
 اساسنامه

 کلیات   –فصل اول  

 

در جهت اعتالی    انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی )اپک(هیأت مديره    -1ماه  

فیصله اختالفات و دعاوی پیچیده و تخصصی، جلب همکاری متخصصین در تأمین   و  مهندسی و پیمانکاریحرفه  

، که در اين قانون )مرکز(  اپک   انجمن  داوری   مرکز و  اين اساسنامه را تصويب    ،شرکت های پیمانکاریحقوق قانونی  

 .ياد شده تشکیل می گردد   انجمنبه صورت وابسته به  اساسنامه نامیده می شود ، مطابق مقررات اين

با داوران در زمینه  مرکز با رعايت مقررات اين اساسنامه عهده دار وظیفه تعیین داور يا هیأتهای داوری، همکاری  

اصحاب دعوی، نظارت در رعايت مهلت های مقرر قانونی،    و   حسن اداره دعاوی مطروحه، ابالغ مکاتبات به داوران 

 .وصول حق داوری و رعايت مقررات اين اساسنامه توسط داوران منتخب می باشد 

اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی  تواند در چهارچوب ارائه خدمات خود، به درخواست  مرکز داوری می  

درباره نحوه حل و فصل اختالف از طريق داوری، تهیه شرط داوری، قرارنامه داوری، انجام داوری، اجرای حکم  

ها مشارکت نمايد های تحقیقاتی انجام دهد يا در آن ها نظر حقوقی و مشورتی ارائه کند و پروژه داوری و امثال آن 

 فت کند.و هزينه مناسبی دريا

تواند در چهارچوب ارائه خدمات، قراردادهايی را که متضمن شرط داوری مرکز است، ثبت نمايد  مرکز داوری می  

 الزحمه مناسبی دريافت کند. و حق 

به عنوان حَکَم يا کارشناس يا میانجی يا سازش دهنده يا به طور کلی به عنوان    انجمن اپکدر کلیه مواردی که   

به عنوان مقام ناصب تعیین    انجمن اپکشود، همچنین در مواردی که  و دعاوی انتخاب می   مرجع حل اختالفات

 ها با مرکز داوری خواهد بود. شود، انجام اين وظايف و مأموريت می 

 .ابالغ آراء و تصمیمات داوری با رعايت آيین نامه داوری مرکز صورت خواهد گرفت - تبصره 

اعم از داخلی و خارجی از   و مهندسی و پیمانکاری  بازرگانی فصل اختالفات حل و  مرکز  فعالیت  موضوع -   2ماده  

 .طريق داوری است

 .مستقر خواهد شد  تهران )مرکز( در شهر  - 3ماده  

 

 ارکان  –فصل دوم  
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   )مرکز( دارای ارکان زير است - 4ماده  

 مديره  هیات - الف

 دبیرکل  – ب 

 داوران   –ج  

و يکی از اعضای هیات  هیات مديره  رئیس    نائبرئیس و    ،که عبارتندازنفر    5متشکل از    مديره  هیات -  5ماده  

مديره  به انتخاب هیات    کانون وکالی دادگستریبصیر و خوشنام    متعهد و وکالی   نفر از  دو و    انجمن اپکمديره  

 .تشکیل خواهد شد  انجمن اپک

بود. انتخاب    خواهد  هیات مديره انجمن اپکسال و رياست آن با رئیس    دو مديره   هیات مدت تصدی   - 1تبصره  

باشد  بالمانع می  اعضای آن  يافتن جلسات  .مجدد  الزامی است.   سه، حضور حداقل  برای رسمیت  اعضاء  از    نفر 

 .خواهد بود  نافذ  تصمیمات اين هیات با اکثريت نسبی

درصورت فوت، کناره گیری، استعفا يا از کار افتادگی هر يک از اعضای انتخابی هیأت مديره، جانشین    - 2ره تبص

 شود. او برای باقیمانده مدت عضويت، به همان ترتیب که برای انتخاب اعضاء مقرر است، انتخاب می

اقدام به برگزاری انتخابات  هیأت مديره هر دوره موظف است حداکثر سی روز پیش از خاتمه دوره،    - 3تبصره  

 هیأت مديره دوره بعد نمايد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مديره بالمانع است. 

تواند جلسه  شود و درصورت لزوم هیأت مديره می بار تشکیل می جلسات هیأت مديره هر سه ماه يک   -4تبصره  

ری جلسات هیأت مديره فراهم خواهد  العاده تشکیل دهد. دبیرکل مرکز ترتیبات الزم را جهت دعوت و برگزافوق 

 نمايد.کرد و دستور کار مربوط به هر جلسه را تهیه و برای اعضای هیأت مديره ارسال می 

 : بشرح زير است مديره هیات وظايف و اختیارات - 6ماده  

پیشنهاد   -  1 و  در نامه  آئین  تهیه  )مرکز(  داخلی  و  های  خدمات  ارائه  نحوه  با  )به    ارتباط  داوری  هزينه 

 مديره انجمن اپک.استخدامی برای تصويب به هیات  امور مالی و  های داوری ( و تعرفه  استثنای

 .جاری کشور می باشد  مقررات و  قوانین  های داوری بر طبق  تعرفه تعیین  - 1 تبصره 

 مديره انجمن اپک. هیات ساالنه برای تايید به  بودجه  تهیه و پیشنهاد -  2

 .دبیرکل  عزل  انتخاب و  -  3
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نتخاب داور يا داوران در هر مورد که به موجب توافق اصحاب دعوی يا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صالحیت  ا  -4

 .دار

. اين فهرستها به صورت علیحده برای قبول داوری در  انجمن اپکتعیین و اعالم فهرستهای داوران مورد اعتماد    -5

دعاوی بازرگانی بین المللی، دعاوی بازرگانی، دعاوی مربوط به تعیین حدود مسئولیتهای مالیاتی و گمرکی، دعاوی  

مربوط به امور بانکی، مالی و بیمه و ساير رشته های  مربوط به حمل و نقل، دعاوی پیمانکاری و ساختمانی، دعاوی  

 .اعالم خواهد شد  انجمن اپک هیأت مديره در    تنظیم و برای تصويب  مديرهتوسط هیأت که مورد نیاز 

 .تعیین خواهد کرد انجمن مديره ـ تعداد اعضاء هر يک از فهرست های داوران تخصصی را هیأت  2تبصره 

 . ـ رسیدگی به ادعای جرح داور توسط هر يک از اصحاب دعوی 6

 انجمن. مديره ـ اعالم تخلف از ناحیه هر يک از داوران منتخب به هیأت  7

ـ تجديدنظر يا تعیین جانشین برای هر يک از داوران عضو فهرست های تخصصی که مستعفی، جرح، سلب    8

 .صالحیت يا فوت شده باشند 

   .ـ نظارت بر حسن انجام وظايف دبیرخانه مرکز 9

  ب.ـ تعیین میزان حق داوری با تفکیک هزينه های اداری و حق داوری داوران منتخ  10

 آور؛  صاحبان امضای مجاز مرکز )عالوه بر دبیرکل( برای اسناد و قراردادهای تعهد تعیین   -11

 . های مالی و استخدامی مرکزنامه ن تعیین حقوق و مزايای دبیرکل و کارکنان دبیرخانه مرکز با توجه به آيی  -21

رکز داوری، بر عهدة  های داخلی منامهساير مواردی که طبق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری يا آيین   -31

 مديره قرار گرفته است؛ هیأت

مدت    -7ماده   برای  )مرکز(  میان   دودبیرکل  از  و  ايرانی  حقوقدانان سال  تجربه  مسائل  با  به  و   آشنا  مهندسی 

و   براساس  بازرگانی پیمانکاری  و  انتخاب خواهد شد  المللی  بین  و  وفق مقررات  اهی  مصوبات  داخلی  و  مديره  ت 

 .خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بالمانع است وظیفه انجام اساسنامه اين

 رياست دبیرکل اداره می شود.   و  )مرکز( دارای دبیرخانه ای می باشدکه تحت نظر -  تبصره 

م کارشناس حقوقی و دستیار و کارمندان اداری توسط رئیس دبیرخانه و زير  دبیرخانه مرکز مشتمل بر تعداد الز

باشد بدون حق رأی    مديرهنظر مستقیم دبیرکل مرکز اداره خواهد کرد. دبیرکل در صورتیکه خارج از اعضاء هیأت  

شرکت نموده و سمت دبیری هیأت مذکور را نیز به عهده خواهد داشت. رئیس دبیرخانه    مديرهدر جلسات هیأت 

دبیرکل نماينده قانونی  شرکت کند.    مديرهتوسط دبیرکل انتخاب و می تواند بنا به درخواست وی در جلسات هیأت  
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که به مرکز ارجاع شده  هايی  باشد و اداره کلیه امور مرکز داوری و نظارت بر حسن جريان داوری مرکز داوری می 

 .است برعهده اوست

 :وظايف و اختیارات دبیرکل از قرار زير است -  8ماده  

 . ـ سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه مرکز 1

 . اداره دعاوی ارجاع شده به مرکز نحسـ نظارت بر 2

 . ـ تهیه گزارش حقوقی از دعاوی ارجاعی به مرکز 3

ـ مراقبت در پرداخت به موقع هزينه داوری و حق الزحمه داوران توسط متداعیین با رعايت ضوابط مصوب هیأت    4

 مديره. 

 .مديره ـ رسیدگی مقدماتی به ادعای جرح هر يک از داوران به منظور تسلیم گزارش به هیأت  5

ـ ابالغ اطالعیه ها و دعوتنامه های داوران، فراهم کردن تسهیالت الزم برای داوران، نظارت بر اعطای فرصت    6

 .دفاع متناسب به اصحاب دعوی و نظارت بر صدور رأی در مهلت های قانونی

 .ـ فراهم کردن تسهیالت دفتری برای داوران  7

 .به دبیرخانه مرکز ارجاع خواهد شد   مديرهنامه توسط هیأت ـ انجام ساير اموری که با رعايت مقررات اين اساس  8

 .ـ امضاء مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی در حدود اختیارات مرکز  9

 . بودجه ساالنه مرکز به هیأت مديرهتهیه و پیشنهاد   -10

های  کارشناسی، سازش )روش مساعدت در حل و فصل اختالفات از طرقی غیر از داوری، از قبیل میانجی گری،    -11

 . ( ADRجايگزين رسیدگی قضايی 

 . تمديد مهلت داوری در موارد لزوم  -12

ی که  ها، مطابق ضوابط تعیین نحوه نگهداری يا امحاء مدارک، مراسالت يا مکاتبات طرفین يا داوران در پرونده - 13

 . هیأت مديره تدوين خواهد کرد

و نیز در مرحله    هاقضائیه جهت تشويق نهاد داوری و حسن انجام داوری   های الزم با قوه هماهنگی و همکاری   - 14

 . اجرای رأی داوری

 . ره و نیز نظرات ديوان داوری مرکزاجرای تصمیمات هیأت مدي -15



های داخلی مرکزداوری به عهده اوست، يا هیأت مديره  نامه انجام کلیه امور ديگری که به موجب قانون يا آيین - 16

 کند. به دبیرکل ارجاع میوفق مقررات 

دبیرکل مجاز است در غیاب خود، بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به مدير اجرائی يا حقوقی خود    -تبصره 

 تفويض کند. 

 .و دبیرکل نمی توانند توسط )مرکز( به عنوان داور انتخاب شوند  مديره   هیات اعضای - تبصره 

 

 داوران    –فصل سوم  

اساسنامه مرکز داوری فهرستی از افراد داخلی و خارجی که صالحیت داوری را دارند،    8در اجرای ماده   - 9ماده  

نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی  بازرگانان و ساير اشخاص بصیر و خوش مهندسان و  از میان حقوقدانان،  

 رکل و تأيید هیأت مديره مشخص خواهد شد.داخلی و خارجی به حد کافی اطالع دارند، بنا به پیشنهاد دبی

دبیرکل موظف است مراقبت کند که فهرست داوران مشتمل بر کسانی باشد که دارای تخصص علمی و    -1تبصره  

 های مختلف تجاری و حقوقی باشد.عملی کافی در رشته 

مرکز را به هیأت مديره  تواند تجديد نظر در فهرست داوران و کارشناسان معتمد  دبیرکل هر زمان می  -2تبصره  

 پیشنهاد نمايد. 

پايان مدت تصدی  اعضای هیأت  - 10ماده   از  مديره و دبیرکل مرکز داوری در مدت تصدی و تا يک سال پس 

شود، توسط مرکز داوری به عنوان »داور« يا کارشناس انتخاب  هايی که به مرکز ارجاع می توانند در داوری نمی

 شوند.

عضای هیأت مديره يا دبیرکل يا مديران اجرايی و حقوقی مرکز داوری توسط اصحاب  که ادر صورتی  - 11ماده  

دعوی در دعاوی مطروحه در مرکز داوری به عنوان داور، وکیل، نماينده، مشاور يا کارشناس منصوب يا انتخاب  

 دداری نمايند.شده باشند، مکلفند مراتب را فوراً به دبیرخانه کتباً اعالم کنند و از مداخله در موضوع خو

   ساير مقررات  -فصل چهارم  

به عنوان داور در پرونده ای تعیین می شوند    مرکز  مديرههر يک از داوران تخصصی که با رأی هیأت    - 12ماده  

قبل از قبول سمت، الزم است به مرکز داوری اعالم نمايند که با هیچیک از اصحاب دعوی در ارتباط با دعوای  

مطروحه و يا ساير امور بازرگانی و مالی هیچگونه ارتباط مستقیم يا غیرمستقیم نداشته و می توانند با کمال بی  
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رسیدگی نمايند. در اطالعیه مذکور هر گونه رابطه قرابت يا دوستی با هر يک از اصحاب دعوی يا  طرفی به دعوی  

 .سهامداران شرکتهای مربوط و هر گونه نفع احتمالی در دعوی از ناحیه داور بايد افشاء گردد 

 .الم خواهند کرد تبصره ـ داوران قبولی خود را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ سمت داوری کتباً به دبیرخانه اع

انجمن  اختالف و در صورت نیاز از محل درآمدهای   اصحاب هزينه های )مرکز( از محل وجوه دريافتی از   -  13ماده  

 .خواهد شد  تامین ،اپک

 :مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در )مرکز( بشرح زير خواهدبود  - 14ماده  

 . 6/1376/ 26مصوب  قانون داوری تجاری بین المللی در اختالفات تجاری بین المللی وفق  - الف 

و انقالب )در امور مدنی(   عمومی  دادگاههای دادرسی   آئین  قانون  در اختالفات تجاری داخلی برابر مقررات  - ب  

 )در بخش داوری (  21/1/1379مصوب  

بق قوانین  و ط حدود و عمومی ذيربط مکلفند به استعالمهای ارسالی از )مرکز( در دولتی  دستگاههای  - 15ماده  

 .ومقررات پاسخ دهند 

بند)  -16ماده   موضوع  داوری  مورد  در   ، رسیدگی  آئین  و  عمومی  )3مقررات  ماده  بخش ( 57(    قانون 

، در اختالفات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب    13/6/1370مصوب   ايران   اسالمی  جمهوری اقتصاد  تعاونی

مصوب   عمومی   دادگاههای دادرسی  آئین   قانون  وفق انقالب  و   21/1/1379و   ) داوری  بخش    داوری   قانون  )در 

 .می باشد  26/6/1376مصوب  المللی  بین  تجاری

انجمن شرکت های   ....... مورخ    ....روز    هیات مديره تبصره در جلسه    سیزده ماده و    شانزده قانون فوق مشتمل بر  

 مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی )اپک( به تصويب رسید.
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