388مورخ   100/13039/9000فق بخشنامه  شماره الزام ارجاع پرونده های اختالف به داوری، و

راجع لیه مکقضائیه امر داوری در مراجع تخصصی بخش تعاون را تقویت نموده است، بر اساس این بخشنامه 

نکه به به ای نظر»  قضایی در سراسر کشور ملزم به ارجاع پرونده های با موضوع تعاون به داوری شده اند.

من یتوانند ضقانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، متعاملین م 455موجب ماده 

ری ا به داون آنهمعامله ملزم شوند ویا به موجب قراردادجداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختالف بی

وب مهرماه ان مصقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایر 13و 9مراجعه نمایند و به موجب مادتین 

 اساسنامه بنادرتعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و براین م 1377

و  ع شودشرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختالف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجا

 ون مربوطق تعاوضوع اختالف جهت داوری به اتاچنانچه بین تعاونی واتحادیه ذی ربط اختالفی بروز نماید م

های  حادیهارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده های مربوط به شرکت ها وات

 «هند.تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط الزم موضوع اختالف را به داوری ارجاع د

، صالحیت رسیدگی، ابالغ اوراق، تبادل لوایح، انتخاب داور یا داوران، نامه داوری نحوه ارجاع دعوادر آئین

نامه اتحادیه مواعد قانونی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، ابالغ و اجرا و... مشروحاً بیان شده و در این آئین

 اند و در اصل مراجعتعاون و اتاق تعاون به عنوان مراجع داوری ملزم به رعایت تشریفات رسیدگی شده

داوری در این خصوص باید مانند محاکم قضایی مطابق با آئین دادرسی خاص خود عمل نمایند و عدول از 
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توانند با مطالبه ذینفع از موجبات ابطال رأی داوری باشد. بنابراین رعایت این هر یک از ضوابط مقرر می

نامه بدون از سه ماه مقرر در آئینتشریفات الزام آور است و مثالً چنانچه مراجع داوری در رسیدگی به دعوا 

توانند ابطال رأی داوری را به استناد صدور حکم دلیل موجه تجاوز نماید به استناد همین موضوع طرفین می

الطرفین و اخذ در خارج از موعد مقرر خواستار شود و یا اینکه در تنظیم قرارداد داوری و تعیین داور مرضی

ر نماید و موضوع را رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. طرفین موافقت طرفین مرجع داوری قصو

توانند رأی صادره را به دلیل اخالل در توافقنامه داوری باطل نمایند. مضافاً اینکه در صورتی که از این می

  د.تعلل و قصوردررسیدگی خسارتی به اشخاص وارد آید این خسارت قابل مطالبه در مراجع قضایی خواهد بو

 

 جایگاه داوری در شرکتهای تعاونی-2

 در این مبحث به بررسی جایگاه داوری در شرکتهای تعاونی پرداخته می شود.

 : تعریف داوری در بخش تعاون 2-1    

هرچند داوری در قانون آئین دادرسی مدنی تعریفی ندارد  لیکن بر اساس نظام های حقوقی، داوری در واقع 

گذار شیوه و نحوه رفع اختالف را در اختیار طرفین قرار داده است)ماده که قانونروش حل اختالفی است 

خواسته است که طرفین تا حد امکان، از مراجعه به ق آ م( در حقیقت قانونگذار با اعطای این اختیار می 454

ص و مراجع قضایی و طی مسیرهای پر پیچ و خم قانونی، معاف باشند و موضوع اختالفشان را به شخ

اشخاصی واگذارند که به درستکاری، صداقت و امانت آن اعتماد دارند و همچنین تخصص الزم در بررسی و 

داوری عبارت است »المللی، قانون داوری تجاری بین 1رسیدگی به موضوع را دارند. به موجب بند الف ماده 

شخاص حقیقی یا حقوقی مرضی ی شخص یا ااز رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله

 «الطرفین و یا انتصابی.

از دیدگاه قوانین داوری به نوعی مرجع قضائی، خصوصی، موردی و مبنتی بر اراده طرفین اختالف است.  

بنابر این می توان گفت داوری قضاوتی خصوصی و بر اساس قرارداد و توافق پیشین بین اطرافیان یک 

( هر چند که واژه ی 27ص 1398بین طرفین الزم االتباع است. )مرتضوی.  اختالف حقوقی است که مفاد آن

از داوری تعاریف متعددی به عمل آمده از جمله اینکه داوری عقدی است که با قصد و رضای طرفین قرارداد 

منعقد می شود و آنا حل اختالف را به یک یا چند نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می نمایند.)صدر 

( یا اینکه داوری را فنی می دانند که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط 412،ص1373افشار، زاده

دو یا چند شخص است که بر اساس قرارداد این مسئولیت به داور یا داوران سپرده شده و دولت در آن نقشی 

 (84،ص1375ندارد.)صفایی 

قانون بخش تعاون حل  57ماده  14و بند 43ماده 9د این نهاد در بخش تعاون قدری متفاوت است. بر اساس بن

اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها از جمله وظایف اتاق تعاون و اتحادیه تعاون شمرده 

نامه داوری به تنظیم موافقتنامه داوری جهت ارجاع دعوی به داوری تاکید شده آئین 3شده است و در ماده 

در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد »همین ماده بیان شده است که  2 است از طرفی در بند

اند مندرجات اساسنامه آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه عمل خود، داوری موضوع این مقررات را پذیرفته

 « شود.داوری محسوب می
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( موضوع حل اختالف از طریق  52و ماده 2ه های تعاونی )مادهمچنین از آنجایی که در اساسنامه تیپ شرکت

تاق را یه و یا انامه داوری عضویت در اتحادداوری اتحادیه و اتاق تعاون ذکر شده و با توجه به اینکه در آئین

جاع به رسد رسیدگی به هر گونه اختالفی که بر اساس قوانین قابل ارشرط داوری ندانسته است به نظر می

رت عدم بایست از طریق داوری در مراجع مذکور حل و فصل گردد و در صور ابتدا میداوری باشد الزاماً د

ساس بند اعلیه به رأی داوری از طریق مراجع قضایی دنبال شود. داوری بر حصول نتیجه و یا اعتراض محکوم

ا عضا یرسیدگی و حل و فصل اختالفات میان ا»نامه داوری به این صورت تعریف شده است: آئین 1ماده  1

ها با تعاونی های تعاونیها با یکدیگر یا اعضاء اتاقها با تعاونی مربوطه یا تعاونیسهامداران غیرعضو تعاونی

های ههای تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیها با یکدیگر یا اعضاء اتاقمربوطه یا تعاونی

رط ه موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شبف، داوری را های تعاون است که طرفین اختالتعاونی و اتاق

 «اند.ضمن عقد یا توافق بعدی به آنها ارجاع نموده

 : نوع داوری در بخش تعاون2-2

ت و فقط ده اسداوری اجباری و نیمه اجباری در کشور عمالً منسوخ شده و استقبالی از این شیوه داوری نش

راضی و اری ااوری در بورس اوراق بهادار، داور با هدف قیمت گذدر چند مورد از جمله داوری در طالق، د

ا هاوری دامالک مورد نیاز دولت و داوری با هدف حل اختالف سازندگان و پیش خریدان ساختمان، سایر 

جباری ا( در هریک از داوری های 99،ص1398الزاماً از طرق تراضی طرفین حاصل می شوند.)یوسف زاده 

ادیه و ف اتحوری از سوی طرفین در قوانین مربوطه ذکر شده است. بنابراین ذکر وظاینحوه تعیین هیات دا

ری ینکه داواکما  اتاق تعاون در قانون بخش تعاون نمی تواند به منزله داوری اجباری در این بخش تلقی گردد

رافع در فع ترر جنبه استثنائی دارد و در صورت شک باید مضیق تفسیر شود بنابراین وجود توافق و تراضی د

 مراجع داوری و اخذ امضاء از طرفین اختالف توسط این مراجع ضروری به نظر می رسد.

وری بارتی داعا به یاینکه اتحادیه و اتاق تعاون به عنوان مراجع داوری قرار دارند حکایت از داوری سازمانی 

درت نن به ده نیست و حقوقداناشخصیت حقوقی دارد. هرچند اینگونه داوری در کشور ما رایج و شناخته ش

ل اختالف تیر و قانون شوراهای ح 1348به آن پرداخته اند، لیکن قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب بهمن 

نی است. ی سازماکه به شورا صالحیت داوری را هم داده است، از نمونه قوانین مربوط به داوری ها 1387ماه 

اوری در رای دبب به مخاطبین خود اعالم می دارد آمادگی الزم را در این نوع داوری در حقیقت سازمان خطا

هاد حقوقی (بنابراین داوری سازمانی رسیدگی به اختالف توسط یک ن102اختالفات مدنی را دارد.)همان،ص

 ا ختمتتحصصی است که عالوه بر داشتن داوران متخصص، مسئولیت امر داوری را از ابتدای طرح دعوی 

رضی الطرفینی م( نکته ای که در اینجا باید دقت شود 103رای به طرفین می پذیرد.)همان،صرسیدگی و ابالغ 

ودن بلطرفینی رضی ابودن نهاد داوری است. توضیح اینکه مرضی الطرفینی بودن نهاد داوری را نباید به منزله م

داً مجد عوی بایدداوری دانست. در اینجا فقط سازمان داور مورد توافق است ولیکن در خصوص داوران د

های سازمانی به لحاظ نظارت، سازماندهی و ( در داوری106مورد توافق و انتخاب قرار گیرند.)همان،ص

گردد و به یها بر امر داوری دارند، دقت و سرعت بیشتری در آراء صادره حاصل ممدیریتی که اینگونه سازمان

های اوریبطال آراء صادره توسط دادگاه در دجهت نظارت سازمان و انتخاب داوران متخصص کمتر شاهد ا

 سازماندهی هستیم.



 

310 

ی
ون

عا
ی ت

ها
کت

شر
ر 

 د
ف

ال
خت

ل ا
ح

ع 
ج

را
 م

 : روند داوری از درخواست  تا  اجرا3 -2    

 : درخواست داوری1 -2-3         

نامه داوری شروع داوری را منوط به ارائه درخواست دانسته، از آنجایی که داوری در بخش تعاون آئین 4ماده  

باشد )مگر در است و همانگونه که گفته شد نیازمند تنظیم قرارداد داوری می های سازمانیاز جمله داوری

برخی موارد( رسیدگی به اختالف در این مرجع الزاماً باید با ارائه درخواست داوری به مرجع داوری باشد. 

مضافاً اینکه ارایه درخواست به داور، محدوده ماموریت و صالحیت داور را مشخص می 

 ( 558ص1385کند.)شمس

آئین نامه دارای شرایط مذکور باشد. در غیر این صورت  4در هر حال درخواست داوری باید طبق ماده 

 آئین نامه( 4ماده  3آورد.)تبصرههیچگونه تکلیفی برای مرجع داوری به وجود نمی

 ها: تبادل لوایح و ابالغ اوراق و اخطاریه2 -2-3            

قررات قانون آئین دادرسی نیستند ولیکن باید اصول دادرسی اعم از اصل تناظر، داوران در در رسیدگی تابع م

( با این وجود در داور سازمانی بخش 559ص1385رعایت حق دفاع طرفین و غیره را رعایت کنند.)شمس

د های دادگستری بایتعاون با توجه به وظیفه مدیریتی و نظارتی مرجع داوری، این مرجع همانند دفاتر دادگاه

گویی پس از دریافت درخواست داوری یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ

 نامه داوری(.آئین 5به خوانده ابالغ نماید )ماده 

( طبق این ماده 6ها از طریق پست سفارشی و یا حضوری انجام خواهد شد. )ماده ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه

گردد. لذا در بخش ابالغ پست سفارشی و یا امضاء طرفین به منزله ابالغ محسوب میداشتن است که رسید 

روز از  10اوراق نیازی به رعایت ضوابط ابالغ در مراجع قضایی نخواهد بود. با این حال خوانده باید ظرف 

ی تسلیم باشد، به مرجع داورتاریخ ابالغ درخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطالعات ذیل می

نماید. همچنین خوانده در صورتی که دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری، 

 (146ص1398دعوی را به مرجع داوری تسلیم و ثبت کند.)ابهری،

 : تحویل پرونده به داور3  -2-3            

و اعالم قبولی توسط داور، « داور»تعیین مرجع داوری پس از طی مراحل فوق، تبادل لوایح و تکمیل پرونده، و 

(. بدیهی مدت زمان قانونی داوری از همین 5دارد )بند د ماده پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارسال می

 ماه محاسبه خواهد شد. 3تاریخ برای مدت 

 :تعیین داور4 -2-3            

وی و توافق بر روی داور. قاعدتاً تعیین داور به در حقیقت دو توافق است، توافق به اصل دع  گفته شد داوری 

توافق طرفین بستگی دارو و اراده طرفین در ان اولویت دارد. مقرراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی برای 

تعیین داور وضع شده است مربوط به زمانی است که طرفین در خصوص داوری توافق ننموده باشند.)یوسف 

باشد، تعیین داور و یا داوران به صورت سازمانی می تعاون نیز که داوری( در بخش 111ص1398زاده 

بایست با توافق طرفین و بر اساس قرارداد یا شرط ضمن عقد صورت پذیرد لیکن چنانچه طرفین خود می
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داور مورد وثوقشان را به طرق ذکر شده انتخاب نکنند و یا در این خصوص اختالف نظر داشته باشند بر 

بینی شده و نامه داوری پیشآئین 7نامه داوری عمل می شود. این موضوع در ماده وابط مقرر در آئیناساس ض

رجوع طرفین به مرجع داوری بدون اظهار نظر در خصوص داوری شخص یا اشخاص خاصی به منزله قبول 

مرجع داوری با »: باشد. در این ماده مقرر شده استمقررات تعیین داور و شرایط آن توسط مرجع داوری می

کند تا اگر اعتراض یا نماید و به طرفین اعالم میتوجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخاب می

جهات رد نسبت به داور مذکور دارند، ظرف مدت پنج روز پس از معرفی داور به مرجع داوری، اعالم کنند. 

ا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعالم نمایند چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض ی

و مورد قبول مرجع داوری واقع شود، مرجع فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این صورت مرجع 

لذا در صورت فقدان توافق و در حالی که در انتخاب داور بین طرفین « کند.داوری پرونده را به او تسلیم می

 3رجع داوری با توجه به موضوع دعوا یک نفر را به عنوان داور انتخاب می نماید. بنداختالف ایجاد گردد م

قانون داوری انگلستان، قانونگذار هند، سنگاپور نیز همین مطالب عنوان شده است.  15ماده 

 ( 147ص1393)شیروی

ت ب هیأانتخاممکن است توافق شود که رسیدگی به اختالف توسط هیأت داوری انجام شود. در این صورت 

شود به این نحو که در بند ب باشد: اول اینکه هیأت داوران توسط طرفین انتخاب میداوری به دو روش می

جع نامه بیان نموده هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را در ظرف مدتی که مرآئین 7ماده 

ا ایشان )ب و سپس طرفین یا داوران اختصاصی نتخاب و معرفی کندکند از میان داوران مرجع اداوری تعیین می

ت ایند. در حالروز داور سوم )سر داور( را به اتفاق تعیین و معرفی نم 5موافقت طرفین( مکلفند ظرف مدت 

شود. در صورتی که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران دوم هیأت داوران توسط مرجع داوری انتخاب می

ا سر تنع یب و معرفی نکنند، مرجع داوری حسب مورد، داور طرف مماختصاصی خود یا سر داروان را انتخا

ه داور نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت بداور )هر دو( را، انتخاب و معرفی می

. کنند اختصاصی طرف دیگر یا سر داور دارند، ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرجع اعالم

ترجیحاً بایست از کارشناسان حقوقی )ری توسط هیأت داوری باشد حداقل یکی از داوران میچنانچه امر داو

 نامه(آئین 7ماده  3آشنا به مسائل حقوقی بخش تعاون( تعیین شود.) تبصره 

ع ر آن مرجود. دبتعیین داور یا داوران در مرجع داوری  با رأی اکثریت هیأت مدیره و هیأت بازرسی خواهد  

دگی نامه ( لذا اعم از اینکه موضوع اختالف در کدام مرجع داوری مورد رسیآئین 7ماده  4د.) تبصره خواهد بو

ر دهای مدیره و بازرسی بایست با اکثریت آراء هیأت قرار گیرد )اتحادیه یا اتاق تعاون( انتخاب داوران می

 مراجع مزبور به عمل آمده و افراد صالح و واجد شرایط انتخاب گردند.

اشند و ب 466 در هر حال داوران منتخب باید واجد شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی از جمله ماده

ت نماید رعای انجام داوری به دست اشخاصی سپرده شود که دارای اهلیت بوده و اصل بی طرفی و استقالل را

 (137ص 1398و از تخصص الزم در اختالف محول شده برخوردار باشد.)یوسف زاده

 جلسه داوری :5 -2-3  
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اصوالً برای رسیدگی به اختالف در داوری، الزامی به برگزاری جلسه نیست و داور با رسیدگی و بررسی اسناد 

تواند مبادرت به صدور رأی نماید منتهی در مواردی تشکیل جلسه برای امر داوری و مدارک طرفین می

درخواست هر یک از طرفین است. به هر حال جلسه  ضروری است و برگزاری جلسه به  تشخیص داور و یا

داور باید به نحوی تنظیم شود که بن ابالغ اخطاریه و جلسه رسیدگی برای اشخاص مقیم ایران، حداقل پنج 

( لذا بر این 136ص1398روز و برای اشخاص مقیم خارج ، حداقل دو ماه فاصله وجود داشته باشد.)ابهری،

 اساس:

جلسه برای ارائه و توضیحات بر عهده داور است ولی در صورتی که یکی از طرفین تشخیص لزوم تشکیل -1

حسب مورد در درخواست داوری یا الیحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند، برگزاری جلسه با حضور 

 طرفین الزامی است.

اعضای آن در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است، جلسات رسیدگی هیأت با حضور اکثریت -2

 رسمیت خواهد یافت.

کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین -3

 های انتخاب ابالغ گردد.گزارش و نظریه کارشناسی منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید به طرف

به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین  داور صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و-4

 توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.می

داور عالوه بر رسیدگی به دالیل استنادی طرفین، هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت الزم باشد انجام -5

 آئین نامه داوری( 11خواهد داد)ماده 

ن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا هیأت در هر صورت مدت داوری سه ماه و ابتدای آ 

گردد که این مدت از تاریخ ارجاع موضوع اختالف به داور یا هیأت داوری سه ماه است و داوری ارجاع می

قانون آئین دادرسی مدنی با توافق طرفین این مدت قابل تمدید است. بنابراین چون  484طبق تبصره ماده 

ابل تمدید است، در صورتی که رسیدگی به موضوع نیازمند زمان بیشتری جهت بررسی و مدت تعیین شده ق

توانند این مدت را تمدید نمایند. مهلت تعیین شده برای داوری از این جهت صدور رأی  باشد طرفین می

 حائز اهمت است که آغاز دعوی و مدت داوری و مسئولیت داور و مرجع داوری را مشخص می دارد و این

 (168ص1398امر در مراحل بعدی اختالف منشا اثر باشد.)یوسف زاده 

طبیعتاً نباید موارد توقف داوری را داخل در زمان داوری محسوب کرد و چنانچه عوامل توقف داوری از قبیل 

ارجاع امر به کارشناسی، جرح داور و ... پیش آید تا حصول نتیجه داوری متوقف خواهد شد. در زمان 

 گردد.مدت داوری احتساب نمی موصوف در

های تخصصی در اثنا رسیدگی ممکن است داور یا داوران باز هم در مسائل و اختالفات حادثه نیاز به رسیدگی

بیشتری است و علم و اطالعات داور در این خصوص کافی نیست. در این موارد به تشخیص داور و یا به 

گردد. ماده یدگی و بررسی دقیق به کارشناسی ارجاع میتقاضای هر یک از طرفین موضوع اختالف جهت رس

تواند در موارد لزوم یا به تقاضای هر یک از داور می»نامه داوری در این رابطه بیان داشته است آئین 16

طرفین، موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند. در این صورت، طرفین مکلفند هرگونه اطالعات و 

اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند. نظریه کارشناسی از طریق مرجع داوری ابالغ  مدارک مورد نیاز را در

گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اعالم نمایند. اعتراض مذکور می
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دگی شده و نظری که در هیأت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب داور یا به توافق طرفین، رسی

 «گیری داور خواهد بود.کند، قطعی و غیرقابل اعتراض و مبنای تصمیماین هیأت صادر و اعالم می

  أی داوری:: ر6 -2-3

رف ظاکثر داور بر اساس قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختالف، حد

قوقی حکنیک تضی را صادر نمایند. در ر حال داوری یک یک هفته از تاریخ اعالم ختم رسیدگی، رأی مقت

داور بی  ا چندبرای رفع اختالف خارج از دادگاه است که طرفین دعوا رسیدگی به دعوای خود را به یک ی

شرایط و  (33،ص1381طرف و مستقل ارجاع می دهند لذا در داوری لزوماً رای صادر می شود.) جنیدی،

دنظر اور مف و عادت و اوضاع و احوال مربوطه باید در اتخاذ تصمیم دمندرجات قرارداد طرفین و عر

بر ده، معتچند نفره تصمیم هیأت داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ ش در داوری های قرار گیرد.

 خواهد بود و به منزله رأی مرجع داوری است.

.د.م ذکر شده ق.آ 485الح که در ماده صه ای شبیه دفتر دادگادر رابطه با ابالغ رأی داوری مرجع داوری وظیفه

ده بینی نحوه ابالغ در قرارداد داوری، عههای موردی که این امر در صورت عدم پیشدارد. لذا برخالف داوری

 .باشد، از وظایف مرجع داوری استدفاتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری و یا دادگاه صالح می

گردد. بالغ میانامه داوری رأی پس از صدور، توسط مرجع داوری به طرفین آئین 20بنابراین به داللت ماده 

های داوری به مرج داوری پرداخت شده باشد. ابالغ رأی حسب مورد به صورت مشروط بر آنکه هزینه

رت حضوری در مرجع داوری یا از طریق پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعالمی طرفین صو

 روز در صورت عدم اعتراض قطعیت پیدا می کند. 20ز پذیرد. و پس امی

د ورت کصدر هر صورت رای داوری خصوصا اگر مرجع فصل اختالف اتحادیه با شد بر پایه ی انصاف و به 

 رسیم کردانه تخدامنشی است. هر چند نمی توان مرز دقیقی بن داوری بر پایه انصاف و ویا تصمیم کدخدامنش

ضایت رکسب  ی بر اصول و موازین خشک قانونی است و یا بر پایه عدالت عرفی ولیکن آراء داوری یا مبتن

 (221ص 1398طرفینی است.)یوسف زاده

 : اجرای رأی:7  -2-3

باشد رای صادره در مواردی که رأی داور به درستی صادر شده است و دارای هیچ یک از موارد بطالن نمی

باید اجرا شود. اجرای رای داور به دو شیوه ارادی و قهری امکان پذییر است و در صورتی که محکوم علیه 

به مراجع قضایی است.) توکلیان رای مرجع داوری را اجرا ننماید ناچار به استفاده از روش دوم یعنی توسل 

(   هر چند طرفین  می توانند حداکثر تا بیست روز بعد از ابالغ رای، نسبت به آن اعتراض 123،ص1396

نمایند لکن قانونگذار برای اجرای را داور قدرت بیشتری نسبت به آراء دادگاه ها قائل شده است، چرا که در 

( لذا بنا به تقاضای کتبی 304،ص4،ج1387ی نیست.) مهاجری،آراء داوری اجرا متوقف به قطعی شدن را

گردد و طبق مقررات له از دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست اجرا میمحکوم

روز پس از صدور رای( هر  20شود. از طرفی در این مدت )برگ اجرایی صادر و به مورد اجرا گذاشته می

ند در دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوی است نسبت به ابطال رأی داوری توانیک از طرفین می
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باشد. در صورتی که اعتراض وارد بوده و موجبات بطالن رأی داور اقدام نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی می

به  دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکموجود داشته باشد، دادگاه حکم به بطالن رأی می

 قانون آئین دادرسی مدنی(  488ماند.)مستفاد از ماده بطالن، رأی داور متوقف می

 نتیجه: 

با توجه به حمایت های قانونگذار از بخش تعاون، سیاستها در راستای حل اختالفات از طرق غیر قضایی و از 

ن است که اختالف از راه صلح و سازش است. به طوری که حتی قبل از مراجعه به مرجع داوری سعی بر ای

طریق بازرسان و مدیران حل گردد و اگر توافقی حاصل نشد موضوع به داوری در مرجع صالح ارجاع  شود. 

بر این اساس مراجع رسیدگی به اختالفات به ترتیب بازرسان شرکت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 

قانون بخش تعاون حل اختالف و  57ماده  14بند و 43ماده 9بر اساس بند  اتحادیه و اتاق تعاون می باشند.

داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها از جمله وظایف اتاق تعاون و اتحادیه تعاون شمرده شده است و 

نامه داوری به تنظیم موافقتنامه داوری جهت ارجاع دعوی به داوری تاکید شده است از طرفی آئین 3در ماده 

در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد عمل خود، »بیان شده است که  همین ماده 2در بند 

اند مندرجات اساسنامه آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری داوری موضوع این مقررات را پذیرفته

( موضوع  52و ماده 2های تعاونی )ماده همچنین از آنجایی که در اساسنامه تیپ شرکت « شود.محسوب می

نامه داوری عضویت حل اختالف از طریق داوری اتحادیه و اتاق تعاون ذکر شده و با توجه به اینکه در آئین

رسد رسیدگی به هر گونه اختالفی که بر اساس در اتحادیه و یا اتاق را شرط داوری ندانسته است به نظر می

طریق داوری در مراجع مذکور حل و فصل گردد و در بایست از قوانین قابل ارجاع به داوری باشد در ابتدا می

در هر  علیه به رأی داوری از طریق مراجع قضایی دنبال شود.صورت عدم حصول نتیجه و یا اعتراض محکوم

اختالف را در دادگاه مطرح کنند و خالف  ، نیطرف یبا وجود توافقنامه داور یتوان تصور کرد حت یحال م

 یگرفته نشود دادگاه م تیعدم صالح رادیا یالخصوص اگر پس از طرح دعو یعل  ندیتوافق خود عمل نما

 هخالف قاعده آمر یداور قتنامهدادگاه به اختالف موضوع مواف یدگیشود. چرا که رس یدعو تیتواند وارد ماه

.  داوری در بخش تعاون را می توان رسیدگی و حل و فصل کنند یتوانند خالف آن تراض یم نیو طرف ستین

ها با یکدیگر یا اعضاء ها با تعاونی مربوطه یا تعاونیختالفات میان اعضا یا سهامداران غیرعضو تعاونیا

های تعاون با اتاق مربوطه در خارج ها با یکدیگر یا اعضاء اتاقها با تعاونی مربوطه یا تعاونیهای تعاونیاتاق

که طرفین اختالف، داوری را به موجب اساسنامه های تعاون است های تعاونی و اتاقاز دادگاه در اتحادیه

 اند.مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آنها ارجاع نموده

های سازمانی های تعاون با توجه به مقررات و قوانین موجود از جمله داوریها و اتاقداوری در اتحادیه

خالتی در امر داوری صرفاً جریان داوری را مدیریت گردد به طوری که این مراجع بدون هیچگونه دقلمداد می

پردازد و قانونگذار در ها به ابالغ اوراق، برگزاری جلسات، معرفی داوران و ... مینموده و مانند دفاتر دادگاه

واقع به دلیل تخصصی بودن بخش تعاون و به منظور حمایت از حقوق تعاونگران نهاد داوری را بنیان نموده تا 

های گزافی را متحمل های طوالنی دادگستری گرفتار نشده و هزینهای تعاونی و اعضای آنها در داالنهشرکت

نشوند. از طرفی موضوع تخصصی تعاون را که قضات و وکالی دادگستری کمتر از قوانین خاص آن آگاهند 

اتحادیه و اتاق تعاون به کارشناسان مورد وثوق تعاون و سایر متخصصین بسپارند. با این وجود ذکر وظایف 

در قانون بخش تعاون نمی تواند به منزله داوری اجباری در این بخش تلقی گردد کما اینکه داوری جنبه 
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استثنائی دارد و در صورت شک باید مضیق تفسیر شود بنابراین وجود توافق و تراضی در رفع ترافع در مراجع 
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