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 بر ديتأك با پروژه يمال نيأماختار ت در ساختالفات فصل و حل
  يقرارداد يكپارچگي

 *ييرضا علي

 رازيش دانشگاه ياسيس علوم و حقوق ةدانشكد ارياستاد

  دهيچك
ـ  فقط ساختار،   نيا در. ديآ يم حساب به كشور هر در   يگذار هيسرما يها روش نيتر عي پروژه از شا   ي مال نيتأم  كي

 كـه از آن بـه       كنـد  يم نييتع را پروژه ساختار كه قراردادهاست از يا  وعهمجم بلكه ندارد، وجود قرارداد و مذاكره
 ي مـال  نيتـأم  ي و فصل اختالفات در قراردادها     حل. شود ي م ادي پروژه   ي مال نيتأم معامالت   »ي قرارداد يكپارچگي«

ـ  ز رد،يـ گ صـورت    ي قـرارداد  يكپارچگي در پرتو شناخت مفهوم      ديپروژه با  ـ  ا توانـد  ي مـ  ي هرگونـه اختالفـ    راي  ني
 ي قراردادهـا  انيـ  روابـط م   دي با منظور نيبد. باشد خطرناك اريبس پروژه يبرا جهينت و در  ببرد اني را از م   يكپارچگي

ـ ز شـوند،  مـشخص  يفرعـ  و ياصل يقراردادها يمراتب  و ساختار سلسله   يمختلف بررس  ـ  كـردن  اجرا راي  نكـردن  اي
  . ته باشد قراردادها داشگرير دد ي اثر نامطلوبتواند ي قرارداد مكيناقص 

   كليديواژگان
  .هم هب  وابستهي قراردادها،ي و عمودي افقي قراردادةرابط ،يداور ،ييقضا يدادرس
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  مقدمه. 1
 ه،يسـرما  ،ياقتـصاد  ةبرنامـ  داشـتن    ازمنـد ي در حال توسـعه، ن     اي افتهيتوسعه خواه   كشور هر
ـ  و پ  ي بـه تعـال    دني اهـداف و رسـ     شبرديپ يبرا ازيموردن يمال منابع و يانسان يروين  شرفتي

 تـر، حيصح ريماندن و به تعب.  استافتهي يخاص ةجلو در عصر حاضر     ژهيوبه مهم   نيا. است
. كنـد  يمـ  طلـب  را اعـضا  گريد با تنگاتنگ ارتباط و تعامل ،يجهان نينو نظم در بهترماندن

 كنـد؛  ي بـدل مـ    يرگـذار يتأث به   يريرپذيتأثتر، نقش كشور را از        تعامل بهتر و ارتباط سازنده    
 بـه   ديلذا دولت با  . رود ي كشور به شمار م    كي قدرت   ي اصل يها   از مشخصه  يكي كه   يملعا

ـ ك جذب   زين الزم را    ية مبادرت و سرما   يگذار  هيسرما  يريپـذ   هي و سـرما   يگـذار   هيسـرما . دن
 نكردن  تيرعا. دارد را خود خاص روش و نييآ كشور،   يازهاي و منطبق با ن    حيدرست، صح 

ـ  سطح در چه و يداخل سطح در چه دموجو ياستانداردها و ارهايمع  و مـسائل  ،يالمللـ   نيب
 انجام و ها  رساختيز كردنفراهم درخصوص. داشت خواهد دنبال به را يا  دهيعد مشكالت

 شدنيعمل يبرا و منابع الزم     ها  نهي زم كردنفراهم با   دياندركاران با    دست از،يموردن يها  طرح
  . ها گام بردارند  طرحنيا

 زين يگاه و دارد ارياخت در را پروژه كردنيياجرا يبرا الزم يةسرما  كشور منابع و   يگاه
 ري انكارناپـذ ي از منابع مختلـف ضـرورت   ي مال نيتأم كه در هر دو مورد،       هاست  آن از بهره يب

 يهـا  و از جملـه راه كند موفق است كه بتواند از امكانات حداكثر استفاده را        يكشور. است
 مختلـف   يهـا   پـروژه  ياجـرا  يبرا يمال مختلف منابع يريكارگبه امكانات، از نهيبه ةاستفاد
 و يگـذار هي پروژه، كشور درصدد آن است تا بـا روش مناسـب سـرما             ي مال نيتأمدر  . است
 گذاران  هيسرما گر،يد طرف از. ابدي دست دارد پروژه ياجرا از كه ياهداف به ،يريپذ  هيسرما

 سـود  در پـروژه  شـدن يـي اجرا در مـشاركت  با تا دارند ليتما شيخو يةسرما آوردن با زين
 نفت  ييربنايز يهاپروژه ژهيوبه مهم يهاپروژه در رو، نيهم از. شوند كيشر آن از حاصل
ـ ن  متعدد كه بعـضاً    ةكنند مشاركت شخاص ا ژهيو دخالت عوامل گوناگون به    لي به دل  ،و گاز   زي

 توانـد يم ها  ن از آ  كي حقوق و تعهدات هر      زاني اعضا و م   اني روابط م  اند،ي خارج اشخاص
  .  ردي اختالف قرار گمورد
 ي اشخاص مختلف از كـشورها     يسو از ي متعدد ي پروژه، قراردادها  كي در   كه آنجا از

 و  ي اعتبـار  ،ياسي س يها  سكير جهينتدر شود، ي چندجانبه منعقد م   اي نبهمتفاوت، خواه دوجا  
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. ابـد ي  ي مـ  شي افزا زيگان ن كنند   مشاركت اني اختالفات م  سكي ر آن تبعبهنوسانات نرخ ارز و     

 ي و قراردادهـا   ني پروژه و وجود طرف    ي مال نيتأم ةديچي پ اري بس تي ماه ليعالوه بر آن، به دل    
ـ  و آن را فـرا گ ارد گـذ ريتـأث  پـروژه   ي بر تمـام   تواند ي قرارداد م  كي اختالف در    ،متعدد . ردي

 ةهمـ  بـه  تـا  كنـد     يم جابيا ستهيشا يقضا متعدد، اختالفات بروز صورت در است يهيبد
ـ چنانچه نظـام حـل و فـصل اخـتالف ا          .  شود يدگي رس توأمان و   جاكي به صورت    ها  آن  ني

 يحلـ     راه خصوص نيا در اگر اما د،يآ    ينم شيپ يمشكل عموماً باشد كرده ينيب    شيمورد را پ  
 يـة نظر بـه  توجـه  راهكار نيبهتر. شود موجب را يا    دهيعد مسائل تواند    يم باشد نشده ارائه
 ي قراردادهـا  ي كـه تمـام    است »يقرارداد يكپارچگي« يريتعب به و كپارچهي و تحدم ةمعامل

 و ي قـرارداد واحـد تلقـ     كي ةمثاب از پروژه را به    يبردار     ساخت، اجرا و بهره    منظوربهمنعقده  
 نظـام   كي متعدد تحت    ي از قراردادها  ي به اختالفات ناش   گريكدي به   ها  ن آ ي وابستگ ليبه دل 

 نفـت و گـاز از    يهـا     پروژه اكثر ران،يا در كه آنجا از. كند    ي م يدگيحل و فصل اختالف رس    
ـ  ب لي آن از قب   ي پروژه و به موجب ساختارها     ي مال نيتأم قيطر  يگـذار     هي متقابـل و سـرما     عي

 حل    نظام كردن در كارآمد  يي بسزا ريتأث تواند    يم موضوع نيا به توجه شود،    يم انجام مشترك
ـ  ا در خصوص نيدر هم . ادها داشته باشد  و فصل اختالف مندرج در قرارد       مقالـه تـالش     ني

 حـل و فـصل      يهـا    نظام نيتر مهم ي پروژه و معرف   ي مال نيتأم مفهوم   نيي ضمن تب  است شده
 ، در حـل و فـصل اختالفـات دارد         يي كه نقـش بـسزا     ي قرارداد يكپارچگي ةمسئلاختالف،  

 . شود يبررس

  1 پروژهي مالنيتأم مفهوم. 2
 استفاده يمختلف يهانهيزم در اصطالح نيا از، تعاريف متعددي ارائه و       پروژه مالي تأمين از

قـدري پويـا، در حـال تحـول و گـسترده       مالي پروژه به تأمينحقيقت، مفهوم   در. است شده
 تـأمين  انـد  داشـته  اني ب يبرخ. آساني ميسر نيست  است كه تعريف جامع و مختصر از آن، به        

دهنـده بـه طـور اصـولي جريـان       است كه در آن واماي، نوعي تسهيالت    سرمايه ةمالي پروژ 
هـاي پـروژه را        و دارايي  ددانيم منبع بازپرداخت    ةمنزلها را به    وجوه و درآمد ناشي از پروژه     

 ي مـال  نيتـأم  گـر ي د يبرخ ).225: 1379برهاني،  (پذيرد     وثايق براي وام پرداختي مي     ةمنزلبه
                                                                                                                                            
1. Project Finance. 
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ـ  از   يداربـر   بهره اي گسترش   يبرا ي مال نيتأمپروژه را به     ـ  يعـ ي حـق، منبـع طب   كي  گـر ي داي
 يا  هي بـه شـكل سـهام سـرما        ي مـال  نيتأم تي كه اكثر  ي در موارد  اند؛  كرده في تعر ها  هيسرما

). Vinter, 2006: 1 (انـد شده نيتأم پروژه ي آتيفراهم نشده، بلكه اساساً از محل درآمدها
 نيتـأم  شـود يم استفاده يبانك ةجامع در ژهيوبه و رياخ يهاسال در كه خاص يمعنا در اما
دهنده از محل      قرض يها   خاص كه در آن، وام     ة پروژ ي مال نيتأم پروژه عبارت است از      يمال

 آمـده  گـر ي ديفـ ي تعردر). Sin, 1999: 1 (شـود  ي آن پرداخت مـ قي پروژه و وثايدرآمدها
 والً و اصـ شـود يم انجام ي بدهقي از طري مال نيتأم از   ي انبوه ه پروژ ي مال نيتأماست كه در    
ـ گيمـ  صـورت  پـروژه  يدرآمـدها  براساس و هيسرما از خارج هاي بده نيبازپرداخت ا   ردي

)Klarmann, 2003: 83.(  
 مالي پروژه را به ساختار مالي بدون حق رجوع يا           تأمين توانيم فيتعار نيا در دقت با

 شـركا و افـزايش اعتبـار اسـت و بـراي      ةبا حق رجوع محدود كه متـشكل از بـدهي، آورد     
 يريكـارگ بـه  از مقصود. كرد فيد، تعر شو  مالي يك طرح استفاده مي     تأمينخت، اجرا يا    سا
ـ  نكـردن    مراجعـه  2»حق رجـوع محـدود     «اي 1»رجوع حق بدون« اصطالح دو  تي محـدود  اي

ـ د پرداخـت  بـه  قـادر  پروژه كه يصورت در كه است سهامداران به دهندگان وام ةمراجع  وني
ـ  ندارد وجود يمال منابع از كنندگانهاستفاد به مراجعه امكان نباشد خود  بـه  رجـوع  تنهـا  اي
ـ يم كه از قبل مـشخص شـده تـا           يطي در شرا  ها  آن يهاييدارا  يا   دوره ي محـدود و طـ     يزان

 منـابع   ةكننـد نيتـأم  كه به موجب اين سـاختار،        شوديم مشخص. است ريپذ امكان مشخص
ر از دارايـي عمـومي يـا    نظـ هاي حاصل از اجراي آن طرح و صرف  تنها از محل درآمد    يمال

 از حاصـل  درآمد درواقع،. كند  مي مبادرت خود مطالبات دريافت به طرح، ةكنند  تأميناعتبار  
 اسـتفاده  بـدهي  بازپرداخـت  يبـرا  شـده، حاصـل  نقـدي  جريانات ديگر يا موضوع تيفعال
 از حاصـل  هـاي  درآمـد  بـه  گـذاران   هيسرما ياتكا ن،يبنابرا). Hoffman, 2009: 4 (شود مي
 مفهـوم   ة مشخـص  ني بـارزتر  كننـدگان، مشاركت اعتبار يا از دارايي    نظرصرف پروژه، تيعالف

  .ديآي پروژه به شمار مي مالنيتأم

                                                                                                                                            
1. Non-recourse. 
2. Limited-recourse. 
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 پروژه مشاركت دارند كه هر كدام       ي مال نيتأم در   ي مختلف اشخاص است   يادآوري انيشا

 ي دارا  اشخاص ني از ا  يبرخ. دارندي پروژه گام برم   ي خاص در جهت اجرا    يبا داشتن نقش  
ـ حما.  مكمل برخوردارنـد  ي از نقش  گري د ي و برخ  ي مهم و اساس   ينقش ـ  پـروژه  ةكننـد  تي  اي
 منـابع  كننـدگان فـراهم  محـصول،  داريخر كننده،نيتأم زبان،يم دولت پروژه، شركت ،يمجر
 اشـخاص  تعـدد . انـد اشخاص نيا نيترمهم از مشاوران و برداربهره اي عامل مانكار،يپ ،يمال
 در را متعـدد  اختالفات جهيدرنت و معامالت و قراردادها تعدد ديترد    يب روژهپ كي در ريدرگ

  .داشت خواهد يپ
  اختالف فصل و حل يها  نظام. 3

 يخوددار كند، يم ديتهد را كنندگان  مشاركت كه يخطر نينخست ،يقرارداد مذاكرات هنگام
 و حـل  يبـرا  صـالح  مرجع نييتع يگريد و اختالفات فصل و حل به مربوط شرط درج از

ـ  از نيطـرف  كه يموارد در ژهيوبه اوقات يبرخ در. است اختالفات فصل ـ يب  شيپ  مرجـع  ين
 كنند مراجعه يقانون و مرجع به رنديناگز ها  آن كنند، يم يخوددار اعمال قابل قانون و صالح

 بـه . ندارنـد  يليتمـا  مرجـع  آن نـزد  شيخو اختالف به يدگيرس اي آن ياجرا به چندان كه
 درج تياهم با يخوببه كنند يم تيفعال پروژه يمال نيتأم ةنيزم در كه ياشخاص ،ليدل نيهم

 روروبـه  يدشـوار  بـا  را ها  آن آنچه اما. دارند يآگاه اختالفات فصل و حل به مربوط شرط
ـ  يدوگـانگ  آن، بر عالوه. است اختالف فصل و حل روش و نوع انتخاب كند، يم  تعـدد  اي

 بـه  توافق در ها   دولت زيآمابهام برخورد ن،يمع اختالف لفص و حل يبرا دسترس در مراجع
 اخـتالف  فـصل  و حـل  بـه  مربوط مقررات و نيقوان نبودنشفاف و اختالفات فصل و حل
ـ ماه بـه  ورود از قبـل  كـه  شـود  منجر نيا به تواند يم  درخـصوص  يطـوالن  يدادرسـ  ت،ي

ـ گ شكل تيصالح  ،يگـذار  هيسـرما  از يناشـ  اختالفـات  درخـصوص  يكلـ  طـور  بـه . ردي
 شـمار  بـه  اخـتالف  فـصل  و حل يهانظام نيترمهم از يداور يها  وانيد و يمل يهادادگاه

ـ ن اخـتالف  فصل و حل نيگزيجا يها  وهيش. نديآ    يم  گـر يد از يداور و دادگـاه  كنـار  در زي
ـ حما يموارد در نيهمچن. روند يم شمار به اختالفات فصل و حل يراهكارها  ياسـ يس تي

 وانيد رينظ ها  دولت نيب اختالفات فصل و حل مراجع در يدعو طرح سبب تواند    يم دولت
 نيتـر مهـم  بنـد،  دو يطـ  مبحـث  نيا در. شود حلراه نيآخر ةمنزل  به يالملل  نيب يدادگستر

  .شود  يم يبررس اختالف فصل و حل يها نظام
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  دادگاه. 1. 3
   پـروژه  يمـال  نيتـأم  در مختلـف  يقراردادهـا  نيطـرف  كـه  دارد وجـود  امكـان  نيا همواره

ـ تما اسـت  ممكـن  نيطـرف . باشند داشته اقامت مختلف يكشورها در  تـا  باشـند  داشـته  لي
 و كـسب  محل دادگاه ژهيوبه يآت ياحتمال اختالفات فصل و حل يبرا را يداخل يها  دادگاه
 از كي هر اقامت محل دادگاه كار، و كسب محل دادگاه بر عالوه ن،يبنابرا. كنند انتخاب كار
ـ  هيسـرما  ةكننـد نيتـأم  اي دهنده  قرض محل دادگاه اد،قرارد نيطرف  اقامـت  محـل  دادگـاه  اي
 اختالف فصل و حل يبرا صالح مرجع ةمنزل  به تواند يم پروژه شركت اي يمال ةكنندتيحما
ـ دل به كه كنند توافق نيچن است ممكن نيطرف نيهمچن. شود نييتع ـ مزا لي  قـانون  كـه  يياي
ـ بـه  را مقابـل  طـرف  كـشور  گاهداد است، گرفته نظر در ها  آن يبرا  بـه  صـالح  مرجـع  ةمنزل
  .كند نييتع يدگيرس

. پردازنـد  يم اختالف فصل و حل به شيخو كشور قانون براساس زين يداخل يها  دادگاه
 جنبـه  دو واجد تواند يم پروژه يمال نيتأم معامالت در تيصالح از يناش سكير جه،يدرنت
   اخـتالف  فـصل  و حـل  يهـا   نظـام  تعـدد  يگريد و نامطلوب مرجع انتخاب نخست،: باشد
 اشخاص كه هاستسكير نيهم ليدل به. باشند گريكدي با تعارض در يحت است ممكن كه
ـ ب كـه  را يداخلـ  دادگـاه  ،يالمللـ   نيب يها  پروژه يمال نيتأم ـ چيپ مـسائل  بـا  شتري    نيتـأم  ةدي
ـ ر. كننـد  يمـ  انتخـاب  اخـتالف  فـصل  و حل مرجع ةمنزلبه آشناست، يمال  زا يناشـ  سكي

ـ  دادگـاه  يآرا ياجـرا  درخصوص ژهيوبه تيصالح ـ ب گـر يد يكـشور  در كـشور  كي  شتري
  .شود يم

ـ ز دارد، وجـود  صالح دادگاه انتخاب درخصوص ياستثنائات كه است يادآوري انيشا  راي
 مجـوز  يقراردادها اي كار ،ياتيمال مسائل ،يورشكستگ بهادار، اوراق ليقب از يموضوعات در

 دادگـاه  انتخـاب  در نيطـرف  دارد امكـان  و اجراست قابل شيخو خاص قواعد يبرداربهره
-Dugue, 2000 (باشـند  شـده  ممنوع يكل به اي روروبه تيمحدود با حاكم قانون اي صالح

2001: 1072.(  
ـ م روابـط  درخـصوص  پـروژه  يمـال  نيتأم در كنندهشركت اشخاص يناكاف ييآشنا  اني

ـ ن اسـت  مطـرح  گـاه داد نـزد  كـه  مختلف يقراردادها از يناش اختالفات  از گـر يد يكـ ي زي
 فصل و حل نظام و پروژه يكل ساختار فهم ن،يبنابرا. است تيصالح به مربوط يها  سكير
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 البتـه . شـود  يم يتلق ياساس و مهم يعنصر پروژه يمال نيتأم متخصصان يبرا آن، اختالف

ـ عي اخـتالف  فـصل  و حـل  نظـام  دو هـر  از يبيترك كه برخوردارند امكان نيا از نيطرف  ين
ـ د بـرخالف . كنند انتخاب را يداور وانيد اي يداخل دادگاه به مراجعه  كـه  يداور يهـا   واني
 يداخلـ  يها  دادگاه در اما شود، نييتع نيطرف يسو از كامالً است ممكن تشانيصالح حدود

 يدارا جهـات  و موضـوعات  يبرخـ  در نيطـرف  كـه  باشد داشته وجود تواند يم امكان نيا
  .باشند ياراتياخت

 باشـد،  نگرفتـه  صـورت  يخاص توافق اختالفات فصل و حل ةويش درخصوص چهچنان
 تيصـالح  در معمـوالً  يخصوص اشخاص و كشورها نيب يگذار  هيسرما از يناش اختالفات

 دارنـد  يدگيرسـ  تيصـالح  كـشور  كـدام  محـاكم  نكـه يا. رديگ يم قرار يمل ييقضا مراجع
 زين قواعد نيا و شوديم مشخص هادادگاه تيصالح قواعد به مراجعه با كه است يموضوع
ـ تأك هيسـرما  ةرنديپذ كشور يمل يها  دادگاه تيصالح بر معموالً ـ نيشـهباز  (كننـد  يمـ  دي  ا،ي
 نيـي تع يدادخـواه  مرجـع  را دادگاه زين رانيا ياساس قانون چهارم و يس اصل). 16: 1386
 يمـدن  رامـو  در انقـالب  و يعمـوم  يهـا   دادگـاه  يدادرس نييآ قانون 10 ةماد 1.است كرده

 مـورد  حسب يدعاو به نينخست يدگيرس«: است داشته انيب خصوص نيا در زين) م.د.آ.ق(
 را يگريد مرجع قانون كه يموارد در مگر است انقالب و يعموم يها  دادگاه تيصالح در
  2.»باشد كرده نييتع

  

                                                                                                                                            
 يها دادگاه به يدادخواه منظور به تواند ي مسلم هر فرد است و هر كس م حقيدادخواه«:  و چهارميصل سا. 1

 توان ينم را كس چيه و باشند داشته دسترس در را ها دادگاه گونه نيا دارند حق ملت افراد ةهم. دينما رجوع صالح
 .»كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به كه يدادگاه از

. ندك يم مشخص را دادگاه تيصالح) م.د.آ.ق (11 ةماد ند،ك دعوا ةاقام رانيواهد در ا مثال، اگر شخص بخرايب. 2
 خوانده اگر و دارد اقامتگاه آن ييقضا ةحوز در خوانده كه شود اقامه يدادگاه در ديبا دعوا«: ماده نيا موجب به
 ديبا محل همان دادگاه در شدبا داشته موقت سكونت محل رانيا در كه يصورت در باشد نداشته اقامتگاه رانيا در

 در دعوا باشد داشته رمنقوليغ مال يول ،نداشته موقت سكونت محل اي و اقامتگاه رانيا در هرگاه و گردد اقامه
 خواهان باشد نداشته هم رمنقوليغ مال هرگاه و است واقع آن ةحوز در رمنقوليغ مال كه شود يم اقامه يدادگاه

 .»...كرد خواهد دعوا ةقاما خود اقامتگاه محل دادگاه در
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  يداور .2. 3
 فـصل  و حل در رددا ييقضا يدادرس با سهيمقا در كه ياديز يايمزا ليدل به يداور امروزه

 ييقراردادهـا  در اسـت  يعيطب. است يتر    گسترده كاربرد يدارا يالملل    نيب يتجار اختالفات
 يداور بـه  ارجـاع  شود    يم منعقد متعدد يها    پروژه انجام يبرا گاز و نفت صنعت در كه زين

 و حـل  كـار  و سـاز  ةمنزلبه را يداور كه ياشخاص. شود    يم دهيد اختالف بروز صورت در
 يدولتـ  ةصالح مراجع گريد اي هادادگاه تا دارند ليتما كننديم انتخاب خود اختالفات فصل
ـ ن رفـع  موجـب  يداور سيتأسـ  از اسـتفاده  نيا وجود با باشند، نداشته يدخالت آن در  از ازي

 يتيحمـا  و يكمكـ  اهـرم  ةمنزل  به يداور كنار در ها  آن حضور و شودينم يدولت يهادادگاه
ـ د به يتوجهيب عوامل از يكي). 210-208: 1390 كبخت،ين (است ريناپذاجتناب  يهـا   واني

ـ ز حـدود  تا راًياخ شد يمدع توان يم كه اختالفات فصل و حل يبرا يداور  برطـرف  يادي
 يهـا   دادگـاه  كـه  اسـت  ياقـدامات  درخـصوص  يداور يها  وانيد اربودنياخت يب است، شده
  ).1388رس،  (برخوردارند آن از يداخل

 نقـش  شود، نييتع اختالف فصل و حل صالح مرجع ةمنزلبه يداور كه يرتصو در يحت
 اعتبـار  بـه  يدگيرس در دادگاه تيصالح. گرفت دهيناد دينبا را يو ةمداخل حدود و دادگاه

 و نيـي تع ،يداور موضـوع  يدعـوا  بـه  يدگيرس ،يداور به دعوا ارجاع ،يداور ةنام  موافقت
 نيتـضم  و نيتـأم  داوران، ةالزحمحق وصول و نييتع آنان، ينيگزيجا و عزل داوران، نصب
 بـه  يدگيرس داوران، به ييقضا مشورت و مساعدت ل،يدل ليتحص ،يدادرس ياجبار اصول
ـ موردن ابالغـات  انجام ،يداور ازيموردن يقرارها صدور ها،  آن جرح و داوران تيصالح  ازي
 ،يداور در يدادرسـ  ةاعـاد  يبررس و يداور يآرا حيتصح ،يداور يرأ رد اي   دييتأ ،يداور

 از يداور ياجـرا  و ييشناسـا  ،يداور يآرا از دنظريتجد ها،دولت تيمصون نيدكتر اعمال
-205: 1390 كبخـت، ين (دارد مداخلـه  ينـوع به يداور در دادگاه كه هستند يموارد جمله
  ).1387 ،ي و احد1386فر، ياريبخت؛ 247

 توانـد  يم كشورها يبرخ در صالح مرجع ةمنزل  به يداخل دادگاه نيدكتر ياجرا يدشوار
 معاهدات رشيپذ آن، از ترمهم. باشد صالح مرجع انتخاب به مربوط شرط راه سر بر يمانع
 مصوب يخارج يداور يآرا ياجرا و ييشناسا ةعهدنام جمله از يالملل  نيب يهاعهدنامه و
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 هـا دادگـاه  احكام ياجرا و ييشناسا ت،يصالح به راجع بروكسل ةمقرر و 1وركيوين 1958

ـ  ةمرحلـ  به مربوط مقررات نيهمچن ،20002 مصوب يتجار و يمدن موضوعات در  از شيپ
 سبب و داده شيافزا را يالملل  نيب يداور سمت به ليتما كه هستند يعوامل جمله از يداور

ـ ترد بدون ،يداور به يعموم ليتما نيا. اند  شده آن شبرديپ ـ ا از د،ي ـ واقع ني  سرچـشمه  تي
 حـل  صالح مرجع ةمنزلبه يداور وانيد به مربوط ةمقرر ينيب  شيپ وجود با يحت كه رديگ يم
 را اختالفـات  فصل و حل تيصالح توانند يم يداخل يها  دادگاه هم باز اختالفات، فصل و

 يبـرا  يداور وانيد به مات،يتصم يحت اي ريتداب يبرخ اتخاذ با توانند يم ها  آن. باشند داشته
 يمـال  نيتـأم  چـارچوب  در. كننـد  ليتـسه  را يداور نديافر و كمك اختالفات فصل و حل

 كـه  اسـت  يا  مالحظـه  قابـل  انعطاف ،يالملل  نيب يداور ياصل و مهم يايمزا از يكي پروژه،
 جهـت  نيهم به. دارد وجود ريدرگ شخص نيچند انيم اختالفات فصل و حل درخصوص

 يخـوددار  اردادهاقر در يداور به مربوط شرط گنجاندن از يمال نيتأم متخصصان كه است
  ).Ward, 1996: 5 (كنند ينم
  قراردادها تعدد و نيطرف تعدد. 4

 بـا  هـا پروژه نيا در كنندگان  مشاركت كه است آن يالملل  نيب يها  پروژه يتمام مشترك وجه
 جـه يدرنت كـه  كننـد  يمـ  مبـادرت  جداگانـه  يقراردادها انعقاد به و مذاكره مختلف اشخاص
ـ ح از چـه  و يتجار ثيح از چه ختلفم روابط با را واحد يساختار  ليتـشك  يحقـوق  ثي

ـ آ    يمـ  شـمار  بـه  مهـم  يامـر  اختالفـات  فـصل  و حـل  در مـسئله  نيا به توجه. دهد يم  دي
)MacLean, 2000: 13.(  
  
  

                                                                                                                                            
1. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - the 
"New York" Convention. Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/ 
arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf. 
2. Brussels I Regulation 2000, Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 
on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 
Commercial Matters, available at: http://www.dutchcivillaw.com/legislation/ 
brusselsone.htm.  
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  مستقل يقراردادها و چندجانبه مذاكرات. 1. 4
 بتوانـد  كـه  نباشـد  يتيوضـع  در خواهـان  اسـت  ممكـن  شـود     يم حادث ياختالف كه يزمان
ـ ا بالعكس، اي فراخواند يداور اي يدادرس به را يمتعدد اندگانخو    دارد وجـود  احتمـال  ني
ـ  فراخوانند يداور به را يثالث شخص بخواهند خواندگان اي خوانده كه ـ دل بـه  يول    آنكـه  لي
ـ غ يامـر  نيچنـ  ستين يداور ةنام  موافقت طرف يو    يفرضـ  در نيهمچنـ . اسـت  رممكني
 يواحـد  ةپروژ ياجرا به مربوط يهمگ كه باشد شده منعقد قرارداد سه است ممكن گر،يد

   را دادگـاه  گـر، يد قـرارداد  دو و اسـت  يداور شـرط  ةدربردارنـد  هـا   آن از يكـ ي كه هستند
 يداور شـرط  سـه  قـرارداد،  سـه  هـر  در اي. است كرده انتخاب اختالف حل مرجع ةمنزل به

 يداور نـد يفرا تيريمـد  يبـرا  را يمـستقل  يداور ةمؤسـس  كدام، هر كه دارد وجود مستقل
 نخست، فرض در: است تصور قابل فرض چند يعمل نظر از و نيبنابرا. است كرده انتخاب
ـ ب تعداد اي (ج و ب الف، شخص ـ  ياعـضا ) افـراد  از يشتري  يهمگـ  و انـد   وميكنـسرس  كي

 ةنام  موافقت ،يچارچوب و ياصول يها    نامه  موافقت مثل اند    كرده امضا را يمتعدد يقراردادها
   قـرارداد  و ب بـا  را يقـرارداد  الـف  دوم، فـرض  در. مـشترك  يگـذار     هيسـرما  و يهمكار

   يقـرارداد  ةرابطـ  ينـوع  كـه  كـرده  منعقـد  د شخص با را يسوم قرارداد و ج با را يگريد
 شـركت  بـا  را دوم قـرارداد  معمـار،  را يقرارداد كارفرما، مثال يبرا. است شده جاديا يافق

   سـوم  فـرض  در. اسـت  كـرده  امضا مشاور هندسانم با را سوم قرارداد و ساتيتأس ةسازند
ـ ا در. انـد     كـرده  منعقـد  ييقراردادهـا  د بـا  ج و ج، با ب ب، با الف ز،ين  ةرابطـ  فـرض،  ني

ـ  اخـتالف  چنانچـه  حال. است يعمود نوع از يقرارداد ـ  هـر  در ياختالفـات  اي ـ ا از كي  ني
 اخـتالف  لفـص  و حـل  نظام كي موجب به ايآ شود حادث مختلف نيطرف نيب و قراردادها

   يمتعـدد  يمـواز  يهـا     يدگيرسـ  چنانچـه  و كـرد؟  يدگيرس جاكي ها  آن يتمام به توان    يم
 يدگيرسـ  توأمـان  صـورت  به ها  آن يتمام به كه دارد وجود امكان نيا ايآ باشد شده شروع
ـ چيپ بـه  توانـد     يمـ  فـروض،  نيا از كي هر در اختالف بروز است يهيبد شود؟  يهـا     يدگي

 شـده  مـشخص  مـسئله  حـل    راه اشخاص نيب توافق و قرارداد در انچهچن. شود منجر ياديز
 يتمـام  بـه  كـه  باشـد  شـده  ينيب    شيپ نيچن معامالت و قراردادها يتمام در مثال يبرا باشد

 يدگيرسـ  ياصل قرارداد اختالف فصل و حل نظام موجب به پروژه نيا با مرتبط اختالفات
 فـصل  و حـل  نظام كه است يحالت به ناظر ئلهمس لذا. ديآ    ينم شيپ يمشكل عموماً شود،    يم
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 جـا نيهمـ  در). Hanotiau, 1998: 372 (است نهيزم نيا در مشخص راهكار فاقد اختالف
ـ شا كـه  شوديم مشخص يداور ةنام  موافقت ميتنظ هنگام يكاف نظردقت اعمال  اسـت  ستهي
ـ ا به اسخپ در. رنديگ قرار اختالف فصل و حل نظام كي تحت مرتبط يقراردادها يتمام  ني
 قائل كيتفك است اختالف به يدگيرس مرجع يداور اي دادگاه كه يفرض دو نيب ديبا سؤال
  .شد
  دادگاه يسو از توأمان يدگيرس .2. 4

 يدگيرسـ  جداگانـه  كي هر به و دارند استقالل گريكدي از متعدد يدعاو كه است آن قاعده
ـ با باشـد  داشته وجود يمتعدد اختالفات شخص دو نيب يحت چنانچه ن،يبنابرا 1.شود    يم  دي
 حكـم  و يدگيرسـ  جداگانـه  كـدام  هـر  به و مطرح فات،يتشر تيرعا با و جداگانه طور به

. باشـد  داشته وجود يا    يدعاو مختلف اشخاص نيب نكهيا به رسد چه تا شود صادر يمقتض
ـ جر در يطيشـرا  تحـت  شـود  داده اجـازه  كه كند        يم جابيا ستهيشا يقضا اما  يدعـوا  اني
 خوانـده  هيعل يگريد يدعاو اي دعوا خواهان، اي كند دعوا ةاقام خواهان هيعل خوانده ،يصلا

 كند جلب را يثالث دعوا اصحاب از كي هر اي شود وارد يدادرس به يثالث شخص كند، اقامه
 چهـار  تحـت  كه شود    يم مطرح يطار يدعاو اي دعوا صورت نيا در). 37: 1387 شمس،(

 يمـدن  يدادرس نييآ در ثالث جلب و ثالث ورود ،ياضاف يدعوا ل،متقاب يدعوا يكل عنوان
 يشـروط  تحقـق  و تيرعا مستلزم ،يدعاو نيا از كي هر طرح است يهيبد. شود    يم مطرح
ـ رعا و يدادرس اول ةجلس انيپا تا مثالً خاص زمان به غالباً كه است  خـاص  فاتيتـشر  تي

 ريتـأث  بـه  كامـل  ارتبـاط  ،يمـدن  يدادرسـ  نيـي آ قـانون  141 ةماد رياخ قسمت وفق. دنديمق
ـ ا موضـوع . است شده فيتعر يگريد بر يدعاو نيا از كي هر يريگ    ميتصم ـ مع ني  كـه  اري

ـ آ    يم شمار به يطار يدعاو يتمام انيم مشترك يارهايمع از يكي ـ  يموضـوع  يامـر  د،ي  اي
ـ ا منشأ. دارد قرار دادرس ارياخت در آن شدت و درجه صيتشخ كه است يماهو  ارتبـاط  ني
 يدعـاو  كه يمعننيبد باشد، آن سبب اي دعوا موضوع دعوا، اصحاب جهت به است كنمم

                                                                                                                                            
ست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته اگر به موجب يك دادخوا«م .د.آ. ق65مادة . 1

شده را از يكديگر تفكيك و به هريك  ها رسيدگي كند، دعاوي اقامه باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آن
كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صالحيت ندارد با صدور  در صورت صالحيت جداگانه رسيدگي مي

  .»نمايد م صالحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال ميقرار عد



  1396ستان تابو بهار ، 1 ره، شما3 ه، دورمطالعات حقوق انرژي   12
 

 

ـ  موضـوع  ن،يطـرف  ليدل به صرفاً است ممكن  باشـند  ارتبـاط  ينـوع  يدارا هـا   آن سـبب  اي
 ةرابطـ  گريكـد ي بـا  يحتـ  كه يمختلف اشخاص نيب چنانچه ن،يبنابرا). 77: 1391 ،يمحسن(

ـ  ارتباط احراز شرط به باشد داشته وجود يمتعدد اختالفات باشند نداشته زين يقرارداد  نيب
ـ  صـورت  به اختالفات يتمام به تواند    يم دادگاه ،يدعاو ـ ح از. كنـد  يدگيرسـ  جـا كي  ثي
 بـا  دادگـاه  باشـند،  جداگانـه  ةكالسـ  يدارا امـا  مطرح، شعبه كي در يدعاو چنانچه ،يعمل

ـ . دكنـ     يمـ  يدگيرس جاكي ها  آن ةهم به توأمان، يدگيرس قرار صدور  در يدعـاو  اگـر  يول
 قـرار  صـدور  بـا  دارد ارجـاع  سبق كه يدادگاه معموالً باشند شده اقامه مختلف يها    دادگاه

 بـا  هـا     دادگـاه  معمـوالً  چـون  امـا . كنـد     يمـ  يدگيرسـ  اختالفـات  يتمام به توأمان يدگيرس
 صـورت  بـه  متعدد اختالفات فصل و حل كنند،    يم برخورد مسئله نيا با يخاص يريسختگ

 زين امر نيا علت. افتد    يم اتفاق ندرتبه قراردادها، و نيطرف تعدد فرض در توأمان و جاكي
ـ ز اسـت،  متعـدد  يدعاو نيب ارتباط صرف نه و كامل ارتباط اريمع احراز ضرورت ـ ا راي  ني
 كامـل  نـوع  از ارتبـاط  نيا اما باشد، داشته وجود ارتباط يدعاو نيب كه دارد وجود احتمال
 در ينفتـ  يحفار دكل ساخت به ب شركت با يقرارداد يط الف شركت ديكن فرض. نباشد
ـ  يمدت از پس. است شده متعهد يجنوب پارس ةمنطق . كنـد     يمـ  بـروز  ياختالفـ  نيطـرف  نيب

 اسـت،  نكـرده  پرداخـت  موقع به را ثمن اول قسط ب شركت كه است يمدع الف شركت
 كرده استفاده دكل تساخ در نامرغوب زاتيتجه از الف شركت است يمدع زين ب شركت
 در ميتصم اتخاذ رايز ست،ين كامل نوع از اما است، ارتباط دعوا دو نيب فرض نيا در. است

 يگـر يد يادعا مقابل در نيطرف از كي هر است ممكن رايز ست،ين يگريد در و مؤثر يكي
 بـه  معاملـه  بطالن يادعا ب شركت الف، شركت يادعا مقابل در چنانچه اما. شود محكوم

ـ ا اثبات با است يهيبد كند مطرح را معامالت صحت ياساس طيشرا از يكي فقدان ليدل  ني
 لـذا . نـدارد  تيموضـوع  زين ثمن پرداخت به الزام جهيدرنت است، باطل قرارداد اساساً مسئله

ـ با دادگـاه  و است كامل ارتباط دعوا دو نيب شوديم مالحظه ـ ا بـه  دي ـ  ادعـا  دو ني  جـا كي
  .كند يدگيرس

 از يبرخـوردار  وجـود  بـا  متعـدد  يقراردادهـا  چـون  پـروژه  يمال نيأمت چارچوب در
 بـا  دادگـاه  گرنـد، يكدي به وابسته و مرتبط ،يكاركرد و ياقتصاد لحاظ به ،يحقوق استقالل
 يدگيرسـ  قـرار  صـدور  بـه  جـه يدرنت و احراز را ها  آن نيب ارتباط تواند    يم يشتريب سهولت
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ـ ا ارتبـاط  ها    دادگاه كه است آن مستلزم رارق نيا صدور است يهيبد. كند مبادرت توأمان  ني

ـ ا ايآ شود روشن تا كنند يبررس گريكدي به را آن يوابستگ زانيم و گريكدي با قراردادها  ني
 اسـتقالل  از نظـر صـرف  آنكـه  اي دهند    يم ليتشك را يريناپذكيتفك و واحد كل قراردادها،

ـ ن يكـاركرد  و ياقتصاد لحاظ از يحقوق ـ دل بـه . رنـد گيكدي از مـستقل  زي  مفهـوم  آنكـه  لي
ـ د و هـا     دادگـاه  يسـو  از توأمان يدگيرس انيم مشترك وجه مرتبط يقراردادها  يداور واني

  .شود  يم پرداخته بدان بعد، مبحث در است
  قراردادها در فرض تعدد ي داوريدگيچيپ. 3. 4
 ت،يرضا و قتواف بدون رد،يگ    يم هيعار به نيطرف توافق از را خود وجود ،يداور كه آنجا از

 اختالف به يدگيرس در داور تيصالح چون ن،يهمچن. است سرينام يداور به رجوع امكان
 شـده  اعطـا  يو بـه  نيطـرف  يسو از كه ياراتياخت ةمحدود در تنها داور جهيدرنت استثناست

ـ  متعـدد  اختالفات بروز صورت در ن،يبنابرا. دارد را يرأ صدور و يدگيرس حق است  نيب
 مواجـه  مـشكل  بـا  مـسئله  انـد،     نداده تيرضا يداور به ها  آن از يبرخ كه مختلف اشخاص
 متفـاوت،  يقراردادها در اگر. رديگ دربر را يمختلف فروض تواند    يم مسئله نيا. شد خواهد
 امـا  است، شده درج يداور شرط ها  آن از يبرخ در اي باشد شده درج يمشابه يداور شرط
ـ  اند  اختالف حل رطش هرگونه فاقد مرتبط، يقراردادها ريسا  قراردادهـا  كـه  يمـوارد  در اي

ـ ا حـل  يبـرا  باشـند  گريكـد ي بـا  ريمغـا  اي متفاوت اختالف حل شروط يحاو  معـضل  ني
  .شود  يم يبررس ريز در كه است شده مطرح ييراهكارها

  وابستههمبه يقراردادها هينظر ي اختالفات بر مبناي تماميداور. 1. 3. 4
ـ ا بـه  كنند يم تيفعال يالملل  نيب يها  پروژه يمال نيمتأ ةنيزم در كه يكسان يتمام  مـسئله  ني

 و متنـوع  يقراردادهـا  و اسناد رامونيپ مذاكره مستلزم پروژه، يمال نيتأم ساختار كه آگاهند
 ةفلـسف  و انـد   شـده  منعقـد  مختلـف  اشخاص انيم قراردادها نيا از كدام هر. است يفراوان
 بلكـه  نـدارد،  وجـود  قـرارداد  و مـذاكره  كي اتنه. دارند را خود خاص يحقوق و ياقتصاد

ـ ا. كند يم نييتع را پروژه ساختار كه قراردادهاست از يا  مجموعه  در هرچنـد  قراردادهـا  ني
 ،يرويشـ  (مرتبطنـد  گريكـد ي بـه  ينوعبه همه اما باشند، جدا گريكدي از است ممكن ظاهر
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ـ  ارتبـاط  نيا). 327: 1391 ـ  1»يقـرارداد  يكپـارچگ ي« بـه  كـه  مختلـف  يقراردادهـا  نيب  اي
 نـد يفرا در يمهمـ  نقـش  شـود،     يم ريتعب زين 3»يقرارداد گروه« اي 2»وابستههمبه يقراردادها«

 و ببرد انيم از را يكپارچگي نيا تواند يم ياختالف هرگونه رايز دارد، اختالفات فصل و حل
 تعـارض  و مـشكالت  بروز از يريشگيپ منظوربه. باشد خطرناك اريبس پروژه يبرا جهيدرنت
 در. شـود  يدگيرسـ  اختالف حل واحد نديفرا كي در اختالفات يتمام به تا است بهتر آرا،
 شـده  ارائه 4يقراردادچند و چندطرفه يها    يداور يبرا يگوناگون يراهكارها خصوص نيا

ـ  همزمان يدگيرس وار،سلسله يداور ها،روش نيا ةجمل از. است  يهـا يداور در داور كي
 يمبنـا  بـر  يدگيرسـ . اسـت  اختالفـات  يتمـام  ادغـام  بـر  يمبنـ  گـاه داد دستور و مختلف

 نيتـأم  در راهكارهـا  گـر يد بـا  سهيمقا در كه است يگريد راهكار وستهيپهمبه يقراردادها
  ).Redfern, 2009: 20 (دارد يشتريب هيتوج پروژه يمال

 اسـت،  گريكـد ي بـا  قراردادها داشتنارتباط گرو در جاكي يدگيرس امكان نكهيا به نظر
 يقراردادهـا . شـود  ييشناسـا  آن انـواع  و نيـي تب مرتبط يقراردادها مفهوم تا دارد ضرورت
. شـوند     يمـ  منعقـد  متفـاوت  اي مشابه اشخاص نيب مشترك يهدف تحقق يبرا يگاه مرتبط

 يقراردادها زين يگاه. خدمات ةارائ قرارداد و اعتبار نيتأم وام، و فروش قرارداد مثال، يبرا
 اسـت،  شده گريكدي با ها  آن ونديپ موجب يكساني موضوع اما ندارند، يسانكي هدف متعدد
 و فـروش  يمتـوال  يقراردادها مانند باشند برخوردار يكساني تيماه از قراردادها نيا خواه
ـ اول مـواد  يـة ته قـرارداد  و ساخت قرارداد مانند باشند نداشته يكساني تيماه خواه  يبـرا  هي

 مختلـف،  يقراردادهـا  از يناشـ  تعهـدات  كه يهنگام ،نيبنابرا. مشخص ةپروژ كي ساخت
ـ ا اطراف ةاراد ريتفس و دارند گريكدي با يكينزد و متقابل ارتباط  بـر  داللـت  قراردادهـا،  ني

ـ عمل تحقق يبرا منسجم و واحد كپارچه،ي يا    مجموعه جاديا به ها  آن مشترك خواست  ياتي
 بـه «. اند    كرده فيتوص »يقرارداد گروه« اي »مرتبط يقراردادها« را قراردادها نيا دارد، واحد

 ةرابطـ  قالب در كه است ييقراردادها از متشكل ،»يقرارداد گروه« گفت توان   يم بيترت نيا
 از يبرخـوردار  از نظـر صـرف  و شـوند     يمـ  منعقـد  متفـاوت  اي مشابه اشخاص نيب يتجار

                                                                                                                                            
1. Transactional Unity. 
2. Interrelated Contracts. 
3. Contractual Group. 
4. Multi-party/Multi - contracts. 



  15   يقرارداد يگكپارچي بر ديتأك با پروژه يمال نيأم در ساختار تاختالفات فصل و حل

  
 يوابـستگ  ينـوع  ها آن از يناش تعهدات انيم خاص، طور به اي ها  آن انيم ،يحقوق استقالل
ـ  كل كي ةمنزلبه و يكل ييمبنا بر كند    يم جابيا كه دارد وجود متقابل ارتباط و ياقتصاد  اي
ـ ا اسـت  يهيبـد ). 39: 1394 ،يمـراد  و يبهمئـ  (»شـوند  ريتفـس  واحد، قرارداد ـ تعر ني  في

 منعقـد  پـروژه  نيتـأم  جملـه  از و يمـال  نيتـأم  يها    ساختار در كه ييقراردادها درخصوص
  .است صادق ند،شو  يم

ـ فعال ليتكم منظوربه يقرارداد گروه اگر گر،يد يبند    ميتقس كي در البته  و ياقتـصاد  تي
 يقـرارداد  ةمجموعـ  در. شـود     يمـ  دهينام »يقرارداد ةمجموع« باشد، واحد هدف به دنيرس

ـ  بطالن نيبنابرا و گرنديكدي به وابسته قراردادها ةهم اصوالً ـ  ةخاتمـ  اي  سـبب  قـرارداد  كي
ـ ن مجموعـه  نيا از قرارداد هر ريتفس ن،يهمچن. شود    يم گريد يقراردادها ةخاتم اي نبطال  زي
 صـورت  بـه  قراردادها اگر اما. رديگ صورت مجموعه نيا گريد يقراردادها به توجه با ديبا
 دهينام »يقرارداد ةريزنج« باشند، واحد موضوع كي به مربوط يهمگ و شوند منعقد وستهيپ
 ياصـل  قرارداد كي مثال، يبرا باشند داشته كساني تيماه توانند    يم ردادهاقرا نيا. شوند    يم

 مثـل  باشـند،  مختلـف  يها    تيماه يدارا نكهيا اي فروش ةوستيپ و يفرع يقراردادها همراه
ـ دل بـه  است يهيبد. فروش و خدمت قرارداد ـ زنج در موضـوع  وحـدت  لي  ،يقـرارداد  ةري
 چنانچه. شد خواهد رهيزنج كل ختنيگسهماز بموج رهيزنج نيا يها    حلقه از يكي انحالل

 »يقـرارداد  همگون ةريزنج« باشند، كساني تيماه يدارا يقرارداد ةريزنج كي يقراردادها
ـ زنج« باشـند  داشـته  مختلف يها    تيماه كه يصورت در و ـ نام »يقـرارداد  نـاهمگون  ةري  دهي
  ).97: 1389 ،يوصال (شوند  يم

 شـرط  قلمـرو  تـوان     يمـ  ايآ مينيبب ميخواه    يم تبطمر يقراردادها مفهوم شدنمشخص با
 اطراف و داد گسترش گريد مرتبط قرارداد طرف به نسبت را قرارداد كي در مندرج يداور

ـ ن را مرتبط يقراردادها اي قرارداد ـ بـه  زي  كـرد؟  قلمـداد  ادشـده ي يداور شـرط  طـرف  ةمنزل
 شيپ در يقرارداد يها    گروه ياريبس موارد در كه شود    يم يناش آنجا از داوران كار يدشوار

 يداور شـرط  يدارا آن ةدهنـد ليتـشك  يقراردادهـا  ةهمـ  است ممكن كه دارند خود يرو
ـ ا بـه  پاسـخ  در. نباشـد  كساني ها  آن يداور شرط نكهيا اي نباشند ـ با سـؤال  ني ـ  دي  سـه  نيب
  . شد قائل كيتفك تيوضع



  1396ستان تابو بهار ، 1 ره، شما3 ه، دورمطالعات حقوق انرژي   16
 

 

ـ  مـشابه  يوردا شـرط  ،يقـرارداد  ةمجموع يقراردادها تمام در نخست، تيوضع در  اي
ـ  كـه  نباشـد  نيچنـ  كه است نيا شروط يسازگار از مقصود. باشد شده درج يسازگار  كي
 يمل دادگاه تيصالح در را اختالف حل ةمسئل گر،يد قرارداد و يداور شرط يحاو قرارداد
ـ د بـه  را يداور قـرارداد،  كي در مندرج يداور شرط كه نباشد نيچن اي باشد داده قرار  واني
 كـه  يحـال  در باشـد،  داده ارجـاع  سيپار در) يس.يس.يآ (يالملل    نيب يبازرگان اتاق يداور
 مرجـع  ةمنزلبه را ژنو در يس.يس.يآ يداور وانيد ،يگريد قرارداد در مندرج يداور شرط
 ريتفـس  بـا  يدگيرس مرجع چنانچه حالت نيا در. باشد كرده نييتع اختالف حل يبرا صالح
 و ريناپذكيتفك كل كي ةمنزلبه متفاوت اشخاص انيم يدقراردا اسناد لحاظ و نيطرف ةاراد
 در مـشابه  يداور شروط وجود كه ديرس جهينت نيا به هيقض احوال و اوضاع درنظرگرفتن با

 از يناش ياحتمال اختالفات تمام به زمان    هم يدگيرس يبرا نيطرف ةاراد بر داللت قراردادها،
 نـزد  اختالفـات  يتمـام  به دارد، واحد يداور وانيد نزد ريدرگ اشخاص تمام نيب قراردادها

 يـة رو از يا  نمونـه  وستلند يةقض در يداور وانيد يرأ. كند   يم يدگيرس يقضاوت مرجع كي
 قـرارداد  دو از مطروحه اختالفات پرونده، نيا در. است خصوص نيا در يداور يها  وانيد

ـ  قرارداد ،يكي: شدند    يم يناش ـ  قـرارداد  ،يگـر يد و وسـتلند  و يآ.ا.يا نيب  و وسـتلند  نيب
 دولـت  چهار و اچ.يب.يا ،يآ.ا.يا هيعل را يداور يدعوا وستلند، شركت آنكه با. اچ.يب.يا

 امـضا  را يداور شـرط  يحـاو  يقراردادهـا  ميمـستق  طور به كه (يآ.ا.يا ةجادكننديا يعرب
. كرد   دييتأ خواندگان تمام به نسبت را خود تيصالح يداور وانيد كرد، آغاز) بودند نكرده

 و دهد    يم شكل را ريناپذ    كيتفك كل كي منعقدشده اسناد ةمجموع«: يداور وانيد نظر به بنا
 ابراز مشترك اقدام يبرا را خود خواست نام، كي ريز وستنيپهمبه با يدرستبه دولت چهار
. ددار را يريتفس نيچن تاب تنها مختلف، يقراردادها در رفتهكاربه شروط شباهت. اند    داشته
ـ .يا و يآ.ا.يا دولـت،  چهـار  بـه  نسبت تنهانه وانيد كه شود    يم جهينت نيچن  صـالح  اچ.يب

 مالحظـات . اسـت  موجه زين واحد يرأ ضمن در ها  آن يدعاو درمورد قضاوت بلكه است،
 همـه  بـه  نـسبت  كه واحد ميتصم صدور درواقع،. كند    يم تيحما استدالل نيا از زين يعمل
 ياجـرا  نفـع  بـه  و شـود     يمـ  ها    ميتصم نيب تضاد اي تعارض بروز زا مانع باشد، اعمال قابل

  ).43-42: 1394 ،يمراد و يبهمئ (»است عدالت مطلوب
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ـ  قـرارداد  اما است، مشابه يداور شرط ةدربردارند قرارداد چند اي كي دوم، فرض در  اي

 طـراف ا تـوان     يمـ  ايآ كه موضوع نيا. اند  اختالف حل شرط هرگونه فاقد گريد يقراردادها
ـ  مشابه يداور شروط با يقرارداد ةمجموع در مرتبط يقراردادها ـ ن را سـازگار  اي  طـرف  زي

 اطـراف  مشترك ةاراد ريتفس به كامالً شناخت، مجموعه يقراردادها در مندرج يداور شرط
 يكل يا    قاعده خصوص نيا در توان    ينم و دارد يبستگ پرونده احوال و اوضاع و قراردادها

ـ ا يطيشـرا  نيچنـ  در يملـ  يهـا     دادگاه و يداور يها  انويد. داد ارائه  يبررسـ  را مـسئله  ني
ـ آ كه كنند    يم  و واحـد  كـل  رفتـه هـم     يرو يقـرارداد  اسـناد  قراردادهـا،  اطـراف  نظـر  در اي

 يقراردادهـا  تمام در مشابه اختالف حل شروط درج ايآ و دهند  يم شكل را يريناپذ    كيتفك
 يقراردادهـا  از يناش اختالفات تمام به اند    خواستهيم ها  آن كه معناست نيا حامل مجموعه،
 حـل  يبـرا  آنكـه  اي شود يدگيرس يواحد يداور وانيد نزد متعدد، اشخاص انيم مختلف

 ها  آن از يناش اختالفات و قراردادها ونديپ و ارتباط وجود با قرارداد، هر از يناش اختالفات
ـ  در مثـال،  يبرا). 52: همان( شود ليتشك ييمجزا يداور يها  وانيد گر،يكدي با  مـورد  كي
ـ  يبازرگـان  اتـاق  نظارت تحت يداور وانيد  يبـرا  را خـود  تيصـالح  ژنـو  در يالمللـ     نيب

ـ  گـر يد مـشابه  قـرارداد  سـه  همـراه  كه يكشت قرارداد كي از يناش اختالف به يدگيرس  نيب
 داللاسـت . رفتينپـذ  و كـرد  رد را بـود  يداور شرط يدارا سه هر و بود شده منعقد نيطرف
ـ   بـه  (سيسـوئ  يخـصوص  الملـل     نيب حقوق قانون 187 ةماد اعمال با كه بود آن وانيد  ةمنزل

ـ د بـه  تيصـالح  ياعطا يبرا يداور به حيصر ارجاع ،)قرارداد بر حاكم قانون  يداور واني
  .دارد ضرورت
 متفـاوت  مجموعه، يقراردادها در مندرج شروط كه است يحالت به ناظر سوم، تيوضع

ـ گو اختالف، حل شروط نيب تفاوت موارد، گونهنيا در است يهيبد. است ناسازگار اي  ياي
 از يناشـ  و مـرتبط  اختالفـات  انـد     خواسـته     ينم قراردادها نيا اطراف كه است تيواقع نيا

. شـوند  فـصل  و حـل  واحـد،  يقـضاوت  مرجـع  نـزد  توأمان يدگيرس در مرتبط يقراردادها
 از يناشـ  اختالفات به نسبت يداور شرط مروقل گسترش اصوالً يموارد نيچن در نيبنابرا
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). 53: همـان  (رسـد     يمـ  نظـر  بـه  رممكنيغ گر،يد يقراردادها اشخاص و گريد يقراردادها
  1.كند  يم تيتقو را استدالل نيا داور، تيصالح بودنيياستثنا

ـ با يداور شـرط  گـسترش  درخـصوص  كه يگريد كيتفك ـ گ قـرار  نظـر مطمـح  دي    رد،ي
ـ زنج ياردادهـا قر در شرط نيا ميتعم ـ زنج يقراردادهـا . اسـت  يا    رهي    اسـت  ممكـن  يا    رهي

ـ ا نيتـر عيشا. رنديگ خود به يمختلف حاالت    ياعـضا ) الـف : از اسـت  عبـارت  فـروض  ني
   كننـد؛     يمـ  منعقـد  گريكـد ي بـا  يمتفـاوت  يقراردادها يهمگ) ج و ب الف، (وميكنسرس كي

 يسـوم  قـرارداد  و بندد    يم ج با زين را يدوم قرارداد كند،    يم منعقد ب با يقرارداد الف) ب
 مثـال  يبـرا . اسـت  موسـوم  يافقـ  روابـط  بـه  يقـرارداد  ةريزنج نيا. كند    يم منعقد د با زين

) ج و كنـد     يم منعقد ييقراردادها ورمشا مهندسان و ساخت شركت معمار، با كه ييكارفرما
. اسـت  يعمـود  ياردادقـر  ةرابط نيا. د با ج و ج، با ب كند،    يم منعقد ب با يقرارداد الف
ـ ن شـركت  نيا شود    يم قرارداد وارد ساخت شركت كي با ييكارفرما مثال يبرا ـ  بـا  زي  كي

ـ  با كار، از يبخش يبرا سوم شركت و گريد شركت  منعقـد  يقـرارداد  چهـارم  شـركت  كي
  .كند  يم

ـ تفك تيوضـع  دو نيب ديبا قراردادها گونهنيا در يداور شرط گسترش درخصوص  كي
 باشـند،  كـسان ي يقرارداد گروه اي رهيزنج ةدهندليتشك يقراردادها اشخاص اگر. شد قائل
ـ  يداور شـرط  قلمرو كه است آن يالملل    نيب يتجار يداور در غالب يةرو  بـه  قـرارداد  كي

 ييقضا يةرو. شود    يم داده ميتعم اند،يداور شرط فاقد كه يقرارداد گروه گريد يقراردادها
 امـا ). 96: 1389 ،يوصـال  (است رفته موضوع نيا استقبال به نگوناگو يها    حل    راه با فرانسه

 و نـدارد  وجـود  يواحـد  يةرو نباشند، كساني مختلف، يقراردادها اشخاص كه يفرض در
 بـه  قاًيعم يحقوق يها    نظام در يقرارداد ةريزنج از نوع نيا در يداور شرط گسترش ةمسئل

ـ د مثال، يبرا. است وابسته ها    نظام نيا يماهو حقوق ـ ا يمـوارد  در فرانـسه  يعـال  واني  ني
ـ ب يقراردادها يسركي شامل كه يا    پرونده در. است كرده   دييتأ را ميتعم ـ  از يناشـ  عي  كي

ـ خر يبـرا  يكيبلژ شركت كي بود، ايالدلفيف در يداور شرط يحاو قرارداد  يهـا     تراشـه  دي
                                                                                                                                            

 ي اتمي سازمان انرژهي علي سه شركت فرانسوتي خصوص كه اتفاقاً مربوط به شكاني در اأيي ردني ديبرا. 1
 ومياوران يساز يغن موضوع با كه يا پروژه در راني اي و فنياقتصاد يها كمك و يگذار هيسرما و سازمان انريا

 ).55-53 :1394 ،ي و مراديبهمئ (به ك.ر بود، شده منعقد
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 بـا  خـود  زين ييكايامر شركت نيا كه شد قرارداد وارد ييكايامر شركت كي با يكيالكترون

ـ ا داشـت  قـصد  يكيبلژ شركت يفرانسو ةشعب. كرد منعقد يقرارداد يا    كره شركت كي  ني
 يكيبلژ شركت   دييتأ به يا   كره ةدكننديتول. ببرد كار به تلفن يها    انهيپا ساخت در را ها    تراشه

 يبـرا  كـه  ييكـا يامر شـركت  يفرانـسو  ةشـعب  يسـو  از هي  دييتأ نيا صدور كه داشت ازين
 مـشخص  كـه  يهنگام. شد داده بيترت بودند شده رهيزنج وارد يكيبلژ شركت كار هولتس

ـ عل فرانـسه  تجـارت  دادگاه نزد ييدعوا) يكيبلژ شركت (داريخر اندوبيمع ها    تراشه شد  هي
 شـرط  به خواندگان. كرد اقامه يا    كره ةدكننديتول و آن ةتابع يهاشركت ،ييكايامر ةفروشند

. كردند موافقت خواندگان نظر با فرانسه يعال وانيد و پژوهش دادگاه .كردند استناد يداور
 از يناشـ  كـه  دعـوا  يمبنـا  از بود، شده ابراز ياصل قرارداد در كه يداور به تيرضا درواقع

 شـركت  دو رشيپـذ  با يكيبلژ شركت ن،يا بر عالوه. كرد تيتبع بود يقرارداد ةريزنج كي
ـ زنج وارد يا    كره شركت   دييتأ ليتسه يبرا كه (قرارداد در ييكايامر شركت ةتابع  شـده  رهي

 ها  آن به بود كرده منعقد ها  آن مادر شركت با كه زين را يداور شرط از استفاده تيمز) بودند
 شده قرارداد وارد كرد افتيدر را خود هي  دييتأ يا    كره شركت كه يوقت درواقع زين ها  آن. داد

  .شد برازا قيطر نيا از ها آن تيرضا و بودند
 صورت، هر در. است رفتهينپذ را موضوع نيا فرانسه يقضاوت مراجع زين يموارد در اما

ـ د مورد هر در و داد دست به يكل يا    قاعده توان    ينم زين حالت نيا در ـ با يداور واني  بـا  دي
ـ دق قلمرو ،يقرارداد احوال و اوضاع و اشخاص ةاراد يبررس  مـشخص  را يداور شـرط  قي
  ).99: همان (كند

ـ ن »چندجانبـه  يقراردادهـا  «عنـوان  بـا  يالملل    نيب يبازرگان اتاق يداور قواعد 9 ةماد  زي
ـ ا. است چندجانبه و متعدد يقراردادها در يداور درخصوص يمقررات ةدربردارند  مـاده  ني

ـ  بـا  كـه  است يتيوضع به ناظر ـ  از شيب ـ ا درخـصوص  و ميمـواجه  قـرارداد  كي  گـروه  ني
ـ  يناشـ  يدعـاو  نكـه يا از اعـم  اسـت؛  افتهي بروز يمتعدد اختالفات و يدعاو قراردادها،  اي

ـ ا ،يطيشـرا  وجـود  بـا  است داشته مقرر ماده نيا. باشند قراردادها نيا با مرتبط  يدعـاو  ني
 قراردادها ةهم نكهيا از نظرصرف شوند؛ يدگيرس يداور كي در و توأمان صورت به متعدد
 يدگيرسـ  يبـرا  الزم طيشرا. باشند يشرط نيچن فاقد ها  آن از يبرخ اي يداور شرط يدارا

 سـازگار  متعـدد  يداور يهـا     نامـه   موافقـت  الظاهر    يعل) الف از است عبارت يدعاو توأمان
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 6 ةمـاد  4 بنـد  موجب به درواقع. كنند موافقت توأمان يدگيرس با نيطرف ةهم) ب و باشند
 تحـت  ،9 ةماد مطابق يدعاو كه ييجا«: است 9 ةماد با مرتبط خاص طور به كه قواعد نيا
 انيجر در ديبا ،يدعاو آن به راجع يداور است، شده اقامه يداور ةنام  موافقت كي از شيب

 كه يداور يها    نامه  موافقت) الف (كه است شده قانع الظاهر    يعل وانيد نكهيا به راجع باشد،
 آن نيطـرف  ةهمـ ) ب (و باشـند  سـازگار  اسـت  ممكـن  است شده اقامه يدعاو ها  آن تحت
ـ  در تواند    يم يدعاو نيچن كه ندينما موافقت است ممكن يداور  اتخـاذ  واحـد  يداور كي
  ).32: 1390 ،يانيخيش و يكاشان (»شود ميتصم

 ادغـام  شـود  گرفتـه  كـار  بـه  توانـد     يمـ  قراردادها گروه درخصوص كه يگريد راهكار
 ةهمـ  الحاق و ادغام نگر    كل ةويش. مرتبطند گريكدي با ينوعبه كه است يمتعدد يها    يداور
 يا    جنبـه  هر كه است يمتك فرض نيا بر پرونده، كي در داخل و مرتبط طرف دو با يدعاو
 بـه  خـدمت  يبرا است يابزار ادغام لذا. دهد    يم قرار ريتأث تحت را يگريد داد،يرو كي از

ـ جد قواعـد . ريمغـا  يآرا صـدور  از اجتنـاب  و عـدالت  ،ييكارا  يبازرگـان  اتـاق  يداور دي
. اسـت  كرده ينيب    شيپ ها    يداور ادغام درخصوص را يمفصل مقررات 10 ةماد رد يالملل    نيب

 اوالً هـا     يداور ادغـام . است يداور وانيد ادغام، يبرا صالح مرجع ماده، نيا صدر براساس
ـ د بـه  را خود درخواست نيطرف از كي هر كه است آن مستلزم  و كننـد  ميتقـد  يداور واني

. باشـند  اتـاق  يداور قواعـد  تـابع  دارد وجـود  ها آن ادغام دقص كه يمتعدد يها   يداور اًيثان
 باشـد  داشـته  وجـود  يداور ةنامـ   موافقـت  چند اي كي نكهيا به بسته ها    يداور ادغام راهكار
 و متعدد يها    يداور چنانچه و باشد داشته وجود يداور ةنام  موافقت كي اگر. است متفاوت
 ن،يطـرف  ةهمـ  تيرضـا  اعالم با باشند نكساي يحقوق ةرابط كي از يناش يهمگ آن يدعاو

 در يدگيرسـ  مـورد  يدعـاو  اگـر . كـرد  ادغـام  يداور كي در را متعدد يها    يداور توان    يم
ـ با باشـند،  يداور متعـدد  يها    نامه  موافقت از يناش متعدد يها    يداور  يداور يهـا     طـرف  دي

ـ د و باشند كساني يحقوق ةرابط كي از يناش ها    يداور در اختالفات باشند، كساني  بـه  واني
 هـا     يداور ادغـام  و سـازگارند  و هماهنـگ  متعـدد  يهـا     نامه  موافقت كه رسد صيتشخ نيا

  ).34: همان (گرفت خواهد صورت
ـ  هر اعمال صورت در نكهيا است مهم آنچه ـ با بـاال  يراهكارهـا  از كي  نيطـرف  بـه  دي
 در مثـال،  يبرا. رديگ قرار نقض معرض در تواند        يم صادره يرأ واال شود داده برابر فرصت
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 را يداور يآ.ام.كا.يب و منسيز هيعل داكتو ،1يآ.ام.كا.يب و منسيز تيطرف به داكتو يدعوا
 جداگانـه  داور كـدام  هر تا بودند كرده درخواست خوانده دو هر. كرد آغاز يس.يس.يآ نزد

 مشتركاً تا خواست ها  آن از و كرد مخالفت ها  آن درخواست با يس.يس.يآ اما كنند، انتخاب
 فرصـت  هـا   آن بـه  كه استدالل نيا با خواندگان ،يرأ صدور از پس. كنند انتخاب داور كي

 پژوهش دادگاه. كردند اعتراض يرأ به نسبت است نشده داده ها  آن به خواهان همانند برابر
 كـرد  نقـض  برابـر  فرصـت  اعطـانكردن  ليدل به را يرأ و رفتيپذ را ها  آن اعتراض فرانسه

)Lew, et al, 2003: 381.(  
   به ثالثي داورهنام موافقت گسترش. 2. 3. 4
 اسـت  يمختلف اتينظر يريكارگبه اختالفات، يتمام فصل و حل يراهكارها از گريد يكي

ـ  ب كردن كارآمد اي ي اشخاص طرف داور   يي در جهت شناسا   كند    يم تالش كه  و  ي داور شتري
 و توسعه ي تسرزين ثالث يري به تعب  اي رامضاكنندگاني را به غ   ي داور ةنام  موافقتانعطاف آن،   

 ي از قراردادهـا   ي اختالفـات متعـدد ناشـ      ي بـه تمـام    تـوان     يمـ  راهكار، نيا ياجرا با. دهد
ـ ب زين راهكار نيا. كرد و صدور حكم     يدگي واحد رس  ي نظام داور  كيگوناگون، تحت     شتري

 يا    گونـه   به هم ثالث ارتباط، آن احراز قيطر از بتواند تا دارد توجه نيطرف به ثالث ارتباط به
 منشأ است يهيبد. دنك برطرف را نداشتن تي قلمداد و مشكل رضاي داورةنام موافقتطرف  

 يبرخ مطابق كه است آن راهكار نيا مشكل منتها.  باشد ي عوامل مختلف  تواند    ي ارتباط م  نيا
 ميتعمـ  ثالـث  به ژهيو اريبس طيشرا در دي را با  ي داور ةنام  موافقت كارانه،    محافظه يها    دگاهيد

 و كند    يم اعراض يدولت يقاض به توسل در خود حق از يداور به ورود با شخص رايز داد،
ـ با جـه يدرنت شود    يم محسوب استثنا يداور چون  شـود  احـراز  شـخص  يقـ يحق يرضـا  دي

)Born, 2009: 1076( .  
ـ ز اقمـصد  توانـد     يمـ  زين پروژه يمال نيتأم در كه است استاپل ها،    هينظر نيا از يكي  ادي
 انجـام  يقرارداد درخصوص را ياقدامات شخص چنانچه ه،ينظر نيا موجب به. باشد داشته
 اسـت  داده تيرضـا  زين آن در مندرج يداور شرط به ينوعبه باشد شده منتفع آن از و داده

)Hosking, 2004: 469 .(ـ ا موجب به 2.هاستشركت گروه يةنظر گر،يد يةنظر ـ نظر ني  ه،ي
                                                                                                                                            
1. Siemens AG/BKMI v Ducto Construction Company. 
2. Group of Companies Doctrine. 
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 نامه  موافقت كه يگريد ةوابست شركت هر اي مادر شركت به است ممكن يداور ةنام  موافقت
 انعقـاد،  در ينـوع بـه  مذكور، شركت آنكه بر مشروط البته ابد؛ي يتسر است نكرده امضا را

ـ ا اسـت  يهيبـد . باشـد  داشـته  دخالـت  اختالف مورد قرارداد انحالل اي اجرا ـ نظر ني  در هي
 در باشـند  مـستقل  يحقـوق  تيشخص يدارا فمختل يهاشركت كه شود    يم اعمال يموارد

ـ ترد گونهچيه يجا ها آن به يداور ميتعم در صورت نيا ريغ ـ ن دي  :Wilske, 2006 (ستي

76.(  
 1شـركت  حجاب خرق يةنظر است يشدن  اعمال هاشركت درخصوص كه يگريد يةنظر
 سهامدارانش يسو از كه   ي به موجب شرط داور    ي است شركت  ممكن آن، براساس كه است
 كـه  يرفتـار  ةواسـط به سهامداران نكهيا اي شود يداور به متعهد و ملزم است، شده رفتهيپذ

 ثالـث  الـزام  يبرا تابعه اي يفرع مادر، شركت ةرابط عموماً. شوند يداور به متعهد اند    داشته
ـ ا و شـود  شكسته شركت استقالل حصار نيا است ممكن اما كند،ينم تيكفا يداور به  ني
 بلكـه  نكننـد،  تيفعال هم از جدا ينهادها ةمنزل  به تابعه، و مادر شركت كه است يصورت در
 است يندگينما يةنظر گريد يةنظر .)Moses, 2008: 36 (باشد يگريد2ياخرا عبارت يكي

ـ ك مبـادرت    لي از جانـب اصـ     ي داور ةنامـ   موافقـت  به انعقاد    ندهي آن، نما  براساس كه  امـا  د،ن
ـ ا در.  خواهـد بـود   ي بـه شـرط داور     دمتعهـ  لي اص ، خود را افشا نكند    يندگينما  مـوارد،  ني

ـ ن را يظاهر يندگينما بلكه ،يواقع يندگينما تنهانه ،يداور مراجع و ها  دادگاه  ييشناسـا  زي
 مثـال،  يبـرا . ستين كساني كشورها يتمام در يندگينما يبرا الزم فاتيتشر البته. اند  كرده
ـ ا ،يخاص اتفيتشر يط كه ستين الزم آلمان و ايتاليا فرانسه، در  شـده  اعطـا  ينـدگ ينما ني

 باشـد  شـده  انجـام  يكتبـ  صـورت  بـه  يندگينما ياعطا ديبا شياتر و سيسوئ در اما. باشد
)Stucki & Wittmer, 2006: 6(. ارجاع اسـت كـه بـه    ةواسط الحاق بهية نظرگر،يد يةنظر 

جـاع   ار ني حال ا  ،دشو اعمال   ي داور گر،ي متن به متن د    كيموجب آن، به صرف ارجاع در       
 كـه   يند كه آن قرارداد به قرارداد     اي صورت است كه اشخاص ثالث طرف قرارداد       ني به ا  اي

 اشخاص ثالـث ارجـاع داده       ني به ا  ي داور ةنام  موافقت در   اي است ارجاع،    يمشتمل بر داور  
 . )74: 1395 ،ي و رنجبرانيسرباز (شده است

                                                                                                                                            
1. Veil Piercing. 
2. Alter ego. 
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   كـه دولـت     ي در مـوارد   ي دولتـ  ي عمـوم  ينهادهـا  و اشـخاص  بـه  يداور شرط يتسر

ـ  ني و پنهـان شــرط داور ي اطـراف واقعــ ةمنزلــ  اســت بـه يطـرف شـرط داور      گــري از دزي
ـ  ا ةرامـضاكنند ي بـه اشـخاص غ     يموارد گسترش شـرط داور       از آنجـا كـه     . اسـت  شـرط    ني

ـ   ي پروژه، قراردادها  ي مال نيتأمدر ساختار    ـ و بـه  ي دولـت و شـخص خـصوص       ني الزم ب  ژهي
 از مـسائل    يكـ ي ي قرارداد داور  ي اشخاص واقع  نييع ت شوند،    يم منعقد يخارج گذار    هيسرما
ـ    ي داور يها  وانيد و   ي مل يها    دادگاه است كه    يمهم ـ ا در. سـت روه با آن روب    خـصوص  ني
ـ  يعمـود  روابـط  بـه  اول تيوضـع  اسـت؛  تصور قابل تيوضع دو    شـخص  و دولـت  نيب

ـ در ا . شـود     يمـ  مربوط يعموم ـ  حالـت ن   ني    ياول فرضـ  :  دو فـرض قابـل تـصور اسـت         زي
ـ  ي شـخص عمـوم    ي بـه امـضا    ي شرط داور  يرارداد حاو كه ق   مـسئله،  و   دهي رسـ  ي دولتـ  اي

 دولـت  خـود  كـه  يفرضـ  دوم،. اسـت  يداور قـرارداد  پنهان طرف ةمنزلبه دولت ييشناسا
 بـه  يداور شرط يشخص قلمرو گسترش و است كرده امضا را يداور شرط يحاو قرارداد
 چند نيب يافق روابط بر ناظر وم،د تيوضع. شود    يم مطرح دولت به وابسته يعموم شخص
 و  كننـد     يم جاديا را يمستقل يحقوق تيشخص دولت چند اي دو حالت، نيا در. است دولت
 تابع حقـوق    ي اول، شخص عموم   تي شخص كه برخالف وضع    ني است كه اگر ا    ني ا مسئله

ـ آ كند، منعقد را يداور شرط يحاو قرارداد است، الملل    نيب  آن در منـدرج  يداور شـرط  اي
ـ  خواهان مقام در يحقوق شخص ةجادكننديا يها    دولت به قرارداد  ي تـسر  دعـوا  خوانـده  اي

  ابد؟ي  يم
 يقاطع و روشن پاسخ به توان    ينم ييقضا و يداور يةرو ةمطالع با كه، آن است    تيواقع
 توان    ينم باشد، داشته مداخله يقرارداد در ناظر، مقام ةمنزل  به دولت چنانچه اما. افتي دست

 داشـته  ميمـستق  ةمداخل پروژه ياجرا در دولت اما اگر    دانست، يداور قرارداد طرف را يو
ـ  نـشود،  محقق دولت كامل تيحما بدون پروژه و باشد ـ ترد    يب ـ بـه  دولـت  د،ي  طـرف  ةمنزل

ـ د. شـود     يمـ  قلمـداد  يداور شـرط  قرارداد ـ  اغلـب بـه حما     ي داور يهـا   واني  از منـافع    تي
ـ  بلي تمايتدول ي طرف قراردادهاي خارج يهاشركت  ريتفـس  بـا  و دهنـد  ي مـ نـشان  يشتري
 قـضات  مقابـل،  در. كنند ي ملزم به داور   زي را ن  ها    دولت كنند    ي تالش م  ي شروط داور  موسع
 در روابـط    هـا دولـت  ةمداخلـ  تيخـصوص  بر ،يداور شروط قيمض ريتفس با معموالً يدولت

 كه  ي را جز در صورت    ها  ن و آ  كننديم ديتأكها   دولت يي قضا تين و مصو  يالملل    نيب ياقتصاد
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 يبهمئ (شناسند    ي نم ي باشد، ملزم به داور    ي شرط داور  ي طرف قرارداد حاو   ميبه طور مستق  
  ).298: 1392 ،يو مراد
 و نيقـوان  در صـراحت بـه  شـد  يبررسـ  كـه  ييراهكارهـا  ،يداخل مقررات و نيقوان در

آن راهكارهـا وجـود      از   يبرخـ  اعمـال    يبرا ي مانع رسد    يم نظر به اما است، امدهين مقررات
 در يمدن يدادرس نييآ قانون اي يالملل    ني ب ي تجار ي مواد قانون داور   يدر بعض . نداشته باشد 

 هـا   آن رشيپـذ گذار به    قانون ليتما از   ييها    نشانه توان    يم انقالب و يعموم يها    دادگاه امور
 شـخص  هرگـاه « انريا يالملل    ني ب ي تجار ي قانون داور  26 ة مثال، به موجب ماد    يبرا. افتي

 يكـ ي شدنمحق در را خود اي و باشد قائل يحق مستقالً خود يبرا يداور موضوع در يثالث
 شود،  ي اعالم نشده است وارد داور     يدگي مادام كه ختم رس    تواند    يم بداند نفعيذ نيطرف از

ـ  مـورد ا   ي و ورود و   ردي و داور را بپـذ     ي داور نيـي  و آ  نامـه   موافقـت  نكـه يمشروط بر ا    رادي
 شـخص « ،يمـدن  يدادرسـ  نييآ قانون   475 ةمادبه موجب   . » واقع نشود  نيكدام از طرف  چيه
 وارد يداور بـه  اخـتالف  ارجاع از بعد اي قبل اي شده جلب يدادرس به قانون برابر كه يثالث

ـ  داور   نيـي  و تع  ي در ارجاع امر بـه داور      ي اصل ي دعوا ني با طرف  تواند    يم باشد، شده دعوا  اي
 او برابر مقـررات بـه       ي به دعوا  دي كند و اگر موافقت حاصل نگرد      ي تراض شدهنييداوران تع 

 موضوع قابل برداشت است كـه       ني ا ذكرشده ةاز دو ماد  . » خواهد شد  يدگيطور مستقل رس  
 نبـوده  يداور قـرارداد  طـرف  كـه  يثالث به يداور شرط ميتعم اي مداخله به نيطرف تيرضا
ـ  حيصـر  است ممكن تيرضا نيا است يهيبد. دارد ضرورت است ـ  باشـد  يضـمن  اي  از اي
  .شود انگاشته مفروض يداور مرجع يسو
  يريگجهينت. 5

 نرانـد،  يسـخن  آن بـا  مرتبط مسائل و اختالف از تا كند يم جابيا امور به ظنحسن هرچند
ـ ن گـاه . كند يم حكم اطياحت تيرعا به زين عقل اما ـ پ منظـور بـه  زي  و اختالفـات  از يريشگي

 در اختالفـات  فـصل  و حل. نبود غافل آن به مربوط مسائل و ختالفا از ديبا شتريب يدعاو
 يخـارج  يگـذار   هيسرما ةنيزم در ژهيوبه بهمبتال مسائل نيترجذاب از كه پروژه يمال نيتأم

ـ  اختالف آن يط كه شوديم اطالق ينديفرا به است ـ  موجـود  اختالفـات  اي  از ياحتمـال  اي
 آنكه نخست: است تصور قابل فرض دو. دشويم يدگيرس اختالف فصل و حل نظام قيطر
ـ يبشيپ پروژه يمال نيتأم يقرارداد يها  چارچوب در اختالف فصل و حل نظام  و نـشود  ين
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 آنكـه  گريد و است يفيضع احتمال البته كه شود واگذار اختالف بروز زمان به موضوع نيا

ـ  نـده يآ در تـا  شده ينيب  شيپ قرارداد در يمانع و جامع اختالف حل نظام  حـل  و رفـع  يراب
 اي شود يم انتخاب اختالف فصل و حل يبرا كه يراهكار. شود استفاده ياحتمال اختالفات

ـ  يملـ  يها  دادگاه به توسل اي است يداور قالب در  فـصل  و حـل  نيگزيجـا  يهـا  وهيشـ  اي
 حيترج اختالف حل مرجع ةمنزل  به يداخل يها    دادگاه معموالً يداخل يها  پروژه در. اختالف

ـ  يداور از كـه  رود    يمـ  شيپ سمت نيا به يالملل    نيب يةرو اما شوند، يم داده      در يالمللـ نيب
 توانـد  يمـ  يالمللـ     نيب يداور لذا. آورد عمل به يشتريب ةاستفاد يالملل    نيب يمال نيتأم ةنيزم

 قلمـداد  يالمللـ     نيب يها    پروژه يمال نيتأم معامالت از يناش اختالفات حل ةليوس نيمؤثرتر
 نيتأم در. است يقرارداد يكپارچگي است تياهم حائز پروژه يمال نيتأم در آنچه ماا. شود
 كـه  قراردادهاسـت  از يا  مجموعـه  بلكه ندارد، وجود قرارداد و مذاكره كي تنها پروژه يمال

 يخاص توجه يكپارچگي مفهوم به تا است يضرور نيبنابرا كند، يم نييتع را پروژه ساختار
 جهينتبرد و در  ب اني را از م   يكپارچگي ني ا تواند ي م ياختالف هرگونه اريز شود، داشته مبذول

 و يبررس ديبا مختلف ي قراردادها انيمنظور روابط م  نيبد.  خطرناك باشد  اري پروژه بس  يبرا
ـ  كـردن   اجرا رايز. شود مشخص يفرع و ياصل يقراردادها يمراتبسلسلهساختار    نكـردن  اي
 ي قرارداد يكپارچگي جهيدرنت و قراردادها گريد در يطلوبنام اثر تواند يم قرارداد كي ناقص

ـ بـه دل  .  پروژه داشته باشد   ي مال نيتأم  ي پـروژه، حتـ    ي مـال  نيتـأم  ي قـرارداد  يكپـارچگ ي لي
 اشـخاص مختلـف     انيهم م هب وابسته ي قراردادها ة دربردارند زي ن ي ساختار قرارداد  نيترساده
 كنندگان،  تي با حما  ي مال نيتأم متخصصان   اني قرارداد م  كنندگان،  تي حما انيقرارداد م . است

ـ  ضـمانت و غ    مـه، ي ب ي و شركت پـروژه، قراردادهـا      كنندگان  تي حما انيقرارداد م   همـه   ره،ي
 فرض  ن،يبنابرا. شوند ي از پروژه منعقد م    يبردار   ساخت و بهره   ي هستند كه برا   ييقراردادها

 ت،ي وضع كيدر  . د حادث شو  ي مختلف و اشخاص متعدد اختالف     ي با وجود قراردادها   ديكن
 شـرط   ة قرارداد چندجانبـه كـه دربردارنـد       كي اشخاص مختلف    انياختالف ممكن است م   

 اشخاص مختلـف    اني م تواند ي اختالف م  گر،ي د يتيد و در وضع   شو حادث   است، زي ن يداور
ـ  است كـه تنهـا       ني ا شنهاديپ و حالت نيتر  نانهيخوشب. باشد متعدد   ة دوجانب يقراردادها  كي
 پروژه باشد و اگر     ي مال نيتأم ي قراردادها ية تا قابل اعمال بر كل     است شده   ينيب  شيراهكار پ 

 شـود كـه     ي طراحـ  راهكـار  ني ا يا  گونهه ب دي باشد با  ني از ا  ري قرار است غ   ياتيبنا به ضرور  



  1396ستان تابو بهار ، 1 ره، شما3 ه، دورمطالعات حقوق انرژي   26
 

 

ـ ك را حل و فصل      يف مسئله كه قرار است اختال     نيخود ا   تـنش و اخـتالف      جـاد ي عامـل ا   دن
  . نشود
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