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 چکیده 

»میبه الفاظ  استعمال  »میدلیل  و  و جتوانند«  الف  بندهای  در  عمومی    53  ۀماد  تواند«  »شرایط 
با  پیمان« شبهنهاد  بینیپیش،  قرارداد،  های  شرط  قالب  در  داوری  و  ماده  داوری  معر این  ض  در 

رهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختالفات ناشی از قراردادهای پیمانکاری  تفسی
های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم  دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه 

ها  گاه اختالفات، از حیث صالحیت یا عدم صالحیت ابتدایی داددادگستری در مواجهه با این قبیل  
طرفین پیمان به مراجع حل اختالف    ۀ»اختیار« یا »الزام« مراجع  ۀافاد  تبعبهدر مقابل شرط داوری،  

رف  سرگردانی و ص    خصوص قضایی واحد در این    ۀ که عدم وجود روی  یطوربه  ، است غیرقضایی شده
گزهزینه مالی  و  زمانی  داهای  محاکم  و  پیمانکار(  و  )کارفرما  دعوا  طرفین  برای  را  اف  دگستری 

کارگیری مبانی  ه ب  ۀاستدالل و نحو  ۀ در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیو  ، روازاین  دربرداشته است.
بدوی  محاکم عمومی  از  صادره  قضایی  آراء  از  یکی  در  موضوع  بر  حاکم  حقوقی  قواعد  طور  به  و 

ی، از جمله مفهوم و  أ قضایی متبلور در ر ۀاختار و تحلیل ابعاد علمی اندیش، ضمن بررسی ستمثیلی
و شیوه  پیمان  قرارداد  حقوقی  غیرقضاییماهیت  اختالف  حل  حل  و    های  مراجع  جایگاه  همچنین 

حدود   تبیین  به  قراردادی،  شرط  قالب  در  دولتی،  پیمانکاری  قراردادهای  در  غیرقضایی  اختالف 
این رهگذر در    در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا ازاختیارات طرفین دعوا  

 خورد با این قبیل اختالفات ارائه شود. حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در بر
 عالی فنی پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شرط داوری، مراجع غیرقضایی، شورای :  واژگان کلیدی 
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 مقدمه
در تنظیم  .است 1حاکم بر قراردادهای پیمانکاری سند »شرایط عمومی پیمان« از جمله مقررات 

پیمانکاری   امکان  تنهانهقراردادهای  پیمان  عمومی  شرایط  از  شرایط  تخلف  بلکه  نیست،  پذیر 
در راستای قواعد سند »شرایط عمومی پیمان« تنظیم شوند. بنابراین    باید  خصوصی پیمان نیز لزوما  

تفکیک قواعد و احکام  بودن شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری موجب  ه و تعیینی توان گفت آمرمی 
   (.327: 1393طباطبایی مؤتمنی، )  مدنی استاین قراردادها از قانون 

حل اختالف در قراردادهای   ۀ در این میان یکی از مسائل مورد مناقشه در شرایط عمومی پیمان، شیو 
 مراجع  بینی پیش ومی پیمان با عنوان »حل اختالف« حکایت از  شرایط عم   53  ۀپیمانکاری است. ماد 

 ، و »داوری« دارد  ( 1۰7- 1۰8:  1383زرکالم، )  داوری« حل اختالف غیرقضایی اعم از »شبه  مختلف 
 اخیر در فصل پنجم شرایط عمومی پیمان ناظر بر قواعد حل اختالف میان کارفرما و  ۀایی که ماد گونه به 

اخیر، اختیار   ۀ مادر  د   ات مناقش  جملۀ پیمانکار در موارد اختالف در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد است. از  
های قرارداد پیمانکاری در انتخاب مراجع حل اختالف قضایی یا یا عدم اختیار )الزام و التزام( طرف 

 قضایی در صورت بروز اختالفات ناشی از قرارداد پیمانکاری است.  غیر 
و »ج«    های »الف«تواند« در بند توانند« و »می ه منشأ مناقشه ناشی از استعمال الفاظ »می عمد

. این امر موجب صدور آراء متناقض مراجع قضایی در برخورد  استشرایط عمومی پیمان    53  ۀدما
با دعاوی ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای پیمان از حیث شناسایی صالحیت ابتدایی مراجع 

محاکم  رخی از  ای که بگونهبه  ، است   قضایی با وجود شرط قراردادی مراجعه به مراجع غیرقضایی شده
افاد یا غیرقضایی  ۀبا  به محاکم قضایی  ماد  ، اختیار طرفین دعوا در مراجعه  الفاظ    ،اخیر  ۀاز ظاهر 

ب متقابل،  برداشتی  در  دیگر  برخی  و  دانسته  دادگاه  در صالحیت  را  اختالف  به  به رسیدگی  عقیده  ا 
طروحه را ابتدائا  در محاکم  بدوی طرفین اختالف به مراجع غیرقضایی، دعوای مۀ  بودن مراجعآورالزام 

 کنند.استماع ندانسته و قرار رد دعوا صادر میقابلدادگستری 
پژوهشی    ۀبودن اختالفات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی، پیشیناهمیت و مبتالبه  رغمبه

دبیات قضایی موجود، تاکنون ا  ۀهریک از دو رویکرد متضاد روی  ۀهای حقوقی ایران، در زمیناندیشه
های »حل اختالف« غیرقضایی موضوع  مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه چندانی در تبیین  

ی  های مرسوم حل اختالف غیرقضایسند »شرایط عمومی پیمان« و همچنین تطبیق آن با نهاد  53  ۀماد
موضوع با  تراق  و اف  کداوری« و »داوری« و تحلیل ابعاد حقوقی آن از حیث نقاط اشترا اعم از »شبه
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ی که در این زمینه دکترین حقوقی فرصت  طوربه ، مفهوم داوری اختیاری یا اجباری ارائه نکرده است
قضایی نیز نتوانسته است در مسیر واحد با مبانی استداللی مبین   ۀظهور در آراء محاکم نداشته و روی

رویه یا وضع قانون مناسب  آراء قضایی عالوه بر فصل خصومت، ایجاد وحدت    ۀحرکت نماید تا ثمر
ب  بررسی  اگرچه  غلب باشد.  به  رویکرد  دو  این  تقابل  در  از محاکم  آراء صادره  دیدگاه   ۀرخی  گرایش 

وا و عدم قابلیت استماع تمایل دارد، ولیکن غالب آراء قضایی در بخش قضایی به صدور قرار رد دع
اللی و تحلیل حقوقی علت حکم  اختصاری بوده و کمتر بیانگر مبانی استدرأی    و منطوق  استدالل

واحد، با تبیین مفهوم و    ۀایجاد اندیش  منظوربهدر نوشتار حاضر تالش بر این است    ، رو اینازاست.  
بر نهاد داوری مندرج در بند ج   تأکیدبا  )های حل اختالف غیرقضایی  مان و شیوه ماهیت قرارداد پی

پیمان  53  ۀماد عمومی  قراردا  (شرایط  در  آن  جایگاه  مبنو  بر  پیمانکاری،  فقهی،  دهای  اصول  ای 
واقعی    ۀشرایط عمومی پیمان و اراد  53  ۀبه روح ماد  ، های حقوقیحقوقی، مقررات قانونی و اندیشه

در حدود اختیارات کارفرما و پیمانکار در انتخاب مراجع قضایی یا غیرقضایی به هنگام    گذارقانون
 م.  یابی تدس بروز اختالفات ناشی از قرارداد پیمانکاری 

در این راستا به بررسی ساختار و تحلیل علمی ابعاد حقوقی یکی از آراء بدوی محاکم عمومی  
است   صورت تفصیلی و البته استداللی صادر شدههر بای متفاوت از آراء دیگدادگستری که با شیوه 

نظر، از حیث ه تجدیدآن در مرحل  ۀصادره توسط احد از نگارندگان، فارغ از نتیج  ۀایم. دادنامپرداخته
موج اسباب  قسمت  در  فنی  و  علمی  اصداررأی    ۀنگاه  سبک  و  ساختار  و  بوده  توجه  رأی   درخور 

  علمی متجلی در یک  ۀمحاکم، شاهدی بر محصول اندیشبودن آراء  منتخب، با رعایت اصل نسبی
  چهارچوب ها و الزامات قانونی حاکم بر  از محدودیت  فارغ  هدف نوشتار حاضر  قضایی است. رأی  

آراء قضایی، در ورای ر بازتاب رویکرد استداللی    عنوانبه  و  ی أ شکلی و ماهیتی صدور  از  تمثیلی 
با تبیین مفهومی از شرط داوری در قراردادهای    ۀ علمی در اندیش قضایی، مجال تحقق نگرشی نو 

هفتم قانون شرط ضمن عقد موضوع باب    عنوانبه  ، پیمانکاری دولتی متمایز از نهاد داوری اختیاری
 ات پژوهشی است. در قالب ادبی ، نهاد ویژه  عنوانبه، مدنیآیین دادرسی 

 رأی   درآمدی بر ساختار. ۱
دادنام مبنای ساختار  بر    16/4/1398مورخ    98۰997۰۰565۰۰4۰۰  ۀ شمار  ۀنوشتارحاضر 

ی یک  اخیر پس از طرح دعوا  ۀدادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان است. دادنام  6  ۀصادره از شعب
خوانده به پرداخت وجه ناشی  محکومیت    ۀ ه طرفیت یک ارگان دولتی به خواستشرکت ساختمانی ب

پیمانکاری با جلب نظر کارشناس و تعدیل صورت وضعیت به انضمام خسارات    انجام  از قرارداد 
صادر شده تأدیه  تأخیر  خسارات  و  مقدم  دادرسی  از  بخشی  در  »وکالی  رأی    ۀاست.  است:  آمده 
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داشته  خواهان شماربیان  پیمانکاری  قراداد  حسب  مورخ  41  ۀ اند  پروژ  13/3/1381/....   ۀ احداث 
صورت .ساختمان برابر  پروژه  این  که  واگذار  موکل  شرکت  به  مورد   19/9/1384مورخ    ۀجلس .. 

لیکن ادار  ۀ برداری اداربهره  از پرداخت مابقی طلب موکل    ۀ خوانده قرار گرفته    رغمبهمزبور تاکنون 
یت قطعی از سوی پیمانکار و تأیید آن در مراحل مختلف توسط مهندس مشاور ورت وضعصدور ص

«  .لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست   . امتناع ورزیده است
 مربوط ایراد عدم صالحیت دادگاه  ۀ حقوقی ادار  ۀ در مقابل، عمده ایراد نمایند  ،از جزئیات  نظرصرف با  

 کننده بوده است. رسیدگی 
ی، به بیان  أ وق رطکننده پس از ذکر مقدمه پیش از ورود در اسباب موجهه و مندادگاه رسیدگی 

پرداخته   پیمان  قرارداد  ماهیت  و  ادااست  مفهوم  در  سپس  ر  مۀو  اولیأ متن  پرسش  ساز    ۀی  زمینه 
ایاختالف به  رسیدگی  مرجعی صالحیت  »چه  اینکه  بر  مبنی  فراوان  اختالنظرهای  خون  را  اهد  ف 

سند    53  ۀبر مبنای مفاد ماد  رأی   دادگاه صادرکننده  . است  داشت؟« وارد قسمت اسباب موجهه شده
اخیر   ۀشده در مادبینیپیش قضایی  شرایط عمومی پیمان ضمن توصیف انواع مراجع حل اختالف غیر

  53  ۀبر بند ج ماد  تأکیدا  به تبیین مفهوم، ماهیت و جایگاه شرط داوری در قراردادهای پیمانکاری ب
به روح قانون و    دستیابیبر  رأی    ۀاست. در این راستا دادگاه صادرکنند  شرایط عمومی پیمان پرداخته 

قضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی از مبانی  مراجع حل اختالف غیر  بینیپیشهدف مقنن از  
با صدور قرار عدم صالحیت    ،ایتا در نهاست تحقوقی و قانونی بهره جسته    ۀاستداللی فقهی، اندیش

غیرقابلبه الزام استماعدلیل  مطروحه،  دعوای  اختالف  آوربودن  حل  مراجع  به  امر  ارجاع  بودن 
 سند شرایط عمومی پیمان را تبیین نماید.   53 ۀشده در مادبینیپیشقضایی غیر

 های قرارداد پیمانکاری مفهوم، ماهیت و ویژگی. ۲
های قرارداد  منتخب در بیان مفهوم و ماهیت و تبیین ویژگی رأی    ۀو نخست به شیدر این قسمت  

   ایم.را رصد کردهبرای کشف جایگاه قانونی آن تطور تاریخی منظور ابتدا  پرداخته و بدینپیمان 
بر درآمد مصوب   شد، برای اولین بار در قانون مالیاتکه سابقا  مقاطعه نامیده می   ، پیمانکاری

بر  پیمان،    ۀنامموافقت ولیکن در حال حاضر در قالب    .است  ن مطرح شدههمین عنوا  تحت  1339
برنامه و بودجه مصوب    23  ۀماد  اساس های عمرانی دولتی منعقد برای اجرای طرح ،  1351قانون 

اساسشود.  می  آیین  بر  اجرایی نامهآخرین  و  فنی  نظام  عنوان  تحت  ماده  این  موضوع  ذیل  که  ای 
است، سازمان برنامه   وزیران رسیده هیئتبه تصویب  4/4/1375اریخ کشور در ت های عمرانیطرح 

 3/3/1378مورخ    1۰88/1۰2  -842/54  ۀ شمار   ۀای منضم به بخشنامکشور طی دفترچه  ۀو بودج
است. برای یافتن معنای اولیه و آگاهی از عقود پیمان ناگزیر از   دهکرشکل یکنواخت پیمان را منتشر 
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از شرایط عمومی پیمان در تعریف »پیمان« بیان    1  ۀتا ماد. در همین راسآن خواهیم بودمراجعه به  
با  «پیمان درج شده است. ۀنامموافقت  2 ۀپیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماد»دارد: می 

که  دارد  مذکور، مقنن مواردی را ذیل عنوان اسناد و مدارک اشعار می  ۀنامموافقت   2  ۀرجوع به ماد
است. در    شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور قید شدهمنتشر  ۀدر دفترچ   هانآ  ۀ بخش عمد

است، سه عبارت در   سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته  4311  ۀ شمار  ۀکه در نشری  مذکور  ۀدفترچ 
شرایط خصوصی   (شرایط عمومی و ج  (، بنامهموافقت   (الف  :کندروی جلد آن جلب توجه می

شرایط    ، 1  ۀهم است و مستفاد از ماد  رت در واقع سه جزء یا سه سند مرتبط باسه عبا  ها. اینپیمان 
 شوند. خالصه »پیمان« نامیده می  صورت به  عمومی پیمان

قالب عقود معین سنتی دسته اگرچه در  پیمان عقدی است که  لیکن  بندی نمیماهیتا   بر  شود، 
و به مرور جزء عقود   است  ر گرفتهمدنی قرا   قانون  1۰  ۀماد  ۀگستر  اصل حاکمیت اراده و در  اساس

منعقد   1شرایط عمومی پیمان بین کارفرما و پیمانکار   6  ۀ خاص و ویژه شناخته شده است و طبق ماد
قانون مدنی    1۰  ۀماد  ۀ. فارغ از اینکه عقد پیمان در سای(136:  1396  ، ی سیهر  یلیاسماع)  شودمی 

ثار اصلی عقد پیمان، امکان با توجه به ارکان و آ  شناسایی شده است، لیکنمرور جزء عقود خاص  به
بررسی است تا قابل  شده در قانون مدنی و دیگر قوانین عام تطبیق آن با ماهیت عقود معین توصیف

قراردادهای  مشابهت نوع  این  خاستگاه  به  را  ذهن  معین  و  سنتی  عقود  توصیف  با  پیمان  عقد  های 
یک یا چند نفر در    :قانون مدنی عبارت است از  183  ۀد. تعریف عقد طبق مادامروزی رهنمون شو

باشد؛ حال آنکه نوع تعهد و اثر   هاآن  مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول 
تعیین عقد  هر  انشاء  ۀکننداصلی  ماهیت  عقد نوع  توصیف  با  اصوال   که  است  اعتبار  عالم  در  شده 

قانون مالیات بر   11  ۀف نوع عقد پیمان بر اساس مادایی در توصی کلی و ابتد  طوربهود.  شحاصل می
که  می   1339درآمد   است  قراردادی  پیمانکاری«  یا  »مقاطعه  گفت  یا   موجببهتوان  دولت  آن 

عمل یا فروش کاالیی را با شرایط معینی در برابر مزد و در   انجام   های عمومیمؤسسات و سازمان
د. موضوع پیمان نکنبه نام پیمانکار )مقاطعه کار( واگذار می   مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی

همچنین، مطابق    . عملی باشد  انجام   نقل یا تهیه و تدارک کاال یا وممکن است ایجاد ساختمان یا حمل
 گیرد.  می انجام  عمومی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و مزایده قانون محاسبات 79 ۀماد

بین این است که عنوان پیمانکاری )مقاطعه( مفهومی صر تعریف اخیر منگارندگان، عنا  ۀبه عقید
قراردادهایی که از  بر یک سری  که  از  است  اعم  تعهد  نوع  در    انجام   از حیث  فروش کاال  یا  عمل 
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اطالق   است  مختلف  پیمانکاری  موضوعات  لفظ  استعمال  صرف  از  امر  بادی  در  بنابراین  دارد. 
افادنمی معی   ۀتوان  حقوقی  مماهیت  عقود  نهاد  در  رسید ن  مدنی  زیرا عین  بیانگر    ،  پیمانکاری  لفظ 

  انجام   انواع عقود و قراردادهاست که اقسام مختلفی از نظر موضوع تعهد و روش   ۀ»نوع« در مجموع
، قرارداد 1قرارداد بر اساس فهرست بها  ادهای پیمانکاری به اقسامی نظیربندی قرارد کار دارد. تقسیم

کلی   برآورد  اساس  ثابت بر  قیمت  اضاف2با  به  هزینه  قرارداد  کلید3سود  ۀ،  قرارداد   ، 4دست  ٰدر، 
طراحی،    تجهیزات  تأمینقراردادهای   ساخت   تأمینو  بهره   ، 5تجهیزات،  ساخت،  و  قرارداد  برداری 

بنابراین باید به این نکته توجه کرد    8. مؤید نظر نگارندگان است. . .و  7، قرارداد بیع متقابل 6واگذاری
دهد نوشتار حاضر خصوصیت می  اتخاذ عنوان پیمانکاری در یک قراردادی در موضوع  که آنچه به

خاص شرایط    بودن کارفرما و اعمال مقررات اشتراک معیارهایی نظیر طرفین قرارداد از حیث دولتی
عمل معین در برایر مزد معین در مدت   انجام  عمومی پیمان در قراردادهای عمرانی و همچنین معیار

شود شماری از قراردادها با این مشخصات در زیر عنوان نوع قراردادهای  که موجب می  معین است
حالی در  گیرند.  قرار  فی  پیمانکاری  پیمانکاری  قراردادهای  اقسام  مشترکات  وصف نکه  مبین  فسه 

نبوده و عام و مطلق در معیار برا   انجام   حقوقی خاصی  در  مزد معین در مدت معین    برعمل معین 
عمل معین   انجام  ۀبسیاری از قراردادهای خصوصی ممکن است در مفاد خود دربرگیرند  ا ، زیرهستند

خود نباشند. در   ولیکن قرارداد پیمانکاری در معنای اخص  ،در برایر مزد معین در مدت معین باشند
پیمانکاری    انجام   نتیجه با توجه به اینکه موضوع تعهد و روش  از اقسام قراردادهای  کار در هریک 

توان قائل بر یز متفاوت است. ولیکن میاوت است، ماهیت حقوقی هریک از اقسام قراردادها نمتف
است   (مختلط)د مرکب این بود که ماهیت کلیت قرارداد پیمانکاری در هریک از اقسام خود یک عق

واحد موضوع یک ایجاب و   ۀمجموع عنوانبهباشد که که متشکل از انواع عقود معین و غیرمعین می
 

1. Unite rate 

2.  Lump Sum 

3.  Cost Plus 

4.  Turnkey Contract 

5. EPC 

6. BOT 

7. BUYBACK 

 دارند  التفات  زین  نگارندگان  چراکه  باشد،  ی م   یکار  مانیپ  عام  مفهوم  اساس  بر  شده  ارائه  یبنددسته   است  ذکر  به  الزم.  8
  با   و  شود  یم   فی تعر(  Construction)  همان  ای  ییاجرا   یها  تیفعال  به  صرفا  خاص،  یمعنا  در  یمانکاریپ  که

  ن یهمچن  و  دارد   تی ری مد  و  نظارت   ،یطراح  جنبه  شتری ب  نکهیا  جهت  به(  Engineering)  مشاوره   خدمات  یقراردادها 
  ج، یتدر  به   نه  و  رد یگ  یم   صورت   کاال  یینها  لیتحو  با  تیمالک  انتقال  که(  Procurement)  زاتیتجه  سفارش   قرارداد
 ( 395: 1393 ، یرویش: نک شتریب ۀمطالع یبرا. )دارد  تفاوت 
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ی که در مجموع استقالل فردی هر  طوربه،  (89:  139۰شینور،    و  خورسندیان)  اندبول واقع شدهق
اند. از سویی دیگر،  پیمانکاری را خلق کردهعقد از دست رفته و عقود در کنار یکدیگر یک قرارداد  

کاری  لعمالحق  های حقوقی ایران قرارداهای پیمانکاری را بر مبنای ماهیت داللی وبرخی از اندیشه
اند و در مبانی استداللی خود از تبیین قراردادهای پیمانکاری برمبنای یک نهاد حقوقی تبیین نموده 

در نظام حقوقی ایران تبیین ماهیت حقوقی    ، هرچند(434  :1391غالمی،  )  اندتجاری بهره جسته
   واحد برای کلیت قراردادهای پیمانکاری دشوار است. 

  انکاری موضوع بحث مستلزم پاسخ به این پرسش است که آیا های پیمقراردادهای  تبیین ویژگی 
قرارداده  یا  است  )اداری(  عمومی  حقوق  قراردادهای  جمله  از  پیمانکاری  حقوق  قراردادهای  ای 

داشت.  (124-125:  1394موالیی،  )  خصوصی اذعان  اقسام    که   باید  ایران  حقوقی  نظام  در 
اع عنوان  تحت  دولتی  پیمانکاری  نوع  قراردادهای  از  اداری  قراردادهای  یا  دوجانبه  اداری  مال 

. قراردادهای حقوق عمومی (237:  1393  ، یمؤتمن  یی طباطبا)  روندمار میقراردادهای عمومی به ش
کامل از اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی    طوربهاتخاذ عنوان »قرارداد«    رغمبه

نظ باب حفظ  از  امر  در کلیت  و  نکرده  نفع عمومیپیروی  و  بر خدمت    ، م  اصول حاکم  مبنای  بر 
. الزامات قانونی (325:  1393  ، یمؤتمن  ییطباطبا)  الشعاع حاکمیت دولت هستندتحت  ، 1عمومی

عقاد و انتخاب طرف قرارداد از طریق مزایده یا  نقراردادهای پیمانکاری از مراحل بدوی ترتیب ابر  
خاتم  و  مناقصه تا  انعقاد  حکو  ۀشرایط  کاقرارداد  دارند.  پیمان  ، رفرمامت  قراردادهای  شخص    ، در 

ز های دولتی احقوقی وابسته به حقوق عمومی )دولت( است. قراردادهای انعقادی از سوی سازمان
نیز    ، مانند بیع یا اجاره  ، ممکن است تابع قواعد حقوق خصوصی  هاآن  حیث نظام حقوقی حاکم بر 

ا(6۰:  1394  فر، یبیمج  ، ی رستم)  باشند ولیکن  ق،  قبیل  مادین  طبق  و    32  ۀراردادها  برنامه  قانون 
 تمامیو به    شده  های عمرانی دولتی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشربودجه برای اجرای طرح 

شدهدستگاه ابالغ  اجرایی  مشمول    ؛است  های  و  گرفته  فاصله  خصوصی  قراردادهای  از  بنابراین 
نیز    هاآن  های خاص این قبیل قراردادها نیز برویژگی  بعتبهقراردادهای اداری حقوق عمومی هستند و  

ان از عقود تشریفاتی قراردادهای پیم  رو ازاین.  (25-55:  1396  ،ی سیهر یلیاسماع)  شد   بار خواهد
باشند. قراردادهای  و ناگزیر از رعایت قانون برگزاری مناقصات بوده و همچنین جزء عقود الحاقی می

شرایط عمومی   48و    46ع شخص خاص، مستفاد از مواد  ع عمومی بر منافعلت اولویت منافپیمان به 
 (. 48-49: 1396 ، یسیهر  یلیاسماع) نسبت به کارفرما جایز و برای پیمانکار الزم است ، پیمان
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 در تعیین مرجع صالح رأی  ۀمبانی استداللی اسباب موجه . ۳

دامنویژگی پیچیدگی  و  گستردگی  و  قراردادها  قبیل  این  خاص  موجب   ۀهای  طرفین  فعالیت 
های متفاوت طرفین از امور قرارداد و تفسیر معارض از آن شده و اسباب اختالف در قرارداد برداشت

زمینهرا   از مسائل  یکی  است.  آورده  اختالففراهم  این  ساز  به  تعیین مرجع صالح رسیدگی  نظرها 
 استنادی آمده است:  ۀاختالفات است. در دادنام

قانون   159و    34ترین پاسخی که در بادی امر و با استفاده از مفهوم اصول  یک.. نخستین و نزد .»
خصی بوده و دادگستری مرجع رسمی شکایات  طبق این اصول دادخواهی حق مسلم هر ش ،  اساسی 

باشد. با  ی متبادر خواهد شد دادگستری )دادگاه( میدانحقوقبه ذهن هر  ،  و تظلمات عمومی است 
های حل  نوعی بیانگر شیوه سند شرایط عمومی پیمان که به  53  ۀیق در ماداین وصف با تأمل و تدق

راهکار دیگری    ، ...بوده و  Alternative Dispute Resolution (ADR)عبارت    ۀکه ترجم  ، اختالف
 دهد«؛ غیر از دادگستری به ما ]ارائه[ می

بدوی به مراجع حل   ۀ مراجع محل نزاع در اختیار یا الزام طرفین اختالف در    با پذیرش این استدالل، 
  تواند« در توانند« و »می اختالف قضایی یا غیرقضایی است. منشأ بحث راجع به استعمال الفاظ »می 

شرایط عمومی پیمان است. الزم به ذکر است اگرچه ممکن است عوامل دیگری از قبیل نوع   53  ۀ ماد 
نکاری در تعیین فین قرارداد پیما نفعانی غیر از طر مدعی حق و ذی   اختالف و دخالت اشخاص متعدد  

و در صالحیت مرجع قضایی اثرگذار باشند، ولیکن فرض نوشتار حاضر فارغ از اثر متغیرهای دیگر  
محدود  در  اختالف  نوع  است که  ماد   ۀشرایطی  قرارداد   53  ۀمفاد  نیز طرفین  اختالف  و طرفین  بوده 
حل اختالف غیرقضایی ی پیمان مراجع  شرایط عموم   53  ۀ )کارفرما و پیمانکار( باشند. همچنین ماد 

خود   بندهای  ضمن  در  را  »داوری«  و  داوری«  »شبه  از  اعم  است  بینی پیش متعدد   ان، ی س آوان )   کرده 
تأمل است، ولیکن قابل   نیز  هاآن   بودن رجوع به هریک ازکه از حیث طولی یا عرضی   ( 55-47:  139۰

ل رجوع بدوی به مراجع حل اختالف قضایی یا این امر فرع بر اثبات ماهیت اختیاری یا اجباری در اص 
که محل اصلی تجلی   ، قضایی   ۀ مستقل است. با توجه به تشتت روی  غیرقضایی بوده و محل پژوهشی

های علمی و حقوقی در موارد سکوت، اجمال یا ابهام قانون به تلقی از هدف کاربردی و اجرایی اندیشه 
بر عدم صالحیت بدوی مراجع قضایی و عدم قابلیت مقنن و روح قانون است، رویکرد نوشتار حاضر 

به مراجع  مبنای رویکرد منتخب، ماهیت اجباری رجوع  حل اختالف غیرقضایی   استماع دعواست. 
بودن رجوع بدوی به آور تحت عنوان داوری اجباری است. در این راستا نخست به مبانی فقهی الزام 

وم جامد شرط در شرایط عمومی پیمان و ماهیت مراجع حل اختالف غیرقضایی و سپس به تبیین مفه 
 شود. پرداخته می  دادهای پیمانکاریداوری اجباری در قرار
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 بودن رجوع بدوی به مراجع حل اختالف غیرقضایی آورفقهی الزام مبانی .۳-۱
شود و شارع قصد خود را  از ظاهر الفاظ معنا و از معنای جمالت منطوق و مفهوم استنباط می

رأی    ، شرایط عمومی پیمان  53  ۀکند. در تفسیر حکم مادمنطوق یا مفهوم عبارات بیان میدر قالب  
بر چند مبحث اصولی استوار رأی    فقهی  استدالالتبهره جسته و    منتخب از مباحث اصولی الفاظ 

 شده و چنین آمده است: 
ماد کلیت  اگرچه  اختالف«،    53  ۀ»...  »حل  عنوان  تحت  پیمان،  عمومی   نیبیپیششرایط 

،  توان به اطالق مراجع حل اختالف اعم از قضایی و غیرقضایی تمسک کرد است، ولیکن نمیشده
اخیر قرینه   ۀ های مختلف ماددر مقام بیان موضوع خاص بوده و عالوه بر آن در بند گذارقانون چراکه

  وت طرفینهای متفابرداشت  درخصوص( بند الف،  1ی که در جزء )نحوبه  ، مبنی بر تقیید وجود دارد 
بند الف،   (2ها، مرجع تفسیری آن را سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده و در جزء )از متون بخشنامه
را به کارشناسی    ها آن  ۀ (، رسیدگی و اعالم نظر دربار1های خارج از شمول بند )نظردر مورد اختالف

بررسی   هیئتنوعی یادآور  بهکارشناسی منتخب دو طرف واگذار نموده که تا این قسمت بند    هیئتیا  
المللی همچون فدراسیون های بیناخیرا  در سازمانداوری«  باشد که در قالب نهاد »شبهمی   1اختالف 

های ساخت )کتاب قرمز( که کارفرما خود المللی مهندسان مشاور )فیدیک( در شرایط قراردادبین
باشد.  کند، رایج میه و ساخت آن را به پیمانکار واگذار میادد  انجام  کارهای طراحی تأسیسات را 

در اقدامی کامال  عجیب و با بیان   53 ۀجزء از بند الف، بند ب ماد  البته در ادامه و در بیان نتیجه این
یا    عبارت   کارشناس  انتخاب  در  دو طرف  که  صورتی  نظر    هیئتدر  یا  نرسند  توافق  به  کارشناسی 

گردد،  ری( اقدام می ریک از دو طرف نباشد، برای حل اختالف طبق بند ج )داواعالمی مورد قبول ه
  ،علمی نیز ندارد  ۀیی که اندراج این شرط فایدآنجا  بث و بیهوده نموده و از کلی هدف این بند را عبه

قانون مدنی شرط را باطل )البته غیر مفسد عقد(    232  ۀماد  2توان با استفاده از مفهوم بند  حتی می
در تلقی از معنای حل اختالف و مراجع حل اختالف مقدمات حکمت نسبت به    روازاینست.  دان

مانحن در  و  نبوده  فراهم  و غیرقضایی  قضایی  از  اعم  مراجع  و  اطالق  اکتفاء کرده  قدرمتیقن  به  فیه 
 گذار قانونتوان فراتر از آن پیش رفت تا مراجع قضایی را نیز شامل در حکم ماده دانست. در نتیجه  نمی

دیگری که در   ۀقرین  عالوهبهاست.  حل اختالف دیگری غیر از مرجع تظلم عمومی داشته  ۀشیو  نظر به
باشد که  شرایط عمومی پیمان می  24  ۀشود: بند ب مادالذکر میر این زمینه رهنمون ما در تفسیر صد

ف  ی و حل اختالدر صورت بروز اختالف بین پیمانکار کل و پیمانکار جزء کارفرما را مرجع رسیدگ

 
1. dispute review board 
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ست، لذا دادن چنین اثری االجراالزم پذیرند نظر کارفرما قطعی و  یی که دو طرف میآنجا  داند و ازمی 
های جایگزین اختالف که ایجاد التزام  برخالف دیگر روش ،  تواند غیر از داوریبه نظر کارفرما نمی

 « ... .باشد ، کندنمی
از لحاظ   53  ۀتأمل است. در بند ج مادقابل   تواند« ظ »می عالوه بر این، از نظر اصولی نیز معنای لف 

بعد   ۀ تواند« حکم جمل و لفظ »می است  نخست با لفظ »هرگاه« شروع شده    ۀ ساختار عبارت، جمل 
تواند« جزای شرط شرط و لفظ »می   ۀ نخست جمل  ۀجمل   ؛ باشد. لفظ »هرگاه« از ادوات شرط استمی 

قید حکم    ۀ جمل   روازاین است؛   از نوع واجب مشروط است»می لفظ    نخست  بوده و واجب   تواند« 
ساختار عبارت حاکی از ضوابط و شرایط رجوع به  ، ؛ به عبارت دیگر( 68- 71و   65: 1391 زراعت، ) 

داوری در موارد اختالف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین طرفین است و شرطیت از احکام وضعی 
مواردی غیر از اجرا یا تفسیر مفاد پیمان یا غیر در  است. با این فرض که موضوع اختالف ممکن است 

تواند« مبین حکم تکلیفی اختیار طرفین در رجوع به از لزوما  طرفین حادث شود. در نتیجه لفظ »می 
تلقی اخیر متضمن نقض  ، چراکه باشد تا از آن اباحه و تخییر را افاده نمود داوری یا مرجع قضایی نمی 

 آن لغو خواهد بود.  ۀو تبصر  53  ۀ اوری است و بند ج ماد رط د در درج ش   گذار قانون غرض  
 مفهوم جامد شرط در شرایط عمومی پیمان  .۳-۲

. در معنای  (52-62:  139۰  داماد،   محقق)  لفظ »شرط« دارای دو معنای جامد و حدثی است
دارند را  قید  مصداق استعمال لفظ »شرط« در   .(52:  139۰  داماد،   محقق)  جامد شرط خاصیت 

اخیر در مقام بیان »شرایط اساسی   ۀقانون مدنی است. ماد  19۰  ۀماد  گذارقانون ی جامد توسط  معنا
  ،»شرایط« است   ۀجمع تحت واژ  صورت بهصحت عقد« بوده و استعمال لفظ »شرط« در این ماده  

شود. مداقه در معنای استنباط میقانون مدنی معنای قید و جامد شرط    19۰  ۀی که از مفاد مادطوربه
معنای شرط در عبارت اخیر    ؛یط عمومی پیمان« نیز حائز اهمیت است فظ »شرط« درعبارت »شرا ل

و   بوده  صحیح    گذارقانونجامد  خلق  و  انشاء  در  اساسی  عمومی  الزامات  و  قیود  بیان  مقام  در 
 قراردادهای پیمان دولتی بوده است. دادنامه در این خصوص بیان داشته است: 

بیری فراتر از ظاهر لفظ »شرط« در عبارت »شرایط عمومی پیمان«، تع  در  ، »... به عبارتی دیگر
عمومیت   گذارقانون الزامات  با  و  قیود  درصدد  دادن  پیمان«،  عمومی  »شرایط  سند  در  مندرج 
عمومی   ۀ قاعد  عنوانبهرا    53  ۀماد  ۀتوان حل اختالف به شیوسازی برآمده است؛ بنابراین می قاعده

قراردادهای در  تعبیر تصور   ویژه بهپیمان،    حل اختالف  این  با  تلقی نمود؛  به داوری  امر  ارجاع  در 
اهیمی چون »شارط«، »مشروط به« و »مشروط« است  معنایی حدثی از لفظ »شرط« که متضمن مف

 «.دشوار خواهد بود... 
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های حقوقی با تلقی معنای حدثی از لفظ »شرط« اگرچه در دیدگاهی مخالف، برخی از اندیشه
عبارت »شرایط عمومی پیمان« از »شروط عمومی پیمان«   جایبهر این دارند که اصلح بود  عقیده ب

. در تقویت رویکرد استنباط معنای جامد از (85-86:  1396  ، ی سیهر  یلیاسماع)  شداستفاده می
 استدالل شده است:  گونهاینو در گواهی این مدعا   لفظ »شرط«
آن در قراردادهای پیمان رط یا توافق بر  اجرای عدم درج شتوان به ضمانت»... می عدم وجود 

  حتی تغییر عبارات و یا نهایتا    اجرای عدم درج شرایط عمومی پیمان ورجوع کرد. چنانچه ضمانت
بی  بر عدم وجود چنین شرطی،  باشدتوافق  پیمان  قراداد  بطالن  و  بیان شد شرایط    ، چراکهاعتباری 

علت  به  ه اگر پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد کارفرماعمومی پیمان سند اداری و دولتی است ک
نمودن شرط داوری مندرج  متبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق عدول زائل  ۀ وابستگی به ادار

-99:  1395  ، و همکاران  عمادزاده:  )نک  شرایط عمومی پیمان را نخواهد داشت  53  ۀدر بند ج ماد
 « . عقد خواهد بود... پیمان در حکم شرایط صحتدر نتیجه شرایط عمومی  ؛(1۰۰
 ر قراردادهای پیمانکاری دولتیتبیین ماهیت داوری اجباری د  .۳-۳

باشد،  گفته شد آنچه محل نزاع در صالحیت رسیدگی ابتدایی دادگاه عمومی می  ترپیشکه چنان
شرایط عمومی   53  ۀتواند« در بند ج مادتوانند« در بند الف و »می»می  از یک سو استعمال لفظ

الفاظ »می معنای  از  ابهام  رفع  مقام  در  است.  وپیمان  دادنام»می  توانند«  نوشتار    ۀتواند«  موضوع 
 حاضر معتقد است: 

نگارش ماده رفع ابهام خواهد   ۀسرعت و با تأمل در نحوتوانند« موضوع بند الف به»... قید »می
ضوع مورد یار صرفا  تا قبل از درخواست ارجاع مودر عبارت میان دو ویرگول )،( این اخت ، چراکهشد

بند ج می به داوری طبق  امری  اختالف  را  بند ج  به داوری موضوع  ارجاع  به عبارتی مقنن  باشد و 
  موجببهکه    ، از لزوم تفسیر منطقی قانون  نظر صرف نماید و در مورد بند ج نیز  ناپذیر تلقی میاجتناب

تنهایی تفسیر کرد بلکه الزم است با ملحوظ نظر داشتن  ه را بهند یا مادتوان یک بآن در موارد ابهام نمی
راستا با بند الف و با التفات به اینکه در لسان  هم  ، بندهای قبلی و بعدی نسبت به تفسیر آن اقدام نمود

 باشد، در این بند تواند« به معنای تخییر نبوده و بعضا  در مقام بیان حکم جواز می مقنن همیشه »می
ودن شرایط عمومی پیمان  الذکر مبنی بر الزامی و غیرقابل عدول بامی نکات سابقبا ملحوظ نظر تم

تواند« به این معناست که هریک از طرفین در صورت بروز اختالف  »می  ۀو بالتبع شرط ضمن آن واژ
ال یا اسقاط  حق دارد به داوری شورای عالی فنی مراجعه کند و با توجه به اینکه اختیار الزم در اعم 

می  دارد،  نیز  خود  و  حق  خود  اختالف  از  یا  بهحق    تبعبهتواند  فنی  عالی  شورای  به  کلی  مراجعه 
  جایبهتواند  کند و یا با اعمال این حق به داوری شورای عالی فنی رضایت دهد و نمی  نظرصرف 
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در درج    گذارقانون  شورای عالی فنی به دادگاه مراجعه کند و تلقی غیر از این امر متضمن نقض غرض 
 «.  ...ودبهد و تبصره آن لغو خوا 53 ۀشرط داوری است و بند ج ماد

توان گفت  تواند«، می »می  توانند« و»می  از استعمال الفاظ  گذارقانون تعبیری دیگر از قصد    به
ایجاد حق رجوع به   ۀدرصدد شناسایی حق برای هریک از طرفین بوده است و از آن افاد  گذارقانون

حسب    ، چراکهمرجع  شود، نه اختیار در انتخاب نوعایی به نفع طرفین میرجع حل اختالف غیرقضم
 منتخب:  ۀاستدالل دادنام

 ۀشرط ضمن عقد الزم، به استناد ماد   صورت به مستقل و چه   صورت به داوری چه   ۀ نام موافقت »...  
نظر به اینکه شرط داوری مندرج  قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده برای طرفین الزم االتباع بوده و  1۰

 ۀدر قسمت شرایط عمومی پیمان درج شده که این شرایط مثل قانون حاکم بر کلی   53  ۀ در بند ج ماد
، شرایط عمومی  نامهموافقت تکمیل و تنظیم    ۀ دستورالعمل نحو   1- 2باشد و مستفاد از »بند  ها می پیمان 

دن مطلبی به شرایط ه هرگونه تغییردادن یا افزو ها و مقررات مربوط به آن« ک و شرایط خصوصی پیمان 
سند   ۀداشته که باید بدون هیچ تغییری باشد و همچنین مفاد مقدم   تأکید عمومی را مجاز ندانسته و  

گاه شده در این شرایط هیچ درج   دارد: موارد این شرایط که بیان می   4  ۀ شرایط خصوصی پیمان و ماد
بیانگر لزوم شرایط عمومی و عقد پیمان برای   روازاین ا نقض کند،  تواند مواد شرایط عمومی پیمان ر نمی 

کارفرما و پیمانکار و بالتبع لزوم شرط داوری مندرج در شرایط عمومی بوده و در نتیجه مفاد )مندرجات( 
 گذار قانون بودن به جهات فوق مشمول امر  آور از حیث الزام سند »شرایط عمومی پیمان« نیز    53  ۀ ماد 

ای از مواد قرارداد در متن ماده   عنوان به اخیر را    ۀدر انواع قراردادهای پیمان چه ماد   ین قرارداداست و طرف 
قرارداد ذکر نمایند یا چه حاکمیت مفاد سند »شرایط عمومی پیمان« در متن قرارداد درج کنند، ملتزم به 

 ، اخیر  ۀ بند الف و ب ماد   ۀ در ادام   53  ۀ سند »شرایط عمومی پیمان« هستند و بند ج ماد   53  ۀ ماد   مفاد 
ناظر بر لزوم ارجاع امر اختالف   ، نظر وجود دارد اختالف   هاآن   اینکه در طول دیگر بندهاست یا در عرض 

 « .   .. . باشدبه داوری در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف می 
امر  استع   ، از سوی دیگر  بدو  در  پیمان«،  مال لفظ »شرط« تحت عنوان کلی »شرایط عمومی 
»شرط داوری« در ضمن قرارداد پیمان دارد. اگرچه   عنوانبهاف به ماهیت »داوری اختیاری«  انصر

بر    ، زیرا ماهیت داوری در قراردادهای پیمان از حیث »اختیاری یا اجباری« بودن محل تأمل است
 ،مبنای استدالل دادنامه

امر انصراف به ماهیت »... استعمال لفظ »شرط« تحت عنوان کلی »شرایط عمومی پیمان«، در بدو  
که بیان شد درج لیکن چنان »شرط داوری« در ضمن قرارداد پیمان دارد، و   عنوان به »داوری اختیاری«  

شرط   عنوان به آزاد طرفین در خلق آن    ۀ اخیر در ضمن قراردادهای پیمان الزام قانونی است و اراد  ۀ ماد 
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قرا  در  داوری  ماهیت  از  تلقی  ندارد،  اثری  پیمان  عقد  به ضمن  پیمان  »داوری ردادهای  دقیق  معنای 
 .تر ساخته است...«اختیاری« مشکل بوده و بلکه ماهیت امر را به »داوری اجباری« نزدیک 

ای مورد شده با تقاضتحت عبارت »چنانچه رئیس سازمان یاد 53 ۀیک بند ج ماد ۀاگرچه تبصر 
د«، ماهیت امر در صورت عدم  اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی خواهد بو

وری اختیاری با حاکمیت قواعد عمومی داوری داخلی در  موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه به دا
آیین دادرسی مدنی در ماد الزام   463  ۀقانون  تبیین  ارجاع امر به    بودنآورمتمایل است. در راستای 

قرادادهای پیمان به اختالفات ناشی از  های عمومی در رسیدگی  داوری و عدم صالحیت بدوی دادگاه
به بررسی و تبیین ماهیت داوری در قرارداهای پیمانکاری    ،در فروض نوشتار حاضر، در این بخش

   شود.دولتی پرداخته می
آزادی مبنای  بر  داوری  ایران،  داخلی  داوری  حقوق  مرجع    ۀاراد  در  انتخاب  در  منازعه  طرفین 

  ، شتر یب  ۀمطالع  یبرا )  شودبندی می»داوری اجباری« تقسیم  ی« ورسیدگی، به اقسام »داوری اختیار
. در داوری اختیاری، طرفین با آزادی اراده و اختیار به  (1397  پرتو،   و  یمیکر  ؛1395  ، یهاشم:  نک

آیین دادرسی    .کنندداوری مراجعه می  قانون  از داوری مصداق داوری موضوع باب هفتم  این قسم 
داوری اختیاری در مقابل داوری اجباری قرار    1. (1389  کاکاوند، :  )نک  مدنی در داوری داخلی است

ولیکن در مواردی مراجعه به داوری به حکم قانون بوده    ، دارد. اگرچه اصل بر داوری اختیاری است
رجوع به داوری اختیار انتخاب ندارند. در حقوق داخلی مصادیق متعددی از    و طرفین منازعه در

دا وجود  اجباری  توجه  داوری  با  خود  نیز  اجباری  داوری  دارای   ۀنحو   بهرد.  طرفین  قانونی  الزام 
ای که در نوع  گونهبه  ، ندی تحت عناوین داوری اجباری قراردادی و قانونی قرار گرفته است بتقسیم

ی قراردادی مقنن گنجاندن شرط داوری را در قرارداد اجباری کرده و در نوع دیگر مقنن داوری اجبار
و بدون وجود قراردادی است    الفات به داوری را مستقیما  تحت عنوان قانون شناسایی کردهارجاع اخت

ر  قانون بازا   37و    36توان به مواد  می  حل اختالف را در صالحیت داوری دانسته است. برای نمونه
ان،  اختالفات بین کارگزاران، بازارگردان »  ،36  ۀماد  بر اساس اشاره کرد.    1384اوراق بهادار مصوب  

ربط ناشی  گذاران و سایر اشخاص ذیگذاری، ناشران، سرمایهران، مشاوران سرمایهگکاگزار/ معامله

 
  ه یکل»  : دارد   ی م   مقرر  که  1376/  ۰6/  26  مصوب   المللیبین  یتجار  یداور  قانون  2  ماده  2  بند  از  مستفاد  البته.  1

 مراجع  در  نکهیا  از   اعم  را  خود  المللیبین   یتجار  اختالفات  یداور  توانند  یم   دارند  یدعو  اقامه  تیاهل  که  یاشخاص 
 ی داور  به قانون نی ا مقررات طبق ،ی تراض به باشد که مرحله هر در طرح صورت  در  و باشد نشده ای  شده  مطرح ییقضا

 . است یداور امر بودن یاریاخت انگریب «یتراض با» و  توانند« یم » دیق به نظر با و «کنند ارجاع
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«.  شودمی   داوری رسیدگی  هیئتتوسط  ، ها  ، در صورت عدم سازش در کانونها آن   ایاز فعالیت حرفه
می گفته  نیز  قانونی  داوری  داوری،  این  اندیشه  1. شودبه  دبرخی  ایران  حقوقی  ماهیت  های  تبیین  ر 

آن  داو مصادیق  و  قراردادی  اجباری  است ری  آن  داوریبر  »مقصود  پای:  اگرچه  که  است    ۀ هایی 
و   داشته  می  نامهموافقتقراردادی  امضای طرفین  به  داوری  شرط  الحاقیرسیا  به  نظر  ولی  بودن د 

قرارداد منجر خواهد  قرارداد، در واقع اختیاری در کار نبوده و نپذیرفتن شرط داوری به قیمت انعقاد  
های دولتی با اشخاص خصوصی منعقد  وضوح در قراردادهایی که بین دولت و سازمانشد. این امر به

میمی  مشاهده  میگردد  نمونه  برای  مادشود.  به  نفت    23  ۀتوان  که    1353قانون  داشت  اشاره 
فصل  وصورت عدم حل  قرارداد را درهای  رفع اختالف بین شرکت ملی نفت ایران و طرف   گذارقانون

. همچنین  (28  : 1391  ، یرویش:  )نک   دوستانه از طریق داوری میسر دانسته است  ۀاز طرق مذاکر
ها  پذیرد. این قبیل پیمان خصوصی صورت میهایی که بین نهادهای دولتی و پیمانکار  است پیمان

را به شورای عالی   خود شرط ارجاع اختالفات آتی 53 ۀمشمول شرایط عمومی پیمان بوده که در ماد
های دولتی است. بر اساس  دیگر قرارداهای واگذاری سهام شرکت  ۀکرده است. نمون   بینیپیش فنی  
تخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و رسیدگی، اظهارنظر و ا  ، سوم   ۀقانون توسع  2۰  ۀماد

ین موضوع در داوری است و ا  هیئتها در امر واگذاری در صالحیت  حقوقی از هریک از تصمیم
آن  ،در نتیجه  2«.رسدشود و به امضای طرفین قرارداد میاردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می قر

گردد و  گردد داوری اختیاری تلقی می مراجعه می  هایی که با اختیار و رضایت به آندسته از داوری
های موضوع ریند. بنابراین داوشود اختیاری نیستهایی که به اجبار در قراردادها گنجانیده می داوری

و تکلیف   شودمیهای دولتی اختیاری محسوب نواگذاری شرکت  ۀنامشرایط عمومی پیمان یا آیین
 دادگاه در ارجاع طرفین به داوری اجباری مطلق است.  

 
 که  گرددمی ایداوری  البته  و  قانونی  داوری  شامل  اعم   معنای  در.  است  اخص  و   اعم  معنی دو  دارای  اجباری  داوری».  1

  . « گردد می  قانونی  داوری  شامل  تنها  اخص،  معنای  در  و  است  اجباری(  منازعه  بروز  از  قبل)  طرفین  توافق  مبنای  بر
 پیشین.  حمیدرضا، پرتو، عباس، کریمی،

 حق   سهام،  از  بخشی  یا  تمام  فروش   تملیک،  شرط  به  اجاره )  کیتمال  واگذاری  قراردادهای  واگذاری،  از  . »مقصود2
 ، (مدیریت  پیمان  و  عمومی  پیمانکاری  اجاره،)  مدیریت  واگذاری  و(  اموال  و مالکانه  حقوق  الشرکه،سهم  و  سهام  تقدم

  یجمهور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون  مشمول  موارد   کلیه  در
  نحوۀ   نامۀ  آیین  2  مادۀ  ج  بند)  است.«  اساسی  قانون(  44)  چهارم  و  چهل  اصل  کلی  هایسیاست   اجرای  و  ایران  اسالمی
  اقتصادی،   توسعه  سوم  برنامه  قانون  تنفیذی  21  مادۀ  موضوع   داوری  هیئت  تصمیمات  اتخاذ  چگونگی  و  جلسات  تشکلی

 ( فرهنگی و اجتماعی
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 سند شرابط عمومی پیمان  5۳ ۀدر ماد  گذارقانون ۀتفسیر اراد  .۳-۴
  ۀ مقنن از فلسف  ۀر ارادر این بخش به شواهد قانونی که مفسدر راستای دستیابی به روح قانون د

موضوع نوشتار حاضر در   ۀشود. دادنامسند شرایط عمومی پیمان است پرداخته می  53  ۀوجودی ماد
 بیان داشته است: گذارقانون  ۀتفسیر اراد

می» ماد...  مفاد  به  دستگاه  ۀبخشنام  17  ۀتوان  به  کشور  بوجه  و  برنامه  اسازمان  ،  جرایی های 
سرجمع    صورت بهمهندسان مشاور و پیمانکاران در موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی  

استناد کرد که شرط داوری در ماد اخیر به بیان و عبارت  5/1396/ 4مورخ  1299188/96 ۀ به شمار
رجوع ابتدایی شرایط عمومی پیمان پرداخته شده است و مبین الزام طرفین در  53شیواتر از مفاد ماد 

1« . .. .شده در شرط بین طرفین قرارداد پیمان استبینی پیشبه داوری تحت شرایط موارد اختالف 
 

از دیدگاه از  اگرچه برخی  به استعالم یکی  برنامه و بودجه کشور  پاسخ سازمان  به  استناد  با  ها 
بر مبنی  صنفی  وتخییری   واحدهای  راه  فنی  عالی  شورای  داوری  به  مراجعه  نظر  بودن  بروز  و  رود 

 : استدالل مقابل نظر اخیر در دادنامه به این صورت است ، 2دانندمخالف را بسته می
آن سازمان در تمامی   ۀاز لزوم یا عدم لزوم قانونی تبعیت از پاسخ استعالم واصل  نظرصرف »...  

ستعالم از سازمان ( از بند الف مبنی بر ا1موارد مشابه دیگر، مگر نه این است که اقدام در قالب جزء )
ان اختیاری توانند« در آن بند طی نظر همین دست از نویسندگ»می  ۀبرنامه و بودجه نیز با نظر به واژ

تر  مهم  ۀنکت  عالوهبهدانند؟  الرعایه می نه الزامی است، لذا چگونه این پاسخ برای طرفین قاطع و الزم   و
  صرفا  اختالف در برداشت ناشی از »متن بخشنامه« دیگر اینکه با تدقیق در عبارات قانونی بند مذکور،  

مفاد پیمان اعم از شرایط عمومی و شرایط    نه اختالف در  استعالم از سازمان برنامه و بودجه استقابل
چراکهخصوصی پیوست   ،  مرجع،  این  نظر  به از  پیمان  خصوصی  شرایط  و  عمومی  شرایط  بودن 

بابالغ  ۀبخشنام و  برنامه  از سوی سازمان  تلقی شده  بخشنامه  معنای  به  شدن شرایط عمومی ودجه 
 « . ...پیمان و قابلیت تفسیر از سود آن نهاد نخواهد بود

که در   ادار   حالی  قو   ۀ نظر  شمار   یه ئ قضا   ۀ حقوقی  استعالم  به  پاسخ  مورخ    9۰۰۰/ 7۰13/ 1۰۰  ۀ در 
چنانچه طرفین  : » کند که بیان می   یه ئ قضا   ۀ از مدیر کل حقوقی قو   یه ئ قضا   ۀ ریاست قو   ۀ رئیس حوز   1393/ 2/ 8

شرایط عمومی پیمان عمل کنند، طرفین ملزم به حل اختالف   بر اساس قرارداد منعقده توافق کرده باشند که 
 « . ها باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید ( شرایط مذکور هستند و دادگاه 53)   ۀ طبق بند )ج( ماد 

 
 . است شده 4/2/1398 مورخ  64۰5/1۰۰ اره شم بخشنامه نی گزیجا ریاخ ۀبخشنام . 1
 . بودجه  و برنامه سازمان 1384/ 17/8 مورخ  13۰4۰4/513ۀ شمار ۀنام . 2
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 نتیجه 
نزاع   با    محل  عمومی  دادگاه  ابتدایی  رسیدگی  مادصالحیت  ج  بند  »شرایط    53  ۀوجود  سند 

تواند« در متن بند ج است که برخی از لفظ عمومی پیمان« است. دلیل اختالف استعمال لفظ »می
کننده اعم از قضایی و غیرقضایی افاده نموده و  تواند« تخییر طرفین در انتخاب مرجع رسیدگی»می

ح دعوای  دوی به داوری افاده کرده و طر را الزام طرفین در رجوع ب  53  ۀبند ج ماد  برخی دیگر حکم
دانند. دیدگاه استماع نمیقابل  حقوقی را پیش از رجوع به داوری و عدم تحقق شرایط زوال داوری

بودن رجوع به داوری و تلقی ماهیت اجباری داوری در شرایط عمومی پیمان  آوراخیر مبتنی بر الزام 
رغ از اینکه ماهیت داوری را اختیاری یا اجباری تلقی  اف ه و با روح قانون سازگارتر است. همچنینبود

ها، چه در قالب شرط اجباری به حکم قانون و چه در قالب شرط داوری  کنیم، در هریک از ماهیت
نمی و  دارد  پیمان وجود  قراردادهای  در  این شرط  تقدیر  به هر  قراردادی،  آن  اجباری  نادیده  توان  را 

عاقل بوده و فرض قانونی بر عدم صدور احکام    گذارقانون  ، چراکهستآور اگرفت و رجوع به آن الزام 
در سند »شرایط عمومی پیمان«، تحت عنوان   53  ۀ است. بنابراین از کلیت ماد  گذارقانونلغو از سوی  

توان به اطالق مراجع حل اختالف اعم از قضایی و غیرقضایی تمسک کرد و  »حل اختالف«، نمی
تالف و مراجع حل اختالف مقدمات حکمت نسبت به اطالق مراجع اعم  در تلقی از معنای حل اخ

توان  قدرمتیقن اکتفاء نموده و فراتر از آن نمی فیه به  قضایی فراهم نبوده و در مانحناز قضایی و غیر
حل    ۀنظر به شیو  گذارقانونپیش رفت و مراجع قضایی را نیز شامل در حکم ماده دانست. در نتیجه  

عمومی داشته است و الزام و التزام طرفین قراردادهای پیمان دولتی  غیر از مرجع تظلم  اختالف دیگری  
مصوب سازمان    842  ۀبخشنام  موجببهناشی از الزام قانونی    به مفاد سند »شرایط عمومی پیمان«

  قانون برنامه و بودجه است. مفاد سند »شرایط عمومی پیمان«   23  ۀبرنامه و بودجه کشور به استناد ماد
  4و  3اخیر و مواد    ۀمصوب   2  ۀبه ماد   امر قانونی و از موارد مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و مستند

قانون حاکم   عنوانبهط عمومی پیمان« از حیث درج در متن قراردادهای پیمان مندرج در سند »شرای
مفاد آن از سوی ضوابط حاکم بر روابط طرفین قرارداد پیمان و هم از حیث التزام به    ۀکنندو تعیین 

سند »شرایط عمومی پیمان«    53  ۀناپذیر است. در نتیجه مفاد )مندرجات( مادتخلف  ، طرفین قرارداد
از   الزام نیز  امر  آورحیث  مشمول  فوق  جهات  به  انواع   گذارقانونبودن  در  قرارداد  طرفین  و  است 

چه   ، ذکر نمایندد در متن قرارداد  ای از مواد قرارداماده   عنوانبهاخیر را  ۀ  چه ماد  ، قراردادهای پیمان
سند    53 ۀماددر متن قرارداد درج کنند، ملتزم به مفاد  را  حاکمیت مفاد سند »شرایط عمومی پیمان«

 .»شرایط عمومی پیمان« هستند
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