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  چكيده

قرارداد  و مصالحه طرف هاي  تعامل  براي  مناسب  ايجاد فضاي  اختالف  هدف روش هاي حقوقي حل 
اداري و تامين منافع متقابل است، به همين دليل اصلي ترين و بديهي ترين شكل آن مذاكرات مستقيم 
دو جانبه يا تسهيل آن از سوي يک داور بي طرف است. در اين شكل طرف هاي اختالف نقش فعالي 
براي ختم دعوي دارند. شيوه ي داوري هم يكي از برجسته ترين گزينه ي حل اختالف است، زيرا اين 
شيوه همانند دادرسي طرف ها را در انفعال از تصميم اخذ شده قرار مي دهد. دعاوي پيچيده يا فني 
ناشي از قراردادهاي اداري نيز مي تواند با سيستم هاي خصوصي روش هاي غير ترافعي حل اختالف به 
نتيجه ي الزم برسد. اجرای روش های حل اختالف غير ترافعی و يا روش های آسان شده حل اختالف 
)داوری( می تواند تاخير را كاهش دهد و مانع توقف قراردادهاي اداري از سوي )پيمانكار( و دولت )افراد 

حقوق عمومی( در عرصه ي ارائه ي خدمات عمومي شود.

حل حقوقي اختالف از طریق داوري در قراردادهای اداری ایران

واژگان کليدی: 
اختالف های قراردادی، داوری، حل اختالف مسالمت آميز، مرجع حل اختالف قراردادی، شورای عالی 

فنی.
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مقدمه 
اشخاص  اختالف  حل  مرجع  تنها  دادگستری 
می  اشخاص  تراضی،  صورت  در  بلكه   ، نيست 
به  فصل،  و  را جهت حل  خود  اختالفات  توانند 
داوری نيز ارجاع دهند. پس اشخاص زمانی می 
توانند از حل اختالف دادگستری صرف نظر كنند 
كه پيشتر برای ارجاع اختالف خود به داوری باهم 
توافق داشته باشند. اين توافق می تواند قبل از 
بروز اختالف يا بعد از آن و هم می تواند شفاهی 
رسمی  يا  عادی  قرارداد  نيز طی  و  كتبی  هم  و 
اصلی  قرارداد  ضمن  يا  جداگانه  طور  به  هم  و 
داوری  طريق  از  اختالف  حل  لذا  آيد.  عمل  به 
است.  معامله  طرفين  توافق  و  قرارداد  نيازمند 
ماده ي 454 قانون آيين دادرسی مدنی در اين 
ارتباط می گويد: « كليه اشخاص كه اهليت اقامه 
دعوا دارند می توانند با تراضی يكديگر منازعه و 
اختالف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا 
نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از 
رسيدگی باشد به داوری يک يا چند نفر ارجاع 
دهند«. آيا در پيمان برای حل اختالف ناشی از 
آن، بين كارفرما و پيمانكار قراردادی وجود داری 
يا نه. پاسخ مثبت است؛ زيرا آنان ضمن تراضی 
موافقتنامه، ضمن شرايط عمومی  در اصل سند 
دارند.   53 ماده  در  هم  با  توافقی  چنين  پيمان 
اجرا  در  »هرگاه  گويد:  می  مرقوم  ماده  بند)ج( 
يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختالف نظر 
پيش آيد، هريک از طرف ها می تواند درخواست 
به  اختالف  مورد  موضوعات  يا  موضوع  ارجاع 
برنامه  و  مديريت  )سازمان  رئيس  به  را  داوری 
ريزی كشور( ارائه نمايد.« قرارداد داوری اگر به 
طور جداگانه بين طرفين منعقد شود بر اساس 
قراردادهای الزم  از جمله  قانون مدنی  ماده 10 
به طور  تواند  نمی  دو  آن  از  است كه هيچ يک 
آن  از  مقابل  طرف  موافقت  بدون  و  جانبه  يک 

عدول كند. اما اگر قرارداد داوری ضمن قرارداد 
اصلی الزم و به صورت شرط ضمن عقد تشكيل 
شود، لزوم خود را از عقد اصلی كسب می كند 
قرارداد  است  پابرجا  اصلی  عقد  كه  زمانی  تا  و 
نيز  داوری  بگوييم شرط  است  بهتر  يا  و  داوری 
برای طرفين الزام آور است. در پيمان چون شرط 
است(  اصلی  عقد  )كه  موافقتنامه  ضمن  داوری 
قيد   )53 )ماده  ايران  پيمان  عمومی  شرايط  در 
و  كارفرما  برای  الظاهر  علی  لذا  است  گرديده 
پيمانكار حل اختالف از طريق داوری الزم است.

یافته های تحقيق
با توجه به موضوع مقاله به بررسی و حل حقوقي 
اختالف از طريق داوري در قراردادهای اداری به 

شرح ذيل پرداخته می شود:

تشكيل  با  اختالف  حقوقي  حل  چگونگی 
قرارداد داوری در قرارداد اداري 

ايران  بند )الف( ماده 53 شرايط عمومی پيمان 
می گويد: »هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان 
دو طرف  آيد،  پيش  نظر  اختالف  دو طرف  بين 
می توانند برای حل سريع آن، قبل از درخواست 
ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به داوری 
طبق بند )ج( برحسب مورد، به روش تعيين شده 
در بند های 1 و 2، عمل نمايد«. و بند )ج( ماده 
مرقوم اشعار می دارد: »هرگاه در اجرا يا تفسير 
آيد،  پيش  نظر  اختالف  طرف  دو  بين  پيمان 
ارجاع  درخواست  تواند  می  ها  از طرف  يک  هر 
را  به داوری  اختالف  يا موضوعات مورد  موضوع 
به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
ارائه نمايد«. و تبصره بند مذكور اضافه می نمايد: 
چنان چه رئيس سازمان ياد شده با تقاضای مورد 
اشاره موافقت نمود، مراجع حل اختالف شورای 

عالی فنی خواهد بود«.
همان طوری كه از واژه «می توانند» استنباط می 
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شود، حل اختالف از طريق داوری برای پيمانكار 
و كارفرما اختياری است و اجباری در كار نيست 
)قاسمزاده 1390، ص 58(. لذا در صورت عدم 
داوری، حل  طريقه  به  ها  آن  از  يک  هر  اختيار 
آيد.  به عمل  از طريق دادگاه  تواند  اختالف می 
چنان چه عزم طرفين بر حل اختالف از طريق 
و  مذكور  ماده  طبق  اختالف  حل  باشد،  داوری 

حسب مورد با دو گزينه می تواند انجام شود:

حل اختالف به روش مسالمت آميز 
قرارداد  كه طرفين  است  اين  متعارف  و  معمول 
اصلی، نحوه ارجاع حل اختالف به داوری را در 
آن قرارداد قيد می كنند و اين شرط ضمن عقد 
ولی  است.  آور(  )الزام  االتباع  الزم  طرفين  برای 
و  نيست  پيمان چنين  ماده 53 شرايط عمومی 
قرارداد  تشكيل  و  اختالف  حل  چگونگی  فقط 
داوری را پيش بينی كرده است. در اين ماده دو 

موضوع مورد اختالف از هم تفكيک شده است:

1- اجرای موضوع پيمان     
2- تفسير مفاد پيمان

برای حل اختالف موارد فوق الذكر دو مرحله و دو 
مكانيزم و يا بهتر است بگوييم دو گزينه متفاوت 
در ماده 53 شرايط عمومی پيمان تعيين گرديده 
است. يكی حل اختالف به روش مسالمت آميز و 
ديگری ارجاع به داوری. فحوای ماده ي ياد شده 
معلوم نمی دارد كه اين دو گزينه يا مكانيزم در 
طول هم قرار دارند يا در عرض هم. يعنی ابتدا 
بايد روش مسالمت آميز را در پيش گرفت و بعد 
اختالف را به داوری ارجاع داد يا هر يک از آن دو 
را می توان مقدم بر ديگری انجام داد. در شرايط 
اختالف  از حل  نامی  ماده 53  و  پيمان  عمومی 
)اسماعيلی  باشد.  نمی  آميز  مسالمت  روش  به 

هريسی 1394، ص 419(

حل اختالف به طریقه ی داوری 
داوری  طريقه  به  اختالف  حل  كه  دوم  صورت 
است در بند )ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان 
به اين شرح آمده است: « هرگاه در اجرا يا تفسير 
مفاد پيمان بين دو نطرف اختالف نظر پيش آيد، 
ارجاع  درخواست  تواند  می  ها  از طرف  يک  هر 
را  به داوری  اختالف  يا موضوعات مورد  موضوع 
ارائه  ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس  به 
نمايد«.  و چنان چه رئيس سازمان ياد شده با 
حل  مرجع  نمود،  موافقت  اشاره  مورد  تقاضای 
بر  سابق  بود.  فنی خواهد  عالی  اختالف شورای 
اين گفتيم كه ارجاع حل اختالف از طريق داوری 
است.  عقد  طرفين  بين  داوری  قرارداد  نيازمند 
همچنين اين قرارداد به دو نحو می تواند تنظيم 
گردد: يا به صورت مستقل يا ضمن عقد اصلی. 
نحوه ی  و  داوری  قرارداد  تعريف  ديد  بايد  حال 

انعقاد آن چگونه است.

تعریف و نحوه ي انعقاد قرارداد داوری 
در تعريف قرارداد داوری گفته اند: عقدی است كه 
بر طبق آن افرادی متعهد می شوند كه اختالف 
به  را  خود  احتمالی  يا  و  يافته  تحقق  دعوای  و 
رسيدگی و اظهار نظر شخص يا اشخاصی غير از 
مراجع رسمی قضائی واگذار نمايند.داوری عبارت 
با حكم  يا  تراضی  با  كه طرفين  است  عقدی  از 
قانون در داوری اجباری اختالف تحقق يافته يا 
اختالف احتمالی خود را نزد اشخاص خصوصی ، 
اعم از حقيقی و غير از مراجع قضايی مطرح می 
كنند تا آن ها بدون تشريفات دادرسی و در مدت 
معينی به دعوی مطروحه رسيدگی كرده و رای 
مقتضی را صادر نمايند )مرادی 1393، ص 12( 
.اين تعريف با آن چه بين كارفرما و پيمانكار در 
ماده 53 شرايط عمومی پيمان به صورت شرط 
ضمن عقد آمده مطابقت می كند. چرا كه آنان 
را به رسيدگی و اظهار  اختالفات احتمالی خود 
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غيرقضائی  مراجع  از  كه  فنی  عالی  شورای  نظر 
قرارداد  است  ممكن  اند.  نموده  واگذار  است، 
داوری در پيمان از دو بعد مورد خدشه قرار گيرد. 
يک بعد از حيث صحت پيمان و بعد ديگر آن از 
صورت  به  داوری  قرارداد  انعقاد  ي  نحوه  لحاظ 
شرط ضمن عقد كه همان مورد مندرج در بند 
)ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان و تبصره آن 

است.

بطالن داوری به تبع بطالن پيمان
هرگاه اين استدالل كه ماده 48 شرايط عمومی 
در  شود  پذيرفته  است،  پيمان  مبطل  پيمان 
صورت بروز اختالف بين كارفرما و پيمانكار اعم 
از اين كه موضوع در حال رسيدگی و داوری باشد 
يا پس از صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، 
را  داور  رأی  كه  طرف  دو  از  يكی  است  ممكن 
به  اقدام  بيند  نمی  مصالح خود  و  منافع  مطابق 
طرح دعوی در دادگاه به استناد همان ماده 48 
شرايط عمومی پيمان بنمايد. در اين صورت وفق 
ماده 461 قانون آيين دادرسی مدنی دادگاه ابتدا 
به اصل پيمان رسيدگی و اظهارنظر می  نسبت 
كند،  اعالم  باطل  را  پيمان  دادگاه  هرگاه  نمايد. 
از  پيمان  و مدارك  اسناد  كليه  چون بطالن آن 
جمله شرايط عمومی پيمان و به ويژه ماده 53 
را نيز شامل می گردد، لذا موضوع داوری شورای 
عالی فنی نسبت به اختالفات آن دو منتفی است. 
 48 ماده  استناد  به  پيمان  بطالن  هرگاه  لكن 
شرايط عمومی پيمان مورد پذيرش دادگاه واقع 
نشود يكی از دو طرف می تواند به ايراد حقوقی 
مربوط به قرارداد داوری به كيفيت مقرر در بند 
)ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان، بپردازد كه 

شرح آن را ذياًل می بينيم.

ایرادات  سبب  به  داوری  قرارداد  بطالن 
قانونی 

پيمان  عمومی   53 ماده  )ج(  بند  در  چه  آن 
مورد  موضوعات  يا  موضوع  ارجاع  خصوص  در 

اختالف به داوری مقرر گرديده اگرچه از شروط 
ضمن عقد برای ارجاع اختالف به داوری است اما 
به نظر می رسد با مبانی حقوقی جهت تشكيل 
عقد مباينت دارد. زيرا بر فرض كه يكی از طرفين 
اين  اما  دهد  ارجاع  داوری  به  را  اختالف  پيمان 
و  او  بين  بحث  مورد  ماده  طبق  داوری  قرارداد 
طرف مقابلش منعقد نمی گردد بلكه هر يک از 
داوری  طريق  از  اختالف  حل  خواهان  كه  آنان 
مديريت  سازمان  )رئيس  ثالثی  با شخص  است، 
از  كه  نمايد  می  توافق  كشور(  ريزی  وبرنامه 
پيمان  در  نقشی  اساساً  و  نيست  پيمان  اطراف 
ندارد. اين توافق از حيث حقوقی غير نافذ است. 
چرا كه يكی از دو طرف پيمان در تشكيل قرارداد 
داوری دخالت ندارد ومعلوم نيست چگونه شخص 
ثالث سرنوشت اختالف يا اختالفات آنان را رقم 
می زند. در اصطالح حقوقی به چنين قرارداد يا 

عقدی معامله فضولی می گويند.
طبق ماده 231 قانون مدنی: «معامالت و عقود 
فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونی 
و  ماده 196«.   مورد  در  است مگر  موثر  ها  آن 
می  معامله  كه  كسی   » گويد:  می   196 ماده 
محسوب  آن شخص  خود  برای  معامله  آن  كند 
آن  عقد خالف  موقع  در  كه  اين  مگر  شود  می 
شود...«  ثابت  آن  خالف  بعد  نمايديا  تصريح  را 
باطل  چند  هر  حقوقی  لحاظ  از  فضولی  معامله 
نيست اما نافذ نيز نمی باشد. پس برای نفوذ آن 
جهت ارجاع اختالف به داوری، تنفيذ يكی از دو 
طرف )كارفرما يا پيمانكار( كه راضی به ارجاع امر 

به داوری نمی باشد، ضروری است.
بند  در  بحث  مورد  داوری  اگر شرط ضمن عقد 
)ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان و تبصره 1 
آن به شرحی كه در باال آمد غير نافذ باشد و از 
حاصل  اختالفی  و  نگردد  تنفيذ  پيمانكار  سوی 
شود كه كارفرما آن را به داوری ارجاع دهد در 
اين حالت پيمانكار می تواند به استناد ماده461 
و نيز بند7 ماده 489 قانون آيين دادرسی مدنی 
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دادگاه  از  داوری  قرارداد  اعتباری  بی  به  راجع 
تقاضای رسيدگی و اظهارنظر نمايد. هرگاه دادگاه 
نسبت به قرارداد داوری كه نحوه انعقاد آن در بند 
)ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان و تبصره آن 
پيش بينی شده حكم به ابطال صادر نمايد، تبعاً 
نيز  فنی  عالی  شورای  سوی  از  شده  صادر  رای 
باطل خواهد بود. عكس آن نيز امكان پذير است: 
يعنی پيمانكار اختالف موجود را به داوری ارجاع 
دهد و كارفرما راضی نباشد. او می تواند با همان 
استدالل از دادگاه ابطال رأی داور را تقاضا نمايد. 
رأی صادر شده از سوی شورای عالی فنی باطل 
خواهد بود. البته ممكن است اين مباينت حقوقی 

را با دو استدالل زير منتفی دانست:
اول اين كه چون شرط داوری مندرج در بند )ج( 
ماده 53 شرايط عمومی پيمان به صورت شرط 
ضمن پيمان است لذا هر يک از دو طرف به طور 
ضمنی به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور اين اذن را داده اند كه داور مرضی الطرفين 
اين  رسد  می  نظر  به  ولی  كند.  تعيين  را  آنان 
استدالل صحيح نباشد. زيرا داور مرضی الطرفين 
)شورای عالی فنی( معلوم و مشخص است و برابر 
پيمان  عمومی  شرايط   53 ماده  )ج(  بند  مفاد 
كشور  ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس 
طبق تبصره 455 قانون آيين دادرسی مدنی به 
عنوان شخص ثالث برای طرفين داور تعيين نمی 
ماده 53 شرايط  بند )ج(  تبصره  بلكه وفق  كند 
عمومی پيمان، موافقت و مخالفت خود را نسبت 

به ارجاع مناقشه به داوری اعالم می نمايد.
دوم اين كه به هنگام امضای پيمان كه ماده 53 
طرفين  قبول  مورد  نيز  پيمان  عمومی  شرايط 
به طرف  از دو طرف  واقع شده هر يک  قرارداد 
ديگر وكالت می دهد كه در صورت بروز اختالف 
می تواند از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور درخواست ارجاع دعوی به داوری شورای 
عبارت ديگر طرفين  به  ارائه دهد.  را  فنی  عالی 
قباًل داور مرضی الطرفين خود را تعيين اما فقط 

نحوه ارجاع آن را به انتخاب هريک از دو طرف 
بر اساس درخواست از رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزی كشور موكول كرده اند. براساس اين 
استدالل چون طرفين با علم و آگاهی پيمان را با 
همان مفاد ماده 53 شرايط عمومی پيمان امضاء 
كرده اند و لزوم اين شرط به تبعيت از لزوم سند 
موافقتنامه است و در واقع طرفين خود طوعاً بند 
پذيرفته  را  پيمان  ماده 53 شرايط عمومی  )ج( 
اند. لذا انعقاد قرارداد داوری به نحو مندرج در بند 
اشكال  است.  حقوقی  اشكال  از  خالی  شده،  ياد 
مقرر  نحو  به  است  ممكن  عمل  در  كه  ديگری 
در بند )ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان وارد 
مديريت  سازمان  رئيس  كه چون  است  اين  آيد 
و  است  دولتی  مقامات  از  كشور  ريزی  برنامه  و 
ارجاع اختالف به داوری با تصويب او امكان پذير 
از طرف  كه  آن چه  هر  است  محتمل  لذا  است 
از  اختالف  حل  برای  اجرايی(  )دستگاه  كارفرما 
طريق داوری از سوی او تقاضا شود رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور موافقت كند اما با 
درخواست پيمانكار مخالفت نمايد. پس مداخله 
رئيس سازمان ياد شده در ارجاع مناقشه كارفرما 
انصاف  قاعده ی  مخالف  اثباتاً  و  نفياً  پيمانكار  و 
هريسی  )اسماعيلی  باشد.  می  نيز  طرفی  بی  و 

1394، ص 431(

زوال قرارداد داوری   
از تعريف تشكيل قرارداد داوری بحث كرديم و 
اينک می خواهيم ببينيم قرارداد داوری در چه 

زمانی زايل و از بين می رود.

تراضی طرفين بر الغای داوری
بر اساس ماده 472 قانون آيين دادرسی مدنی« 
عزل  طرفين حق  داوران،  يا  داور  تعيين  از  بعد 
تراضی«. همچنين مطابق  با  ندارند مگر  را  آنان 
بند )1( ماده 481 قانون آيين دادرسی مدنی« 
بين  از  داوری  دعوی،  طرفين  كتبی  تراضی  با 

می رود...«
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پيشتر گفتيم كه قرارداد داوری هرگاه به صورت 
قانون   10 ماده  وفق  شود  تشكيل  مستقل  عقد 
از طرفين  از عقود الزم است و هيچ يک  مدنی 
حق فسخ يک جانبه آن را ندارد واگر به صورت 
انشا شود لزوم خود را از  شرط ضمن عقد الزم 
عقد اصلی كسب می كند. ماده 472 قانون مدنی 
آنان  يا داوران، حق عزل  از تعيين داور  بعد  كه 
بند)1( ماده  و  از طرفين عقد سلب می كند  را 
481 قانون آيين دادرسی مدنی كه تراضی كتبی 
داوری می  رفتن  بين  از  را موجب  طرفين دعوا 
داند حاكی از لزوم عقد داوری است. می دانيم كه 
هر عقد الزم را می توان با تراضی طرفين )اقاله( 
اين  از  نيز  تفاسخ و منحل نمود. قرارداد داوری 
قاعده مستثنی نيست. لذا هرگاه قرارداد داوری به 
صورت مستقل انشا شود، به صورت مستقل نيز 
با تراضی قابل الغا است. هرگاه به صورت شرط 
ضمن عقد باشد، هم به تبع زوال عقد اصلی می 
تواند الغا شود و هم به صورت مستقل و مستثنی 
می  طرفين  يعنی  عقد.  ضمن  شروط  ساير  بر 
با  خود  اصلی  قرارداد  از  را  داوری  شرط  توانند 
تراضی هم حذف نمايند. چون شرط داوری در 
پيمان به صورت شرط ضمن پيمان است لذا علی 
است.  الغا  قابل  فوق،  صورت  دو  هر  به  االصول 
اما بايد توجه داشت كارفرما كه دستگاه اجرايی 
برای  تواند  نمی  پيمان  ی  اقاله  همانند  است 
به  نه  منع  اين  نمايد.  تراضی  داوری  شرط  الغا 
لحاظ حقوقی بلكه به جهت فرمانبرداری نماينده 
چنين  و  است  اداری  قوانين  از  اجرايی  دستگاه 
اختياری برای او داده نشده است. اما چنان چه 
پيمان منتفی شود  به هردليل و علتی اصل  بنا 
يعنی فسخ، منفسخ و يا باطل گردد، شرط داوری 
نيز به تبع آن بالترديد از بين خواهد رفت. هرگاه 
هر يک از كارفرما و پيمانكار از ارجاع دعوی به 
داوری امتناع نمايد، شرط داوری به خودی خود 

منتفی است و فقط دادگاه ذی صالح، صالح برای 
رسيدگی خواهد بود.

فوت یا حجر یكی از طرفين
اين  در  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   481 ماده 
بين  از  داوری  زير  موارد  «در  گويد:  می  رابطه 

می رود:
- با تراضی كتبی طرفين دعوا

- با فوت يا حجر يكی از طرفين دعوا«
پس بر پايه بند )2( ماده مزبور فوت يا حجر يكی 
بند  است. شمول  داوری  الغاء  از طرفين موجب 
مذكور در پيمان فقط در مورد پيمانكار حقيقی 
می تواند مصداق داشته باشد و كارفرما را شامل 
شخصيت  يک  هميشه  كارفرما  زيرا  گردد.  نمی 
به حقوق عمومی است كه هيچ  حقوقی مربوط 
گاه قابل زوال نيست. تا دولتی در كشور برقرار 
است شخصيت او زوال ناپذير است و اصوالً فرض 
كشور بدون دولت در جهان معاصر تقريباً محال 
وجود  در  فقط  حجر  و  فوت  مقوالت  اما  است. 
پيمانكاری كه در قالب شخص حقيقی است می 
يابد. چرا كه فوت يا حجر شخص  تواند عينيت 
حقوقی به لحاظ داشتن وجود اعتباری غيرقابل 
تصور است. صرف نظر از بحث داوری اساساً اين 
موضوع در پيمان مسكوت است كه اگر پيمانكار 
حقيقی فوت كند يا محجور شود، تكليف پيمان 
چيست. زيرا حقوق و تعهدات ناشی از يک قرارداد 
علی االصول به وارث او منتقل می شود و پيمان 
نيز نمی تواند از اين قاعده مستثنی باشد. البته 
ممكن  پيمان  عمومی  ماده 48 شرايط  وجود  با 
است اين نقصان پيمان برطرف شود اما گفته ايم 
كه ماده كه ماده 48 خود موجوديت پيمان را به 
مخاطره می اندازد. در هر حال چون اغلب پيمان 
ها توسط اشخاص حقوقی )شركت ها( با كارفرما 
منعقد می شود لذا بايد موضوع فوت وحجر آنها 

در قالب ديگری مورد مطالعه قرار گيرد. زيرا:
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اوالً ـ محجوريت كه مربوط است به قوه دماغی 
انسان به نحوی كه فاقد عقل معاش باشد فقط 
در شخص حقيقی می تواند تحقق پيدا كند. لذا 
بحث در مورد حجر شخصيت حقوقی سالبه به 

انتفاء موضوع است.
ثانياً ـ فوت نيز منحصراً انسان حقيقی را شامل 
می شود و در مقام قياس فوت شخصيت حقوقی 
لكن  دانست.  مترادف  آن  انحالل  با  توان  می  را 
از  پيمانكار منحل شود پيش  چنان چه شركت 
آنكه موجب زوال قرارداد داوری مندرج در ماده 
53 شرايط عمومی پيمان گردد، به استناد جزء 
از  بند)الف( ماده 46 شرايط عمومی پيمان   10
موجبات خيار فسخ پيمان برای كارفرما است كه 
درصورت فسخ پيمان، شرط داوری درج شده در 
زايل می گردد.  به خودی خود  نيز  مرقوم  ماده 

)ويژه ، تنگستانی1393، ص 119(

انتفای موضوع و مهلت داوری
در صورتی كه موضوع داوری به جهتی از جهات 
از بين رود، داوری نيز به خودی خود از بين می 
رود. مثاًل موضوع داوری در پيمان عبارت است 
از اختالف در اجرا يا تفسير مفاد پيمان. هرگاه 
اصل پيمان به جهاتی منحل شود يا بطالن آن 
آشكار گردد، موضوعی برای داوری در خصوص 
اجرا يا تفسير مفاد پيمان باقی نمی ماند تا نيازی 
معامله  طرفين  هدف  باشد.  داشته  داوری  به 
است  اين  داوری  به  خود  اختالف  ارجاع  جهت 
كه بدون مراجعه به دادگاه كه مستلزم تشريفات 
رسمی خاص است، اشخاص غيررسمی برای حل 
اختالف خود برگزينند تا داوران در موارد اختالف 
آن ها رسيدگی و رأی صادر نمايند به نحوی كه 
قاطع دعوی و فاصل اختالف بين آنان باشد. حال 
فرض كنيم داور يا داوران نتوانند در مدت مقرره 
رأی  و  فصل خصومت  قانونی،  يا  داوری  قرارداد 
صادر نمايند. در اين صورت دو راه بيشتر برای 

اشخاص  داوری  رأی  به  يا  نيست.  باقی  طرفين 
ديگری تراضی می كنند و يا موضوع را فقط از 
بنابراين  نمايند.  می  فصل  و  حل  دادگاه  ناحيه 
كنند  داوری  قرارداد  الغای  بر  تراضی  چنان چه 
و  ممتنع  خود  خودی  به  داوری  قرارداد  اجرای 
كرد.  خواهد  رسيدگی  موضوع  به  دادگاه  الجرم 
در تأييد اين مطالب ذيل ماده474 قانون آيين 
امور  انقالب )در  دادرسی دادگاه های عمومی و 
مدنی( می گويد:«در صورتی كه داوران در مدت 
قرارداد داوری يا مدتی كه قانون معين كرده است 
اشخاص  داوری  به  طرفين  و  بدهند  رأی  نتواند 
دعوا  اصل  به  دادگاه  باشند،  نكرده  تراضی  ديگر 
می  صادر  رأی  و  رسيدگی  قانونی  مقررات  وفق 
نمايد«. مفهوم اين ماده اين است كه چنان چه 
داوران نخواهد يا نتوانند رأی دهند و طرفين به 
داوری اشخاص ديگری هم تراضی نكنند موضوع 
حل اختالف از داوری خارج و مآالً در صالحيت 
دادگاه خواهد بود. )كشاورز 1386، ص. 41( از 
نشده  معين  پيمان  در  داوری  مدت  كه  جا  آن 
آيين  قانون   484 ماده  تبصره  وفق  لذا  است 
اختالف  حل  ارجاع  صورت  در  مدنی  دادرسی 
)داور  فنی  عالی  شورای  به  پيمانكار  و  كارفرما 
مرضی الطرفين( شورای مزبور مكلف است ظرف 
موارد  يا  مورد  را در خصوص  رأی خود  ماه  سه 
اختالف صادر كند. هرگاه ظرف مهلت مذكور از 
صدور رأی امتناع كند، طرفين ناگزيرند اختالف 

خود را از طريق دادگاه حل و فصل نمايند.
امتناع داور يا داوران از رسيدگی و صدور رأی

 . نيستند  داوری  قبول  به  مكلف  داوران  يا  داور 
يعنی از نظر داور، داوری اجباری ممكن نيست. 
يا  دادگاه  اگر  نكرده  مجبور  را  كس  هيچ  قانون 
اين  انتخاب كردند حتماً  به داوری  را  او  افرادی 
سمت را بپذيرد و وظايف آن را به انجام برساند 
اما بايد توجه داشت كه به طور مطلق هم داور 
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آزاد نيست كه هرزمان خواست داوری را بپذيرد 
و هرگاه الزم ديد از آن كنار برود به همين جهت 
ماده 473 آيين دادرسی مدنی مقرر داشته داور 
پس از قبول داوری حق استعفا و امتناع از دادن 
محروميت  را  قاعده  اين  از  تخلف  ندارد.  رأی 
جبران  و  داوری  از  سال   5 مدت  به  موقت 
خسارات وارده می داند. اين در صورتی است كه 
داور بدون عذر موجه از داوری استعفا نمايد ولی 
چه بسا داور بعد از قبول داوری موانعی در كارش 
ی  وظيفه  مقرر  مهلت  در  نتواند  كه  آيد  پيش 
داوری را ايفا نمايد. طرفين معامله چنان چه حل 
اختالف خود را منحصراً برای شخص يا اشخاص 
معين واگذار كرده باشند، مكلفند قبولی داور يا 
داوران را نيز اخذ نمايند. حال چنان چه طرفين 
يا قرارداد اصلی  انعقاد قرارداد داوری  به همگام 
را  معينی  داوران  قبولی  داوری،  شرط  متضمن 
اخذ نكنند و پس از بروز اختالف و ارجاع آن به 
يا داوران  يا اشخاص معين، داور  داوری شخص 
از رسيدگی و صدور رأی امتناع كنند، موضوع از 
گردونه ي داوری خارج و رسيدگی به عهده ي 
دادگاه خواهد بود. مگر اين كه قرارداد داوری به 
گونه ای تنظيم شده باشد كه اساساً رسيدگی به 
اختالفات ناشی از قرارداد از طريق داوری انجام 
گيرد. در اين صورت امتناع داور يا داوران معين 
خللی به اساس رسيدگی از طريق داوری ايجاد 
نمی كند و داور يا داوران ديگر از طرف دادگاه 

انتخاب می شوند. 

مرجع حل اختالف در پيمان
همان طوری كه ديديم مطابق تبصره 1 بند)ج( 
حل  مرجع  پيمان،  عمومی  شرايط   53 ماده 
عالی  پيمانكار » شورای  و  كارفرما  بين  اختالف 

فنی« است.
راجع  قانونی  اليحه  واحده  ماده  برابر  شورا  اين 
 1356 سال  بودجه  قانون   80 تبصره  اصالح  به 

انقالب(  شورای  )مصوب1385/11/2  كشور  كل 
سازمان  رئيس  پيشنهاد  به  نفر  سه  از  مركب 
و  برنامه  كشور)سازمان  ريزی  برنامه  و  مديريت 
بودجه سابق( و تصويب هيأت وزيران تشكيل می 
گردد. شورای عالی فنی دارای شخصيت حقوقی 
تبصره1  در  داور  عنوان  به  آن  تعيين  و  است 
بند)ج( ماده 53 شرايط عمومی پيمان به منزله 
داوری شخص حقوقی در مورد يا موارد اختالف 
بين كارفرما و پيمانكار است. بعضی از حقوقدانان 
داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهليت 
قانونی منتفی می دانند و به استناد بند)1( ماده 
466 آيين دادرسی مدنی مدعی اند كه اشخاص 
حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. 
)اسماعيلی هريسی 1394، ص440( قانون آيين 
اعمال  برای  قانونی  مستند  كه  مدنی  دادرسی 
داوری است از حكميت و داوری شخص حقوقی 
سخنی به ميان نياورده است و ظاهر مواد نشان 
می دهد كه بيان احكام مربوط به داور تنها شامل 
حقيقی  شخصيت  دارای  كه  شود  می  داورانی 
برای  را  آن  و  گذشت  بايد  نظر  اين  از  اما  اند. 
قانون  اوالً  زيرا  داشت  روا  نيز  حقوقی  اشخاص 
آيين دادرسی مدنی در هيچ يک از مواد مربوطه، 
داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نكرده است. 
قانون تجارت«تصميمات  مطابق ماده 589  ثانياً 
صالحيتدار  مقامات  وسيله  به  حقوقی  شخص 
 )98 ص.   ،1394 )اسكيني  گردد«.  می  اتخاذ 
حكم اين ماده تنها شامل شركت ها نمی شود، 
بلكه ساير اشخاص حقوقی همچون سازمان ها و 
بر می گيرد.  نيز در  را  موسسات داوری و غيره 
بنابراين چون تصميمات داوری اشخاص حقوقی 
)داور(كه  شخص  آن  كنندگان  امضا  تصدی  به 
لذا  شود  می  اتخاذ  هستند،  حقيقی  اشخاص 
نمی  باقی  حقوقی  شخص  داوری  در  ترديدی 
ماند. ثالثاً همان طور كه بين داوری و دادرسی 
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قضات  و  داوران  بين  دارد  وجود  افتراق  وجوه 
اختيارات  زيرا  است،  فراوانی  افتراق  وجوه  نيز 
قضات ناشی از قانون است ولی مبنای اختيارات 
داوران، قرارداد داوری است. همچنين قضات حق 
الزحمه و حقوق خود را از خزانه دولت دريافت 
می كنند در حالی كه داوران حق الزحمه خود 
از اصحاب دعوی دريافت می كنند.  را مستقيماً 
گزينش داور براساس توافق طرفين و به موجب 
صورت  دعوی  اصحاب  سوی  از  منعقده  قرارداد 
می گيرد. در اين انتخاب دانش و اطالعات فنی 
داور موردنظر قرار می گيرد و لذا می توان گفت 
داور كارشناسی است كه طبق قرارداد، خدمات 
اختيار طرفين  را در  و تخصصی خود  ای  حرفه 
پذيرفته  وقتی  بنابراين  دهد.  می  قرار  اختالف 
شده كه داور به عنوان كارشناس حرفه ای تلقی 
می گردد، می توان گفت همان گونه كه اشخاص 
حقوقی قابليت كارشناس شدن را دارند، داور نيز 

می توانند واقع شوند.
داور  به  نسبت  ديگر  قوانين  از  بعضی  در  رابعاً 
اين  است.  شده  تصريح  حقوقی  اشخاص  شدن 

قوانين عبارتند از:
های  اتاق  تأسيس  قانونی  اليحه   26 ماده   -
بازرگانی )مصوب 1333/10/7( كه مقرر داشته: 
)اتاق های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی 

داور يا كارشناس واقع شوند(.
بخش  قانون   53 ماده  نيز  و   43 ماده   9 بند   -
)مصوب  ايران  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  تعاونی 
1370/6/13( يكی از مقاصد شركت ها و اتحاديه 
های تعاونی را «حل اختالف و داوری در محدوده 
امور مربوط به تعاونی ها به صورت كدخدامنشی 

و صلح اعضای تعاونی ها« می داند.
- قانون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری 
از  يكی  مصوب1369/12/15  ايران  اسالمی 
معادن  و  صنايع  و  بازرگانی  اتاق  مركز  وظايف 

جمهوری اسالمی ايران كه در قانون «اتاق ايران« 
ناميده شده «تالش در جهت حل و فصل مسائل 
داوری  «مركز  تشكيل  طريق  از  اعضا  بازرگانی 
می  مالحظه  بنابراين  است.  دانسته  ايران«  اتاق 
شود كه اشخاص حقوقی در قوانين ديگر نيز به 
عنوان داور پذيرفته شده است. مع هذا در داوری 
شورای عالی فنی بين كارفرما و پيمانكار ترديدی 

وجود ندارد.

نتيجه گيري 
در  كه  است  مكانيزم  هايي  جمله  از  داوري 
عنوان  به  آن  از  دولتي  پيمانكاري  قراردادهاي 
اين  مي شود.  برده  نام  اختالف  حل  مرجع  يک 
نهاد داراي اهميت ويژه است . چرا كه رسيدگي 
با سرعت، دقت  نهاد  اين  توسط  اختالف  و حل 
عمومي  مراجع  به  نسبت  بيش تري  اطمينان  و 
در  هم  پيمان  عمومي  شرايط  مي گيرد.  انجام 
اين رابطه در ماده 53 خود به اين نهاد ارزشمند 
اين  با  را  فني  عالي  شوراي  و  است  كرده  اشاره 
صالح  شده،  ارجاع  خصومت  فصل  براي  عنوان 
مي داند. داوري توسط شوراي عالي فني در اين 
بود  نهاد  اين  جايگاه  قراردادها مستلزم شناخت 
كه با تعريف آن و روند شكل  گيري نهاد مزبور به 
اين نتيجه رسيديم كه در ارجاع اختالفات ناشي 
مانند  محدوديت هايي  پيمانكاري  قراردادهاي  از 
موارد اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون 
آيين دادرسي مدني وجود دارد كه دست داوري 
شورا را نسبت به اين روند تا حدودی كوتاه كرده 
در  داوري  روند شكل  گيري  در  است.  همچنين 
تراضي  در ضمن  داوري  به شرط  قراردادها  اين 
در اصل سند شرايط عمومي پيمان اشاره كرديم 
ماده 53 سند  اين شرط در  بيان داشتيم كه  و 
مقرر  كه  آن  مضافاً  است.  گرديده  بيان  مزبور، 
داشتيم كه بهتر بود در تعيين افراد منصوب در 
عنوان طرف  به  پيمانكار هم  فني،  عالي  شوراي 
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به  هم  پايان  در  داشت.  نقشي  اختالف  مورد 
بررسي زوال داوري در اين قراردادها اشاره كرديم 
كه با توسل به مواد قانوني آيين دادرسي مدني 
اين  در  كه  پرداختيم.  پيشنهادي  آن  تبيين  به 
، آن است كه شرايط زوال  ارايه مي شود  زمينه 
تا  مطرح شود  پيمان  عمومي  در شرايط  داوري 
از ابهام و سر در گمي پيمانكار و معلق بودن امر 
از  بعد  عمومي جلوگيري شود زيرا ممكن است 
طي مراحل داوري، با زوال اين نهاد مواجه شويم 
عمومي  مراجع  به  اختالف  حل  جهت  دوباره  و 
مراجعه شود كه اين خود اطاله ي حل اختالف را 

دو چندان مي كند.

منابع و ماخذ 
الف( کتاب ها

)كليات  تجارت  حقوق   )1394( ربيعا  اسكينی، 
های  فعاليت  سازماندهی  و  تجارتی  معامالت   ،

تجاری ( ، نشر سمت ، تهران
مبانی   ، ابراهيم)1394(   ، هريسی  اسماعيلی 
تهران،  جاودانه   - جنگل  نشر   ، پيمان  حقوق 

چاپ هشتم .
كشاورز ، بهمن )1394(، آيين تنظيم قراردادها، 

نشر جنگل - جاودانه تهران ، چاپ سيزدهم.
مرادی ، غالمرضا)1393( ، داوری در قرارداها ، 

انتشارات بهنامی تهران ، چاپ اول.

ب(  مقاالت و نشریات
حل   ،  )1376(  ، قاسم  سيد   ، زاده  قاسم   .1
حقوق  های  ديدگاه  نشريه  قراردادی،  اختالفات 

قضايی ، سال پنجم، شماره 5 و 6 .
محمد   ، تنگستانی   ، رضا  محمد   ، ويژه   .2
قراردادهای  انفساخ  و  فسخ  حق   )1393( قاسم 
پيمانكاری دولتی)تحليل موردی مقررات شرايط 
 ،44 دوره   ، حقوق  فصلنامه   ) پيمان  عمومی 

شماره 1.

 ج( قوانين 
شرايط عمومی پيمان مصوب 1378/03/03.

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني مصوب 1379/01/21.

اسالمی  جمهوری  اقتصاد  تعاونی  بخش  قانون 
ايران مصوب 1370/06/13.

قانون مدنی مصوب 1307/02/18.
اليحه قانونی تأسيس اتاق های بازرگانی مصوب 

.1333/10/07
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