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مقدمه

با وجود گذشت قریب به ده سال از تهیه و تدوین الیحه اصالحیه قانون بخش تعاون، به 
دلیل اختالفات فی مابین ذینفعان، این الیحه تاکنون به تصویب مجلس شورای اسالمی ایران 
نرسیده است. معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره گیری از فرصت 
موجود و به منظور نقد و بررسی این الیحه با تاکید بر حل چالش های بالفعل بخش تعاون، اقدام 
به برگزاری سلسله نشست هایی با حضور کارشناسان عالی آن معاونت و نیز اندیشکده تعاون 
نمود. بخشی از چالش های بالفعل، مربوط به اتاق های تعاون و روابط آن با بخش دولتی است. 
در همین راستا اندیشکده تعاون گفتگوهایی با مدیران و معاونان وزارتخانه انجام داد که در نتیجه 
آن 15 چالش اساسی مربوط به اتاق های تعاون احصا گردید. توضیح آنکه این چالش ها لزوما 
مربوط به خألها یا کاستی های قانونی نبوده و امکان دارد مربوط به ساحت اجرای قوانین باشند 
لیکن نگارنده نسبِت همه این چالش ها را با قوانین و مقررات موجود سنجیده و موضع قوانین 

را استخراج نموده است.
در گام بعدی به منظور یافتن راهکارهایی برای عبور از این چالش ها، به قوانین و مقررات 
اتاق بازرگانی به عنوان یک راهنما که از الگوی مشابهی برخوردار بوده و انسجام و سابقه بیشتری 
دارد نظر شد تا مشخص شود قوانین و مقررات اتاق بازرگانی در نسبت با چالش های مزبور 
چه رویکردی را اتخاذ کرده اند. در نتیجه این قوانین نیز استخراج گردید و در نهایت مقایسه ای 
تطبیقی بین قوانین و مقررات این دو اتاق در نسبت با 15 چالش فوق الذکر شکل گرفت. این 
مقایسه ذیل سه محور ساختار و تشکیالت، نظارت بر انتخابات و مراکز داوری انجام شد که در 

ادامه به تفصیل توضیح داد خواهد شد.

محور اول: ساختار و تشکیالت

1-چالش فقدان تنوع گرایش ها در هیأت نمایندگان اتاق های تعاون

توضیح: در مقررات اتاق تعاون آمده است که: »اتاق تعاون شهرستان و استان با مشارکت 
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در انواع مختلف، شامل مصرف، مسکن، اعتبار، صنفی، صنعتی، 
معدنی،خدماتی، آموزشی، بهداشتی درمانی، حمل و نقل، روستایی،کشاورزی، عشایری، عمرانی، 
مرزنشینان، سهام عدالت و نظایر آن تشکیل می شود1«.  لکن در عمل هیات نمایندگان اتاق ها 

1. ماده 1 آیین نامه نحوه تشكیل و فعالیت اتاق تعاون ایران
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از چنین طیف گسترده ای تشکیل نمی شود. متن قانونی نیز نصاب مشخصی برای هر گرایش 
مشخص نکرده و بیشتر جنبه توصیفی دارد فلذا الزام خاصی برای مشارکت گرایش ها در نظر 
گرفته نشده است. این مساله سبب می گردد که اتاق ها همواره در اختیار چند گرایش خاص قرار 
بگیرد و نتوانند جامعه تعاونی ها را نمایندگی کرده و به اهداف خاص خود نائل شود. در مقررات 
اتاق بازرگانی آمده است: تعداد هیات نمایندگان برای تهران 60 نفر به ترتیب زیر: 15نفر به 
انتخاب وزیر صمت با ترکیب 6 نفر از بخش صنعت، 6 نفر از بخش بازرگانی، 3 نفر از بخش 
معدن، 5 نفر به انتصاب وزیر جهاد کشاورزی، 40 نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب 16 نفر 
از بخش بازرگانی، 14 نفر از بخش صنعت، 4 نفر از بخش معدن و 6 نفر از بخش کشاورزی. 
سایر شهرستان ها: 15 نفر به ترتیب زیر:5 نفر از بخش بازرگانی، 5 نفر از بخش صنعت و 2 نفر 
از بخش معدن و 3 نفر از بخش کشاورزی. در صورتی که در هر یک از بخش های اتاق تهران 
و سایر اتاق ها داوطلب پذیرفته شده به حد کافی نباشد، برای جبران کسری از داوطلبان بخش 

دیگر استفاده خواهد شد2. 
راهکار: یک تقسیم بندی کلی مشابه تقسیم بندی اتاق بازرگانی و یا تعیین چند گرایش مهم 
و منوط کردن تاسیس اتاق به مشارکت آن گرایش ها با قید این تبصره که »اگر در هر یک از 

گرایش ها داوطلب نباشد برای جبران کسری از داوطلبان سایر گرایش ها استفاده می شود.« 

2- چالش فقدان تنوع گرایش ها در هیات مدیره اتاق ها

توضیح: انحصار مدیریت اتاق های تعاون در دست چند گرایش خاص مساله دیگری است 
که ریشه در چالش قبلی یعنی فقدان تنوع در هیات نمایندگان دارد. اکنون در پی آن هستیم 
که ببینیم در قوانین و مقررات برای اداره اتاق ها نیز قید تنوع وجود دارد یا خیر. در قوانین و 
مقررات بخش تعاون آمده است که: هیات رئیسه اتاق های ]شهرستان و استان[ تعاون متشکل 
از 7 نفر عضو اصلی است که به همراه دو نفر عضو علی البدل از میان اعضا تعاونی ها می باشند 
که حتی االمکان از تعاونی های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری 
و روستایی و توزیع خواهند بود3.  هیات رییسه اتاق ایران نیز متشکل از 7 نفر حتی المقدور از 
انواع شرکت های تعاونی، نظیر شرکت های تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تامین نیاز 
مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر 

2. تبصره ماده 3 آیین نامه تشكیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان
3. ماده 60 قانون بخش تعاونی



گزارش شماره 611

و سهام عدالت خواهند بود4. در مقررات اتاق بازرگانی آمده است که: اعضاء هیأت رئیسه اتاق 
ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه ی هیأت نمایندگان برای 
مدت 4 سال انتخاب می شوند. مدیریت اتاق ها با منتخبین مجمع است و قید مشارکت اصناف در 
آن وجود ندارد.5 مشاهده می کنیم که در قوانین و مقررات بخش تعاون قید تنوع وجود دارد اما 
به صورت ضعیف با قیدهایی چون حتی االمکان و حتی المقدور که عالوه بر مبهم بودن و قابل 
تفسیر بودن از درجه الزام باالیی  برخوردار نیستند. از طرفی در قوانین و مقررات اتاق بازرگانی 

هیچ قید تنوعی وجود ندارد.
راهکار: انتخاب مدیران به عهده ی مجامع عمومی است و تخصیص کرسی های مدیریتی 
برای گرایش های خاص دخالت در تصمیمات مجمع عمومی محسوب می شود. بنابراین بهترین 
راهکار کمک به تنوع گرایش ها در مجمع نمایندگان و پرهیز از تخصیص کرسی ها در هیات 

مدیره است.

3- چالش عدم امکان تشکیل اتاق در شهرستان های مرکز استان

توضیح: در مقررات اتاق های تعاون آمده است: »تاسیس اتاق در شهرستان مرکز استان مجاز 
نیست و اتاق تعاون استان عهده دار وظایف آن است«.6 علت اینکه چرا شهرستان های مرکز 
استان نمی توانند اقدام به تاسیس اتاق کنند و اتاق استان عهده دار وظایف آن هاست مشخص 
نیست و از گفتگوها با مدیران معاونت امور تعاون نیز مبنای آن مشخص نشد. با چنین تدبیری 
راه برای شکل گیری نمایندگان شهرهای مرکز استان و ورود آن ها به اتاق استان بسته می شود. 
اما در مقررات اتاق بازرگانی آمده است که: »همه شهرستان ها حتی تهران مجاز به تاسیس اتاق 
شهرستان هستند«.7 به نظر می رسد ممنوعیت مراکز استان ها از تاسیس اتاق توجیه منطقی نداشته 
باشد همچنین جلوگیری از نمایندگی استان ها و تقویت هرچه بیشتر اتاق شهرستان ها به رشد و 

گسترش اتاق ها کمک می کند.
راهکار: پیشنهاد می گردد قانون اصالح شده و امکان تشکیل اتاق  در شهرستان های مرکز 

استان پیش بینی گردد.

4. تبصره ماده 60 قانون بخش تعاونی
5. ماده 17 قانون اتاق بازرگانی

6. تبصره 1 ماده 2 آیین نامه نحوه تشكیل و فعالیت اتاق تعاون ایران  
7. تبصره 2 ماده 4 قانون اتاق بازرگانی
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4- چالش فقدان حدنصاب تشکیل اتاق های شهرستان در قوانین و آیین نامه های موجود

توضیح: در قوانین و مقررات بخش تعاون ذکری از حد نصاب تشکیل اتاق های شهرستان 
نشده است و از شرایط تاسیس اتاق شهرستان تنها به ارائه گزارش آمار و اطالعات تعاونی های 
متقاضی عضویت و تقبل هزینه های تاسیس از طرف آنان اشاره شده است. این موضوع فرایند 
تشکیل و انحالل اتاق های شهرستان را با ابهام مواجه می کند و سبب می گردد اتاق استان ها و 
اتاق تعاون ایران برای موافقت و اعطای مجوز تاسیس بسط ید داشته باشند و به نحو سلیقه ای 
برخورد کنند. در حالی که در قوانین و مقررات اتاق های بازرگانی آمده است: تاسیس اتاق در 

شهرستان ها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.
راهکار: شرایط تاسیس اتاق در شهرستان ها با ذکر حد نصاب معین به صورت شفاف در 
مقررات تصریح شود و اتاق تعاون ایران نیز در صورت احراز شرایط به صدور مجوز ملزم گردد.

5-چالش اختیار موسع اتاق تعاون ایران در اعطای مجوز تاسیس اتاق های شهرستان

توضیح: در مقررات بخش تعاون آمده است که: تاسیس اتاق تعاون شهرستان به پیشنهاد 
اتاق تعاون استان و موافقت اتاق تعاون ایران است در حالی که در قانون فعلی اتاق بازرگانی 
تصریحی به لزوم اخذ مجوز نشده است. البته در آیین نامه منسوخه 1349آمده است: »....شعبه 
اتاق با تصویب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن محل تشکیل خواهد گردید.«8 لیکن 
این آیین نامه پس از قانون اتاق بازرگانی نسخ شده است. اختیار موسع اتاق تعاون ایران در اعطای 
مجوز موجب بسط ید و برخوردهای سلیقه ای و بعضا ممانعت های بی دلیل برای تاسیس اتاق 

می شود. 
راهکار: متن قانونی به نحوی نوشته شود که اتاق های شهرستان در صورت کسب نصاب و 
شرایط قانونی به سهولت بتوانند تاسیس شوند. به عبارت دیگر، در صورت کسب شرایط الزم 

برای تاسیس، اتاق تعاون ایران مکلف به موافقت و همکاری باشد.

6-چالش برابری تعداد نمایندگان در اتاق ایران

توضیح: کنترل دموکراتیک در شرکت های تعاونی یکی از اصول هفتگانه آن هاست که از 
طریق حق رای برابر اعمال می شود. حق رای برابر به این معناست که اشخاص فارغ از هر میزان 
سرمایه ای که به شرکت می آورند تنها یک حق رای دارند. درست برعکس سایر شرکت های 

8. ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون تشكیل اتاق بازرگانی



تجاری. فلسفه حق رای برابر نشان دادن اهمیت اعضا در برابر اهمیت سرمایه است در نتیجه 
این مهم تنها در شرکت های تعاونی معنا دارد نه در اتحادیه ها و اتاق ها. اتاق ها از دو جهت با 
شرکت ها متفاوت اند. یک اینکه اتاق ها موسسه هایی غیر انتفاعی هستند پس اساسا عنصر سرمایه 
اصال وجود ندارد تا کنترل اتاق بر اساس سرمایه صورت پذیرد. نکته دوم اینکه اعضای اتاق ها 
تنها نماینده اشخاص منوب عنه هستند و اصیل محسوب نمی شوند در نتیجه یا رای نمایندگان و 
یا تعداد آن ها باید متناسب با منوب عنهم باشد تا وصف نمایندگی بهتر تحقق یابد اما در قوانین 
و مقررات بخش تعاون آمده است که: »مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان 
اتاق های تعاون استان ها واتحادیه های سراسری تعاونی های دارای کارت عضویت معتبر تشکیل 
می شود. از هر اتاق یا اتحادیه یک نماینده شرکت می کند و هر نماینده دارای یک رأی است«.9 
قوانین و مقررات اتاق های بازرگانی رویکرد دیگری را اتخاذ کرده است براساس آن قوانین هر 
اتاقی که تا 150 عضو دارد یک نماینده به اتاق ایران می فرستد و به ازای هر 100 عضو اضافه 

یک نماینده دیگر به آن اضافه می شود. 10
راهکار: به مانند هر مجلس نمایندگی دیگر در اتاق  ایران و حتی اتاق های استان و شهرستان 

نیز تعداد نمایندگان تعاونی ها متناسب با تعداد اعضای آن ها باشد.

7- فقدان شرایط تخصصی در خصوص هیات رییسه، دبیر و بازرسین

توضیح: درخصوص شرایط اختصاصی دبیر و بازرسین اتاق ها در قوانین و مقررات بخش 
تعاون مقرره ای وجود ندارد اما در خصوص شرایط هیات رئیسه آمده است: داوطلبان تصدی 
هیأت رئیسه اتاق های تعاون باید حداقل دارای سه سال سابقه عضویت در هیأت رئیسه یا 
هیأت مدیره یا مدیریت عامل ]شرکتها[ یا دبیری اتاق ها و دبیرکل ]اتاق[ یا بازرسی شرکت ها 
و اتحادیه های تعاونی یا اتاق های تعاون بوده و مستند آن را به همراه مدارک ثبت نام خود ارائه 
نمایند.11 بنابر این در بخش تعاون فقط در خصوص هیات رییسه و آن هم تنها شرط سابقه به 
عنوان شرایط اختصاصی در نظر گرفته شده است. در قوانین و مقررات اتاق های بازرگانی اما 
شرایط اختصاصی برای هیچکدام از سمت های هیأت رئیسه، بازرسین و دبیران مطلقاً ذکر نشده 
است. بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته در اداره اتاق های تعاون معاونت امور تعاون یکی 

9. تبصره 2 ماده59 قانون بخش تعاونی
10. تبصره 2 ماده 11 قانون اتاق های بازرگانی

11. تبصره ماده 38 قانون بخش تعاونی
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از آسیب های شناسایی شده عدم تخصص کافی بازرسین و مدیران عنوان شده است که در نتیجه 
آن اتاق ها با ضرر و زیان مادی و معنوی مواجه شده اند.

راهکار: وجود شرایط اختصاصی برای مدیران و بازرسین از اهمیت باالیی برخوردار است و 
در این خصوص مقررات اتاق بازرگانی نیز ضعف دارد. پیش بینی شرایط علمی برای بازرسین و 
حداقلی از شرایط علمی برای مدیران ضروری به نظر می رسد. درخصوص دبیران از این حیث 
که تحت نظر اعضای هیات رئیسه صرفا مامور به انجام امور اجرایی هستند، درنظر گرفتن شرایط 

اختصاصی چندان ضروری به نظر نمی رسد.

8- انتخاب متوالی اعضای هیات رئیسه

توضیح: چالش بعدی امکان انتخاب متوالی اعضای هیات مدیره است. مساله ای که سبب 
می گردد در عمل، شماری معدود از افراد برای سالیان متمادی، کرسی های مدیریتی را تصدی 
نمایند. با مراجعه به قوانین و مقررات بخش تعاون، مشخص می شود که هیچ محدودیتی در 
خصوص امکان تصدی کرسی های مدیریتی برای دوره های متوالی وجود ندارد. در قوانین و 

مقررات اتاق بازرگانی نیز وضعیت به همین نحو است.
راهکار: از آنجایی که مجمع نمایندگان اتاق ها هر سه سال یک مرتبه تجدید و مدیران نیز 
هر بار از میان هیات نمایندگان جدید انتخاب می شوند، علی القاعده نباید منعی برای کاندید شدن 
مدیرانی که توانسته اند مجددا به هیات نمایندگان راه پیدا کنند وجود داشته باشد. جلوگیری 
از نامزد شدن متوالی آن ها، مداخله در حق انتخاب و آزادی تصمیم گیری هیات نمایندگان نیز 

می باشد. بنابراین بهتر است کماکان اعضا امکان انتخاب متوالی هیأت رئیسه را داشته باشند.

9- چالش نظارت ضعیف دولت در ارکان نظارتی

توضیح: رکن ناظر در اتاق های تعاون عبارت است از هیأت بازرسی. این هیأت متشکل 
است از 3 عضو است که 2نفر آن ها از طرف اتاق تعاون و به وسیله مجمع نمایندگان انتخاب 
می شود و یک نفر به وسیله وزارت تعاون تعیین می گردد.12 از آنجایی که مالک گزارش های 
هیات بازرسی به مجمع و وزارتخانه تجمیع امضاها و نظر اکثریت است، بنابراین بخشی از 
ضعف دولت در نظارت به ترکیب اعضای هیات بازرسی بازمی گردد. در اتاق های بازرگانی 
واحد بازرسی یا حسابرسی مطابق با آیین نامه های داخلی هیات نمایندگان انتخاب می شود اما 

12. ماده 63 قانون بخش تعاونی



آنچه که اهمیت دارد وجود شورایی به نام شورای عالی نظارت است که به عنوان عالی ترین رکن 
داخلی و باالتر از هیات نمایندگان تشکیل می گردد و اعضای آن عبارتند از 7عضو که 4 نفرآن ها  
نماینده دولت و 3 نفر نماینده اتاق ایران هستند. نمایندگان دولت عبارتند از : وزیر صمت، 
وزیراقتصاد، وزیر کشاورزی و رییس موسسه استاندارد. نمایندگان اتاق ایران عبارتند از: رییس و 
دو نایب رییس اتاق ایران.13 این شورا به جز اختیارات حسابرسی که مربوط به واحد حسابرسی 
است، تمام اختیارات هیات بازرسی در اتاق تعاون و عالوه بر آن سیاستگذاری اتاق ها و تصویب 
نهایی آیین نامه های مصوب مجمع و چندین اختیار دیگر را نیز دارد که به قوت نظارت آن کمک 
می کند. بنابراین بخش دیگری از ضعف نظارتی دولت در اتاق های تعاون به اختیارات مضیق 

هیات بازرسی مربوط می شود.
راهکار: ایجاد رکن شورای عالی نظارت برای اتاق های تعاون که مشابه اتاق های بازرگانی 

عالی ترین رکن محسوب گردد وگزارش های هیات بازرسی به این رکن ارائه گردد.

محور دوم: نظارت بر انتخابات

1- چالش عدم قابلیت اعتراض از آرا انجمن مرکزی

توضیح: بر اساس قوانین و مقررات اتاق های بازرگانی آرای انجمن مرکزی در شورای عالی 
نظارت قابل اعتراض است14 اما در قوانین و مقررات اتاق های تعاون، آرای انجمن مرکزی در 

هیات بازرسی اتاق تعاون ایران قابل اعتراض نیست.
راهکار: با تشکیل شورای عالی نظارت در اتاق های تعاون، آرای انجمن نظارت مرکزی در 

این شورا قابل اعتراض می باشد.

محور سوم: مراکز داوری

1-چالش اختیارات دیوان داوری

توضیح و مقایسه: در مورد دیوان داوری چالشی که وجود دارد تعداد کم اعضا و اختیارات 
بسیار محدود آنان در مقایسه با دیوان داوری اتاق بازرگانی است. دیوان داوری اتاق بازرگانی با 
15 عضو وظایف نظارتی مختلفی را به عهده دارد مثل ارائه نظر مشورتی به دبیر در خصوص 
جرح و تعویض داور، بررسی پیش نویس همه آرای داوران و ارائه نظر الزامی در خصوص امور 

13. ماده 8 قانون اتاق های بازرگانی
14. بند 9 ماده 5 آیین نامه تشكیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان
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شکلی و ارائه نظر مشورتی در مورد امور ماهوی آرا و ...15 درحالی که مرکز داوری اتاق تعاون 
با 5 عضو تنها در شرایطی که به رای اعتراض شده باشد و رای نیز هنوز به اجرا در نیامده باشد 

صالحیت رسیدگی به رای و ارائه نظر مشورتی دارد.16
راهکار: تشکیالت دیوان داوری و حیطه اختیارات آن در مرکز داوری اتاق بازرگانی دقیق تر 
و کارامد تر است و از انجایی مراکز داوری علی القاعده باید از ساختار و تشکیالت واحدی 
پیروی کنند پیشنهاد می شود دیوان داوری در مرکز داوری اتاق تعاون کامال شبیه به دیوان داوری 

مرکز داوری اتاق بازرگانی تدوین گردد.

2- چالش شیوه انتخاب داوران

توضیح: در قوانین و مقررات مرکز داوری اتاق بازرگانی آمده است که داوران پس از احراز 
شرایط به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیات مدیره انتخاب می شوند17 درحالی که در قوانین و 
مقررات مرکز داوری اتاق های تعاون تصریحی در مورد فرایند انتخاب وجود ندارد. در نتیجه این 

عدم شفافیت امکان شکل گیری رانت و فساد در خصوص انتخاب داوران وجود دارد.
راهکار: شیوه انتخاب داوران پس از احراز شرایط در آیین نامه مرکز داوری اتاق تعاون 

تصریح شود.

3-چالش مربوط به هزینه های داوری

توضیح: در مقررات مرکز داوری اتاق تعاون آمده است: حق الزحمه داوران به پیشنهاد هیات 
مدیره مرکز داوری است.18 در جای دیگری آمده است هزینه درخواست داوری در مراکز داوری 
اتاق های تعاون، طبق تعرفه ای است که هر ساله از طرف مرکز داوری اتاق تعاون ایران تعیین و 
به مراکز اعالم می گردد.19 در حالی که ماده 19 دستورالعمل رییس قوه قضاییه بیان می دارد: حق 
 الزحمه داوران و نهادهای داوری براساس آیین نامه موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی 
است.20 مقررات دیوان داوری اتاق بازرگانی به این نکته توجه داشته است و بیان نموده که تهیه 

15. ماده 25 آیین نامه داخلی مركز داوری اتاق ایران در مورد تشكیالت و نحوه ارائه خدمات
16. ماده 111 آیین نامه داوری مركز داوری اتاق تعاون ایران

17. ماده 8 قانون اساسنامه داوری اتاق ایران
18. بند 12 ماده 15 آیین نامه داوری اتاق تعاون ایران

19. تبصره 1 بند 3 ماده112 آیین نامه داوری اتاق تعاون ایران
20. ماده 19 دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در مورد ساماندهی حل و فصل اختالفات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری 
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و پیشنهاد آیین نامه داخلی مرکز در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری )به استثنا تعرفه 
های داوری( و امور مالی و استخدامی به منظور تصویب هیات نمایندگان با هیات مدیره مرکز 
است. تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.21 درنتیجه تعیین 
هزینه های داوری به عهده مرکز است و حق الزحمه داوران برابر آیین نامه موضوع ماده 498 

قانون آیین دادرسی مدنی. 
راهکار: مکاتبه با اتاق تعاون ایران و تقاضای مطابقت آیین نامه مرکز داوری با دستورالعمل 

رئیس قوه قضاییه.

4-چالش مربوط به شرایط داوران

توضیح: در مقررات مرکز داوری اتاق تعاون آمده است که داوران منتخب مراکز داوری 
می بایست از میان متخصصان ویا کارشناسان حقوقی و آشنا به امور تعاون یا کارشناسانی که 
دارای تجربه کافی در امر تعاون بوده و تسلط الزم نسبت به قوانین و مقررات عمومی کشور 
داشته باشند با اولویت قضات بازنشسته دادگستری و وکالی دادگستری انتخاب شوند.22 همچنین 
جذب و گزینش داوران به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات رییسه مرکز خواهد 
رسید.23 اما به نظر می رسد این آیین نامه هنوز به تصویب نرسیده است در مقایسه با همین 
امر مقررات مرکز داوری اتاق بازرگانی بیان می کند درخواست کنندگان پذیرش در فهرست 
داوران باید دارای تخصص در حوزه داوری با حوزه های مرتبط (مانند بازرگانی، مالی، صنعتی، 

کشاورزی،....( تجربه، حسن شهرت و شرایط ذیل باشند:
1- حداقل 30 سال سن؛�
2-تحصیالت دانشگاهی )حداقل کارشناسی حقوق(؛�
3-حداقل 2 سال تجربه در زمینه تخصصی در حوزه داوری پس از فارغ التحصیل شدن از �

مراکز آموزش عالی؛
4-کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز به شرح جدول ارزیابی پیوست مشروط به این که �

حداقل امتیاز 25 امتیاز آن از بخش الف تحت عنوان تجربیات و سوابق کاری کسب شده 
باشد؛

21. ماده 6 اساسنامه مركز داوری اتاق ایران
22. ماده 18 آیین نامه داوری مركز داوری اتاق تعاون ایران

23. تبصره 2 ماده 10 آیین نامه داوری مركز داوری اتاق تعاون ایران
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5- عدم سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر24.�
بنابراین مشاهده می شود که مرکز داوری اتاق بازرگانی به نسبت شرایط دقیق تر و مشخص تری 
را برای داوران در نظر گرفته که این جزئیات در مقررات مرکز داوری اتاق تعاون مشاهده 
نمی شود و معلوم نیست داوران مشخصا چه شرایطی را باید دارا باشند. ابهام و عدم شفافیت در 

شرایط دقیق داوران راه را برای نفوذ مدیران و فساد می گشاید.
راهکار: شرایط داوران همانند مقررات اتاق بازرگانی به طور کامل، دقیق و شفاف بیان گردد.

5-چالش مربوط به نظارت داخلی بر آراء

توضیح: نظارت داخلی بر رای داوران در مراکز داوری)تعاون و بازرگانی( از طریق دیوان 
داوری صورت می گیرد اما این نظارت به جهت اختیارات محدود دیوان در مرکز داوری اتاق 
تعاون بسیار ضعیف و سست است به طوری که تنها در شرایط حد فاصل بین صدور رای و 
اجرای آن، به شرطی که به رای اعتراض گردد دیوان صالحیت رسیدگی به رای را دارد و در 
نهایت نیز تنها نظری مشورتی در خصوص ماهیت رای ارائه می دهد25 درحالی که دیوان داوری 
اتاق های بازرگانی از قدرت و اختیارات وسیع تری برخوردار است به طور مثال داور باید قبل از 
امضای رای پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید. دیوان داوری در خصوص 
ماهیت نظر مشورتی و درخصوص نکات شکلی نظر الزامی صادر می کند که داوران موظف به 

رعایت آن هستند.26
راهکار: ساختار و وظایف دیوان مرکز داوری اتاق تعاون عینا مشابه دیوان مرکز داوری اتاق 

های بازرگانی در نظر گرفته شود.

جمعبندی

در پایان باید گفت در مواجهه با بسیاری از این چالش ها، قوانین و مقررات اتاق بازرگانی 
از قوت بیشتری برخوردار است نظیر مسأله حد نصاب برای تشکیل اتاق ها، تنوع گرایش ها در 
هیأت نمایندگان، تعادل حق رای از طریق تعدد نمایندگان، نظارت قوی تر دولت و مسائل مربوط 
به مرکز داوری و... . اما در برخی موارد دیگر، قوانین و مقررات اتاق های تعاون نسبت به قوانین 

24. ماده 4 دستورالعمل ضوابط و نحوه پذیرش در فهرست داوران
25. ماده 110 آیین نامه داوری مركز داوری اتاق تعاون ایران
26. ماده 53 قواعد و آیین داوری مركز داوری اتاق بازرگانی



اتاق بازرگانی محکم تر و قابل دفاع تر است مانند شرایط اختصاصی هیأت رئیسه که در قوانین و 
مقررات اتاق تعاون ذکر شده اما مشابه آن در قوانین و مقررات اتاق های بازرگانی وجود ندارد. در 
پاره ای موارد نیز هردو بخش از مقررات مشابهی برخوردارند نظیر تنوع گرایش ها در میان اعضای 
هیات مدیره که مقررات هر دو بخش چنین تنوعی را ضروری نمی داند و نیز مانند امکان انتخاب 
متوالی اعضای هیأت رئیسه که در هر دو بخش چنین امکانی وجود دارد. در خصوص این موارد 
با وجود آنکه از طرف کارشناسان معاونت امور تعاون تحت عنوان چالش شناسایی شده اند اما 
پس از بررسی، مقایسه و تحلیل به این نتیجه رسیدیم که تغییر و اصالح آن ها از پشتوانه منطقی 

محکمی برخوردار نیست.  
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