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گاهی داور ،شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور
انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می نمایند و گاهی به صورت شخصیت
حقوقی است یعنی شرکت یا موسسه ای را به عنوان داور تعیین می نمایند.
نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب داور در
هر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی
پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است .محاسن ارجاع امر به داوری،
انتخاب شیوه ای برای حل و فصل اختالفات مالی ،شرا کتی و قراردادی به
صورت کم هزینه تر از طرح دعوی در محا کم ذیصالح قضایی است ضمن
اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نبوده و از
طرفی از اطاله دادرسی جلوگیری می شود.

دکتر ربیعا اسکینی

دکتر میترا ضرابی

دکتر مهدی یوسفی صادقلو

دکتر احمد یوسفی صادقلو

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل دعاوی حقوقی تجاری بینالمللی

▪دارای دانشنامه دکتری حقوق خصوصی

▪وکیل دعاوی حقوقی تجاری بینالمللی

▪دارای دانشنامه دکتری حقوق تجارت از دانشگاه پاریس

▪عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسالمی

▪دارای دانشنامه دکتری حقوق تجارت از دانشگاه پاریس

▪دارای دانشنامه دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه دولتی
لیموژفرانسه

▪مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی

▪عضو سابق هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز

▪مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی

▪قاضی پیشین دادگستری

▪دادیار سابق انتظامی کانون وکالی دادگستری مرکز

▪قاضی پیشین دادگستری

▪استاد دانشگاه تهران

▪عضو کارگروه حقوق زنان و خانواده کانون وکالی دادگستری مرکز

▪استاد دانشگاه تهران

▪مترجم رسمی زبان فرانسه نزد دادگاه تجدیدنظر ورسای

▪عضو کمیسون حقوقی کانون وکالی دادگستری مرکز

▪مترجم رسمی زبان فرانسه نزد دادگاه تجدیدنظر ورسای

▪مؤلف کتب ارزنده حقوق تجارت و حقوق تجارت
بینالملل

▪مشاور حقوقی شرکت تعاونی صدا و سیما
ّ
▪مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

▪مؤلف کتب ارزنده حقوق تجارت و حقوق تجارت بینالملل

▪مسلطبهپنجزبانخارجی(انگلیسی،فرانسه،آلمانی،عربیوترکی)
▪مؤلف بیش از ده کتاب در حوزه حقوق مدنی و متون تخصصی
حقوقی

▪دارای دانشنامه دکتری افتخاری حقوق ورزشی از روسیه
▪استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران
▪عضو داوران اتاق بازرگانی ایران
▪دارای مــدرک داوری و میانجیگــری از دانشــگاه باغچــه
شــهیر ترکیه

نمونه شرط داوری در قراردادها
کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از جمله مذا کرات
مقدماتی ،انعقاد ،اعتبار ،فسخ ،نقض ،تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن
به « موسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار » ارجاع می شود که بر
طبق قواعد و آیین داوری آن موسسه با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت
دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه داوری) بصورت قطعی و الزم االجراء
حل و فصل گردد .داور (ان) عالوه بر مقررات حا کم ،عرف تجاری ذیربط
را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از
قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطالن ،فسخ ،انفساخ و دیگر أسباب
انحالل قرارداد اصلی معتبر و الزم االجراء میباشد

دکتر حسین رحیمی خجسته

دکتر غالمرضا موحدیان

دکتر مصطفی السان

حامده اخوان هزاوه

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪دارای دانشنامه دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید
بهشتی

▪قاضی پیشین مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

▪دارای دانشنامه دکتری حقوقی خصوصی از دانشگاه شهید
بهشتی

▪پژوهشگر دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه
آزاد اسالمی

▪مدیر کل آموزش کارکنان اداری و مردمی معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه

▪مدرس مقاطع مختلف رشته حقوق در دانشگاههای تربیت
معلم و شهید بهشتی

▪عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و أوراق بهادار

▪استادیار دانشگاه با سابقه  18سال تدریس حقوق مدنی و
تجارت
▪متخصص در زمینه حقوق شرکتهای تجاری ،امور سهام و
مجامع ،ورشکستگی،
▪اسناد تجاری ،قراردادهای مشارکت ،پیمانکاری و تجاری،
وقف و ...
▪مؤلف کتب آموزشی حقوق مدنی و حقوق تجارت
▪مترجم کتاب GCSE LAW

▪دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

▪مدیرکل آموزش قضات قوه قضاییه
▪همکاری در تألیف بیش از  15کتاب منتشره توسط معاونت
آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
▪مؤلف کتاب آیين دادرسی و اجرای احكام مدنی ويژه
كارآموزان قضایی
▪مؤلف کتاب حقوق کار علمی  -کاربردی

▪مؤلف بیش از ده کتاب در حوزه حقوق بیمه ،حقوق
بانکی ،حقوق تجارت الکترونیکی،
▪حقوق فضای مجازی و ...
▪تألیف بیش از  60مقاله در نشریات مختلف حقوقی
▪پژوهشگر نمونه دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی در
سال ۱۳۹۲
▪دریافت جایزه کتاب برتر سال  ۱۳۹۱در زمینه بانکداری
متعارف برای کتاب «حقوق پرداختهای بانکی»

▪مدرس دانشگاه و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
علوم و تحقیقات استان مرکزی
▪عضو کمیته تنقیح مقررات بازار سرمایه
▪مدیر حقوقی شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس
▪معاون و مشاور حقوقی شرکت دیجی کاال
▪مؤلف کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه
▪ترجمه کتاب حقوق و اقتصاد و دریافت جایزه بهترین ترجمه
▪مؤلــف مقالــه ماهیــت و قواعد حقوقی توثیق ســهام در
فصلنامه بورس

نمونه شرط داوری جهت درج در اساسنامۀ شرکت ها و مؤسسات
کلیه اختالفات و دعاوی شرکت/مؤسسه ،شرکاء ،هیأتمدیره ،مدیرعامل،
بازرسان و مدیر تصفیه که ناشی از این اساسنامه یا مرتبط با آن باشد از جمله
انحالل شرکت ،بطالن شرکت و عملیات یا تصمیمات ارکان آن و همچنین کلیه
متفرعات آن ،به «موسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار» ارجاع
می شود که بر طبق قواعد و آیین داوری آن موسسه با رأی یک یا سه داور
(برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه داوری) به صورت
قطعی و الزم االجراء حل و فصل گردد .داور(ان) عالوه بر مقررات حا کم ،عرف
تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود .شرط داوری مستقل از
اساسنامه است و حتی در صورت بطالن ،انحالل یا ورشکستگی شرکت ،معتبر
و الزماالجراء می باشد.

ابوالفضل غالمی

عباس ابری اوغانی

توحید ا کبرزاده

آرش کیخسروی

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪ وکیل پایه یک دادگستری

▪وکیل پایه یک دادگستری

▪دارای دانشنامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از
دانشگاه آزاد تهران

▪دارای دانشنامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه
دولتی قم

▪دارای دانشنامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
دانشگاه شهید بهشتی

▪مشاور حقوقی شرکتهای یادمان سازه  ،الستیک و روغن
استان تهران

▪دارای گواهی دوره های تخصصی داوری از کانون وکالی
دادگستری  ،مرکز داوری اتاق بازرگانی  ،انجمن ملی لیزینگ

▪دارای گواهی دوره های تخصصی داوری ازمرکز داوری اتاق
بازرگانی

▪وکیل و مشاور حقوقی بانک صادرات

▪طی دوره آموزشی دادگاه حکمیت ورزشی از موسسه
مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

▪وکیل و مشاور حقوقی شرکتهای نفت ایرانول  ،نفت
پاسارگاد  ،احیا سپاهان  ،بوتان

▪داوراتاق بازرگانی و مرکز داوری کانون وکالی دادگستری مرکز

▪مدیر حقوقی شرکت لیزینگ ماشین آالت بانک پاسارگاد

▪وکیل بانکهای صادرات  ،سینا  ،اقتصاد نوین و پارسیان
▪مشاور حقوقی شرکتهای لیزینگ پارسیان  ،لیزینگ
تجهیزات پاسارگاد
▪نماینده حقوقی کانون وکال در هیأت حل اختالف مالیاتی
شهر تهران

▪متخصص در امور داوری و میانجیگری
▪پژوهشگر حوزه های تخصصی حقوق رسانه و حقوق بیمه

 خیابان فکوریان،  دروس،  محله قلهک، تهران
342  ساختمان، خیابان کالهدوز
021 22565514
www.dadarlawfirm.com
dadar.lawfirm@gmail.com

Designed by: jafar_ganji@yahoo

dadarlawfirm

