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  مقدمه
كه با روند  استتجاري، احتمال وقوع اختالف بين طرفين متعاهدين امري مسلم  ةرابطدر هر 

اختالفات و پيچيدگي آنها نيز رو به  شمارپيشرفت جوامع انساني، متعاقب پيشرفت فناوري، 
دنبال فردي در اين سير زماني، ابتدا طرفين پس از حدوث اختالف به. فزوني گذاشته است

 همين روند به داوري كند وف بودند تا اختالف آنها را به نحوي منصفانه طرخبره، عادل و بي
           براي نظام اين ،د، اما بنا به داليلي ديگرانجاميگيري نظام دادگستري و قضايي نوين شكل
هاي بزرگ اقتصادي هاي چندمليتي و بنگاهوفصل اختالفات ناشي از روابط تجاري شركتحل

هاي جايگزيني رفته كه دنبال راهر اقتصاد جهاني داشتند، راهگشا نبوده و بهاي دكه سهم عمده
همين ضرورت، . ندكنتر بوده و با حفظ محرمانگي بيشتر اختالفات آنها را حل تر، ارزانسريع

در اين . گري گرديدهايي نوين همچون مذاكره، كارشناسي و ميانجيگيري شيوهموجب شكل
 محصول ،ترها، تجهيزات و از همه مهمبه دليل ارزش باالي دستگاهوگاز صنعت نفت ،نميا

هاي بزرگ نفتي در باالي نقدي كه توسط شركت ة سرماينيزوگاز و  يعني نفت،نهايي توليدشده
 ة اطالگمانبي. دشوگردد، ضرورت اين امر بيش از ساير صنايع احساس ميها صرف ميپروژه

عتي مورد پذيرش نيست، اما زيان حاصل از آن در صنعت دادرسي و توقف توليد در هيچ صن
  .بود وگاز بيشتر از ساير صنايع خواهدنفت

 يعني تصميم ،١وفصل اختالفهاي جايگزين حل به بررسي يكي از روش،در اين مقاله
. پردازيموگاز و چگونگي اجراي آن در محاكم قضايي ايران مي در صنعت نفت٢كارشناسي

هاي عام اين شيوه، ويژگي پيشينة بيان مفاهيم كليدي و بيان اختصاري از  پس از،روازاين
در وگاز وفصل اختالفات نفت در حلي كارشناسمي خاص تصميايمزاتصميم كارشناسي و 

هاي المللي، كاربرد اين شيوه در بخشهاي بيننظران حقوقي و در اسناد سازمانصاحب يآرا
 مورد بحث و راناي وگاز نفتي در قراردادهااين شيوه يريكارگهبوگاز و مختلف صنعت نفت

عنوان يكي از موانع بودن اين تصميمات در محاكم قضايي بهناالجرا الزم. گيردبررسي قرار مي
هاي متفاوتي نيز براي آن حلكه راهه گرديد بيانوفصل اختالفات استفاده از اين شيوه در حل

 موضوع اجراي اين تصميمات در محاكم قضايي ايران مورد بنابراين،. نظر گرفته شده است در
هاي حقوقي براي حلعنوان هدف اصلي اين مقاله، راهتحليل و بررسي مفصل قرار گرفته و به

با شرط  برخوردقضايي محاكم ايران در  ة رويسرانجامبه اين منظور ارائه گرديده و  دستيابي
 .گرفته است وگاز مورد تحليل و واكاوي قرارتصميم كارشناسي در قراردادهاي صنعت نفت

  

                                                            
1. Alternative Dispute Resolutions (ADR) 
2. Expert Determination (ED) 
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   مفاهيم.1
به  نخستوفصل اختالفات است، هاي جايگزين حلازآنجاكه نهاد كارشناسي يكي از شيوه

» كارشناسي«كه سه مفهوم مجزا از عبارت تبيين اين مفهوم كلي پرداخته و با توجه به اين
 .گرددمفاهيم هريك جداگانه تعريف مياين ن مياگردد، به جهت ايجاد تمايز استنباط مي

  
  وفصل اختالفاتهاي جايگزين حلشيوه. 1.1

    عنوان يك آيين دادرسي خارج از دادگاه تعريفوفصل اختالف بههاي جايگزين حلشيوه
وفصل اختالف و كسب غرامات براي شود كه هدف آن توانمندسازي طرفين براي حلمي

 :Working group on ADR, 2011( استاقتصادي  ةرويامله يا يك مع ةنتيجديده در طرف زيان

وفصل اختالفات خارج از دادگاه حقوقي و رسمي با از حل است تعريف ديگر آن عبارت .)7
اختالف داشته باشد و ويژگي اصلي  ةنتيجطرف بدون آنكه هيچ نفعي در استفاده از شخص بي

طرف گردد كه آيا شخص ثالث بيميباز پرسش  به پاسخ اين،هاي متنوع آنشيوه ةمتمايزكنند
 به طرفين در رسيدن به كه صرفاًحل براي طرفين اختالف را دارد يا اينقدرت اعمال يك راه

مانند  (كنندحلي را تحميل ميبه نوع اول كه راه. كندحل شخصي خودشان كمك ميراه
 شودگفته مي ٢آيين توافقي، )گريمانند ميانجي (هاي دومو به شيوه ١هاي حكميشيوه ،)داوري

)Shade, 1995: 602(.مانند،هاي تركيبي نيز فراگير شده استتازگي شيوه البته به             
  .گري ميانجي-داوري

  
  3عنوان ارزيابكارشناس به .2. 1

شود كه بدون حدوث اختالف و پس از مي گفتهعنوان ارزياب به شخص ثالثي كارشناس به
اين نقش سنتي كارشناس است كه از . گرددمنظور اجراي كامل آن تعيين ميرارداد و بهانعقاد ق

در اين نقش طرفين يك قرارداد برخي از . ديرباز تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است
؛ ندكنميواگذار ) كارشناس(قرارداد ازجمله تعيين ثمن معامله را به شخص ثالث هاي لفهؤم

 ةوسيلقراردادهاي انتقال سهام ازجمله مواردي است كه ارزيابي ارزش سهام به  ، مثالبراي
 .)Stulz- Karim, 2007: 3(شود كارشناس تعيين مي

  
  
  

                                                            
1. Adjudicative procedures 
2. Consensual procedures 
3. Expert as a Valuer 
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  اثبات دعوا ةادلعنوان  كارشناسي به.3. 1
هاي موضوع طور صحيح جنبههرگاه قاضي و يا داور بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به

 بخشي ،لحاظ فني و تخصصي بودن موضوعه و بي أرمنظور صدور و بهد نكاختالف را تحليل 
از اختالف را به شخص ثالثي كه در علم يا فن خاصي تخصص داشته و توانايي الزم را براي 

 در .)211: 1395شمس، ( دكنمي، ارجاع ستروشن كردن عناصر موضوعي مربوط به اختالف دارا
 قمري تا قانون آيين 1329صول محاكمات حقوقي مصوب حقوق ايران نيز از نخستين قانون ا

 هاي عمومي و انقالب در امور مدني و قانون آيين دادرسي دادگاه1318دادرسي مدني مصوب 
 اين حق را به قاضي داده است كه براي كشف حقيقت در موضوعات فني و ،1379مصوب 

اي بيش از قوانين موضوعه حتي ارجاع به كارشناس پيشينه ؛دكنتخصصي به كارشناسي رجوع 
 داشته و فقيهان نيز با اجتهاد در فقه اسالمي از ديرباز اهميت كارشناسي را دريافته بودند

دادرسي ين يآ قانون 265 ةماد براساس اكنونهم كه  بايد در نظر گرفت.)110: 1385كاتوزيان، (
             آن را مطابق ه قاضيچنانچو  ردداكارشناسي در محاكم طريقيت  ةنظري ،1379مصوب 
 . دكنميي أرواحوال تشخيص دهد، به استناد آن مبادرت به صدور اوضاع

  
  1اختالف ةكنندوفصلحلعنوان كارشناس به .4. 1

شود كه در آن طرفين به اي تعريف ميعنوان شيوه تصميمات كارشناسي به،در اين نقش سوم
        موضوعات و اختالفاتبارةكنند كه درميطور مشترك در قرارداد طرف سومي را ايجاد 

 به ،ديگرن سخبه  .)Freedman & Farrell, 2014: 201( دكنگيري گرفته بين آنها تصميمشكل
طرفين بر اين استوار بوده تا بدون مراجعه به مراجع قضايي  ةارادموجب اين شرط قراردادي، 

 آور باشدش براي آنها نهايي و الزاموفصل و نظرو داوري اختالف آنها توسط كارشناس حل
)Stulz- Karim, 2007: 4(.عنوان يكي از انواع  تصميم كارشناسي را بهADRاند دهكربندي  تقسيم

حاضر نيز بر همين نقش متفاوتي است كه به نظر كارشناسي اعطا و به دليل  ةمقالو تمركز 
 . ستاي برخوردار اتازگي موضوعات، تحليل آن از اهميت ويژه

  
  كوتاه پيشينة. 2

 ازجمله تصميمات كارشناسي ،وفصل اختالفاتهاي متفاوت حلقرن بيستم شيوه هايميانهاز 
قضايي محاكم  ةرويكارشناسي در  .)Redfan & Hunter, 2009: 1( يافته است گسترشبسط و 

ه طور انگلستان به رشد و شكوفايي رسيده، اما در دكترين حقوقي معتقدند كه اين شيوه ب
بلچير عليه  ةپروندبار در يننخستبراي . ده استشگسترده به موجب حقوق اسكاتلندي تعريف 

                                                            
1. Expert as a Resolver  
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 موضوع كارشناسي مطرح گرديد و از اين پس اين رويه ايجاد شد كه 1754 در سال ١رينولدز
وفصل هاي آتي بين آنها بدون مذاكره حلدر مواردي كه طرفين بخواهند تعيين ثمن در بيع

عنوان كه در اينجا كارشناس بهند كنوفصل انتخاب حل ةشيوعنوان ط كارشناسي را بهشود، شر
نهاد كارشناسي از جايگاه يك شخص ثالث كه بدون حصول اختالف در . دكرميارزياب عمل 

. يافت گسترش رفتهرفتهآغاز شده و د كرميقراردادهاي تجاري اقدام به تعيين ثمن معامله 
 ةگسترد طيف ، مثال؛ برايفني داشته تا حقوقي ةجنبكارشناسي بيشتر موضوعات مربوط به 

 ةپروژوساز مربوط به ساخت ةپيچيدگذاري زمين تا اختالفات تصميم كارشناسي از ارزش
 .)Stulz- Karim, 2007: 2(گيرد ميعمراني را دربر

     بر1358 به شوراي عالي انقالب در سال ،كنندهوفصلعنوان حلكارشناسي به ةپيشين
خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي  ةنحو قانوني ةاليح«گردد كه قانوني را با عنوان مي

. ستاالجراكه همچنان معتبر و الزمده كرتصويب » عمراني و نظامي دولت، هاي عموميبرنامه
 خسارات وارده و ... اراضي و ةعادلهرگاه نسبت به تعيين بهاي «: دارد اين قانون بيان مي4 ةماد

مركب از سه نفر تي أهي بهاي عادله توسط ،و مالك توافق حاصل نشود» يياجرادستگاه «بين 
                    مزبور قطعي وت أهيرأي اكثريت .. .گرددكارشناس رسمي دادگستري تعيين مي

ك و اراضي تقويم ابنيه، امال ةنحوقانون  ةواحديك ماده  ةتبصر همچنين در .»االجراستالزم
كارشناسي در ت أ هيةنظري بودن االجراقطعي و الزم بر نيز 1370ها مصوب مورد نياز شهرداري

وفصل حل ةشيوهاي اين كه زمينهد كرتوان استنباط ميبنابراين، . شده استكيد أتتعيين قيمت 
بيشتر  گسترشبيني شده و امكان بسط و اختالف از چهل سال پيش در نظام حقوقي ايران پيش

  . آن نيز وجود دارد
  

  هاي تصميم كارشناسي ويژگي.3
 قضايي محاكم دادگستري و اسناد قراردادي كه اين يدر دكترين حقوقي برخي با بررسي آرا

 كه برخي از اين اندكردههاي مختلفي براي آن لحاظ ده است، ويژگيششرط در آنها قيد 
ز از مزايا و اولويت خاصي برخوردار وگاوفصل اختالفات صنعت نفتها براي حلويژگي
             ةشيوالمللي حل اختالف به تبيين آثار و شرايط اين همچنين در اسناد مراكز بين. هستند
 داراي كاربرد اين شيوه در صنعت نفت نيز ،در همين راستا. اندوفصل اختالف پرداختهحل

  .استاهميت 
  
  

                                                            
1. Belchier v. Reynolds  
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  در دكترين حقوقييم كارشناسي هاي عام تصمويژگي .1. 3
وفصل اختالفات تجاري در دكترين حقوقي كارشناسي در حل ةشيوهاي متعددي براي ويژگي

وفصل هاي جايگزين حل كارشناسي را يكي از برترين شيوه،دانانحقوق .بيان شده است
 اهميت دارايها كه در تمامي دعاوي تجاري  برخي از اين ويژگي،در ادامه. انداختالف دانسته

  . است، مورد تحليل قرار گرفته است
  
 قطعيت  .1. 1. 3

و غيرقابل تجديدنظر بودن تصميم ) نهايي(هاي حقوقي، اصل بر قطعي در بيشتر نوشته
مطابق . ده باشندكر برخالف آن شرط ميان خودكارشناسي است، مگر آنكه طرفين در قرارداد 

داري ، جانب)خدعه(نها در صورت تقلب ال، تصميم كارشناسي تبا همين ديدگاه در نظام كامن
طوركلي عمدي و در صورتي كه به پرسشي پاسخ دهد كه اصالً موضوع اختالف نبوده و به

كه د كنشده به كارشناس باشد، يعني در مجموع به موضوعي رسيدگي واگذارموريت أمفارغ از 
ابل اعتراض است شده نباشد، اين نظر باطل و قاختالف ارجاع ةحوزاز اساس در حيطه و 

)Douglas, 1997: 226(. شد، در نظام حقوقي ايران  گفته پيشينهگونه كه در بخش مربوط به همان
اختالف ارجاع شده، نظر كارشناس  ةكنندوفصلحلعنوان نيز در مواردي كه به كارشناسي به

هاي سي دادگاه قانون آيين دادر331 ة مادةتبصربراساس  ،براينافزون. االجراستقطعي و الزم
ي أريك يا چند كارشناس كه طرفين كتباً ي أرعمومي و انقالب در امور مدني احكام مستند به 

  .داده باشند، قابل تجديدنظر نيست آنان را قاطع دعوا قرار
  
  استقالل و خودمختاري طرفين .2. 1. 3

ا كه در اين معنبدين ؛يكي از مزاياي روش كارشناسي، استقالل و خودمختاري طرفين است
خواهند توسط كارشناس مورد شيوه طرفين در گام نخست بايد به طور دقيق آنچه را كه مي

و به نوعي قدرت استقالل ند كنرسيدگي و قانون حاكم را تعيين  ةشيووفصل قرار گيرد و حل
 وقتي طرفين موضوع ،رسيدگي قضايي ةشيوكه در درحالي ؛شودو خودمختاري به آنها اعطا مي

نبوده و براساس قانون ) اختالف(برند، ديگر به اصطالح مالك پرونده ختالف را به دادگاه ميا
كارشناسي مرسوم  ةشيودرست برخالف آنچه در  ؛شودحاكم بر دادگاه به موضوع رسيدگي مي

در كارشناسي مفاد قرارداد و قانوني كه در قرارداد حاكم شده بر مقررات كارشناسي نيز . است
 ،شودقضايي نمي ةشيو موجب برتري آن نسبت به اين ويژگي كارشناسي صرفاً. تحاكم اس

                 توسط داوران الزامي است و همين امر موجب١بلكه در داوري نيز رعايت قواعد داوري

                                                            
1. Lex arbitria 



  
 103هاي تصميم كارشناسي در حل و فصل اختالفات صنعت نفت وگاز و نحوة اجراي       بررسي ويژگي

گردد طرفين نتوانند با اختيار كامل، تمامي قواعد و تشريفات حاكم بر رسيدگي را تعيين و مي
-  به؛)Dundas, 2004: 5-6(اس برخي موضوعات اساساً قابليت داوري نخواهند داشت بر اين اس

المللي است و انتخاب يك سازمان بين نمايانهاي سازماني بسيار  اين موضوع در داوريويژه
گردد قواعد و تشريفات داوري آن سازمان بر روند عنوان مقام حل اختالفات موجب ميبه

، ندكنتوانند مواردي را كه تمايل دارند با تراضي استثنا ه طرفين ميگرچ ؛رسيدگي حاكم باشد
 تمام موارد وجود ندارد و به طور كلي قواعد سازماني بر فضاي يامكان احصا گمانبياما 

  . بود رسيدگي حاكم خواهد
  
  انعطاف در تشريفات رسيدگي .3. 1. 3
به كارشناس اين . استعطف رسيدگي در اين شيوه فاقد تشريفات خاص و بسيار منين يآ

گيري ه، تجربه و مهارت خويش تصميمشدانجاماختيار اعطا شده است كه براساس تحقيقات 
و هر  ردندابرخالف اين موضوع، در رسيدگي قضايي يا داوري چنين سازوكاري وجود . دكن

ضي و داور در و قاد كنمورد نياز، آنها را به دادگاه يا داور ارائه  ةادلطرف بايد پس از كسب 
 در رسيدگي ، در واقع.)Cresswell, 2013: 286(آنها بپردازد  ةادلطرف به بررسي مقام يك بي

رسيدگي تشكيل شده و  ةجلسقضايي و داوري رعايت اصل تناظر ضرورت داشته و بايد 
اما در . ابرازي آنها اخذ و مورد بررسي قرار گيرد ةادلاظهارات طرفين استماع و دفاعيات و 

 صرف توضيحات كافي است و تشريفات ،گردداختالفات فني كه به كارشناسان ارجاع مي
  .اصل تناظر نيستدن كرپايمال  ةمنزلالبته اين به  ؛خاصي براي رسيدگي ندارد

  
وگاز از منظر وفصل اختالفات نفتمزاياي خاص تصميم كارشناسي در حل .2. 3

  دكترين حقوقي
 براي تمامي دعاوي تجاري ازجمله دعاوي مربوط ، شد بيانپيشينهايي كه در مبحث ويژگي

اما در اين مبحث به . شودمي شمرده عمده يوگاز نيز داراي اهميت بوده و مزيتبه صنعت نفت
 براي ،كه در ساير دعاوي داراي اهميت استبر اين افزونشود كه هايي پرداخته ميويژگي

             توان آنها را  بيشتري برخوردار بوده و ميوگاز از اهميتوفصل اختالفات صنعت نفتحل
  . دكروگاز ذكر كارشناسي در دعاوي صنعت نفت ةشيوعنوان مزاياي انتخاب هب

  
  گيري سرعت در روند تصميم .1. 2. 3

مثال ي، براي تجارلحاظ ه ب. يكي از نكات كليدي و مهم در تصميم كارشناسي سرعت است
ن ميااگر در اين  بنابراين،. ان توقف عمليات حفاري وجود ندارد امك،وگازدر صنعت نفت
و زمان زيادي را صرف ده كردانان بايد موضوع را تحليل و بررسي ، حقوقدكناختالفي بروز 
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كه كارشناسان با توجه به دركي كه از درحالي ؛ندكنگيري بررسي موضوع و در نهايت تصميم
توانند حتي در چند ساعت و  كه دارند مياينش فنياهميت موضوع داشته و با توجه به دا

 در اختالفاتي كه معيار يا فرمول ويژه؛ بهندكنگيري نهايت چند روز نسبت به موضوع تصميمدر
 فني باشد، مثل اختالفات مربوط به تعيين اًحل اختالف مشخص بوده و موضوع اختالف صرف

گونه از اختالفات كارشناسي در اين بنابراين، .)Dundas, 2004: 3- 4(حجم و كيفيت هيدروكربن 
 بايد در نظر ؛ زيرا روش حل اختالف استني بتوان گفت بهتردي شاي مناسب بوده و حتاريبس

كننده ناگزير داشت در موارد فني پس از ارجاع موضوع به قضات و داوران، مقام رسيدگي
 كارشناس و عدم اعتراض  توسطگيريتصميماز است موضوع را به كارشناس ارجاع و پس 

چراكه به دليل فني بودن برخي  ؛طرفين، عين نظر كارشناس را مورد حكم قرار دهد
ارجاع مستقيم  رو،ازاين.  براي قاضي و داور وجود نداردگيريموضوعات، امكان تصميم

از اطاله در رسيدگي جلوگيري و موجب كوتاه شدن روند رسيدگي هم موضوع به كارشناسي 
  .هاي مربوط به رسيدگي را دربرداردبه نوعي كاهش هزينه هم و شودمي

  
 حفظ روابط تجاري. 2. 2. 3

را دارد  ظرفيتطرفين دعوي اين ن مياهاي موجود در هر اختالف حقوقي به دليل تنش شكبي
وفصل حل ةنحو ،نمياكه موجب از بين رفتن روابط تجاري طرفين در آينده شود و در اين 

تصميم . دكنها و حفظ روابط تجاري در آينده كمك اند به كاهش تنشتواختالف مي
كارشناسي به دليل عدم پيچيدگي در فرايند رسيدگي، شفافيت در رسيدگي و سرعت باالي آن 

تا حد مطلوبي محقق شود و حتي اين روش به نوعي تقويت  گفتهپيششود هدف موجب مي
  .همكاري طرفين را درپي دارد

  
   محرمانگياصل .3. 2. 3

 به دو علت هاي بزرگ تجاري معموالًشركت. وفصل اختالفات محرمانه استاين روش از حل
گذاران آتي و افكار عالقه دارند اختالفات آنها محرمانه باقي بماند؛ نخست به دليل سرمايه

               ندارد با افشاي اطالعات مربوط به  دوستهيچ شركت بزرگ تجاري . عمومي است
 دوم آنكه ؛دار شودش خدشها كه درگير آنهاست، برند و اعتبار تجاريايهاي حقوقيپرونده
اي است كه شان محفوظ بماند و كارشناسي شيوهها متمايل هستند كه اسرار تجاري مهمشركت

 حتي طوالني شدن روند زيرا ؛)Alramahi ,2011 :80(ها باشد تواند متضمن اين دغدغهمي
 در ،ترتيببدين. تواند يكي از داليل افشاي اطالعات مربوط به اختالف باشد ميرسيدگي خود

         وگاز كه اطالعات جغرافيايي ميدان، مخازن و ذخاير هيدروكربني از دعاوي صنعت نفت
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اي برخوردار است و طرفين  از اهميت ويژه،كار رفتههطرف و اطالعات مربوط به فناوري بيك
ند اطالعات آنها منتشر شود، كارشناسي بهترين شيوه براي حل اختالفات خواه نميهرگز
  .است

  
  الملليهاي بينويژگي تصميمات كارشناسي در اسناد سازمان .3.3

 ازجمله ،وفصل براي انعقاد قراردادهاي حلوفصل اختالف معموالًالمللي حلهاي بينسازمان
كه  انددهكرقواعدي را تنظيم  ة مجموعگاهي يا و رنددا قراردادهاي نمونه ،داوري و كارشناسي

قواعد بر روند رسيدگي و  ةمجموعها، اين در صورت ارجاع هريك از موارد به اين سازمان
وفصل اختالف حاكم خواهد بود و پذيرش صالحيت آنها در ساير شرايط مربوط به حل

  . هست پذيرش اين قواعد نيز ةمنزلرسيدگي موردي به اختالف به
  
  1المللياتاق بازرگاني بين .1. 3. 3

وفصل اختالفات تجاري است و اين امر يكي از اهداف هاي پيشرو در امر حليكي از سازمان
چهار . و مركز آن در پاريس استسيس أت در شهر آتالنتيك 1919اساسي آن بوده كه در سال 

اندازي و المللي راهبين ديوان داوري اتاق بازرگاني 1923سال پس از تشكيل اتاق، در سال 
المللي  اين سازمان بين2014 در سال .)111: 1391شيروي، (مقررات داوري آن تنظيم شده است 

 ابعاد ،در اين سند .استده كرقواعد مربوط به كارشناسي را در سه بخش تنظيم  ةمجموع
م، بررسي ابالغ تصمي ةنحوتشكيل جلسات رسيدگي،  ةرويكارشناسي،  ةهزينمختلفي ازجمله 

اين سند از تاريخ اول  .)www.iccwbo.org(است ه شد كتبي بودن تصميم وضع  وطرفين ةادل
 ارجاع ، اين سند14 ة ماددومبراساس بند . استده گردياالجرا  ميالدي الزم2015سال  ةفوري

 توافق بر قواعد حاكم بر رسيدگي ةمنزللي بهالملطرفين به نهاد كارشناسي اتاق بازرگاني بين
به صراحت بخشي از روند رسيدگي را خودشان كه مگر اين ؛كارشناسي اين سازمان است

از ذكر قواعد مربوط به تصميم كارشناسي و روند  پيش ،در بخش سوم اين سند. توافق كنند
 ،وفصل اختالف است حلشرط كارشناسي براي ةدربردارندقراردادي كه  ةنمونرسيدگي، چهار 

  . گرددپيشنهاد مي
         شود طرفين قيد كنند كه در هر زمان مخير بوده و قرارداد اولي پيشنهاد مي ةنموندر 

             با قرارداد را به نهاد كارشناسي اتاق بازرگاني مرتبطتوانند هرگونه اختالف ناشي يا مي
تواند به طرف ديگر  يكي از طرفين مي، اختالفدر صورت حصول. نددهالمللي ارجاع بين

 اختيار ارجاع و يا عدم پيشنهاد دهد كه موضوع به كارشناسي اين سازمان ارجاع شود و كامالً

                                                            
1. International Chamber of Commerce (ICC) 
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 ICC International Centre for( ارجاع به كارشناسي پس از اختالف در اختيار طرفين است

ADR, 2017: 32( . د كه در صورت حصول اختالف، موضوع شوقراردادي دوم قيد مي ةنموندر
بايد توجه شود كه براساس . االجرا نخواهد بودبه كارشناسي ارجاع اما نظر كارشناس الزم
كه طرفين به صراحت مگر اين ؛آور نخواهد بودقواعد اتاق بازرگاني، تصميم كارشناسي الزام

 طرفين ملزم هستند در دي صرفاًقراردا ةنمونبراساس اين . ندكناالجرا بودن آن تصريح بر الزم
آور  قواعد عام اتاق بازرگاني به كارشناسي غيرالزامبرصورت حصول اختالف، موضوع را برا

 اين شرط ،ديگرن سخبه . )ICC International Centre for ADR, 2017: 33( ددهنارجاع 
ساس قواعد عام تعهد طرفين براي تالش به حل اختالف از طريق كارشناسي و برا ةدربردارند

قراردادي طريقيت داشته و موضوعيت  نمونةكارشناسي در اين  بنابراين،. اتاق بازرگاني است
 ةنموندر . وفصل اختالف استبه حل دستيابياوليه و راهكاري براي  ةپايندارد و صرفاً يك 

سوم شرط قراردادي پيشنهادي اين سازمان، طرفين متعهد هستند كه در صورت حصول 
و تصميم گردد  با قرارداد موضوع به كارشناس ارجاع مرتبطنه اختالف ناشي يا هرگو

 ,ICC International Centre for ADR(باشد آور كارشناسي به موجب قرارداد براي طرفين الزام

                  اول به كارشناس ارجاع ةوهل طرفين موضوع اختالف را در ،چهارم نمونةدر . )34 :2017
د، توسط كارشناسان شدر صورتي كه موضوع به موجب تصميم كارشناسي حل ن ؛ندهدمي

داور قاطع ي أرسازمان موضوع براساس قواعد داوري ديوان داوري به داور ارجاع و در اينجا 
در اين نوع چهارم نيز . )ICC International Centre for ADR, 2017: 34-35( دعوا خواهد بود

اختالف خود ه طرفين نتوانند چنانچو  يستنآور  طريقيت داشته و الزامتصميم كارشناسي صرفاً
كاربرد نوع چهارم بيشتر . گرددبا تصميم كارشناسي حل كنند، موضوع به داوري ارجاع ميرا 

 كه پس از اعالم استعد حقوقي عد فني داراي ببر بافزون مربوط به اختالفاتي است كه 
تواند موضوع حقوقي داوري ميي أرطرفين بر ابعاد حقوقي، تصميم كارشناسي و عدم توافق 

  . ددهرا نيز فيصله 
  

  1المللي لندندادگاه داوري بين .2. 3. 3
گرديد و از سيس أتمنظور داوري داخلي در انگلستان  به1891اين سازمان نخست در آپريل 

وفصل حل ةحوزللي در الم يك سازمان بيندر قالبعنوان فوق تغيير نام داده و  به1981سال 
اي مبني بر قواعد تصميم ماده دهسندي . المللي به فعاليت پرداخته استاختالفات تجاري بين

به كليات، انتخاب كارشناس،  ده،يك الي  ةمادكه به ترتيب از ساخته است كارشناسي منتشر 
ناسي، ابالغ ارسال كتبي درخواست، استماع و رسيدگي به اسناد و داليل، تصميم كارش ةنحو

                                                            
1. The London Court of International Arbitration (LCIA) 
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در اين سند  .)Lcia.org(ها، مصونيت و محرمانگي پرداخته شده است تصميم، اعتراض، هزينه
  .استآور شده كه كارشناسي در اين روش غير از داوري است و تصميم كارشناس الزامكيد أت
  

  1وگازالمللي نفتكنندگان بينانجمن مذاكره. 3.3.3
            اولين الگوهاي قراردادي اين سازمان1990ز سال و اسيس أت 1981اين انجمن در سال 

برداري مشترك كه در سال  الگوي قراردادهاي بهره.)aipn.org(المللي به تصويب رسيد بين
 طرف ي ارزيابي ارزش خريد سهام يكي از شركا.1 : منتشر گرديد، اختالفات مربوط به2002

 ارزش نقدي انتقال منافع .3 ؛)12 - 2بند ( منافع شركا  ارزش نقدي انتقال.2؛ )8 - 4بند (قرارداد 
 الگويدر اين . ده استش به تصميم كارشناسي واگذار )12 - 3بند (شركا در صورت تغيير كنترل 

 اختالفات ناشي از انتقال منافع طرفين قرارداد تحت شرايطي خاص به قراردادي صرفاً
رزش منافع در اين اختالفات براساس ا ةمحاسبشده است و به طور كلي واگذار كارشناس 

 ،بر اين اساس. شودوگاز محاسبه ميفاكتورهاي مالي مختلفي ازجمله تخمين ميزان ذخاير نفت
لحاظ اقتصادي را براي تعيين ارزش ه وگاز قابل بازيافت باست ذخاير نفت ناگزيركارشناس 

: انجمن نيز اختالفات مربوط بهدر الگوي قرارداد فروش گاز اين  .ددر نظر بگيرمنافع مشاركت 
عنوان هاقتصادي ذخاير قابل بازيافت ب ةماندباقيتعيين  .2 ؛)7 - 2بند(روند آغاز انتقال گاز  .1

بند (شود كاهش آغاز مي ةدوربيني توليد ساليانه براي سال پيمانكاري كه در آن بخشي از پيش
 ؛)15 - 7بند (در فرمول قيمت قراردادي تعيين شاخص جايگزين براي تعديل قيمت پايه  .3 ؛)9 - 1
 - 4بند (اختالف در مبالغ اعالمي ماهيانه  .5 ؛)15 - 9بند (فروش گاز  ةپايتجديدنظر در قيمت  .4

توان از اين اسناد  كه مي)Stulz- Karim, 2007: 3(ده است كر را به تصميم كارشناسي واگذار )17
  .دكر به مسائل اقتصادي ياد به كاربرد تصميم كارشناسي در اختالفات مربوط

  
 وگازكاربرد تصميم كارشناسي در صنعت نفت. 4

هاي حل اختالف از هاي خاص راهبردي و مالي گزينهوگاز به دليل ويژگيدر صنعت نفت
طور كلي صنعت ه وفصل اختالفات تنوع دارد و بحل ةپيچيدمذاكرات ساده گرفته تا انواع 

وفصل اختالفات بوده است هاي جايگزين حلكارها و شيوهسازو ةتوسعوگاز پيشگام در نفت
)Rigas, 2015: 3(.ي آنهاالمللي است كه به صورت بالقوه دارايي بينيوگاز بازار صنعت نفت 

بسياري از قراردادهاي اين صنعت بنا به طبيعت خود . در كشورهاي مختلف پراكنده شده است
هاي خاص فني و و از پيچيدگيند هست چندجانبه نفعانبه صورت بلندمدت منعقد و داراي ذي

ها دالر ارزش داشته تواند ميليونهاي نفتي مياختالفات قراردادي شركت. حقوقي برخوردارند

                                                            
1. Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) 
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 بلكه موجب ورود خسارت به اعتبار تجاري ،اندازدتنها منافع شركت را به خطر ميكه نهباشد 
توان مي بنابراين، .)Alramahi, 2011: 1(برد مي بين را نيز از شانكاري شراكت ةآيندآنها شده و 

 به ، بايدوفصل اختالفاتحل ةشيووگاز تالش در جهت انتخاب بهترين گفت در صنعت نفت
هزينه حداكثر سرعت، محرمانگي، رسيدگي فني و فناورانه و كم ةدربردارندنحوي باشد كه 

 ؛ زيرارسدوگاز مناسب به نظر مي تصميمات كارشناسي براي صنعت نفترو،ازاين. باشد
عمال قواعد حال كه از دقت بيش از حد در اها بوده و درعينتر از ساير روشتر و سريعارزان

 ,Rigas(  از انعطاف بيشتري نيز برخوردار استكند،ميمربوط به رسيدگي به ادله خودداري 

عنوان روش وگاز، كارشناسي را بهتالمللي نفسياري از قراردادهاي بين، بايننابرب .)3-4 :2015
كه اصحاب اين با وجودحتي  ؛اندوفصل اختالفات فني ناشي يا مربوط به قراردادها برگزيدهحل

تصميمات كارشناسي نداشته و اين تصميمات غيرقابل اعتراض  ةنتيج كنترلي بر دعوي تقريباً
هاي تند، اما به نسبت روشتر هسرريسك براي اصحاب دعوي پ،اند و به بياني ديگربوده

 :Stulz- Karim, 2007(اند قضايي و داوري در موضوعات مذكور بيشتر مورد استفاده قرار گرفته

               مثال خوبي براي،١عراقي قراردادهاي خدمات فني توليد نفت ميدان الگوي 37-3 ةماد .)1
شود  است كه بين طرفين ايجاد ميكارگيري اين شيوه در اختالفات مربوط به موضوعات فنيبه

به كارشناس گيري براي تصميمقراردادي اختالفات با انتخاب يكي از طرفين  الگويو در اين 
وفصل اختالف توسط حل ةشيو البته انتخاب اين .)platformlondon.org(د شومستقل ارجاع مي
         با انتخاب كارشناسيد انكوشيدهمردان عراق دولت است؛ زيرا دليل نبودهدولت عراق بي

هاي بزرگ با شركت  خودتجاريوفصل اختالف از بر هم خوردن روابط عنوان روش حلبه
  . ندكننفتي در دوران پس از جنگ و سقوط صدام خودداري 

مربوط  ةدستوگاز را در دو توان تعيين شرط كارشناسي در قراردادهاي نفتبه طور كلي مي
تواند شامل موضوعاتي همچون اختالفات فني مي. دكراقتصادي تقسيم به اختالفات فني و 

وگاز، ارزيابي توليدات تجاري و نظارت و بازرسي در تعيين و تخمين منابع و ذخاير نفت
طوركلي موضوعاتي كه به طور غيرمستقيم به منابع به. قراردادهاي مشاركت در عمليات باشد

محاسبه، تخميني از ميزان ذخاير را هاي لفهؤمكي از اجزاي عنوان ي به،شودوگاز مرتبط مينفت
 ةتوسعهاي نامهمرزي و موافقت سازي بين قراردادهاي يكپارچه، مثال؛ برايبه همراه دارد

. ندهست ايارچوب حقوقي بسيار پيچيدههمشترك ازجمله قراردادهايي هستند كه داراي چ
حق حاكميت ملي  ةپايهمكاري را بر  ةرابطوگاز مشترك بين مرزي يك نفت ةتوسعراهبرد 

وقتي كه يك ميدان بين مرزهاي ملي دو يا چند كشور توسعه . دكنميهريك از طرفين ايجاد 
سازي، ابعاد متفاوت فني، اقتصادي و محيط زيستي مطرح خواهد يابد، با راهبرد يكپارچهمي

                                                            
1. Iraq model production oil field technical service contract 
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اي را به همراه دارد كه به يچيدهشد و يكي از اين ابعاد، ابعاد حقوقي آن است كه موضوعات پ
المللي و به لحاظ وفصل اختالفات بينهاي بسيار زياد حلدليل ريسك باالي زماني و هزينه

ست كه سومنابع نفتي و گازي تمايل كشورها بيشتر به اين  ةتوسعدر خير أتجلوگيري از 
وفصل البته حل .)Stulz- Karim, 2007: 1-2( ندكنهاي همكاري دوجانبه منعقد نامهموافقت

                 انجام براساس هر دو شيوه سازي بين مرزي معموالًاختالفات در قراردادهاي يكپارچه
داوري،  ةشيوصورت انتخاب  اگرچه در .كارشناسي ةشيوداوري و هم  ةشيوهم  ؛پذيردمي

وعات اقتصادي كه موض. كارشناسان بهره ببرندهاي هداوران ناگزيرند در اين خصوص از نظري
ها، تعيين كميت و كيفيت گاز ارزيابي هزينه: ند ازاعبارت ،تواند به كارشناسي ارجاع شودمي

، تعيين قيمت پايه در )دالالن( هاگردد، تعيين دستمزد واسطهطبيعي كه تحويل خريداران مي
ي، ارزش مالي فروش گاز طبيع ةپايقراردادهاي فروش گاز طبيعي، تعديل و بازنگري در قيمت 

توان گفت تصميم  مي، به طور خالصه.)Stulz- Karim, 2007: 3( ...منافع حاصل از مشاركت و 
 هم در موضوعات ،وگازوفصل اختالفات در صنعت نفتحل ةشيوعنوان كارشناسي به

گيرد و برخالف تصور كلي در اقتصادي و هم در موضوعات فني مورد استفاده قرار مي
  .بيشتر از ساير اختالفات مورد استفاده هستندموضوعات فني 

 
 وگاز ايرانكارگيري تصميم كارشناسي در قراردادهاي نفته ب.5

 و سوبار از شرط كارشناسي در قراردادي كه بين ايران و شركت ملي نفت از يكبراي نخستين
يگر در د سوي، انگليسي، هلندي و فرانسوي از مريكاييآهاي كنسرسيومي متشكل از شركت

 به ارجاع اختالف مربوط به 44 ةماد »ب«در بند .  منعقد گرديد، استفاده شد8/8/1333خ تاري
است كه اين ماده قيد شده  ةادامفني يا محاسباتي به كارشناسي تصريح شده و در ل ئمسا

فني و محاسباتي صادر كنند ل ئمسا نسبت به خود را منحصراًي أركارشناس يا كارشناسان بايد 
پس از تصويب  .)622 - 621: 1395شيروي، (آور خواهد بود مزبور قاطع و براي طرفين الزامي أرو 

قانوني مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره  ةاليح
 ضميمه را با شركت 9 ماده و 47، شركت ملي نفت ايران قراردادي مشتمل بر 1336مصوب 

 ةكلي«: تس آن قيد شده ا43 ةماد كه در كردراريا در همان سال منعقد ايتاليايي آجيب مين
مركب از سه تي أهيمسائل فني يا محاسباتي با توافق طرفين به كارشناس واحد يا  دراختالفات 

روز از تاريخ ارجاع امر به كارشناس،  سيگردد و در صورتي كه ظرف ميكارشناس ارجاع 
             ت كارشناسي توافق حاصل نمايند، موضوع به داوري ارجاع طرفين نتوانند راجع به ترتيبا

 قيد 43 ةماد در بند ديگري از .»بود آور خواهدصادره قطعي و براي طرفين الزامي أر .گرددمي
اي حقوقي پيش آيد، بايد موضوع را به شده است، هرگاه ضمن رسيدگي كارشناسان، مسئله
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گروه پژوهش (صورت به داوري ارجاع شود آنها حل و يا در غير اينطرفين اعالم كه يا با توافق 
كارشناسان به هيچ عنوان كه گردد  مشخص مياز قرارداد كامالً .)186-185: 1394عالي حقوق،  ةمدرس

حق رسيدگي حقوقي را ندارند و موضوعات فني يا محاسباتي كه كارشناس نسبت به آن 
كارشناسي  ةنفرسه ت أهين به صراحت به كارشناس يا ، نيز بايد توسط طرفيدكناظهارنظر 
كارشناسي براي طرفين اجباري  ةشيوگردد كه همچنين از اين قرارداد مستفاد مي. اعالم شود

  . و پس از حدوث اختالف بايد نسبت به ارجاع به كارشناسي توافق شوديستن
  
  يي در محاكم قضاي كارشناسماتي تصمي اجراتي امكان قابليبررس. 6
 وني به موجب كنوانسي توسط محاكم خارجي و حتي داخليها توسط دادگاهيداور يأر

 اتخاذشده ماتياما تصم.  اجرا داردتيقابل 1958١ وركيويني داورشناسايي و اجراي احكام 
در . يالمللني بيدر قراردادها ويژهبه برخوردارند، ي كمترييتوسط كارشناسان از قدرت اجرا

 داده و لي تشكييقضا ةپروند ،ي كارشناسمي تصميا اجريشوند برايم اگزيرن ني طرف،جهينت
الملل عدم تكامل حقوق بينبا توجه به  .)Freedman & Farrell, 2014: 205(  شوندنهيمتحمل هز

ه چنانچ ،ي كارشناسماتي تصمي و اجرايي شناساي برايالمللني سند بكي نبوددر اين حوزه و 
 از يكي اتخاذ نشده باشد، با ي كارشناسماتي تصمي اجراي برايكار راهي داخلنيدر قوان
كنون  تا، معضلني حل ايبرا . بودميخواه رو روبهي كارشناسيهاچالش نيتربزرگ

 ني، اشده ي از كشورها سعي برخييقضا ةيرو ازجمله آنكه در ؛ اتخاذ شده استييراهكارها
 نادرست است؛ زيراحل  راهنيا شكبياما . دهند  قراري سرفصل داورذيلوفصل را حل ةويش

رسيدگي به اختالف، آثار حقوقي حاكم بر آن و مزايايي كه براي هريك از  ةشيوهم از لحاظ 
گاهي گردد هاي بنيادين وجود دارد و همين امر موجب ميها وجود دارد، تفاوتاين شيوه

ده براي حل اختالف تصميم شگزينش ةشيوند كه كندر متن قرارداد اعالم به صراحت طرفين 
عراقي قراردادهاي خدمات فني  نمونة 37- 3 ةماد. كارشناسي است و نه داوري و يا برعكس

» كند و نه داورعنوان يك كارشناس عمل ميكارشناس به«: كندتوليد نفت ميدان بيان مي
)platformlondon.org(. و دشواري اين نبوده نمايان البته در تمامي موارد تشخيص اين دو شيوه 

كه  ودشاي موسع انشاء وفصل اختالف به گونهگردد كه شرط حلامر زماني بيشتر مشخص مي
  .برداشت دو پهلو را بدهد ةاجاز

: دكرعمل  زيرتوان به ترتيب  اين شروط مبهم قراردادي ميبارةطرفين در ةارادبراي كشف 
نخست  ةمرحلطرفين در  ةارادر كشف منظوبه :كار رفته در متن قرارداد و شرطه واژگان ب.1

كار رفته در متن قرارداد رفت و با استفاده از امارات موجود هبايد به سراغ واژگان و عبارات ب
                                                            

1. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. 
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بدون حتي » كارشناس« واژة ارجاع متعدد به ، براي مثالكرد؛طرفين را كشف  ةاراددر متن، 
 .)Pierce, 2005: 5( وفصل باشدحل ةوشياي مبني بر تواند قرينهتصريح مستقيم به اين شيوه مي

 ةارادكار رفته در سند، متكي بر كشف هتفسيري تعيين مفهوم شروط ب ةشيو در اين ،در واقع
كار رفته هدهد، تكرار واژگان باول اهميت قرار مي ةدرجاي كه دادگاه در طرفين بوده و قرينه

وجود  الاي در حقوق كامنقاعده: 1دليل شفاهي ةقاعد .2؛ در سند و ساير قراين لفظي است
با مذاكرات تواند نمي قرارداد مكتوب طرفين ،كه براساس آن دليل شفاهي ةقاعددارد به نام 

براي بنابراين،  .)Martin & Law, 2006: 383(شفاهي و مكتوب پيش از قرارداد در تناقض باشد 
طرفين را  ةارادرارداد رفت تا بتوان به سراغ مذاكرات قبل از انعقاد قبايد زدايي از متن ابهام

: طرف بررسي صالحيت بي.3؛ مراد طرفين تعيين كارشناس بوده يا داور و مشخص كردكشف 
صالحيت و  ةمحدودعنوان هآنچه بنيز شود و طرف قرار داده ميفرد بي ةبرعهدوظايفي كه 

 وفصل باشدحل ةشيوتلويحي به  ةاشار ةتواند دربردارندگردد، مياختيارات وي لحاظ مي
)Horton, 2009: 465(. ،ست كه صالحيت كارشناس  امتداول اين ةرويازآنجاكه  با وجود اين

طرف اسناد را مورد فني است، در جايي كه قصد طرفين بر اين باشد كه فرد بي محدود به امور
  .ندكنآنها بر اين بوده كه يك داور انتخاب  ة ارادگمانبيدهد،  بررسي حقوقي قرار

 ي تلقگونهني دانست و اوركيوي نوني كنوانستي را تحت حماكارشناسيتوان ينم رو،ازاين
 آن به ي و اجراييشناساپس  ؛شودي و اجرا مييشناسادر محاكم  ي داوريكه مانند آراد كر

 مي تصمي كه براي متعدديايوجود مزا  با. استدهش واگذار ي داخليمحاكم دادگستر
عنوان  بهوهي شني قرارداد در انتخاب اني تا طرفدهي معضل موجب گردني اان شد،بي يكارشناس

 كه در گردد جادي طرز فكر اني ايطور كله  و بده شي اساسيدهايوفصل اختالف دچار تردحل
 برخورد شودانه طمحتابه نحوي  ،يالمللني قرارداد بكي در ي كارشناسمياستفاده از تصم

)Douglas, 1997: 216(. تواند موجب  تصميم كارشناسي مييبررسي راهكارهاي اجرا اين،بنابر
فرد آن وگاز ايران و انتفاع از مزاياي منحصربهكارگيري اين شيوه در صنعت نفتهگسترش ب

  .گردد
  

  راني ايي در محاكم قضاي كارشناسي آراياجرا .1. 6
 بيان هپيشينكه در  يردامو جز در ي كارشناسمي تصم،راني اي مسلم است در نظام حقوقآنچه

مكان ا  در ظاهر قرار نگرفته وييمورد شناساايران  ةموضوع نيدر قوان گذارقانون توسط ،دش
 عام ني قوانري از سايليتحل ةارائ با توانمياما .  وجود ندارددر محاكم ماتي تصمياجرا
 راني اي آنها در نظام حقوقگاهي جاي و ارتقاماتي تصمني اي اجراي برايراهكار ،يحقوق

                                                            
1. Parol evidence 
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از ورود به بحث اجراي تصميمات كارشناسي بايد مدنظر داشت كه  پيش گمانبيالبته . افتي
تصميم كارشناسي نبايد براساس تباني، خارج از حدود كارشناسي و بيش از ميزان اختالف 

منظور در بدين .)Bennett, 2016: 14(  فاقد قدرت اجرايي است؛ وگرنهده باشدشطرفين اتخاذ 
 كه در يماتي و تصممي تنظراني كه در خارج از اي كارشناسماتي تصماني مديباخست گام ن

  .فرق گذاشت ،شوديم گرفته رانيداخل ا
  

   كارشناسي صادره در خارج از قلمرو ايرانيآرا .1. 1. 6
شود و  قانون مدني سند محسوب مي1284 ةماد تصميم كارشناسي مطابق ، كلييدر تحليل

اما . ده استكر را وضع 1295 ةماد ، اسنادي كه خارج از ايران تنظيم شدهبارةگذار درقانون
. نظر حقوقي وجود دارد اختالف،كه اين ماده مشمول اسناد رسمي است يا عادي اينبارةدر

 و )286 :1385كاتوزيان، ( اند اين ماده را مشمول هر دو قسم سند دانسته،داناناز حقوقي شمار
در متن ماده به مقررات شكلي تنظيم سند اشاره شده است، پس كه چون ند بر آناي ديگر عده

: 1395شمس، ( ندندار براي تنظيم سند ي اسناد عادي تشريفات؛ زيراگرددمشمول اسناد عادي نمي
 قانون مدني به نحو 1295 ةماد ، اوالً:؛ زيراتر باشدرسد ديدگاه نخست صحيحنظر ميه  ب.)89

 و همچنين دليلي ردده و هيچ قيدي در متن ماده وجود نداكراستفاده » اسناد« ةواژاطالق از 
 ةماد اگر ،ثانياً شود؛ديده نميمبني بر انصراف از اسناد خاص و تعلق به اسناد رسمي در آن 

 اسناد عادي بارةگذار دررسمي تفسير كنيم، ناگزير بايد بگوييم قانون  را مقيد بر اسناد1295
گذار در اين ماده در مقام بيان حكم كه قانوندرحالي ؛ان ساكت استتنظيمي در خارج از اير

 اين ، ثالثاً؛گذار خارج استبوده و عدم ذكر قواعد مربوط به سند عادي از حكمت قانون
؛ كارشناسي منطبق نيستي أر، بر استاستدالل كه اسناد عادي فاقد مقررات شكلي تنظيم سند 

ست كه در صورت وجود شرايط شكلي براي تنظيم  ااين رمچهادر بند گذار  مراد قانونزيرا
عنوان هكارشناس بي أ ربنابراين،. سند در كشور خارجي، سند مطابق آن قواعد تنظيم شده باشد

كه قاطع دعوي بر آن توافق شده است، سندي خاص است كه اين ةواسطيك سند عادي به 
             ابي و تقويم مورد اختالف و هم ارزي ويژگي داراي بلكه هم ،فقط ارزش اثباتي ندارد

 ةمادتوان آن را از مصاديق  سندي عادي و خاص بوده كه مي،بنابراين. آن است ةكنندوفصلحل
  . قانون مدني دانست1295

 1295 ةماد مشمول ،دشويم گرفته راني كه در خارج اي كارشناسماتيتصم با وجود اين،
 طي با شرا،گرددي ممي تنظراني كه در خارج از ايگري سند د بوده و به مانند هريقانون مدن
بايد در نظر داشت  زمينهدر اين  .است ميتابع قانون كشور محل تنظمذكور در ماده،  ةچهارگان

يعني سنديت، قاطعيت در دعوا و  ويژگي،كه حكم دادگاه به دليل برخورداري از اين سه 
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تصميمات بارة در ، اساسنيبر ا. اجراييه استاالجرا بودن، مستحق صدور اختالف و الزم
   :كارشناسي دو فرض قابل تصور است

 ي،كارشناس ةصادركنند كشور يدر محاكم دادگستراين آرا را  در فرض اول، چنانچه .1
 اسناد نيهمان اعتبار را به ابايد  پس، ندكنيم اجرا ييقضا ةيروا ي موضوعه نيبراساس قوان

 از شعب يكيپرونده به ) يسند خارج (ي كارشناسمي تصمي اجراداده و به صرف دادخواست
 مذكور در قانون، دستور طيالعاده در صورت احراز شرادر وقت فوققاضي  ارجاع و يحقوق

براي  و لي تشكيياجرا ةپروند صادر و سپس ي احكام مدنياجرا حسب قانون هييصدور اجرا
  .ارسال گردد ي احكام مدنياجراواحد  بهاجرا 
االجرا باشد،  اگر مطابق قانون خارجي تصميم كارشناسي فاقد وصف الزم،در فرض دوم .2

 و يي شناسامشمول بحث يطوركلهبامكان صدور اجراييه براي آن وجود ندارد و موضوع 
 ،ترتيببدين .)181: 1389 دا،ي هويشيدرو(د كردعوا  ةاقامدر دادگاه صالح شده و بايد  قرارداد ياجرا

تصميم (الب دادخواست نخستين، درخواست صدور حكم به اجراي مفاد سند بايد در ق
 ازآنجاكهگيرد و  را از دادگاه تقاضا نموده و تصميم كارشناسي مستند دعوي قرار) كارشناسي

در كشور محل تنظيم سند، اين تصميم قاطع دعوي است، امكان ورود ماهوي براي دادگاه 
  .شناسي مورد حكم قرار گيرد مفاد كاروجود ندارد و بايد عيناً

  
  تصميمات كارشناسي صادره در داخل قلمرو ايران .2. 1. 6
بين چهار فرض تفكيك قائل  دي بازيشود ني صادر مراني ادر كه ي كارشناسماتي تصمبارةدر
ارجاع  ارجاع امر به كارشناس و دوم در قرارداد استنكاف يكي از طرفينبارة نخست در :شد

  و سوم)ي قراردادطبرخالف شر( قبل از ارجاع به كارشناس ي دادگستر به محاكماختالف
 مي تصمياجرااستنكاف از  طرح دادخواست پس از صدور تصميم كارشناسي و چهارم

   . صدور آن پس ازيكارشناس
بايد در نظر داشت كه  ارجاع امر به كارشناس در قرارداد  استنكاف يكي از طرفينبارةدر

 كه شرط ست اني ا،راني اي در نظام حقوقيكان استناد به شرط كارشناس امي از راهكارهايكي
در صورت حدوث اختالف و «: مثال مقرر گرددراي  و بمي به صورت شرط فعل تنظيكارشناس

 اس بر اعالم اختالف، طرف مقابل مكلف است كارشني مبنيرسم ةاظهارنامپس از ارسال 
 چي هراني اي و ازآنجاكه در نظام حقوقس اسانيا  بر.»دي نماي را معرفشيمورد اعتماد خو

وجود ندارد و » منون عند شروطهمؤالم «يفقه ةقاعد به شرط براساس ي بر لزوم وفايديترد
امكان اجبار  ةدرباررا  يقانون مدن 238 ةماد ن،هاي فقمشهور از تيبه تبع زمينهاين گذار در قانون

 مورد در صورت استنكاف ني در ا.)192- 191 :لف ا1395 ان،يوزكات( ده استكروضع ملتزم به شرط 
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 انجام ي براي عدم انجام تعهدات قرارداداي و يطرف اختالف به ارجاع امر به كارشناس
 كارشناس را ي طرف مقابل به تعهد و معرفيفايتواند با مراجعه به دادگاه اي م،يكارشناس
كارشناس را ساً أردگاه كه در صورت استنكاف طرف مقابل پس از صدور حكم، دابخواهد 

 ني در اممكن است است كه يااطاله ،ماندي مي باقنميا ني كه در ايموضوع. دكنميتعيين 
 دادخواست نيالعاده به ا فوقيدگي بر رسي مبني قانونلي دلچي ه؛ زيراديصورت به وجود آ

 يفايخواست ا طرح دادايآكه  ندكن يبررسبايد  ي اصحاب دعو،اما در هر پرونده. وجود ندارد
 و ترعي سري روند، موضوع توسط كارشناسي كارشناس و سپس بررسي بر معرفيتعهد مبن

 ي تعهد مبنيفايدادخواست ا شكبي زيرا ؟ري خاي داشتخواهد يي  قضايدگي از رسترارزان
 كيطرح مراتب كمتر از بهن آ يدادرس ةنيهزكه  است يمالري غيي دعوا، كارشناسيبر معرف

  .بود  خواهد) خواستهمي تقوزانيبسته به م( ي در دادگستري ماليدعو
 طخالف شرر قبل از ارجاع به كارشناس و بي به محاكم دادگسترارجاع اختالفبارة در
  ،طرح دادخواست ماهوي پس از صدور تصميم كارشناسي  مورددر نيز و ي كارشناسيقرارداد
 10 ةماد وضع يي كه هدف غايداد قراري مستحكم اصل آزاديبه مبانبايد  زياز هر چ پيش

 كه قانون ي جز در مواردن،يبنابرا. انجام شود يترشي بوده، توجه و دقت نظر بيقانون مدن
 شاني ايهامانياشخاص حاكم بر سرنوشت پ ةاراد كرده است، جادي در راه نفوذ قرارداد ايمانع

تجربه نشان داده است كه . رفتي پذريناپذ خدشهيعنوان اصل بهدي را باده اراياست و آزاد
 .)145- 144 : ب1395 ان،يكاتوز(  مردم استينظم در روابط مال نيمأ تةعادالن راه ي قرارداديآزاد

در را  ي حق طرح دادخواست ماهو،ي قرارداديآزاد و اصل 10 ةمادمفاد  شكبي بنابراين،
 انحالل شرط اي و ، تا قبل از اقالهوجود داشته باشددر قرارداد  ي كه شرط كارشناسيصورت

در  شده،بياناساس استدالل  برترتيب وبدين. دكنمياز طرفين سلب  ي،ليكور به هر دلذم
با وجود شرط قبل و يا بعد از صدور تصميم كارشناسي،  ،يصورت طرح دادخواست ماهو

 در فرض آخر، .ندكنصادر را  ي قرار عدم استماع دعودي قضات محترم محاكم باكارشناسي،
، طرف دكنطرفين پس از صدور تصميم كارشناسي از اجراي آن استنكاف  يكي ازه چچنان

. استي  كارشناسمي تصمي اجراصدور حكم ماهوي بر ةخواستدعوي به  ةاقامديگر ناگزير به 
العاده وجود ندارد، اما در اين موارد دادگاه در اين موارد دليلي مبني بر رسيدگي در وقت فوق

 يود قواعد مصرح در قانون مبننب ي و يا عام محاكم دادگسترتياد اصل صالح به استندتوانينم
و د كنصادر دعوي را  و قرار عدم استماع رفتهي دادخواست را نپذ،ي كارشناسي آرايبر اجرا

 مفاد و بايد عيناً ردندا امكان ورود ماهوي براي دادگاه وجود ،براساس مباني اصل آزادي اراده
  .ر گيردتصميم مورد حكم قرا
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  وگازكارگيري شرط كارشناسي در صنعت نفتهب بارةدر قضايي يآرا ة نمون.2. 6
 قراردادهاي متضمن شرط بارةبخش قبلي در ها و راهكارهاي قضايي كه درفارغ از تحليل

د، در اين بخش به بررسي شعملي برخورد با كارشناسي ارائه  ةشيوعنوان هتصميم كارشناسي ب
هاي بدوي و  دادگاهيآرا ةنمونبررسي  ويژهبه ، در محاكم دادگستري ايرانغالب قضايي ةروي

  .وگاز خواهيم پرداختتجديدنظر در اختالفات صنعت نفت
محاكم اين ر بيشتتصميم كارشناسي،  ةزمين مقررات قانوني در ودنبقضايي به دليل  ةرويدر 

 قضات ،به بيان ديگر .ندكنمال ميشرط را داوري تلقي نموده و قواعد داوري را نسبت به آن اع
وفصل اختالفات، داوري است و از حل ةشيو ،طوركلي به غير از رسيدگي قضاييهمعتقدند كه ب

، پذيرش هرگونه استكه نظام حقوقي و قضايي ايران مبتني بر نظام نوشته نظر آنها به دليل اين
ن توسط مجلس شوراي وفصل اختالفات، منحصراً با تصويب قانوحل ةشيونوآوري در 
عنوان جايگزين هداوري را ب ةشيوگذار صرفاً و در حال حاضر قانون استپذير اسالمي امكان

منظور احترام به حاكميت مند نموده است و در عمل بهوفصل تقنين و قاعدهنظام قضايي حل
ف خود وفصل اختالحل ةشيوعنوان هطرفين قرارداد كه شرط تصميم كارشناسي را ب ةاراد

اجراي نص به نص قانون، شرط تصميم كارشناسي را ملحق به  ةمالحظپذيرفته و همچنين با 
  .دانندشرط داوري مي

 9109970223201098 ة شمارةدادنام دادگاه حقوقي تهران در 215 ةشعبدر يك نمونه، 
نفت طلب يكي از پيمانكاران صنعت  ةمطالب در مقام رسيدگي به دادخواست 20/8/1391مورخ 

وفصل وزارت نفت كه در شرايط خصوصي پيمان براي حل ةتابعهاي عليه يكي از شركت
كه به اين نظر... « :دكنمياستدالل  چنينده بودند، كر شرط كارشناسي را درج ،موضوعي خاص

وفصل خواهد شد و اين موضوع توسط كارشناس حل  قرارداد هرگونه اختالف در9 ةمادوفق 
 ،بنابراين ؛دادرسي مدني استين يآ قانون 455 ةمادان داوري موضوع وفصل هممعناي حل

ين يآ قانون 2 ةماددادگاه دعوي خواهان را با كيفيت مطروح قابل استماع ندانسته و مستنداً به 
 دادگاه 32 ةشعب اين استدالل توسط .»...نمايددادرسي مدني قرار عدم استماع آن را صادر مي

 .)14: 1393قضايي كشور،  ةرويمركز استخراج و مطالعات ( شده استييد أنيز عيناً تتجديدنظر استان تهران 
؛ وگاز خواهد بودبه نفع صنعت نفت شكبي ،قضايي ةرويبرخورد با شرط مزبور در  ةشيواين 
عنوان شرط داوري از استماع ماهيت هست كه با پذيرش شرط كارشناسي ب ا قدر متيقن آنزيرا

  .شد گردد، جلوگيري خواهدف شرط اقامه مي كه برخالايدعاوي
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  نتيجه 
 اعتراض بودن، رقابلي غ،يدگي همچون سرعت در رسيياي مزالي به دلي كارشناسميتصم .1

 از يكي به ،ي و حفظ روابط تجاري محرمانگن،ي استقالل طرف،يدادرس نييآانعطاف در 
 تيكه قابلشده است  مبدل وگازوفصل اختالفات در صنعت نفت حليهاوهي شنيترمناسب
جمله اختالف در ز ا، از اختالفاتيدر برخ. داردرا  ي و اقتصادين به اختالفات فيبخشخاتمه

 ةويش تنها ، فروش گازي در قراردادهاهي پامتي و قيدروكربني حجم و ارزش مخازن هنييتع
  .است ي كارشناسمي تصم،وفصل اختالف حليكارآمد برا

 در محاكم ي كارشناسماتي تصمياجرابراي تضمين  يالمللنيب ةهدمعا ودنب ليبه دل .2
 تي مورد حماركيووي ني داوروني كه توسط كنوانسيداور ةويش نسبت به وهي شنيا ،ييقضا

اين شيوه  ةتوسعبا توجه به ضرورت  بنابراين،. شده است روروبه ي اقبال كمتربا رد،يگيقرار م
منظور شناسايي و اجراي نويس كنوانسيوني بهپيش ةتهيسد رنظر ميه  ب،وفصل اختالفاتاز حل

تواند با توجه به و مي ردداتصميمات كارشناسي توسط دولت جمهوري اسالمي ايران ضرورت 
گيري مباحث حقوقي بيشتر ايران در شكلثيرگذاري أتسهم ايران در بازار نفت دنيا موجب 

  .وگاز گرددوفصل اختالفات صنعت نفتحل
 10 ةماد اراده و ي از اصل آزادحي صحلي با تحليي محاكم قضاران،ي اينظام حقوقدر  .3

 نيخاص در ا ةموضوع ني را با وجود فقد قواني كارشناسماتيتوانند تصمي ميقانون مدن
البته نخست بايد بين تصميمات كارشناسي كه در خارج از ايران . به موقع اجرا گذارند قلمرو،

فرق شود، يمات كارشناسي كه در داخل قلمرو ايران انشا و صادر ميگردد با تصماتخاذ مي
 قانون مدني بوده و 1295 ةماد كارشناسي صادره در خارج از كشور مشمول يآرا. گذاشت
االجرا باشد، در محاكم ايران نيز نسبت به آن  قاطع دعوا و الزم،ه در كشور صادركنندهچنانچ
 برخوردار نباشد، در صورت طرح ايين ويژگيصادر و در صورتي كه از چنيه ياجرا

و قاضي بايد  ردندادادخواست مبني بر اجراي مفاد سند، امكان ورود ماهوي به دعوي وجود 
 تصميمات كارشناسي كه در ايران بارةدر. عيناً مفاد تصميم كارشناسي را مورد حكم قرار دهد

 ،ط كارشناسي در هر مرحلهي ماهوي با وجود شراشود، نيز در صورت طرح دعوصادر مي
كارشناسي نيز بدون ورود به ي أرقرار عدم استماع و در صورت طرح دادخواست اجراي 

همچنين در صورت وجود شرط . قرار گيردي أرماهيت تصميم كارشناسي بايد عيناً مورد 
 توان الزام مي،قرارداد از ارجاع موضوع به كارشناسي طرفينكارشناسي و استنكاف يكي از 

  . طرف مقابل به معرفي كارشناس و يا انتخاب كارشناس توسط دادگاه را خواستار شد
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