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  چكيده
 فراواني يها يدگيچيپ در ذات خود با ،نفت كه غالباً بلندمدت هستندحوزة قراردادهاي     

، در قالب قرارداد پيمانكاري يدست نييپاحوزة  در ژهيو به ،بخشي از اين قراردادها. همراهند
 اثر ،توقف يكي از قراردادها. مرتبط ديگر استهستند كه مستلزم انعقاد صدها قرارداد 

زنجيرة بروز اختالف در چنين .  دارديا رهيزنجاقماري يا  نامطلوب در ساير قراردادهاي فرعي،
 وفصل حلبا اختالفات و چگونگي رويارويي  ةنحواز اين رو، . ناپذير استگريز، يا دهيچيپ

 گرايش هاست سال. يت بسزايي داردردد، اهمگن به نحوي كه مانع توقف پروژه ،كردن آن
 كه از نظر اقتصادي ها دادگاه حل اختالف خارج از يها روش يريكارگ به نسبت به يا ژهيو

 مستلزم وجود ها روش اين يريكارگ به. بسيار كارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است
از  آمده دست بهتيجة نحل اختالف خارج از دادگاه است تا اجراي فرايند  صحيح از ةنام وهيش

 خارج از يها يدگيرسحاصل از نتيجة  وگرنه ؛رسيدگي را زير چتر خود قرار دهدفرايند 
 يا زهيانگ كارآيي اقتصادي نداشته و هيچ ،دادگاه، چنانچه اثر اجرايي براي طرفين نداشته باشد

يافتن پي پژوهش دراين . جاي نخواهد گذاشتربراي حل اختالف از اين طريق براي طرفين ب
 از جمله سازش در ، خارج از دادگاهيها يدگيرس حاصل از يها جهينتمؤثر راهي براي اجراي 

 يالملل نيبي حقوقي با مقررات كنون نمودن ساختارهاي سو همصنعت نفت و گاز است تا ضمن 
سازش، به منظور حفظ كارآمدي اقتصادي قراردادهاي نفت و گاز و قراردادهاي مرتبط آن، 

 گردد و ينيب شيپ وزارت نفت ةنام وهيشحل اختالف قراردادي مندرج در هيأت به جاي سازش 
و در نهايت با تسريع در شود داوري و قضايي، اجرا رأي  مانند ،سازشفرايند نتايج برآمده از 

 .  عظيم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمايه جلوگيري گردديها پروژهحل اختالف، از توقف 
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  مقدمه
 .رود يم شمار به يالملل نيبداوري به عنوان روش مطلوب حل اختالف در قراردادهاي تجاري 

 هكاست نسبت به گذشته  آنمقبوليتاز  به دليل وجود معايبي ، تمام فوايد داورياما با وجود
 رسيدگي و ةمين منافع متقابل، كاهش هزينأامروزه به منظور تداوم روابط تجاري، ت .شده است

جلوگيري از ركود سرمايه، رسيدن به توازن اقتصادي و حفظ منابع مالي پروژه، طرفين 
 جايگزين حل اختالف يها روش قراردادهاي بلندمدت، ژهيو به ،يالملل نيبقراردادهاي تجاري 

 در برابر هم قرار مانكاريپ كارفرما و ،يمانكاريپ قرارداد كي در .دهند يمي ترجيح  داورررا ب
 و برنده مانكاريپكارفرما از محكوم كردن .  مشترك هستنديمين هدفأ تدنبال بهندارند و هر دو 

  پروژه خدشه وارد آمده وة به روند ادامتينهادر ؛ زيرا برد ينم ترافعي سودي ييشدن در دعوا
 ة پروژه مطابق برنامليتكمقرارداد ساخت، هدف از  ، نمونه؛ برايديآ ينم به دستي منفعت
 ،صورت بروز ادعا ري شود و دري از بروز هرگونه ادعا جلوگديبا بنابراين،.  استشده يبند زمان

 شدن ادعا به ليتبد شود تا از يدگيرسچه از جانب كارفرما و چه پيمانكار، فوراً به آن 
  .دشو يريجلوگ  بزرگياختالف

به صورت ملي، اختالف  يها دادگاه اختالف در خارج از وفصل حل جايگزين يها وهيشدر 
 قضايي در اين ريناپذ انعطافتشريفات . گردد يم وفصل حلدوستانه، خصوصي و محرمانه 

 اختالف وفصل حل، چگونگي طرف يب با كمك شخص ثالث  طرفين وشود ينم رعايت ها وهيش
 رسيدگي دعاوي به طور معمول با هزينة كمتر و سرعت بيشتري نسبت به. ازندس يمرا معين 

 دعوا مستلزم ة خاتم، مانند سازش،ها وهيش و در اغلب ابدي يمخاتمه و يا داوري  ها دادگاه در
داوري، . سازد يم مكنروابط طرفين را م حفظتداوم  ،همين امر .استرضايت و توافق طرفين 

در  مهم و پركاربرد يها روشاز  اختالف،  حلهيأت كارشناسي، سازش،، مذاكره، يگر يانجيم
يزان استفاده از اين ، مافتهي سازمانود مقررات نببه دليل در ايران . روند يم شمار بهاين حوزه 

 تا بتوان در دعاوي داخلي به آن تمسك جست، چه ،مناسبي قرار ندارد  در وضعيتها وهيش
در . دكر استفاده ها آن از يالملل نيب يگذار هيسرمافات تجاري و رسد به آنكه بتوان در اختال

 كي چيه است، شده ابالغ نفت وزارت طرف از كه ييها نامه وهيش درگاز نيز  صنعت نفت و
 مانند الگوي حل اختالف قراردادي فيديك ،يالملل نيب يها نمونه ندارد و از يمند ضابطهالگوي 

 دور مانده و - كند يممين أ دادرسي عادالنه را تةحي دقيق، نتيج گفت با طراتوان يم حق بهكه  - 
 ةطرفان يب وفصل حل يبرا مانكارانيپ ةخواست نتوانسته به ،عادالنه يدادرس اصول با خروج از

به منظور حفظ جريان مالي پروژه و جلوگيري از ركود، . اختالفات جامة عمل بپوشانند
تصميم برآمده از يك روش حل ،  كشور سنگاپوريها دادگاه، سابقه يب يدر اقدام يتازگ به

 را به صورت دستور - فيديكحل اختالف قراردادي ت أتصميم هي -اختالف خارج از دادگاه 
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وجود ه  بنظران صاحب فراواني را در ميان يها چالش كه هرچند 1اند كردهموقت داوري اجرا 
 اجراي تصميم اگر شد كه مهم پرسش اين ساز نهيزم، اما )، در حال چاپ1399 ،پور دارابي و سيان( آورد
 ، به اختالفكننده يدگيرس نيالطرف يمرضعنوان نهاد ثالث ه ت حل اختالف فيديك بأهي
 حل ةيندهاي دوستانا چرا نتوان تصميمات برآمده از ديگر فر، به رسميت شناخته شودتواند يم

 دستور موقت اجرا كم دستايي و يا ي نهأ تلقي و مانند راالجرا الزم مانند سازش را ،اختالف
  . دكر

 يگر يانجيم يها نامه توافقدر كنوانسيون سنگاپور با عنوان اجراي  يتازگ به،  اينكهافزون بر
 از جمله ايران رسيده، پذيرفته شده است كه ، كشور46 به امضاي ،2019 كه در سال يالملل نيب

حكم دادگاه يا ديوان داوري در كشورهاي  و سازش، بدون نياز به يگر يانجيم حاصل از ةنتيج
   .)34 :1399 ،پور داراب( عضو آن كنوانسيون قابليت اجرا داشته باشد

 
 يالملل نيب يتجار اختالفات وفصل حل يها وهيش انيم در سازش گاهيجا .1

 خارج از دادگاه
  اختالفاتوفصل حل سنتي حل اختالف، راهكارهاي مناسب يها روش جايگزين يها وهيش

 در صنعت نفت و گاز، حسب يالملل نيبدر قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ساخت . هستند
  . شوند يم گرفته كار به يگر يانجيمت تخصصي حل اختالف، سازش، كارشناسي و يا أمورد، هي
 آور الزام به نتايج ها آن برخي از ؛ از يك نوع نيستند، حل اختالف خارج از دادگاهيها وهيش

 سال در يالملل نيبتجاري  سازش قانون.  قابل اجرا درپي ندارندة نتيج نيز و برخيدانجامن يم
 جايگزين اتاق بازرگاني يها وهيشمقررات . آنسيترال تدوين شد يالملل نيب ةسسؤتوسط م 1988

 ،2014 و در سال )1390 ،يسياني و محب(  گرديداالجرا الزم 2001در جوالي سال  )ADR( يالملل نيب
 مقررات اخير ة مجموع،رسد يمبه نظر .  اتاق را گرفت2001 جاي مقررات يگر يانجيمقواعد 

 است، قابل يگر يانجيم از جمله سازش كه مشابه ، حل اختالفة دوستانفنون تمامياتاق بر 
از سوي  )2018(قانون نمونه آنسيترال در مورد ميانجيگري و توافقنامه سازش . باشداعمال 

 قانون سازش در نظام تصويب و آن از برداشت با كشورها ساير  است تاآنسيترال تدوين شده
  .كنند كمك  سازشةزمين  دريالملل نيب قوانين يساز كساني  به،داخلي

 در قالب -  غير از داوري-   خارج از دادگاهيها يدگيرسيند ا فرةنتيجكه ند برآن گروهي
ي داور يا تصميم أبا ر تراز همرا   آنتوان ينم و رسد يم به امضاي طرفين يسند يا قرارداد

 ، بزرگ فرانسويدان حقوقچون هم يا عدهكه ي حالدر  ؛مستقيم اجرا كردبه طور دادگاه ملي 
                                                            

1. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK v. CRW Joint Operation (Indonesia) (“Persero 
II”) (CA) [2015] SGCA 30 and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK v. CRW Joint 
Operation (Indonesia) [2014] SGHC 146. 
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 ، منتخب خودطرف يب بر اين باورند كه اگر طرفين به شخص ،)David, 1982: 10( رنه داويد
ازشگر نيست، بلكه همانند  تنها ميانجي يا س، داده باشند، اين شخص ثالثيريگ ميتصماختيار 

 اصل .)32: 1381 ،يديجن( ويض گرددف اختيارات داور نيز به او تة كليستيبا يمداور است كه 
 صنعت نفت و گاز نيز اقتضا دارد تا تصميمات برآمده يها پروژهسرعت و جلوگيري از توقف 

، داوري در ال كامندر نظام حقوقي . از روش حل اختالف منتخب طرفين، فوراً اجرا شوند
 & Goldsmith, 1993: 413( رديگ يم  سنتي حل اختالف قراريها روش جايگزين يها وهيش شمار

 يكسان با يي داور داراي ارزشأدر نظام حقوق نوشته، داوري ماهيت قضايي دارد و ر. )415
 كتبي ة بعضي به نتيج، جايگزينيها وهيشميان انواع  از .)Wade, 2005(است حكم دادگاه 

همچنين از ميان نتايج .  برخي ديگر يك سند خروجي كتبي درپي دارند، و در مقابلانجامند يمن
موقت قابل به صورت  نتايج  ازيا پاره جايگزين، يها روشبرآمده در رسيدگي به اختالف با 

ي داور أت حل اختالف قراردادهاي پيمانكاري ساخت فيديك و رأي هيأ مانند ر؛اجرا هستند
 يا نامه سازش مانند ؛ هستنداالجرا الزم داراي نتايج نهايي و ها آننوع ديگر اضطراري و 

  .يگر يانجيم ةنام توافق

  اختالف ةدوستان يدگي در رساالجرا الزم موقت و جينتا. 1.1
داور « حل اختالف خارج از دادگاه تلقي شود، تصميم ةاگر داوري يك روش دوستان

 كه در مقررات داوري اتاق بازرگاني االجراست زمال نتايج موقت و شمار در ،»اضطراري
 مقررات مزبور، 29 ة مادسوم به موجب بند . شده استينيب شيپ 2017  در ساليالملل نيب

وصف فقدان دليل ه ب. )Simsive, 2015( االجراست الزم اما ،تصميم داور اضطراري نهايي نيست
 را تعديل آنتواند   اضطراري نبوده و مينهايي بودن، ديوان داوري ملزم به رعايت تصميم داور

 در مورد اجراي يكساني روية امروزه .)315، ص1391 ،يمعصوم( د و به آن خاتمه دهدكنيا باطل 
 اجراي چنين تصميماتي را بايد در قالب قوانين بنابراين،. تصميم موقت داوران وجود ندارد

 در هايي و يا پيشنهادنمود وجو ستج كنوانسيون نيويورك كنونيملي كشورها و يا در مجراي 
  . راستاي اصالح آن كنوانسيون ارائه كرد

 قراردادهاي ساخت فدراسيون 20 ةماد  درشده ينيب شيپت حل اختالف أرسيدگي در هي
 و چنانچه انجامد يم االجرا الزمنيز به صدور تصميم ) فيديك( مهندسان مشاور يالملل نيب

 تصميم ، از طرفين قرار نگيرديكي مورد اعتراض ،خ صدور روز از تاري28تصميم، ظرف مهلت 
ي أت تا صدور رأ تصميم هي، حتي اگر يكي از طرفين به آن معترض باشنداما. شود يمنهايي 

دادگاه ، يتازگ به.  و طرفين بايد به آن ترتيب اثر دهنداالجراست الزمنهايي داوري موقتاً 
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ت أ هيياالجرا الزمحكم به اجراي تصميم  ، موقتدر قالب دستور، ١ پرسروةسنگاپور در پروند
     .دكرحل اختالف فيديك صادر 

  
 اختالف به دوستانه يدگيرس در االجرا الزم و يي نهاجي نتا.2. 1

 ، بودنزيآم تيموفق رسيدگي به اختالف است كه در صورت ة دوستانيها وهيشسازش از انواع 
سازش، سازشگر به عنوان شخص ثالث در روش . انجامد يم االجرا الزم نهايي و يا جهينتبه 
 با ،دو طرف و حصول توافق يها دگاهيد نزديك كردن به منظور ، و منتخب طرفينطرف يب

، مكتوب و به نامه سازش توافق طرفين را در ة و در نهايت نيز نتيجندينش يم وگو گفت به ها آن
م حقوقي كشورهاي نظا به ،هنام سازشين نظام اجرايي تعي. دهد يمعمليات سازش پايان 

  . مختلف بستگي دارد
، تصميم انجامد يم و نهايي االجرا الزم ة دوستانه كه به نتيجيها وهيشيكي ديگر از انواع 
ت حل اختالف فيديك است كه در مهلت مقرر مورد اعتراض طرفين أحاصل از رسيدگي هي

انند ساخت سكوها،  م،وسازها ساخت نفت و گاز، بسياري از ةدر حوز. واقع نشود
 ساخت انجام يالملل نيب در قالب قراردادهاي پيمانكاري ،ها شگاهيپاال، ساخت ها يگذار لوله
 ، قراردادهاي فيديك استفاده شده باشدة از نمونييها پروژه چنانچه در چنين بنابراين،. شود يم

قراردادهاي  20 ةمطابق ماد. ت اهميت بااليي خواهد داشتأشناخت ماهيت تصميم اين هي
 و االجراست الزمت حل اختالف براي طرفين أ فيديك، تصميم هييالملل نيبپيمانكاري ساخت 

چنانچه ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگيرد، تصميم نهايي شده و در مرجع داوري يا 
  . دادگاه قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود

  
  سازش نديافر بر حاكم اصول. 2

، منصفانه بودن و سرعت در رسيدگي اشاره يطرف يب به توان يم ،ازش روش سيها يژگيواز 
 نه اجراي ، برقراري توازن قرارداد و رسيدن به صلح از طريق مذاكره است، سازشهدف. كرد

 آنسيترال، تعهد به حفظ اسرار مربوط به سازش، ةدر قانون نمون. )347 :1376، انيصباغ( دقيق قانون
 به عنوان داور، امكان دهنده سازش، عدم دخالت ها يدگيرساير قابليت پذيرش داليل در س

 سازش و توقف مرور زمان ةنام موافقتمراجعه به داوري يا رسيدگي قضايي، قدرت اجرايي 
 ويژگي سازش، نيتر مهم ين ونخست .)56: 1385 ي،رويش( براي طرفين تضمين شده است

. خص سازشگر با تراضي طرفين است انتخاب شةنحو.  استگر مصالحه بودن نيالطرف يمرض
 شخص ، مطابق مقررات اتاق بازرگاني،ندكن توافق نطرف يبطرفين بر انتخاب شخص چنانچه 

                                                            
1. Persero  
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 ديگر توسط يا وهيش يا به يالملل نيب ملي اتاق بازرگاني يها تهيكم ديگري از طريق طرف يب
 و يطرف يبزشگر،  شخص ساويژگي دومين .)42 :1390ي، سياني و محب( شود يماتاق انتخاب 
 قانون نمونه جديد، 6 ماده 5 و بند آنسيترال سازش ة قانون نمون5 ةدر ماد. استقالل اوست

 او خدشه يطرف يبشخص سازشگر بايد به محض وقوع اوضاع و احوالي كه ممكن است به 
 وارد سازد، به طرفين اطالع دهد و نبايد در دادرسي قضايي، داوري و مشابه آن كه مرتبط با

 موضوع آن بوده، به عنوان قاضي، تر شيپ قرار دارد يا ADRاختالفي است كه موضوع رسيدگي 
 مگر به حكم قانون ؛ يكي از طرفين، شركت يا اداي سوگند نمايدةداور، يا كارشناس يا نمايند

  . يا توافق طرفين
 باشند ه طرفين توافق ديگري نكردهچنانچ.  سازش استيها يژگيومحرمانگي نيز از ديگر 

 حاصل از ة رسيدگي دوستانه و نتيجروندو نيز مادام كه قانون حاكم آن را منع نكرده باشد، 
  .آن، شخصي و محرمانه است

 روش توانند يم طرفين ، قانون نمونه جديد7 ماده 1 و بند  آنسيترالة قانون نمون6 ةطبق ماد
 ،دهد يممناسب تشخيص ند، سازشگر روشي را كه كنسازش را تعيين كنند و اگر توافق ن

 اما، شود يم  انجامنيطرف توافق با اختالفات به سازشگر ارجاع ،وهيش نيا در. گزيدواهد برخ

 ةاراد و تيرضا به منوط نهايي اختالف حل و نيطرف مشاركت ةادام ،يداوربرخالف 
 ةارائ يبرا يداور اي دادگاه يها يدگيرس در گاهي كه يا اجباركننده روش چيه .هاست آن

 .شود ينماستفاده  نيطرفاجبار  يبرا وهيش نيا در ،رود يم كار به اطالعات يافشا اسناد و
مطابق  .)42 :1392 ،يشيدرو(بگيرد  كناره يدگيرس انيجر از زمان هر است آزاد نيطرف از كيهر
يند اجرايي ا فر، آنسيترال، كشورها متناسب با نظام حقوقي خود قديمة قانون نمون14 ةماد

  . دكر را تعيين خواهند نامه سازش

 يحقوق نظام در اختالفات وفصل حل يها وهيش اني سازش در مگاهيجا. 3
 رانيا

هرچند در آيين دادرسي . استبه دست نداده از سازش تعريفي  مقررات ايران ،در مجموع
 يند رسيدگيا اختالفات نامبرده است، اما در مورد فرة خاتمة از سازش به عنوان طريق،مدني

 ، در هر مرحله از دادرسي،به موجب مقررات قانون آيين دادرسي مدني. سازش ساكت است
وقوع سازش در دادگاه يا خارج .  دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهندتوانند يمطرفين 

 تنها در صورتي معتبر است كه طرفين ،سازش در خارج از دادگاه. از دادگاه قابل تصور است
 در صورت ،بنابراين. ندكنزش، در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار پس از انجام سا
 از طرفين كي چيهشود كه   تنظيمي در دادگاه، عقدي الزم تلقي ميةنام سازشحصول سازش، 
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 ؛291 :1384 ،ياتيح(  آن را فسخ كند، مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده استتواند ينم
عنوان شرط حل اختالف در قراردادهاي نفت و گاز ه  كه بيند سازشا فر.)58: 1380 ،يمهاجر

 آمده و در صورت حصول سازش و شمار به سازش خارج از دادگاه ،شود يم ينيب شيپ
استنكاف بعدي طرفين از اقرار به صحت آن در دادگاه و احتماالً پشيماني يك طرف از سازش 

.  وجود نداردكنونيابق قواعد ، راهي براي اعتباربخشي به آن و اجراي آن مطشده انجام
عمل آيد، ه  جز در مواردي كه در دفتر اسناد رسمي ب، در خارج از دادگاهشده انجام يها سازش

 حقوقي براي اعتباربخشي و اجراي ة پشتوان نبود.ارزشي بيش از يك قرارداد عادي ندارند
 قرارداد تجاري  براي طرفين يكژهيو به ،، اعتبار روش سازش را در كشور مانامه سازش

كه تا زماني . سازد يم دار خدشه ، كه تمايلي به حضور در محاكم قضايي ندارنديالملل نيب
 در مراجع قضايي مورد بازنگري ماهوي ديگربار عادي تلقي گردد كه بتواند ي سندنامه سازش

  .  سازش را نخواهد پذيرفتةقرار گيرد، طرف خارجي در قراردادها طريق
آمده است،  1و كنوانسيون سنگاپور  سازش تجاري آنسيترالة قانون نمونآنچه دربرابر 

 وجود عقد صلح در نظام حقوقي ة به پيشينبا توجه  VAو، AST ستا آور الزامنتيجة سازش 
 االجرا الزم يعنوان سنده يند سازش با فرة گفت ظرفيت پذيرش نتيجتوان يمت ئ به جر،ايران

. دكر دستور موقت اجرا كم دستي داوري و يا أ رمثابه بهيم وجود دارد تا بتوان آن را مستق
 است كه در صورت 2019 ايران از جمله امضاكنندگان كنوانسيون سنگاپور ،اينكهافزون بر 

با .  مستقيماً قابليت اجرا خواهد داشتيالملل نيب يگر يانجيمتصويب آن، تصميمات سازشي و 
 نامه سازش، اجراي برسدسيدگي سازشي به نتيجه پذيرش و تصويب اين كنوانسيون، چنانچه ر

براي تقويت نهاد .  استريپذ امكان مستقيماً در مرجع قضايي االجرا الزم يعنوان سنده ب
 يياالجرا الزميند سازش اثر ا فرة به نتيج، سازشة بايد همچنين با تصويب قانون نمون،سازش
  .بخشيد
  

 يخال يجا و ي نفتيدها قراردادر اختالف حل يكنون بر روش ينقد. 4
   حوزه نيا در سازش

 وزارت ةنام وهيشت حل اختالف مندرج در أ نفتي در ايران، هييها پروژهدر حال حاضر در 
ت أامروزه هيهرچند .  به سازش نشده استيا اشارهنفت مرجع حل اختالف است و هيچ 

                                                            
براي مطالعه بيشتر راجع به كنوانسيون سنگاپور و قانون نمونه جديد آنسيترال راجع به ميانجيگري تجاري بين المللي و  .1 

ك به محمد داراب پور، قواعد جديد آنسيترال راجع به .توافقنامه هاي حل و فصل بين المللي ناشي از ميانجيگري ر
 )1399(ميانجيگري و توافقنامه سازش، گنج دانش
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ي كه در طول مدت  اختالفاتوفصل حل استاندارد براي سازوكاري به ،قراردادي حل اختالف
 ICC Dispute( ، تبديل شده استنديآ يم به وجود مدت انيماجراي قراردادهاي بلندمدت و 

Boards Rules: 5(، برخاسته از نظام حقوقي ينهاد ،1ت حل اختالف قرارداديأهي اما 
وزارت نفت در سال .  حقوقي كشور ما چندان سازگاري ندارديها رساختيز و با الست كامن
 تابعه را به درج شرط حل يها شركت و وين اختالف تدوفصل حل را براي يا نامه وهيش ،1393

 وظايف و 2 ة ماد»ب« بند ششمبراساس جزء . 2ه استساخت ملزم آناختالف از طريق 
 مقرر ، و به منظور نظارت بر حسن اجراي قراردادها1391اختيارات وزارت نفت مصوب 

 حل اختالف براي، سازوكاري ها پروژهاندن روند كار  جلوگيري از معطل مبرايگرديد كه 
 حل اختالف وزارت نفت ةنام وهيش از تصويب پيش.  شودينيب شيپناشي از اجراي قرارداد 

 ؛ زيراي حل اختالف وجود داشتكنون نسبت به روش يتر مناسب، دستورالعمل 1393مصوب 
 ، يك نماينده از شركت اصلي متشكل از نمايندگان دو طرف و، نفرهسهت أاختالفات به هي

 تأهي يك اصلي وزارت نفت، يها شركت از هريكي در كنون ةنام وهيش طبق .3شد يمارجاع 
 حقوقي، يك كارشناس نفر ت يكأاعضاي اين هي. شد خواهد تشكيل قراردادي اختالف حل
 لمديرعام  كه توسطاستفني  ارشد كارشناسان يا مديران از نفر و يك مالي كارشناس نفر

 در يا ندهينما پيمانكار بنابراين،. شوند يممعرفي و منصوب  اختالف حل عالي تأهي به شركت
 با دستورالعمل قبلي و مغاير نامه وهيش مهم اين يها تفاوت يكي از ،ت يادشده ندارد و اينأهي
 ةانيند دوستا اين روش را فرتوان يمدشواري به .  استطرفانه يب اصول رسيدگي نيتر ييابتدابا 

ت قراردادي حل أاين شيوه در قالب رسيدگي هي. دكرحل اختالف خارج از دادگاه تلقي 
 ،شود يمازشگر با تراضي و توافق هر دو طرف انتخاب يند سازش كه سااختالف است و با فر

 اجرايي براي آن ة هيچ طريقاما االجراست الزمت أ تصميم هي،نامه وهيشدر اين . تفاوت دارد
 آنچه باعث تمايز .4ت رسيدگي را از شمول داوري خارج كرده استأ صراحتاً هيتعيين نشده و

ت بدون أ رسيدگي در هي، اوالً: است كهيا مقرره، شود يم سابق آن ةنموناز  نامه وهيشاين 
 را منوط به اعالم رسمي نفع يذ رسيدگي به درخواست ، ثانياً؛موافقت كارفرما مجاز است

ت أ چون طرفين در هي، قبليةنام وهيشدر . داند يمتقاضي ت از سوي مأي هيأپذيرش ر
                                                            

2. Adjudication  
 بايد به عنوان جزء الينفك به قراردادهاي منعقده بين دو طرف نامه وهيشاز اين پس اين  مقرر داشته  نيزنامه وهيش 12در مادة . 1

  . قابل حل خواهد بودنامه وهيشو اختالفات به شرح مذكور در . منضم شود

ة اجرايي آن به همان نام نييآ و 14/1/87 مورخ 1/28-2- 221ه شمارة دستورالعمل حل اختالف قراردادي وزارت نقت ب. 3
 .تاريخ

 به مجلس امور و حقوقي امور معاون )الف: است زير ترتيب به نفر پنج از متشكل اختالف حل عالي هيأتة نام وهيش 7 مادة. 4
 مديريت و قراردادها مالي، امور در ستهبرج كارشناس و مدير نفر سه وزير و امور مهندسي هيأت، نمايندة معاون رئيس عنوان
 .شوند يم منصوب وزير توسط كه پروژه
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 مشابه يها نمونه و به  بودتر عادالنهيند رسيدگي ا فر،، داراي نماينده بودندكننده يدگيرس
هرچند در متن .  شباهت بيشتري داشتيالملل نيب حل اختالف قراردادي در سطح يها أتيه
ت، ضعف ناشي از أ بر رسيدگي اين هي1ول حاكمتا با ذكر اصاست  سعي شده ،يكنون ةنام وهيش

از  كنوني ةنام وهيش ،اينوجود با . ت را پوشش دهدأ اعضاي هيينيالطرف يمرضعدم انتخاب 
 خارجي انتظار گذار هيسرما از توان ينم فاصله دارد و طرف يبجريان رسيدگي منصفانه و 

، براي مثال، تصميم يالملل نيبدر سطح .  تن به چنين روشي دهد براي حل اختالف،داشت كه
 عظيم يها پروژه قراردادهاي فيديك كه در ة نمون20 ةت حل اختالف مندرج در مادأهي

 دادگاه ةروي.  داوري قابليت اجرا دارديها وانيد در ،شود يمپيمانكاري ساخت استفاده 
قراري توازن ييد كرد كه به منظور حفظ جريان مالي پروژه و برأ پِرسرو تةدر پروندسنگاپور 

 حتي با آنكه به ،ت حل اختالفأ اقتصادي پروژه، تصميم هيكاراييمين أبين هزينه و فايده و ت
 دستور موقت داوري مثابه به ،دليل اعتراض يكي از طرفين، هنوز قطعي و نهايي نشده است

قاق حق  احتواند يمشود و بايد فوراً اجرا شود و بعداً كارفرما پس از تكميل پروژه  تلقي مي
هرچند جايگاه اجراي دستور موقت داوري در برخي كشورها هنوز مورد ترديد فراوان . دكن

. ي داور قابل اجراستأ مانند ر، دستور موقت داوري، مطابق مقررات داوري سنگاپوراما است،
 كه در داوري رعايت يطرف يب بودن و لزوم رعايت استقالل و نيالطرف يمرضاز آنجا كه اصل 

را هم اعتبار داوري   روا نيست كه آن،گردد يمت حل اختالف نيز رعايت أ در مورد هي،دشو يم
 دوستانه، مورد حمايت يها وهيش كه اجراي تصميمات برآمده از تا زماني ،بنابراين. دنكرتلقي 
 آن با نهادهاي يساز هيشب قرار نگرفته است، بايد در راستاي كارآمدي اقتصادي، با گذار قانون
همچنين تا زماني .  تضمين اجراي تصميم آن بودپيي مانند داوري و داوري اضطراري، دركنون

ت حل اختالف أ هية مقرر، در ايران به تصويب نرسيده استيالملل نيبكه قانون سازش تجاري 
 يها پروژه پيمانكاري ساخت در ةبا ساختار مورد نظر فيديك تعديل و اصالح گردد تا در حوز

  .مين شودأي عادالنه تنفتي يك دادرس
  
  
  

                                                            
 موارد در هيأت اعضاي. كند يم رسيدگي طرفانه يب واصله يها درخواست به اختالف حل هيأت« :نامه وهيش 5- 4مطابق مادة . 1

 زمينة در اظهارنظر. نيست تالفياخ موضوع اظهارنظر در و رسيدگي به صالح مدني، دادرسي آيين قانون 91 مادة شمول
 صالحيت موجب سلب نيز هيأت اعضاي از هريك توسط هيأت، نهايي تصميم اتخاذ از پيش اختالف موضوع
 استماع و اختالف حل هيأت جلسات در حضور براي اختالف طرف دو از عوتد. شد خواهد پرونده آن به رسيدگي در ايشان

 .»ضروري است نظرات ايشان
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  گاز و نفت ةحوز در سازش كاربرد. 5
 ةمعاهد.  موضوع جديدي نيست، نفت و گازژهيو به ،يند سازش در صنعت انرژيااستفاده از فر

 چندجانبه در صنعت انرژي در سطح جهان، روش ة معاهدنيتر مهممنشور انرژي به عنوان 
در قانون مربوط به تفحص و . 1 برگزيده است ترانزيتةسازش را براي حل اختالفات در حوز

 حل اختالف از طريق ،1336اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره مصوب 
 حل ةكيد بر لزوم حفظ و تداوم روابط قراردادي در حوزأ شده بود كه تينيب شيپسازش 

 معروف 1336 نفت  اين قانون كه به قانون14 ةمطابق ماد. اختالف در آن زمان بوده است
 چنانچه از طريق ، ديگر پيش آيديها طرفاختالفاتي كه ميان شركت ملي نفت ايران و « ،است
 خواهد شد، رفع نشود، از طريق سازش و ينيب شيپ دوستانه به نحوي كه در قرارداد ةمذاكر

 ،ادمقررات مربوط به ارجاع اختالفات به سازش و داوري در هر قرارد. داوري حل خواهد شد
  2.»گردد يم ينيب شيپبه نحو مقتضي 

 يتر موفقيند اجاي فره ب وزارت نفت يكنون نامة وهيشدر ت حل اختالف أ هيينيب شيپ
 شايد به دليل آن است كه به -  در نظام حقوقي ايران دارديا ژهيوكه جايگاه - مانند سازش

ردادهاي نفتي با ، درج شرط سازش براي حل اختالف قرانامه وهيش كنندگان نيتدوتصور 
ناظر به حل اختالف در  ،اصلاين . روست روبه قانون اساسي 139محدوديت مندرج در اصل 

 و ي راجع به اموال عموميصلح دعاوداوري و «: دارد يممورد اموال دولتي است و اشعار 
 اصل. »... ت وزيران است وأ يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هييدولت

 عمومي و يها ييدارا و اموال مورد در كنترلي و نظارتي سازوكار ينيب شيپ حيث  از139

خارجي، رعايت اين  يگذار هيسرما جذب ژهيو به، يتجار روابط در اما. است كامل دولتي،
 يامدهايپ، است تين حسنتشريفات مانعي بر سر راه سرعت در حل اختالف و مخالف اصل 

 منشور ة به سازمان تجارت جهاني و تصويب معاهدوستنيپو در روند  آورد يم بار به نامناسبي
 حفظ اموال عمومي ة بايد براي جمع دو قاعد،نيبنابرا. انرژي نيز مانع بزرگي ايجاد كرده است

آيا .  ارائه داديا منصفانه خارجي از سوي ديگر، راهكار يها هيسرما و جذب سو كيو دولتي از 
 حل ة دوستانيها روشيا استفاده از ن سازش قراردادي است؟ آصلح مندرج در اين اصل هما

به دعاوي ارجاع و صلح  ،139؟ اصل رديگ يم محدوديت اين اصل قرار ةاختالف در داير
 محدوديت مندرج در ،سو كياز . رديگ يمرا دربر  ي و دولتيخصوص اموال عمومدر داوري 

                                                            
 . معاهدة منشور انرژي7م مادة بند هفت. 1
ي نيب شيپ، شرط رجوع به سازش قبل از شرط داوري ديرس يمقراردادهايي كه متعاقب آن قانون به تصويب مجلسين وقت . 2
، مجموعة قوانين و مقررات نفت، گاز و 1343مصوب » قانون راجع به اجازة مبادله و اجراي پنج قرارداد نفت«: ك.ر (شد يم

 ).518: 1381، امور حقوقي شركت ملي نفت ايران و ادارة روابط عمومي وزارت نفت، 1 پتروشيمي، ج



  
 107 ... ي نفت ها پروژهي حل اختالف قراردادهاي مرتبط با ها أتيهسازشي كارآمدتر از فيصلة دعاوي در  

 يسو از ؛ حمايت از اموال عمومي و دولتي است، آناين اصل، محدوديت موضوعي و هدف
مواد در   همچنين و)فيپا( گذاري خارجي  قانون تشويق و حمايت از سرمايه19 ةماد ،ديگر

به عنوان   داوري ايران،گذاري  سرمايهة دوجانبعاهداتدر م اختالفات وفصل حلمربوط به 
. مجاز شمرده شده است خارجي گذار اي براي حل اختالفات ميان دولت ايران و سرمايه شيوه

 مورد يگذار هيسرما ة فيپا معاهدات دوجانب19 ة و ماد139 تعارضي ميان اصل نخست،ر نگاه د
خر بر قانون اساسي است و معاهدات دوجانبه ؤكه قانون فيپا م  در حالي؛رسد يماشاره به نظر 

صل مندرج در قانون  معارض با اتواند ينمبه تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده است و 
 )76: 1376 ،يديجن(  فراوان است، شده است139بحث از تفاسير مختلفي كه از اصل . اساسي باشد

 تفسير مضيق از اصل مزبور ة نظريرسد يم به نظر اما.  نيستنوشتار در اين ها آنو جاي تحليل 
جاري انطباق  با كارآمدي اقتصادي قراردادهاي ت»دعوا« و »اختالف « ميانفرق گذاشتنو 

هاي داوري غالباً   ديوان نيز بيانگر آن است كهالمللي  داوري بينةيرو .بيشتري داشته باشد
گذاري و معاهدات مربوطه  صالحيت خويش را بر مبناي شرط داوري در قراردادهاي سرمايه

، لزوم تين حسن چونهمولي المللي، اص ظم عمومي بيندرستي با تمسك به ناحراز كرده و به 
 اطالعات و رفع ابهام از ةلزوم ارائ  استاپل و نيزةگويي يا قاعد وفاي به عهد، منع تناقض

 از سوي طرف  قانون اساسي139ادعاي لزوم اخذ رضايت مطابق با اصل ، به اختيارات قانوني
 به همين دليل براي رعايت اين اصل در .اند نكرده توجهي يگذار هيسرما يها يداورايراني، در 

 شوراي نگهبان مقرر شده است تا در زمان درج شرط داوري در ةادهاي نفتي، در نظريقرارد
 به لزوم اخذ مجوزهاي قانوني از سوي طرف ايراني در متن قرارداد تصريح گردد ،متن قرارداد

  . استيگذار هيسرماكه خود مانع بزرگي بر سر راه تجارت و 
 گريد اي و سازش از و اشاره شده ي به صلح دعوا و داور،ياساس قانون 139 اصل در
 و صلح بر افزون ،يبرخ هرچند.  استدهماي ناني به مي سخن، حل اختالفنيگزي جايها روش
 ياساس قانون 139 اصل تيمحدود مشمول را مذاكره قيطر از اختالف حل ،يداور و سازش

 ديبا اما ندا شده گرفته كار به هم ي به جايگاه سازش، و صلح يحقوق متون در و دانند يم
 فراهم اراده تيحاكم تحقق يبرا كه دارد ني مععقود همة از تر عيوس يقالب صلح، عقد گفت
 قرارداد ناظر به زي ن139 قرارداد است و اصل كي صلح ن،يبنابرا. )299: 1374 ،يامام( است آمده
 .است اختالف حل روش سازش كه ي در حال؛شود يم ميتنظ تنازع رفع يبرا كه است يصلح
 در هااستثنا از يا پارههرچند . قراردادهاست گريد يعموم طيشرا تابع و قرارداد كي ،نامه صلح
 حق برهم زدن آن را ن،يطرف از كي چيه و است الزم يعقد صلح،. ست ايجار صلح عقد

 تراليآنس مانند ،يالملل نيب يكنون و مطابق مقررات  است روش حل اختالفكيسازش . ندارند
 سندگانينو غالباً. كند ينم ملزم را نيطرف باشد، هرچه سازش جةينت ،يالملل نيب يگانبازر اتاق اي
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 دنيبخش انيپا يبرا صلح هچنانچ .)866 :1381 ،يلنگرود( اند نشده قائل صلح و سازش انيم يزيتما
 قواعد و يمدن يدادرس نييآ در سازش و يمدن قانون خاص احكام تابع شود، انجام دعوا به

  .)297: 1376 ان،يكاتوز( ردادهاستقرا يعموم
 اتي روزآمد و منطبق با مصالح و مقتض درست،يدگاهيد كه گري ديا عده نظر به اما

 قائل به »سازش « و»صلح «انيمبايد  ينفت يقراردادها در كم دست ،است يالملل نيبتجارت 
. كرد ارائه ينفت يها پرونده در 139 اصل تيمحدود از رفت برون ي براي شد و راهكاركيتفك
 نيا شمول در سازش، اما  استي قانون اساس139 مشمول اصل ي صلح دعاو،بيترت نيبد

  .)301: 1397 ،يميمالابراه و اين ارفع( ندارد قرار اصل

 نيا تيمحدود مشمول و صلح عقد ةجينت همان سازش ةجينت كه شود رادي است اممكن
 و هر دو رسد يم ني طرفيه امضا ب،سازش جلسة صورت مانند زي صلح نرايز؛ است اصل

 به وارده تيمحدود اصل، نيا مختلف ريتفاس انيم از است بهتر اما. شود يم شمردهقرارداد 
 در حال يي دانست كه در مرجع قضا»ييدعوا «به ناظر را اصل نيا در مندرج يداور و صلح
. دي ارجاع نمايور به دااي قصد دارد دعوا را به صلح خاتمه دهد يراني است و طرف ايدگيرس

 طي است كه شراني توافق طرفني است و ايدگي روش رسكي كه سازش رفتي پذدي بانيهمچن
 ي به صورت كتبدي است و حتماً بايفاتي تشريعقد حال آنكه صلح ؛كند يم نييسازش را تع

 .)301: 1397 و مالابراهيمي، اين ارفع( ستين يالزام سازش در بودن يكتب كه يحال؛ در  شودميتنظ
 ي راه،يداور يجاه ب ينفت يقراردادها در سازش قيطر از اختالف حل ينيب شيپ ،نيبنابرا
 و زبانيم يكشورها يبرا يكمتر يامدهايپ بوده و اصل ني اتي از محدوديي رهايبرا

  .دارد دنبال به ينفت گذار هيسرما يها شركت

 ةحوز يهاقرارداد در هيچندال اختالف حل شرط در سازش ينيب شيپ اثر. 6
  گاز و نفت

 منابع گازي و نفتي هر كشور بدون در نظر گرفتن ة نفت و گاز و توسعةحوز حل اختالفات در
 امنيتي غيرقابل تصور است و مبناي تصميمات و توافقات ميان -مالحظات و منافع سياسي

 و  منابع نفتةاكتشاف و توسع. كشورها در زمان بروز اختالف صرفاً منافع اقتصادي نيست
. مدت استبلند سنگين مستلزم روابط تجاري و فني متقابل يها يگذار هيسرمابر ، افزون گاز

 باشد تا استمرار اجراي پروژه و يا گونههاي نفتي بايد به  تنظيم شرط حل اختالف در پروژه
 جايگزين در يها روش ينيب شيپ.  سازدممكنكسب اهداف و منافع مورد نظر را براي طرفين 

 به حل سريع و تواند يم ، قبل از مراجعه به داوري يا دادگاه، اختالف چنداليهشروط حل
 با بروز تدريجي آن، زمان هم ، كه با حل به موقع ادعاهايا گونه  به؛نجامديب اختالفات نةيهز كم
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 حسن روابط و تقويت فضاي ،يندااين فر.  گرددناشده حل به اختالفات ها آنمانع تبديل شدن 
هاي نفتي كه غالباً به شكل مگاپروژه و متشكل از  پروژه.  دارددنبال بهن طرفين را همكاري ميا
روش داوري و دادگاه . ند داريدرپ بيشترين اختالفات را ،ندهست متعدد يا رهيزنجقراردادهاي 

 انتظارات طرفين را توانند ينم ،كنند يمكه بر مبناي اصول حقوقي محض بدون انعطاف عمل 
 تجاري ة رابطةود اختالف به خاطر منافع سياسي و امنيتي خواهان حفظ و ادامكه در عين وج

 عنوان به رط حل اختالف چنداليهش .)74: 1396 ،بياد  وكبختين(  هستند، برآورده كنندهيف متنافع
 ،شرط اين. شود يمبلندمدت پيمانكاري شناخته  قراردادهاي در اختالف حل شرط ايجرروش 
. كند يم فراهم دادخواهي يا داوري شروع از ، سازش قبليگر يانجيم ره،مذاك براي را زمينه

 يبازگشت يب ة به نقطها آن قراردادي ة كه رابطشوند يمطرفين زماني به داوري يا دادگاه متوسل 
در  براي حل اختالف دوستانه حل راه يافتن  شروط،گونه نيا به توسل از هدف .رسيده است

 ميان ،شروط اين بودن االجرا الزم ةدربار .است رسيدگي ترافعي اي داوري از زيپرهراستاي 
صورت  در تنها ،متيقن آن است كه اين شروط قدر. وجود دارد نظر اختالف  حقوقييها نظام

 مقرر ، حل اختالفةچنانچه در يك قرارداد، در شرط چندالي. بود خواهند معتبر مبهم نبودن
 گردد و طرفين وفصل حل سازش و سپس داوري  از طريقنخست ،شده باشد كه اختالفات

بدون توجه به شرط سازش، به مرجع حل اختالف بعدي مندرج در قرارداد كه معموالً داوري 
 سازشگر در . بايد از قبل ضمانت اجراي اين اقدام خود را شناسايي نمايند،كنند مراجعه ،است
 راه براي ،ر عدم امكان مصالحهيند سازش نقش اساسي دارد و در صورت اعالم او مبني بافر

 تالش ة هم،كند نيز اگر يكي از طرفين اثبات يگاه.  خواهد شدگشوده جريان داوري آغاز
 تسليم. گذردب از اين مرحله تواند يم ، مانده استجهينت يب اما گرفته كار بهخود را براي سازش 

تكليف . دارد يثارآ ،شرط سازش، با وجود داوري به اختالف درخواست ارجاع زودهنگام
استناد طرح ايراد ه  رد درخواست داوري ب) اول:ديوان داوري در چند فرض قابل بررسي است

 ة و مطالب3 جريان داوري و طرح ايراد شكلية ادام) دوم؛2و ايراد عدم قابليت استماع 1صالحيتي
يت در ايراد عدم قابل. شرط شيپلحاظ نقض تعهد قراردادي در عدم رعايت ه خسارت ب

 ولي در ، قابل استماع نيستشرط شيپ دعوا تا رعايت اما، شود يماستماع، ديوان داوري تشكيل 
 مثالً ، قرارداديشرط شيپطرح ايراد صالحيتي، تشكيل ديوان داوري اساساً منوط به اجراي 

در ايراد شكلي نيز دعوا قابل رسيدگي .  اختالف به سازش و سپس داوري استةارجاع اولي
 شرط شيپدليل نقض تعهد قراردادي و عدم رعايت ه ر مرجع داوري است و تنها بماهوي د

 ة قانون نمون13 ةماد.  خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي وجود داردةداوري، امكان مطالب
                                                            

1. Jurisdictional   
2. Admissibility  
3. Procedural  
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 طرفين در قرارداد ، اگر داوري را مكلف كرده استيها وانيد و ها دادگاه ،سازش آنسيترال
 ة، مادام كه مرحلكنند وفصل حل طريق سازش ختالف را نخست از اكه توافق كرده باشند

 عدم قابليت استماع ،رسد يمبه نظر .  از پذيرش دعوا خودداري نمايند،سازش طي نشده باشد
 آنسيترال بوده است، نه عدم ة قانون نمونكنندگان نيتدو مدنظر شرط شيپدعوا تا رعايت 

 مرجع داوري يا دادگاه ، ولي در هر حال؛ارت خسةصالحيت و طرح ايراد شكلي براي مطالب
 درج شرط سازش در ة الفاظ و عبارات قرارداد، قصد واقعي طرفين را از نحوةبايد با مالحظ

  .كنندقرارداد احراز و بتواند اختياري يا اجباري بودن گذر از آن مرحله را تعيين 

   مرتبط يقراردادها در سازش تي و اهمكاربرد. 7
 خود چندين هزار قرارداد فرعي براي انجام خريد، امور مهندسي دنبال بهفتي يك قرارداد ن

شامل قراردادهاي (اهميت سازش در قراردادهاي مرتبط . مكانيكي و الكتريكي و طراحي دارد
 دوصد چندان است) يا رهيزنجفرعي تجاري، قراردادهاي اقماري يا محوري و قراردادهاي 

 ، قراردادية بروز اختالف در هر كدام از اين قراردادها در زنجير.)115- 106: 1398 ،پور داراب(
 تأثير  اقتصادي آن را تحتكارايي در اجراي قرارداد ديگر بگذارد و ينامطلوب تأثير تواند يم

بايد درخصوص شرط حل اختالف در قراردادهاي نفت و گاز، در آنچه اهميت دارد . قرار دهد
. فرق گذاشت ،گردد يم تنظيم يدست نييپا باالدستي و يها تيفعال ةقراردادهايي كه در حوز

برداري و  ، مطالعات و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهرهها تيفعال يتمام
سازي و صادرات آن و يا هر فعاليتي كه به برداشت بهينه و  صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره

 نفت خام، ة ناظر به تصفييها تيفعال باالدستي و ةر حوز د،نجامديبحداكثري از منابع نفتي 
 نفت قرار يدست نييپافروش و توزيع گاز طبيعي و محصوالت مشتق از نفت خام در صنعت 

 كه برخالف بخش باالدستي صنعت نفت، اين بخش به صورت مستقيم با رديگ يم
  . در ارتباط استكنندگان مصرف
، كش نفت مانند قراردادهاي ساخت ،نكاري ساخت اختالفات در قراردادهاي پيماةعمد
 أ عمدتاً منشها آن با  و ديگر قراردادهاي مرتبطها شگاهيپاال و ساخت يگذار لولهسكو و 

، شرايط فيزيكي ها دستورالعمل و ها نقشه ةخير در تهيأاختالفات ناشي از ت .قراردادي دارد
 و خسارات براساس متغيرهاي ها نهيهز ، ميزان حق دسترسي به سايت، تعيينينيب شيپغيرقابل 

 دخالت مقامات يگاه، تغيير قوانين يا شيآزماپروژه، تعليق كار، دخالت در امر تكميل و 
 دو محور تمديد زمان گرد شتريبادعاي پيمانكاران نيز .  اختالفات هستندة از جمل،اداري

يمانكاري معناي متفاوتي ادعا و اختالف در قراردادهاي پ. چرخد يم پول ةقرارداد و مطالب
 در صنعت است، »اختالف «ازسخن فقط  ها آندر برخالف ساير انواع قراردادها كه . دارند
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حق  اعالم مطالبه يا يامعن به ادعا.  دو اصطالح رايج ادعا و اختالف وجود دارد،وساز ساخت
 است كه يرخواستدادعا . داند يم خود را مستحق ،پيمانكار به موجب قرارداد كه احتمالي است

 افزايش پرداخت پول، قرارداد، شرايط تفسير يا عنوان تعديل به قرارداد طرفين از يكي توسط

 و فني نظام واژگان فرهنگ در. شود يم مطالبه يقرارداد شرايط به نسبت تخفيف يا زمان مدت
 نقض بلمقا در خسارت ةمطالب اضافي،  پرداختيبرا پيمانكار ةمطالب ،ادعا ايران، اجرايي

 استحقاق پيمان براساس ،يو باور به كه يگريد ةخواست يا و كار ياجرا زمان تمديد پيمان،

 حل اختالف سازوكار چنانچه اين ادعا براساس .)5: 1396 ،يميابراه( دارد، تعريف شده است را آن
  .شود يمد، به اختالف تبديل گرد و رد شدهدر قرارداد، مطابق قرارداد تشخيص داده ن

 نفت و گاز، مستقيماً ة ساخت در حوزيها يمانكاريپ ة بسياري از ادعاها در حوز،ابراينبن
 گاه نيست و 139نظر در اصل  دوري دعواي مربوط به اموال عمومي و دولتي مابه معن

. اند وفصل حل قابل ، مانند سازش، دوستانهييها وهيش باادعاهايي هستند كه در همين مرحله 
 يك قرارداد پيمانكاري ساخت و يها نقشهسر تعديل مبلغ يا مدت، تغيير  اختالف بر بسا چه

بايد از هر . كنديند سازش كمك بزرگي به تداوم پروژه اتجهيزات يك پااليشگاه باشد و فر
، استقبال شود يم يا مانع تأخير ايفاي تعهدات قراردادي ها پروژه كه باعث عدم توقف يحل راه
   .كرد

  
   جهينت

 تنظيم كرده و يالملل نيبتجاري  ناظر بر ميانجيگري و توافقنامه سازشانون نمونة آنسيترال ق
 و تعيين كند يم  مقررات سازش توصيهيساز همساناستفاده از آن را براي كشورها، به منظور 

 يها روش ة از ميان مجموع،در ايران. ه استشت را به كشورها واگذانامه سازشنظام اجرايي 
 فقط در مورد سازش كه البته آن هم نه به صورت دقيق، ،ف خارج از دادگاه حل اختالةدوستان

 سازش در تنها ،يكنونمطابق قواعد . خورد يم، مقررات ناقصي به چشم افتهي سازمانعلمي و 
 جز در مواردي كه در ، قضايي است و سازش در خارج از دادگاهةي محكمأدادگاه در حكم ر

، اعتباري بيش از يك قرارداد عادي نداشته و مستقيماً قابل ودش يمتر اسناد رسمي تنظيم ادف
 كه دارد وجود بالقوه تيظرف ران،يا يحقوق نظام در صلح عقد ةنيشيپ به توجه با. اجرا نيست

 يبرا سازش نديافر ةجينت ،يالملل نيب يتجار سازش مقررات ياحتمال نيتدو در و ندهيآ در
 داشته يياالجرا الزم طرفين اثر يينها ةاراد استناد به ،نامه شساز و  گردديتلق االجرا الزم نيطرف

ي أمستقيماً در دادگاه مانند ر) جز در موارد استثنايي قانوني مثل تدليس(باشد و بتوان آن را 
، وامدار ي داور در مراجع قضايي داردأجايگاهي كه امروز ر. كردداوري، يا دستور موقت اجرا 

 نامه سازش توافقات طرفين پس از آنكه به ةچنانچه نتيج. كند يميت قانوني است كه از آن حما
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يند بيهوده خواهد ا ترغيب طرفين به استفاده از اين فر،، اثر اجرايي و اعتبار نداشته باشدديانجام
 ة از نمونيناقص برداشت ، وزارت نفتيكنون نامة وهيشروش حل اختالف مندرج در . بود

ت حل اختالف أاست و تصميم هي)  قراردادهاي فيديكةنمون 20 ةماد( آن يالملل نيبمشابه 
 مادام كه دادگاه ، تلقي شوداالجرا الزم هرچند به اقرار طرفين ،نامه وهيشقراردادي مندرج در آن 

اساساً چون .  مستقالً قابل اجرا نيست،نكندي صادر أوارد بررسي نشود و براساس آن ر
ي حل كنون با ساختارهاي ،الست كامن نظام حقوقي ،تالفت قراردادي حل اخأخاستگاه نهاد هي

ي كنوناز اين رو، براي تعديل شرط حل اختالف . ستآشنااختالف در نظام حقوقي ايران نا
، كند به اختالفات رسيدگي ، همچنانت حل اختالف قرارداديأهيقرار باشد  اگر ،وزارت نفت

 قراردادهاي فيديك پيشنهاد ةج در نمون كامل از شرط حل اختالف مندربرداشتالگوبرداري و 
 براي يا ستهيشامقررات نسبتاً   همانگونه كه در باب داوريرود يم اميد ،بهتر از آناما  ،شود يم

 تدوين شده است، با توجه به امضاي كنوانسيون سنگاپور يالملل نيبحل اختالفات تجاري 
 يا ستهيشا امر سازش نيز مقررات  نزديك، دريا ندهيآتوسط ايران و تصويب احتمالي آن در 

ت حل أ هييجا ه شده بود، اين بار بينيب شيپ 1336 تا مانند آنچه در قانون نفت ،تدوين شود
 وزارت نفت براي حل اختالف در قراردادهاي نامة وهيش روش سازش در ،اختالف قراردادي

ه به تمايز ميان صلح و  با توج،بدين ترتيب.  گرفته شودكار بهنفتي و قراردادهاي مرتبط آن 
 و نه سازش و تفسير »صلح دعاوي « قانون اساسي به139 اصل ةسازش و محدود نمودن دامن

 روش سازش در يريكارگ به، با 139مضيق اين اصل و خروج موضوعي سازش از اصل 
 و گذاران هيسرما حل اختالف را در قراردادهاي نفتي براي سازوكاردعاوي نفت و گاز، 

 .ساخت تر جذابان خارجي، پيمانكار
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