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 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 )داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی(

 

 رد ها تصميم از یك قسم هر از حقوقی و حقيقی اشخاص شكایت مورد در تصميم اتخاذ و اظهارنظر رسيدگی، - 02 ماده

 امضای به و شود می قيد سهام واگذاری تنظيمی قراردادهای در موضوع این و است داوری هيأت صالحيت در امرواگذاری

 . رسد می قرارداد طرفين

 

 : است زیر شرح به نفر هفت از مرکب قانون این 02 ماده موضوع داوری هيأت - 08 ماده

 دارائـی، و ـادیاقتص امـور وزیـر مشتـرك پيشنهـاد بـه حقـوقی، و فنی بازرگانی، مالی، اقتصادی، امور متخصصان از نفر پنج -8

 . سال شش مدت برای وزیران هيأت تصویب و بودجه و برنامه سازمان رئيس و وزیردادگستری

 تعاون اتاق رئيس -0

 ذاری،واگ به مربوط اختالفات و شكایات مورد در هيأت این ایران اسالمی جمهوری معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئيس -3

 که تاس ای نامه آئين براساس آن تصميم اتخاذ چگونگی و هيأت جلسات تشكيل نحوه. کرد خواهد گيری تصميم و رسيدگـی

 .رسيد خواهد وزیران هيأت تصویب به

 

 اکثریت رأی با آن های تصميم و یافت خواهد رسميت اعضاء از نفر پنج حداقل حضور با داوری هيأت جلسات - 00 ماده

 (.برسد امضاء به و قيد مجلس صورت در باید نيز نظراقليت) است قانونی اعتبار دارای جلسه حاضردر اعضای

 

 و مذکور مدت طی چنانچه و االجراست الزم و قطعی طرفين بـه ابـالغ تـاریخ از روز ده از پـس داوری هيـأت رأی - 03 ماده

 اشتهد اعتراض صادره رأی به نسبت طرفين از یكی تأخير برای موجه عذر وجود صورت در صرفاً مذکور مدت انقضاء از پس
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 توسط که خاصی شعبه.  نماید تقدیم دارد را دعوا اصل به رسيدگی صالحيت که دادگاهی به کتباً خودرا اعتراض باید باشد

  و طعیق صادره رأی.  نماید می صادر مقتضی رأی و رسيدگی اعتراض به نوبت از خارج شد خواهد تعيين قضایيه قوه رئيس

 .االجراست الزم


