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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون حكميت مصوب ليله 29 اسفند ماه 1306 شمسي1

ماده 1- هرگاه در دعاوي حقوقي یکي از متداعیین محکمه صلح بدایت و 
تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوي به طریق َحَکمّیت انجام گیرد، محکمه 
رفتار  تکلیف و مطابق مواد ذیل  تقاضا  این  با  به موافقت  را  طرف دیگر دعوي 
اول  جلسۀ  آخر  تا  َحَکمّیت  َحَکمّیت  تقاضاي  که  این  بر  مشروط  کرد؛  خواهد 

محاکمه به عمل آمده و دعوي در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.
ماده 2- هرگاه تقاضاي حکمیت از طرف مدعي بشود و مدعي علیه در موعد 
مقرره تعیین حکم ننماید محکمه از طرف ممتنع، َحَکِم و  همچنین َحَکم ثالث 
را به قرعه مطابق ماده 4 تعیین خواهد کرد. هرگاه تقاضاي َحَکمّیت از طرف 
مدعي علیه بشود و مدعي امتناع نماید دعوي توقیف، و چنان که تا دو ماه مدعي 
َحَکِم خود را معین ننماید محکمه قرار رد عرض حال2 را صادر خواهد نمود و این 

قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
کتبي  جواب  اولین  وصول  از  بعد  عادي  محاکمات  در  محکمه   -3 ماده 
مدعي علیه و در محاکمات اختصاري بعد از استماع جواب مدعي علیه در  اولین 
جلسه قرار َحَکمّیت صادر خواهد کرد ولي قبل از صدور قرار َحَکمّیت باید به 
ایرادات مدعي علیه رسیدگي کرده، قرار رد یا قبول ایراد را بدهد. این قرار قابل 

استیناف و تمیز است.
 هرگاه پس از رأي محاکم عالي یا به واسطه انقضاء مدت استیناف و تمیز، 
قابل استماع بودن دعوي و صالحیت محکمه و متداعیین محرز شد محکمه قرار 

ارجاع َحَکمّیت خواهد داد. این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده 4- ممکن است طرفین یک نفر را به تراضي براي َحَکمّیت انتخاب کنند 
و ممکن است هر کدام یک َحَکمْ معین کرده و َحَکمْ ثالث را به تراضي تعیین 
نمایند. هرگاه در تعیین َحَکمْ ثالث تراضي نشود محکمه در جلسه اي که براي 

1- مطابق ماده 5۲9 قانون آیین دادرسی 1318 نسخ گردیده است.
۲- عرض حال: عریضه، شکایت



7قانون حکمیت مصوب 1306

نامه مقرر داشته با حضور متداعیین از بین عده اي از  تعیین َحَکمْ و تنظیم َحَکمْ
اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوي بصیر1 

و خبیر2 بداند َحَکمِ ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.
 تبصره- صورت اسامي اشخاصي که به قرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل 

از جلسه باید به طرفین داده شود.
از  باید  نیز  آنها  ثالث شوند و خود  َحَکِم  ماده 5- اشخاص ذیل نمي توانند 

قبول َحَکمّیت امتناع نمایند مگر به تراضي طرفین:
الف- کسي که در دعوي مطروحه ذي نفع باشد.

ب- کسي که شخصاً یا زوجه اش با یکي از متداعیین قرابت نسبي یا سببي 
تا درجه سوم دارد.

ج- کسي که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکي از متداعیین است یا یکي از 
متداعیین مباشر امور او است.

د- کسي که خود یا زوجه اش وارث یکي از متداعیین است.
ه- کسي که با یکي از متداعیین یا اشخاصي که با نها قرابت سببي یا نسبي 

تا درجه سوم دارد محاکمه جنایي یا جنحه داشته یا دارد.
و- کسي که مابین او یا زوجه او یا اقرباي نسبِي او تا درجه سوم و یکي از 

متداعیین یا زوجه او یا اقرباي نسبي تا درجه سوم دعواي حقوقي مطرح است.
 تبصره- امتناع فوق الذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف َحَکْم قبل از 
قبول َحَکمّیت و از طرف متداعیین قبل از قرعه به عمل آید مگر این که علت رد 

و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأي َحَکمّیت ایجاد گردد.
ماده 6- کساني به وسیله قرعه مي توانند َحِکْم شوند که سن آنها بالغ به سي 
سال شمسي شده، در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد 
آنها متفق نباشند. قضات و اعضاء پارکه نمي توانند در حوزه مأموریت خود قبول 

َحَکمّیت نمایند مگر به تراضي طرفین.
 محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصي که به عنوان جنحه و جنایت در 

1- بصیر: خبره، آگاه،  واقف
۲- خبیر: واقف، مطلّع
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تحت تعقیب هستند نمي توانند مطلقاً به َحَکمّیت معین شوند.
ماده 7- پس از تعیین َحَکْم، محکمه قرارنامه َحَکمَیّت را تنظیم کرده و فوراً 
به امضاي طرفین دعوي و منتها در ظرف سه روز به امضاي َحَکمْ ها مي رساند 
هر گاه یک یا چند نفر از َحَکمْ ها از قبول َحَکمّیت استنکاف نمایند در ظرف سه 
روز پس از استنکاف به جاي مستنکف مطابق ماده هشتم تعیین َحَکْم خواهد 
شد. پس از قبول َحَکمّیت، َحَکمْ ها یک نفر از بین خود معین خواهند کرد که 

محکمه، سواِد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد.
فرستاده  او  پیش  اسناد  و  اوراق  سواِد  باشد  نفر  یک  َحَکْم  که  صورتي   در 

مي شود. در قرارنامه َحَکمّیت نکات ذیل قید مي شود:
الف - اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و َحَکْم.

ب - میزان مدعي به ترتیبي که در مواد راجع به عرض حال مقرر است.
ج - مدت َحَکمّیت.

 مدت َحَکمّیت را که کمتر از سه و بیش از سي روز نخواهد شد محکمه معین 
مي نماید و ابتداي آن از روزي است که تمام َحَکمْ ها کتباً َحَکمّیت را قبول نموده اند. 
 محکمه مي تواند مدت َحَکمّیت را به تقاضاي اکثریت  َحَکمْ ها یک مرتبه و به 
تراضي طرفین دعوي هر چند بار که تقاضا نمایند تجدید کند.  کسي که قبول 
َحَکمّیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأي بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده 

سال در هیچ قضیه نمي تواند َحَکْم شود مگر به تراضي طرفین.
ماده 8- در صورتي که یکي از َحَکمْ ها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از 

حضور نماید یا اصاًل سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتار  خواهد شد:
الف -  هر گاه َحَکِم مشترك حاضر نشود دو َحَکِم دیگر رسیدگي کرده رأي خود 
را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و االّ محکمه به تقاضاي یکي از 

متداعیین بر طبق ماده چهارم، َحَکِم مشترك دیگري تعیین مي نماید.
ب -  در صورت عدم حضور َحَکِم مختِص یکي از متداعیین، َحَکِم  مشترك 

فوراً توسط محکمه کتباً تعیین َحَکِم دیگري را از طرف، تقاضا خواهد  کرد.
 چنانچه از تاریخ ابالغ تقاضاي مزبور تا پنج روزَحَکِم جدید حاضر نشود َحَکِم 
مشترك و َحَکِم مختص دیگري رسیدگي نموده رأي خواهند داد و در  صورت 
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عدم توافق محکمه بر ماده چهارم، َحَکِم مختص را به قرعه معین خواهد کرد.
حقوقي  محاکمات  اصول  قانون  مقررات  تابع  ُحَکْم  و  رسیدگي  در  َحَکمْ ها 

نیستند ولي باید مخالفت با قوانین و شرایط قرارداد َحَکمّیت ننمایند.
 متداعیین، اسناد و مدارك و لوایح خود را به َحَکمْ ها داده و َحَکمْ ها مي توانند از 
آنها توضیحات شفاهي بخواهند. در رأي َحَکْم باید اسم و شهرت متداعیین و َحَکْم 

و موضوع منازعه اسناد و مدارك و دالیل رأي تصریح شود.
 هر گاه پس از ختم رسیدگي دو نفر از َحَکمْ ها در رأي توافق نموده و َحَکِم 
دیگر از امضاي رأي امتناع نماید سایرین امضاء نموده و این امتناع را در ُحَکمْ ها 
قید مي نمایند. ُحْکْمی که به امضاي اکثریت َحَکمْ ها رسیده است آن اعتبار را 

دارد که به امضاي تمام َحَکمْ ها رسیده باشد.
محکمه  ای که قرار َحَکمّیت داده مطابق رأي َحَکْم ورقه اجرائیه صادر خواهد 

کرد.
ماده 9- از ُحْکِم َحَکِم غیرمنفرد، ده روز پس از ابالغ مي توان تقاضاي تجدید 
نظر کرد مگر این که در قرارداد َحَکمُیت به تراضي این حق را اسقاط نموده باشند.

 هیئت تجدیدنظر تشکیل مي شود از دو َحَکِم مختص سابق، به انضمام سه نفر 
از اشخاصي که یا به تراضي یا به طریق ذیل معین مي شوند.

بصیر  را  آنها  به سنخ دعوا  اشخاصي که نسبت  از  نفر  بین شش  از   محکمه 
مي داند و طرفین دعوا در رد آنها اتفاق مي نمایند سه نفر را به قرعه معین مي کند 

ُحْکِم هیئت ِ تجدیدنظر قطعي است.
 تبصره 1- در دعاوي ای که مدعي به، بیش از ده هزار تومان است به جاي 
تجدیدنظر فوق مستأنف1 به شرط دادن ودیعه ) صدي چهار محکوم به( مي تواند 
تقاضا کند که محکمه استیناف صالحیتدار در رأي َحَکمْ های بدوي تجدیدنظر 
نماید. ُحکِم استیناف در صورتي که رأي َحَکْم را تأیید کند قابل  تمیز نیست و این 

استیناف مانع از تأدیۀ حق الزحمۀ َحَکمْ های بدوي نخواهد بود.

1- مُستأنِف: تجدیدنظرخواه، کسي که از حکم محکه  ابتدایي به دادگاه پژوهشي شکایت مي کند.
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 تبصره 2- راجع به ودیعۀ موافِق ماده 498 قانون اصول محاکمات حقوقي 
رفتار خواهد شد.

ماده 10- در موارد ذیل َحَکمّیت مرفوع1 مي شود:
الف - در صورت تراضي طرفین که باید کتباً به محکمه ابالغ شود.

ب - در صورت فوت یا جنون یکي از متداعیین.
ج - اگر در حین رسیدگي کشف اوضاع و احوالي شود که مربوط به جنحه 
و جنایت و در ُحْکِم َحَکْم نافذ و مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقي از  جزایي 

ممکن نشود.
ماده 11- َحَکمْ ها مکلف هستند رأي خود را در مدت َحَکمّیت بدهند و در 
صورتي که رأي َحَکْم پس از انقضاي مدت َحَکمّیت صادر شده باشد  محکمه به 

تقاضاي یکي از متداعیین آن را فسخ مي نماید.
 در موارد ذیل رأي َحَکْم باطل و از درجۀ اعتبار ساقط است:

 الف -  در صورتي که َحَکمْ ها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبي 
که موضوع َحَکمّیت نبوده ُحْکْم داده باشند.

ب -  وقتي که بر خالف سند رسمي ُحْکْم شده باشد.
ج -  وقتي که طرفین، به اتفاق، ُحْکِم َحَکْم را رد نمایند.

ماده 12- حق الزحمه هر یک نفر َحَکِم بدوي ربع عشر2 مدعي به است که 
را  تقسیم  رأي خود  در  َحَکْم  که  این  مگر  داد  بالسویه خواهند  دعوي  طرفین 
که  مشترك  َحَکمْ های  حق الزحـمۀ  بدهد.  قرار  دیگر  طریق  به  متداعیین  بین 
براي تجدید نظر تعیین مي شوند سه ربع عشر مدعي به است که فقط کسي که 
از رسیدگي  تقاضاي تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت. حق الزحـمه پس 
و محکمۀ  پرداخته مي شود   تجدیدنظر  تقاضاي  در صورت  رأي  قطعي  شدن  و 

مربوطه، مسئول وصول و ایصال3 آن خواهد بود.
 تبصره- مخارج عدلیه بیش از آن چه در وقت تقدیم عرض حال داده مي شود 

1- مرفوع شدن: از بین رفتن، نابود شدن
۲- ُعشر: یک دهم

3- ایصال: رساندن، ملحق کردن، وصل کردن
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نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایي، حق اجراء دو عشر عشریه است.
ماده 13- در صورت تراضي طرفین در هر مرحله از مراحل دعوي مي توان 
به َحَکمّیت رجوع کرد و در این صورت ُحْکِم َحَکْم قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ماده 14- هر گاه در محکمۀ انتظامي معلوم شد که معرفي محکمه اشخاص 
را به جهت َحَکِم مشترك کاًل یا بعضاً طبیعي نبوده بلکه مستقیم یا غیرمستقیم 
مبني بر تباني و مذاکرات سابقي بوده، حاکِم محکمه محکوم به انفصاِل ابدي 

خواهد شد.
ماده 15- نسبت به دعاوي حقوقي که فعاًل در مراحل بدوي مطرح است هر 
گاه یکي از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضاي َحَکمّیت 

نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 16- مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقي ملغي است.

به موقع اجراء گذاشته شده و وزارت  از تصویب  قانون پس  این  ماده 17- 
عدلیه مأمور اجراي آن است.

]امضاء[
  این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسۀ لیلۀ بیست و نهم اسفند 

ماه یک هزار و سیصد و شش شمسي به تصویب مجلس شوراي ملّي رسید.
 رئیس مجلس شوراي ملّي - حسین پیرنیا 
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قانون داوري تجاري بين المللی مصوب 1376/6/26

فصل اول: مقررات عمومي
ماده 1- تعاریف و قواعد تفسیر 

تعریف اصطالحاتي که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل مي باشد:
الف- »داوري« عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه 

به وسیله شخص یا اشخاص حقیقي یا حقوقي مرضي الطرفین و یا انتصابي.
انعقاد  زمان  در  طرفین  از  یکي  اینکه  از  عبارتست  بین المللي  داوري  ب- 

موافقتنامه داوري به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
یا  به موجب آن تمام  توافقي است بین طرفین که  ج- »موافقتنامه داوري« 
بعضي از اختالفاتي که در مورد یک یا چند رابطه حقوقي معین اعم از قراردادي 
یا غیرقراردادي به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوري ارجاع مي شود. 
موافقتنامه داوري ممکن است به صورت شرط داوري در قرارداد و یا به صورت 

قرارداد جداگانه باشد.
د- »داور« اعم از داور واحد و یا هیئت داوران است.

قضایي  تشکیالت  دادگاه هاي  از  یکي  قانون  این  در  »دادگاه«  از  منظور  ه- 
جمهوري اسالمي ایران مي باشد.

و- در هر موردي که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقي که 
بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در آن 

توافق نیز خواهد بود.
ماده 2- قلمرو اجرا  

کاال  خریدوفروش  از  اعم  بین المللي  تجاري  روابط  در  اختالفات  داوري   -1
سرمایه گذاري،  مشاوره اي،  خدمات  مالي،  امور  بیمه،  حمل ونقل،  خدمات،  و 
همکاري هاي فني، نمایندگي، حق العمل  کاري، پیمانکاري و فعالیت هاي مشابه 

مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
اختالفات  داوري  مي توانند  دارند  دعوا  اقامه  اهلیت  که  اشخاصي  کلیه   -2
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تجاري بین المللي خود را اعم از اینکه در مراجع قضایي طرح شده یا نشده باشد 
و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضي، طبق مقررات این قانون به 

داوري ارجاع کنند.
ماده 3- ابالغ اوراق و اخطاریه ها 

در صورتي که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابالغ اوراق مربوط به داوري 
توافقي صورت نگرفته باشد، به یکي از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف- در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابالغ مطابق مقررات سازمان مزبور 
خواهد بود.

ب- داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابالغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق 
داوري را براي طرفین ارسال دارد.

ج- متقاضي داوري مي تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طریق نامه 
سفارشي دو قبضه، پیام تصویري، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن براي 

طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابالغ شده محسوب مي شود که:
1- وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي کرده باشد.
3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

ماده 4- شروع جریان داوري
الف- داوري از زماني شروع مي شود که درخواست داوري بر اساس مفاد ماده 
)3( این قانون به خوانده داوري ابالغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگري 

توافق کرده باشند.
ب- جز در مواردي که ترتیب دیگري بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست 

داوري باید حاوي نکات ذیل باشد:
1- درخواست ارجاع اختالف به داوري.

2- نام و نشاني طرفین.
3- بیان ادعا و خواسته آن.

4- شرط داوري و یا موافقتنامه داوري.
و  داوران  تعداد  مورد  در  اطالعاتي  حاوي  است  ممکن  داوري  درخواست 
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چگونگي انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع 
به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعي که موجب بروز اختالف شده است، باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد 
در صورتي که هریک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این 
قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ایراد خود 
را فوراً و یا در مهلتي که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقي 

خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
ماده 6- مرجع نظارتي

1- انجام وظایف مندرج در ماده )9(، بندهاي )3( و )4( ماده )11( بند )3( 
ماده )13(، بند )1( ماده )14(، بند )3( ماده )16(، ماده )33( و ماده )35( به 
عهده دادگاه عمومي واقع در مرکز استاني است که مقر داوري در آن قرار دارد، 

و تا زماني که مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران است. 
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعي و غیرقابل اعتراض است.

2- در داوري هاي سازماني انجام وظایف مندرج در بندهاي )2( و )3( ماده 
)11( بند )3( ماده )13( و بند )1( ماده )14( به عهده سازمان داوري مربوط 

است.

فصل دوم: موافقتنامه داوري
ماده 7- شکل موافقتنامه داوري 

یا  باشد،  رسیده  طرفین  امضاي  به  سندي  طي  باید  داوري  موافقتنامه 
مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور داللت نماید. 
یا یکي از طرفین طي مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف 
دیگر عماًل آن را قبول نماید. ارجاع به سندي در قرارداد کتبي که متضمن شرط 

داوري باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
ماده 8- موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه 

اقامه شده است باید  دادگاهي که دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن 
در صورت درخواست یکي از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعواي طرفین 
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و  باطل  داوري  موافقتنامه  که  کند  احراز  اینکه  مگر  نماید،  احاله  داوري  به  را 
ملغي االثر یا غیر قابل اجرا مي باشد. 

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگي داوري و صدور 
رأي داوري نخواهد بود.

ماده 9- موافقتنامه داوري و قرار تأمین یا دستور موقت 
هریـک از طـرفین، قـبل یا حـین رسـیدگي داوري مي تـواند از رئیس دادگاه 

موضوع ماده )6( صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

فصل سوم: ترکیب هیئت داوري
ماده 10- تعداد داوران 

بر عهده طرفین اختالف است. در صورت عدم تعیین،  تعیین تعداد داوران 
هیئت داوري مرکب از سه عضو خواهد بود.

ماده 11- تعیین داوران 
1- طرف هاي اختالف مي توانند با توجه و رعایت مقررات بندهاي )3( و )4( 
این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایراني نمي تواند مادامي 
بروز  صورت  در  که  شود  ملتزم  انحا  از  به نحوي  است  نشده  ایجاد  اختالف  که 
اختالف حل آن را به داوري یک یا چـند نفر مرجوع نماید که آن شخـص یا 

اشخاص داراي همان تابعیتي باشند که طرف یا اطراف وي دارند.
2- در صورت نبودن چنین توافقي به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف- براي تعیین هیئت داوري، هر طرف داور خود را انتخاب مي کند و داوران 
منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکي از طرفین ظرف سي)30( 
روز از تاریخ شروع داوري، داور خود را تعیین و قبولي وي را تحصیل نکند یا 
اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي )30( روز از تاریخ انتخاب درمورد سرداور 
توافق و قبولي وي را تحصیل نمایند، بنا به تقاضاي یکي از طرفین حسب مورد 
تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده )6( صورت خواهد گرفت.

ب- در داوري یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافـق 
برسـند، داور بنابه تـقاضاي یکي ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده )6( تعیین 
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خواهد شد.
3- هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، 
یکي ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا 
اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقي یا حقوقي به وظیفه اي که در این خصوص 
به وي محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین مي تواند براي اتخاذ 
تصمیم به مرجع موضوع ماده )6( مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگري مورد 

توافق طرفین قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب باید کلیه شرایطي را که طرفین در موافقتنامه براي تعیین 
ملحوظ  را  »داور«  بي طرفي  و  استقالل  و  نموده  رعایت  داشته اند  مقرر  »داور« 
نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف 

ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
5- هرگاه در موافقتنامه داوري طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز 
اشخاص  یا  و  شخص  آن  و  نمایند  داوري  معیني  اشخاص  یا  شخص  اختالف 
ملغي االثر  داوري  موافقتنامه  کنند،  رسیدگي  داور  به عنوان  نتوانند  یا  نخواهند 
خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوري شخص یا اشخاص دیگري تراضي کنند یا 

به نحوي دیگر توافق کرده باشند.
به نحو  طرف ها  و  باشد  داشته  طرف  دو  از  بیش  داوري  که  مواردي  در   -6

دیگري توافق ننموده باشند هیئت داوري به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
خواهان ها  تعدد،  صورت  در  و  کرد  خواهد  تعیین  داور  یک  خواهان  الف- 
به همین  نیز  یا خواندگان  داور خوانده  کرد.  تعیین خواهند  داور  یک  مشترکاً 

روش تعیین مي شود. 
چنانچه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر 
یک از طرفین )خواهان ها یا خواندگان( به وسیله مرجع موضوع ماده )6( تعیین 

خواهد شد.
توافق  به  و در صورتي که  داوران منتخب است  برعهده  تعیین سرداور  ب- 

نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده )6( تعیین مي شود.
ج- هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوري، اختالف 
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