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Abstract: 

The adjustment of the contract is an important legal tool that restore the 

economic balance.This institution is divided into three categories 

contractual,legal and judicial, about  the position of judicial adjustment in the 

EPC contracts with the fact that in this type of  The adjustment should be 

issued by the court. on the other hand Reference Solving Disputes  EPC 

contracts is in the jurisdiction of the Supreme Council arbitral. some 

challenges and problems in this ground is so important, including the lack of  

law  for judicial adjustment, being appoint all arbitrators  by the employer 

and loss  of education in law of arbitrators are  so important. Creating and 

accepting this thought movement about  this kind of  adjustment of the 

contract affected by reception of society's Economic developments on EPC 

contracts. Therefore, the purpose of this article is, examining the angles of 

judicial modification in this kind of contracts and the challenges of this issue 

and providing solutions to removing these problems from the perspective of 

sociology of law 
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 قراردادها  از این نوعآسیب شناسی اجتماعی و   EPCدر قراردادهای تعدیل قضایی 

 1پیام انصاری مقدم

 2سعید خردمندی

 چکیده

وسییه ه ایییی در راسییااه اعییادم تییوا ن م ییدد   حقوقی  و ابزار مهم  به عنوان نهاد  تعدیل قرارداد

تقسهم بنده مییی دییود قراداده ،قانونی و قضائی    دساه  به سهتعدیل  .اقاصاده به قرارداد است  

در اییی    با عنایت به اینکه    EPCتعدیل قضائی در قراردادهاه پهمانکاره  جایگام  در خصوص  

دود و ا  سویی بییا توجییه بییه   صادر  آن  به اعمال  می بایسای توسط دادرس حکمنوع ا  تعدیل  

ههییات رسهدگی به منا عات اییی  دسییاه ا  قراردادهییاه پهمانکییاره در صیی حهت    عاینکه مرج

جم ییه م   در اییی  راب ییه  ها و مشک توجود برخی چالش  ،داوره دوراه عالی فنی می بادد

ههییات داوره اناصابی بودن تمامی اعضییاه    فقدان نص صریح قانونی ت ویز به تعدیل قضایی،

 و همچنه  فقدان تحصه ت و تخصص در رداه حقوق اعضییاه ههییات داوره  افرمرتوسط کا

ای ییاد و پیی یر    .است بودم  بسهار قابل توجه    در خصوص ای  دساه ا  قراردادهاه پهمانکاره

جنبش فکره در راسااه اعمال تعدیل قرارداد قضایی خییود نادییی و ماییاقر ا  قبییول تحییو ت 

-بییا رو  تیسییهره  ل ا در اییی  مقالییه  .است    EPCبر قراردادهاه پهمانکاره    اقاصاده جامعه

و چالش   در ای  نوع ا  قراردادها  تعدیل قضاییبررسی  وایاه    کهیی و با م العه کاابخانه اه به

ا  منظر جامعییه دناسییی حقییوق ای  مشک ت  رفع و ارایه رام حل در راسااه  ای  موضوع  هها

 .گرفاه است مورد بررسی و تبهه  قرار 

 جامعه دناسی حقوق ،سی پی اه قرارداد ،قضایی تعدیل کلید واژه ها:
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 مقدمه و بیان مسئله -1

ا  قراردادهایی که طی چند دهه اخهر به ددت در حو م صنعت نیت و گا  مورد اسییایادم قییرار 

تمییامی امییوراتی هییم   است. قرارداده که بر اساس آن،کارفرمییا  EPCگرفاه است قرارداد هاه  

 و    م،سییاخت   م و هییاه  طرح،اخیی   ت ههزات،مییدیریت   مصالح،و  چون طراحی،مهندسی،تههه

 اسییت   پهمانکییار  موجب یک قرارداد واحد به طرف دیگر قییرارداد کییه همییانبه    را  پروژم  نصب 

در قراردادهاه مسامر بر مبناه واقعهت هاه پهرامون و اوضاع و احییوال آن   مهکند.اصو   واگ ار

منعقد می گردند بر همه  اساس پهش بهنی طرفه  ا  آیندم نهز بر اساس همییه  وضییع موجییود 

ن وضع اقاصاده حه  انعقاد قرارداد به عنوان نق ییه ،ر طرفیصورت می گهرد و در  واقع در نظ

 آیندم اسایادم می دود.خود اتکایی ا  آن براه ار یابی امورات در راسااه سن ش نیع مالی 

ا  سویی ا   مان انعقاد قرارداد تا اجییراه تعهییدات آن پییارم ایییی عوامییل گونییاگون هییم چییون 

 میی   مسییامر  و  دار  مییدت  قراردادهاه  بر  را  خود  تنوسانات پولی و بحران هاه اجاماعی،تاقهرا

تییوا ن   تواند  می  خود  اقاصاده  منشاء  واس ه  به  دادم است،تورم  نشان  EPC  هاه  قرارداد  جم ه

 ند بییه نحییوه کییه ناه ییه اییی  امییر ای ییاد مشییقت و  هم بر کامل طور  به  را  قراردادها  در  مالی

 قرارداد است.صعوبت در اجراه تعهد توسط احد ا  طرفه  

ماعاقب حدوث تغههرات در قهمت ها و ای اد نابرابره در قرارداد،به منظور مقاب ه با بی عییدالای 

نادی ا  ای  موضوع، در ع م حقوق نهاده تحت عنوان تعدیل قرارداد وجود دارد که بر اساس 

به قییرارداد بییا    انواع سه گانه قضائی،قانونی و قرارداده توا ن، م ددا بوسه ه ای  ابزار حقوقی

می گردد. تعدیل قرارداد هنگاهی قضایی ت قی می دود که دخص دادرس بنا بر اخاهارت خود 

 راسا حکم به اعادم توا ن اقاصاده  قرارداده صادر نماید.

است که آیا می توان در اییی  نییوع ا  قرارادادهییاه  مبنا اساوار ای  بر پژوهش ای   اص ی  سوال  

تعدیل قضایی صادر نمود و همچنییه  در ارتبییا  بییا مشییک ت موجییود در پهمانکاره حکم به  

 مهنه اعمال ای  نظریه و موانییع پییهش روه آن مییورد سیین ش قییرار خواهیید گرفییت و سیی   

اجاماعی در راسااه رفع ای  مشک ت ارایه خواهد گردید.ل ا به   راهکارهایی با تاکهد بر عوامل

 مشییک ت اجامییاعی و هییا چییالش بررسی  و  قراردادها   ا  نوع  ای   تعدیل  نادناخاه   وایاه  دلهل

 .دارد ضرورت کام  آن  کامل تبهه  و  موضوع به نسبت  جانبه همه تحقهقی ان ام آن روه پهش
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 EPCتعریف قرارداد  -2

نامهدم مییی دییود   1فهدیک  اخاصار  به  که  دولای  غهر  سا مانی  مشاور  مهندسه   الم  ی  به   ان م 

راسااه ای اد یک نوع وحییدت و   ای اد اهداف مانوع م  جم ه درمه ده بنا بر    1913در سال  

ای  سا مان بر مبنییاه  .تاسه  گردیدای اد اسااندارد سا ه در خصوص قراردادهاه پهمانکاره 

 و  مهندسییه   مشییارکت   بییا  و  عضییو   هییاه  کشور  نظر  ج ب   و  ت    هاه  سال  ا   پ و  رسالت  

 ا  نمونه اوله  یکسان و ماحد کام  صورت به بار اوله  براه مه ده  1957  سال  در  حقوقدانان

 طی  در  چند  هر  نمود  مناشر  مایاوت  و  ماعدد  هاه  قالب   در  مهندسی  امورات   مهنه  در  قراردادها

آخییری    و  گرفاییه  صییورت  خصییوص  اییی   در  هییایی  ت دیدنظر  مورد،  حسب   نهز  بعده  سالهان

آخییری  ویییرایش ا  قراردادهییاه تهییه و نمونییه صورت گرفاییه و  1999سال با نگره ک ی در 

حسب ماههت و موضوع قرارداد در دش نوع کااب با رنگ هاه مخا یید در دسییارس تمییامی 

 EPC  قراردادهییاه  اص ی  منشاء  واقع  در  که  2ایی  نقرم  کااب  مبناه  برکشورها قرار گرفاه است.  

 ی درایط عمومی و خصوصی ای  نوع قرارداد پهمانکییاره را در خییود دارد.متما  گردد  می  ت قی

بر اساس یک   ه ای  قرارداد به عمل نهامدم است.ههچ گونه تعرییی در راساادر خود ای  کااب  

اه پی سی قرارداده است که به موجب آن دخص م ییره یییا »تعرید در نظام حقوقی غرب:  

کامل یه پروژم به طرف مقابل می دود و تنها کییار بییاقی مانییدم صییرفا پهمانکار ماعهد به تحویل 

 قانون  2ا  مادم    1. به موجب تبصرم  3«آغا  اسایادم و بهرم برداره ا  طرح توسط پهمانکار است 

 و  ها  پروژم  اجراه  در  کشور  اجرایی  و  صنعای  و  تولهده  مهندسی  و  فنی  توان  ا   اسایادم  حداکثر

خدمات و در راسااه تبه  پهمانکار بییدی  سییان تعرییید مییی   صدور  منظور  به  تسهه ت  ای اد

ان ییام   دود کییه مسییوولهت اه اط ق میپهمانکار طراحی و ساخت به درکت یا موسسهنماید :  

مهندسی یا مهندسی فرآینیید ، تههییه وتییامه  کییا  و طراحیخدمات طراحی تیصه ی و اجرایی )

فعالهاها در یک پروژم را بییر  ه و مدیریت ان ام ای اندا ت ههزات، عم هات اجرایی، نصب و رام

برخی ا  اساتهد ماههت ای  نوع قرارداد را بدی  سان تعرید می نماید: قرارداده که   دارد«عهدم

به موجب آن کارفرمییا امییور طراحی،مهندسییی،تههه مصییالح،و ت ههییزات ،مییدیریت طرح،اخیی  

دییرایط .در مقدمه  4مومی واگ ار می کندم و هاه   م،ساخت و نصب پروژم را به پهمانکار ع

 (EPC) هاه مهندسی، تأمه  کا  و ت ههزات، ساخامان و نصب به صورت تییوامعمومی پهمان

 
1 - Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) 
2 - Silver Book 
3 - mallesons stephen jaques, EPC Contracts - Oil & Gas Sector, 2004. P3  

صادقی، محسن، گودرزی، حبیب، بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با    -  4

نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره  

 . 174،ص  87، تابستان  2،ش38



 

448 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می 
_

پژوهشی 
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم 

،شماره 
چهار، تیر

1401
 

تمام یا برخی ا  مراحل مخا یید   »در راسااه تببه  و ماههت ای  دساه ا  قراردادها آمدم است :

کارهاه مهندسی پروژم ، تامه  و تدارک کا ها، ت ههزات و مصییالح پییروژم ، و خییدمات فنییی 

مرتبط با آنها . عم هات ساخامانی، نصب و رام اندا ه و آ مایش هاه کارآیی و سایر خییدمات 

 .«جانبی مرتبط با آنها که به طور توام با توسط پهمانکار ان ام می دود

 تعدیل قرارداد  -3

و در جایی  1مصدر باب تیعهل ا  ریشه عدل به معناه برابر ساخا  و سامان دادن است     تعدیل

. در میهوم عامی که در خصییوص 2دیگر آمدم است به معناه گواهی بر عدالت کسی دادن است 

ای بییر تعدیل وجود ندارد هر  مانی که در قراردادهاه معوض نابرابره حاصل گردد مییی بایسیی 

عوامییل مخا یییی در در معناه عام ک مییه  مبناه اصل عدالت معاوضی ای  نابرابره مرتیع گردد  

 : مهنه ای اد نابرابره دخهل هساند ا  جم ه می توان به هریک ا  موارد  یر ادارم نمود

 نابرابری بواسطه حدوث شرایط اقتصادی -3-1 -1

دلهل ای اد درایط اقاصاده که به دلهل تییورم یییا منظور ا  درایط نابرابر ای  است که چنانچه به 

رکود تعادل اقاصاده قرارداده به هم بخورد در ای  صییورت اییی  نییابرابره حاصییل دییدم بییه 

واس ه عوامل قهره و غهر اراده تشنه برقراره توا ن و عدالت معاوضی است ل ا اییی  دییرایط 

 به دنبال دارد.مورد ادارم یکی ا  عوام ی است که موجبات اعمال تعدیل را 

 نابرابری بواسطه تغییر در مقادیر پیمان -2 -3-2

ا  دییریا  عمییومی  49پهمییان و همچنییه  مییادم  عمییومی دییرایط 29 مادم  الد) به موجب بند

 مصییوب  EPC) توام صورت به نصب   و  ساخامان  ت ههزات،  و  کا   تأمه   مهندسی،  هاهپهمان

موضوع و بحث تغههر در مقادیر پهمان در نظر گرفاییه دییدم اسییت گاهییا بییر مبنییاه   1380  سال

وضعهت پهش آمدم در خصوص موضوع قرارداد به ناچار باید تغههراتی میی  جم ییه افییزایش در 

 موضوع یا کاهش پدید آید به عنوان مثال در قرارداد ای اد و احداث  

 تعدیل در معنای اخص کلمه -ب

است که بییه   مییان انعقییاد و  در ای  است ویژگی اص ی قراردادهاه مسامر یکی ا  خصایص    

به نحوه که گاها تکمهییل پییروژم در مییدت   یاده وجود دارد مانی فاص ه    اجراه تعهد اصو   

در واقع قرارداد بر  .مورد نظر امکان پ یر نبودم و موجبات تمدید مدت پهمان را فراهم می سا د

 
انصاری، مسعود، طاهری ، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد اول، انتشارت جنگل، چاپ   - 1

 .703، ص 1388سوم، 
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد سوم، گنج دانش، چاپ   - 2

 . 1281،ص 1388چهارم، 
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قعهت هاه پهرامون و اوضاع و احوال آن منعقد می گردند بر همییه  اسییاس ار یییابی و مبناه وا

پهش بهنی طرفه  ا  آیندم نهز بر اساس همه  وضع موجود و جاره صورت می گهرد لیی ا نظییر 

طرفه  بر مبنا و اساس وضع موجود اقاصاده است و بر همه  اساس روند امورات را در آیندم 

 ندارند.نهز بر همه  مبنا می پ

 یلانواع تعد  -4

 مبناه  به  صرفا  است   قرارداد  تعدیل  با  مرتبط  که  تالهیاتی  و  مناشرم  حقوقی  آقار  تمامی  در   

 در اسییت  قییرارداد تعییدیل اعمال  مبناه  اساس  بر  بنده  دساه  تاکهد  و  ماههت    تعدیل  اعمال

 نحییوم اسییاس بر مبنا ای  نگریست  موضوع به توان می مایاوت دیدگام و  اویه ا   که  حالی

 به.  قرارداد  بررسی  مورد  نهز  پهمانکاره  قرارداد  طرفه   منافع  بر  اقاصاده  رکود  و  تورم  تاقهر

 منییافع  بییر  رکییود  و  تییورم  تاقهر  نحوم  دریچه  ا   توان  می  اعمال  مبناه  بر  ع وم  بهار  عبارت

 .  نگریست  نهز  اقاصاده احوال  و  اوضاع ای  ا   نادی  یاد  سود و طرفه   اقاصاده

 منشاء و سبب مبنای بر بندی تقسیم -4-1

 تعدیل قرارداد توافقی) تعدیل قراردادی( 4-1-1

با عنایت بییه دییرایط  1تعدی ی که بر مبناه تراضی دو طرف قرارداد ان ام دود توافقی است      

بوجود آمدم در طی سنوات گ داه و حسب وجود پهشهنه امر در خصوص قراردادهاه مسییامر 

هم چون پهمانکاره نگرانی همهشگی ا  نوسانات اقاصاده و تبعات و آقار آن بر قییرارداده کییه 

مییدنی قییانون  10در گ داه منعقد ددم وجود دارد.بر مبناه اصل آ اده قراردادها کییه در مییادم 

مقرر ددم است و در پنام ای  اصل که طرفه  در اناخاب نوع قراردادها و تغههییر میییاد تعهییدات 

آ اده کامل دارند م حوظ قراردادن دییرطی تحییت عنییوان تعییدیل تییوافقی امییر راییی  در اییی  

هنگامی که طرفه  خییود در مییورد سرنودییت قرارداددییان در صییورت خصوص است.در واقع  

عمومییاب بییهم  تصمهم مهگهرندبر مبناه ای اد یک در  تحت عنوان تعدیل تغههر اوضاع و احوال 

 .2یابد عدالای کاهش می بی

اگر چه اساثنائا در پارم ایی ا  قرارداد ها به لحاظ مصالح اجاماعی یا حمایت خاصی که قییانون  

ا توافق ا  یکی ا  طرفه  به عمل آوردم مشمول ای  توافق نمی گردند به عنوان مثال عقد نکاح ب

 
  مجله   آن،  پوشش  در  تعدیل  منع  و   تعدیل  پوشش  در  تفسیر  ،جواز1382  بهار  مرتضی،  سید  زاده  قاسم  -  1

 . 136ص .28، شماره انسانی، علوم مدرس

 . 74ص  چهارم انتشار،چاپ  سهامی  سوم،شرکت قراردادها،جلد ،قواعدعمومی 1383ناصر، کاتوزیان، - 2
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طرفه  قابل فسخ نهست یا ت دیدنظر در قرارداد کار با موافقییت کییارگر و کارفرمییا در صییورتی 

 .1صحهح است که مناهی به ا  دست دادن اماها ه ا  طرف کارگر نگردد

یکی ا  نکات مهم در خصوص ای  نوع تعدیل که اساسا نشات گرفاییه ا  توافییق قب ییی طییرفه  

بر اساس رو  ها و معهار هاه مخا یی م  جم ه نرخ درصیید   است ای  است که در ای  رو 

تورم یا نظر دخص مرضی ال رفه  تعهد موضوع قرارداد ماعادل گییردد. یکییی ا  مزیییت هییاه 

بزرگ ای  رو  در تعدیل ای  است چون در قبل نسبت به نحوم اعمال آن توافق ددم ل ا حییل 

پهچهدم و غامض نخواهد بود و دادگام نهییز اخا فات نادی ا  نوسانات اقاصاده قرارداد چندان  

بر همه  مبنا راه صادر خواهد نمود.ای  تعدیل حسب ماههای که دارد و با عنایییت بییه در  در 

 .2ضم  قرارداد در قالب یک در  ضم  قرارداد گن اندم می دود

 (قانونی تعدیل)قانونگذار توسط قرارداد تعدیل 4-1-2

 قییرارداد  چنیید  هر  است   قانونی  باده  ددم  بهنی  پهش  خاصی  قانون  موجب   به  که  تعدی ی    

 بادییند  می  آن  ا   تبعهت   به  م زم  طرفه   ا صول  ع ی  و  است   قرارداد  طرفه   قانون  عنوان  به

 و اجامییاعی مبییانی برخی  را  خود  اعابار  گ داه  چون  هم  قرارداد  آ اده  اصل  وجود،  ای   با

 و  مهدانیید  ص ح  به  خود  که  درای ی  در  مقن .  است   دادم  دست   ا   حدوده  تا  انصاف  حای

 ماناسب  جدید درایط با را تراضی میاد  دخالت   با  مسقهما  دهد  می  تشخهص  ناعاد نه  را  آن

 تییامه  یییا طییرفه ، ارادم تیسهر  جم ه  م   د ی ی  به  تواند  می  قانونگ ار  واقع  در   سا د  می

 دیییدم  یییان فرد ا  حمایت  یا اقاصاده، تعادل ای اد قراردادها، در  موجود  اجاماعی  مصالح

 تحمهییل  پهمان  طرفه   بر  را  خود  ،ارادم  آمدم  پهش  عاده  غهر  احوال  و  اوضاع  ع ت   به  گام  و

 .  کند می

 وقییایع  سییایر  و  جنییگ  بییرو   جم ییه  میی   وقییایعی   برو   اقر  در  که  درای ی  تحت   جم ه  ا 

 صورتی  در  و  ببهند  قبل  در  ددم  تنظهم  قراردادهاه  اجراه   بر  را  تاقهراتی  تواند  می  خارجی،

 قییرارداد در مسییاقهم ب ییور توانیید می کند ت قی ظالمانه طرفه  ا  یکی براه  درایط  ای   که

 ا   که  دهد  می  اجا م  قرارداد  طرفه   به  اینکه  یا  کند  می  تعدیل  را  آن  درایط  و  کردم  دخالت 

 اجییرا  صورت  دو  به  قرارداد  قانونی  تعدیل.  کنند  درخواست   را  قرارداد  درو   تعدیل  دادگام

 نهییز را تعییدیل  دییهوم  و  کردم  تعهه   را  مصادیق  جزئی  و  دقهق  طور  به  یا  قانونگ ار  دود  می

 وه  یا  مهدهد  را  تعدیل  اخاهار  قاضی  به  خاص  مورده  در  ک ی  طور  به  یا  و  مهکند  مشخص

 مهکند. تعدیل به الزام را

 
 ،  حقوقی   تحقیقات  مجله  قضایی،  تعدیل  قراردادها،  در  اقتصادی   تعادل  ،1376-1377حسین،  امیر  آبادی،   -  1

 . 12و  11،صص  ،22 و  21 شماره

 .  75 ،همان،ص پیشین کاتوزیان،منبع - 2
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 (قضائی  تعدیل) قاضی توسط قرارداد تعدیل 4-1-3

.در ای  رو  دادرس معمو  با اسییایادم 1تعدیل قضایی تعدیل قرارداد به وسه ه قاضی است     

و اساناد به یک در  ضمنی و در راسااه ممانعت و ج وگهره ا  ای اد بییی عییدالای و تحمهییل 

ضرر به یکی ا  طرفه  قرارداد، میاد  قرارداد را تعدیل و با درایط جدید ماناسب و ماعادل مییی 

 .2دسا ن

در واقع تعدیل قضایی در برابر تعدیل قرارداده یا تعدیل قانونی م رح می دود در اییی  رو   

قاضی در برابر قانون و ارادم طرفه  قرارداد مساق  عوضه  و خصوصییهات آن را بییدون اینکییه 

رخییی .ب3طرفه  به هنگام تشکهل قراداد آن را ارادم کردم بادند و بی آنکه قانون مقرر کردم بادد

ا  حقوق دانان بر ای  باورند که تعدیل قضایی را نباید نوع دیگره ا  اقسام تعدیل ت قییی نمییود 

در نظر ایشان تعدیل قضایی بدان معنا نهست که که قاضی بدون اینکییه طییرفه  در ضییم  عقیید 

ط آن تعدیل را ارادم نمودم بادند یا قانون مقرر کردم بادد راسا باوانند عوضهه  قرارداد یا دییرای

 . 4را تغههر دهد

 EPC قراردادهای در قضایی  تعدیل-5

در خصوص آسهب دناسی و چالش هاه موجود در دکل تعییدیل قضییایی بییا عنایییت بییه      

مقررات موجود و حسب درایط عمومی پهمان می توان به دو چالش بسهار اساسی به درح ذیل 

 نمود.  ادارم

 بند اول: فقدان دانش اعضاء هیات داوری در رشته حقوق

یکی ا  نکات مهم در خصوص خود داوران وجود یک در  بنایی است که به موجب آن        

داور داراه تخصص و توانایی در خصوص رسهدگی را داداه بادد و بییر مبنییاه آن دارا بییودن 

 . همان گونه که پهشییار نهییز بییدان ادییارم دیید بییا5دانش ا  درایط مهم و اساسی ت قی می گردد

دییواره عییالی فنییی در خصییوص رسییهدگی حقییوقی بییه دعییاوه نادییی ا   اینکییه بییه عنایییت 

 قییانون 80 داراه ص حهت ذاتی می بادد و با توجه به اینکه جایگام تبصییرم  EPCقراردادهاه

 دییوراه عنییوان به بودجه و برنامه سا مان نظر تحت  نهاده که بر اساس آن 1356مقرر   بودجه

 هم محوله به ای  دوراه ان ام داوره م ابق بییا مصییوبهگردید و ا  وظاید م  تاسه   فنی  عالی

 
 . 138قاسم زاده،همان، - 1

 .74همان ، ص کاتوزیان،منبع پیشین، - 2

 . 215، ص .اول مجد،چاپ ،نشر قرارداد، تعدیل و  بینی  پیش عدم ،تئوری 1394مزراعی،علی، - 3

 . 40 ص،.اول مجد،چاپ قراردادها،انتشارات و   تعهدات ،آثار1382شهیدی،مهدی، - 4

مرکز    تاسیس  سالگرد  جشن نامه دهمین  مقاالت   کاکاوند،محمد،داور خوب یاور قاضی است، مجموعه   -  5

 . 214-215،صص 1393سوم، دانش،چاپ شهر داوری اتاق ایران،نشر



 

452 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می 
_

پژوهشی 
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم 

،شماره 
چهار، تیر

1401
 

است. ا  سویی دیگر با در نظر گرفا  اییی    13821/ 03/ 12  مورخه   هی   28591  ت/   5005  دمارم

امر که داوره به واقع رسهدگی حقوقی و قضایی به منا عات و اخا فات فی مابه  طرفه  مییی 

بادد ل ا دارا بودن و تس ط کافی به ع م حقوقی هر چنیید در هییهچ یییک ا  قییوانه  و مقییررات 

 زم رسهدگی ماهوه و تسیی ط الزامی نمی بادد ولی حل و فصل دعوا به واس ه صدور راه مسا

و ادراف بر دانش حقوق می بادد ل ا توجه به ای  نکاه و رعایت بییدان تییا حییده مییی توانیید 

 موجبات تضمه  عدالت را فراهم سا د.

ا  سویی با عنایت به اینکه اعضاه ههییات داوره رسییهدگی کننییدم بییه اخا فییات قراردادهییاه  

EPC   ایشان به عنییوان داوران صییالح بییه رسییهدگی در همان ههات سه نیرم هساند و در واقع

پروندم می بادند.هر چند دادا  تخصص برخییی ا  داوران در ردییاه هییاه مییرتبط بییا ماههییت 

موضوع م  حم ه رداه هاه فنی کم دایانی به رسهدگی را فراهم می سا د ولی  حسب بررسی 

هاه فنی هم چییون در ای  ههات همگی در خصوص رداه    2به عمل آمدم اعضاه اناخاب ددم

عمران یا مهندسی رام و ساخامان داراه تحصه ت هساند و لیی ا عمیی  هییهچ ا  اعضییاء داراه 

 دانش یا تحصه ت مرتبط با رداه حقوق نمی بادند.

ا    3همان گونه که در بحث انصاف به عنوان مبنایی در راسااه تعدیل قضایی در همییه  رسییاله

 هل هاه صحهح و ادراف کامل به موا ی  و مبییانی حقییوقی آن سخ  به مهان آمد اسایادم ا  تح

می تواند در برابر بی عدالای ها به عنوان سده مساحکم مقاب ه نماید همییان گونییه کییه در آراء 

قضایی در همان مبحث بدان ادارم دد قضات برخی دعبات دادگییام بییا توجییه بییه دییرایط بییی 

افاییادن عییدالت چگونییه در پنییام اسییاد ل   عدالای بوجود آمدم در قراردادها و احساس به خ ر

صحهح اقدام به اعمال تعدیل قضایی نمودند. در حال در خصییوص اعضییاه ههییات سییه نیییرم 

بییه واقییع هییهچ گییام اییی  ادییخاص ا   4داوران با توجه به عدم دارا بودن و دادا  سواد حقوقی

 
 و   ساخت  مشاوره  مدیریت  از  عمرانی   قراردادهای  مفاد  تفسیر  یا  مفاد  تفسیر  یا  اجرا  در  ـ هرگاه  2ماده»  -  1

  می  طرفین   از   یک  هر  باشد  اموال  به  راجع  که  آید  پیش  نظر   اختالف  شده  یاد  قراردادهای  طرف  دو   بین  اجرا

 .«نماید ارایه شده یاد نماینده  به را داوری به اختالف مورد موضوعات یا موضوع ارجاع درخواست تواند
 فنی   عالی   شورای  اعضای   عنوان  به   الماسی   هادی   و   دادمان  بهمن  تفضلی،  مهدی  آقایان  تعیین»  -  2

  14/2/1393  درجلسه  وزیران   هیأت(وزیران  هیأت  16/2/1393  مورخ  هـ 50488ت/15780  شماره  تصویبنامه)

 استناد  به  و   جمهوررئیس  راهبردی  نظارت  و   ریزیبرنامه  معاونت  31/1/1393  مورخ  5982  شماره  پیشنهاد  به

  -1358  مصوب -کشور  کل   1356  سال  بودجه  قانون(  80)  تبصره   اصالح  به  راجع  قانونی   الیحه   واحده  ماده

  تعیین   فنی   عالی   شورای  اعضای  عنوان  به  الماسی   هادی  و   دادمان  بهمن  تفضلی،  مهدی  آقایان:کرد  تصویب

 «.شوندمی 

 78همین رسال از نگارنده، ص  - 3

سایت    -  4 از  نقل  به  باشند  می  سختمان  و  راه  مهندسی  رشته  در  تحصیالت  دارای  دادمان  بهمن  اقای 

http://pournam.com /.-  راه در رشته  دارای تحصیالت  تفضلی  مهدی  به    و   آقای  باشند  می  سختمان 

http://pournam.com/.-
http://pournam.com/.-
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ر دایساه دور ا  اناظییار قدرت اساد ل حقوقی برخوردار نبودم و ل ا اناظار اصدار آرایی در خو 

است.به عنوان مثال به موجب دادنامه صادرم ا  دعبه چهارم دادگام عمومی دهرساان کرمانشییام 

که در ارتبا  با پ یر  و اعمال تعدیل قضائی می بادد دخص دادرس همان دعبه در راسااه 

در آن ا  مبییانی و  انیید  نمودم چندی  صیحهتوجهه و اساد ل راه صادرم خود اقدام به نگار  

ماعدد و موا ی  حقوقی مخا یی سخ  به مهان آوردم است که ای  امر نشان ا  تس ط دادرس بر 

آموخاه ها و دانساه هاه خود ا  ع م حقوق دارد در حالی که به عنوان مثال به موجب دادنامییه 

ا  هییر در قالبی بسهار خشک و عییاره   1دوراه عالی فنی  1400/ 03/ 08مورخه    110465دمارم  

گونه موا ی  و مبانی مخا د و صرفا اقدام به نییام بییردن ا  چنیید بخشیینامه نمییودم و صییرفا ا  

موا ی  قانونی و بدون اساد ل خاصی نام بردم است و ای  امییر نشییان ا  عییدم تسیی ط اعضییاء 

ههات داوره به اصول و مبانی حقوقی دارد. در همه  راساا می توان به صورت مشروح به راه 

 دارم ذکر می گردد که نکات مهمی در راسااه همه  ناه ه در راه به چشم می خورد.مورد ا

 )راه داوره دوراه عالی فنی 

 1400/ 03/ 08مورخه   110465دمارم راه 

 خواهان درکت ن.س.م. -1

 خواندم : ادارم کل... -2

 .1399/ 05/ 05تاریخ امضاه قرارنامه داوره   -3

 ریال  18.280.0000.000:مب ع اولهه  -4

 مام. 24مدت اولهه پهمان  -5

انعقاد پهمان به صورت مار مربع  یر بنا، بر مبناه فهرست هاه پایییه رسییاه سییاخامان  -6

1387. 

 تعدیل : پهمان مشمول تعدیل نهست. -7

 مرجع داوره: دوراه عالی فنی . -8

 رای داوری

 دعاوه خواهان:

مییام بییودم کییه تییا  2سرجمع)مق وع  با مدت پهمان با توجه به اینکه پهمان به صورت  -1

کنون به طول کشهدم ددم است و قهمت هاه جدید مصالح و دسامزدهاه امییرو م در 

مقایسه با اعداد و ارقام مندر  در قرارداد به ههچ وجه همخوانی ندارد و امکان ادامییه 
 

آقای هادی الماسی دارای تحصیالت در رشته راه و ساختمان   –  http://karshenasan.irنقل از سایت  

 http://seoa.irمی باشند به نقل از سایت 
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دم عم هییات پهمییان امکییان پیی یر نمییی بادیید و همچنییان پهمانکییار ب تک هیید مانیی 

 »درایط عمومی پهمان عمل نمودم و قرارداد خاتمییه یابیید :  48است،کارفرما وفق مادم  

سال طبق بنیید  5راه: با توجه به مع ق نگه دادا  کار توسط کارفرما در مدتی بالغ بر 

قییرارداد   م اسییت  11درایط عمومی پهمان و همچنه  طبییق بنیید و مییادم   49د مادم  

عمومی پهمان خاتمه یابد و اقییدامات مربییو  م ییالبق   درایط  48پهمان بر اساس مادم  

 .«ای  مادم ان ام دود

راه »  درخواست اب ال فسخ،اسارداد س ردم ها و آ ادسا ه ضمانت نامه هاه بییانکی   -2

با توجه به عدم ارایه مدارک و مساندات   م حییاکی ا  احییرا   یربنییدهاه اسییاناده 

فی مابه  توسط کارفرما، فسخ پهمان   درایط عمومی پهمان  46موضوع بند )الد  مادم  

مورد تایهد نهست و   م است ضمانت نامه ان ام تعهدات و وجوم و تضامه  حسیی  

دییرایط   52و    51و رعایت مواد    48بند   مادم    2و    1ان ام کار و با توجه به جزهاه  

عمومی پهمان، آ اد یا مب غ آن توسط خواندم بییه حسییاب هییاه بسییاانکاره خواهییان 

 .«دود منظور

 تح هل راه:

انح ل اراده قییرارداد ا  دو طییرق امکییان پیی یر اسییت   EPCدر تمامی قراردادهاه پهمانکاره  

حالت اول فسخ پهمان و دیگره حالت خاتمه پهمان که بساه به مورد و حسب دییرایط طییرفه  

می توانند ا  ای  اسباب دو گانه انح ل اراده قرارداد اسایادم کنند. در خصوص رایی که درح 

انح ل قرارداد و رایی کییه در اییی  راب ییه  آن فوقا بهان گردید در خصوص دو خواساه در  مهنه

 صادر ددم است  ا  دو منظر می توان تح ه ی به درح ذیل ارایه نمود.

خاتمه قرارداد: با توجه به اینکه یکییی در خصییوص انحیی ل اراده قراردادهییا ا   -1

دییرایط عمییومی  48طریق خاتمه پهمان می بادد در ای  رو  بییر اسییاس مییادم 

 تقصهره  آنکه  بدون  کارفرما  ،  پهمان  موضوع  کارهاه  اتمام  ا   پهش  هرگام  »پهمان  

 دادن  خاتمییه  بییه  تصمهم  دیگر،  ع ل  یا  خود  مص حت   به  بنابادد،  پهمانکار  ماوجه

 ، تحویییل بییراه کارگییام کردن آمادم تاریخ تعهه  با  را  پهمان  خاتمه  ،  بگهرد  پهمان

 67و همچنییه  مییادم    «  کند...  می  اب غ  پهمانکار  به  بادد  ر   15  ا   بهشار  نباید  که

 بییه  نصییب   و  ت ههزات،ساخامان  و  کا   مهندسی،تأمه   هاهپهمان  عمومی  درایط

,   توانیید  مییی  کارفرما»که مقرر مهدارد      1380  سال  مصوب   EPC)  توام  صورت

,   کییار  تکمهییل  ا   پییهش  مق عییی  هر  ،در  دلهل  اع م  بدون  و  خود  مص حت   بر  بنا

 مشییخص بییا را مراتییب ,  اه اع مهه طی,    صورت  ای   در.    دهد  خاتمه  را  پهمان

ماههت ای  عمل حقوقی  .«.... کند می  اع م  پهمانکار  به,    پهمان  خاتمه  رو   کردن

یک ایقاع ت قی می دود که اصو  بدون دادا  هر گونه دلهل خاص و صییرفا در 
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راسااه رعایت مص حت دخص کارفرما می توانیید نسییبت بییه انحیی ل قییرارداد 

اقدام نماید.در بند نخست خواساه و راه مرتبط با آن دخص خواهییان تقاضییاه 

بر اساس درایط عمومی پهمان اصو  فسخ خاتمه پهمان نمودم است در حالی که  

ای  حق براه دخص پهمانکار وجود نییدارد و حییق م  ییق در راسییااه انحیی ل 

اراده و یک طرفی قرارداد صرفا خاص به کارفرما می بادد و ا  سویی دییخص 

خواندم در ای  دعاواه داوره نظر بر فسخ پهمان داداه و به هییهچ عنییوان اعیی م 

ر حالی که در ههم  راه داوره ههییات بییه صییورت خاتمه پهمان ننمودم است د

کام  خودسرانه و بدون دارا بودن هر گونه مبناه قانونی و اخاهار در اییی   منهییه 

نسبت به خاتمه پهمان راه صارد نمودم است ا  سویی حسب تضوحی که ارایییه 

دد مرجع دوراه عالی در ای   مهنه ههچ گونه توانایی را ندادییاه و صییرفا اییی  

ع در دست پهمانکار می بادد که مااسیانه ای  نکاه ظرید و حائز اهمهت بییه ایقا

 دلهل فقدان دانش حقوقی اعضاه ههات مورد توجه قرار نگرفاه است.  

فسخ پهمان: منظییور ا  فسییخ قییرارداد در قرادادهییاه پهمانکییاره انحیی ل اراده  -2

اعمییال آن قرارداد است که در صورت دارا بودن د یل خاص می توان نسبت به  

و 1ا  دییرایط عمییومی پهمییان  46اقدام نمود ا  جم ه می توان بییه بنییدهاه مییادم  

 
 :  نماید فسخ 47 ماده طبق را پیمان زیر موارد از یک هر تحقق صورت در تواند می  کارفرما(  الف » 46ادهم

  در   شده  تعیین  مدت  نصف  از  بیش  ،  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  کارگاه  گرفتن  تحویل  در  تاخیر-1

 .  28 ماده( ب) بند

 .   آن تسلیم برای شده تعیین مهلت نصف از بیش مدت  به تفصیلی  زمانی  برنامه ارائه در تاخیر-2

(  ج)  بند   در  شده   تعیین   مدت  نصف  از  بیش  ،   پیمان  موضوع   عملیات   شروع  برای  کارگاه   تجهیز  در   تاخیر-3

  پرداخت   پیش  از  قسمتی   کارفرما  که  است  مجاز  صورتی   در  ،  حالت  این  در  پیمان  فسخ.    نامه  موافقت  4  ماده

 .   باشد گرده پرداخت ، نماید پرداخت کارگاه تحویل از بعد باید که را

  کمتر   که  کدام   هر   ،   ماه  دو   یا  پیمان  اولیه  مدت  دهم  یک  از  بیش  پیمان،  موضوع  عملیات   شروع  در  تاخیر-4

 .   است

  شده  تعیین  مدت  نصف  از   بیش  ،   تفصیلی   برنامه  در  شده  بینی   پیش  های  کار  از  یک  هر  اتمام  در  تاخیر-5

 .    30 ماده به توجه با کار آن برای

 .  30 ماده  به توجه با پیمان مدت چهارم یک از بیش مدت به اتمام در تاخیر-6

 .   کارفرما سوی از کار  شروع ابالغ و  43  ماده موضوع قهری وضعیت رفع از پس کار شروع عدم-7

   روز 15 از بیش ، کارفرما اجازه بدون ، کار  کردن تعطیل یا کارگاه  گذاشتن سرپرست بدون-8

 . 32 ماده( د) بند طبق ،  معیوب شده انجام کارهای  اصالح برای مشاور مهندس دستور انجام عدم-9

   پیمانكار شرکت انحالل-10

 که   ای  گونه  به  ،  قضایی   محاکم  سوی  از  پیمانكار  اموال  و   آالت  ماشین  توقیف  یا  پیمانكار  ورشكستگی -11

 .   شود کار پیشرفت کندی یا توقف موجب

 .  17  ماده(  و ) بند طبق ، کارگران دستمزد پرداخت در ماه یک از بیش تاخیر-12
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و  کیییا  مهندسیییی،تأمه  هیییاهپهمان عمیییومی دیییرایط 68همچنیییه  میییادم 

و 1380مصییوب سییال     EPC)  تییوام  صییورت  بییه  نصییب   و  ت ههزات،ساخامان

 سییاخت  و طییرح همسییان قییرارداد  ا  درایط  15همچنه  بندهاه الد تا چ مادم  

به ای  موضوع ادارم ددم است.در خصوص راه داوره به خواسییاه   1384  سال

اب ال فسخ حسب ماههت ای  حق که  در واقع حسییب وجییود دییرای ی کییه در 

درایط عمومی پهمان گن انهدم ددم اسییت در صییورت تحقییق یکییی ا  دییرایط 

ایادم کند طرف ذوالحق می تواند نسبت به اسایادم ا  ای  ایقاع و فسخ قرارداد اس

و قاعدتا ای  فسخ ههچ گونه نها ه به تایهد یا رد ا  سوه مرجع خاصییی نییدارد 

در حالی که در راه صادرم مرجع داوره بدون هییر گونییه تشییریح و بهییان دلهییل 

نسبت به مردود دمردن و بی اقر بودن فسخ پهمییان راه صییادر نمییودم اسییت در 

رارداد پهمانکاره بودم و عییدم حالی که ای  ایقاع صرفا در دست احد ا  طرفه  ق

 تایهد مرجع رسهدگی کنندم به اخا ف وجاهت قانونی را ندارد.

 بند دوم: ترکیب هیات داوری

در فرآیند داوره به عنوان یک رو  در خصوص حل و فصل اخا فییات و منا عییه بییه        

می بایسای به نحو عاد نه ایی نسبت به موضوع رسییهدگی و راه صییادر   طرفه   واقع  طرفه  در

سواه ا  رعایییت دییرایط دییک ی در   منصیانه  و  عاد نه  داوره  فرآیند  در راسااه تضمه .  دود

 مهم  ای   تا  بادد  اوصافی  و  هاویژگی  داراه  باید  کنندمرسهدگی  داور  خصوص رسهدگی دخص

 باییید  کننییدم  رسهدگی  داور  که  هساند  اساسی  و  مهم  ویژگی  دو  طرفی  بی  و  اساق ل.گردد  تأمه 

 .نماید  حیظ را آنها داوره  جریان طول در بادد و  ویژگی  دو ای  داراه

خصوص داوره وجود دارد مبنی بر اییی  اسییت با توجه به اینکه امر رسهدگی و تعرییی که در  

که طرفه  اخا ف در خصوص رسهدگی حقوقی، توافق بر دخص یا ادخاص مرضی ال ییرفه  

می نمایند در واقع قاضی رسهدگی کنندم در یک داوره توسط طرفه  اناخاب می دود. بر اییی  

 
 یا  پاداش  ،  العمل  حق  کارفرما  عوامل  به  آن  اجرای  یا  پیمان  تحصیل  برای  پیمانكار  که  شود  ثابت  هرگاه  -13

 .   است کرده  سهیم خود منافع در را آنها های واسطه را آنها یا ، است داده هدایایی 

 :  کند می  فسخ را پیمان کارفرما ، زیر موارد احراز صورت در(ب

   ثالث شخص به پیمان واگذاری -1

 برای ، آن( ب) بند در شده بینی  پیش حالت استثنای به ، گردد 44 ماده قانونی  ممنوعیت مشمول پیمانكار -2

 . «48 ماده شمول
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مییدنی نهییز بییه   قییانون آیییه  دادرسییی  455اساس ا  نکات مهم دادرسی در داوره که در مییادم  

 .1صراحت در ای   مهنه ادارم ددم است 

 اصل استقالل داور  -الف

 کییردن، ب نیید بردادییا ، معنییی  بییه  «قل»ریشییه  ا   اسییایعال  بییاب  مصییدر  لغییت   اساق ل در      

و در معناه   3اساق ل یک میعوم عهنی است   2برآمدن،ضابط امر خویش بودن تعرید ددم است 

اص  حی به معناه فقدان روابط ت اره،حرفه اه،دخصییی و خییانوادگی مهییان داور و طییرفه  

 ، راب ییه نسییبی یییا سییببی ا   اعم  خویشاونده  و  مالی  دارا بودن و وجود راب ه  4ت قی ددم است 

 حیییظ بییراه بییه طوریکییه دییخص است  یکدیگر به انسانها  وابساگی  موجب   اه  حرفه  و  دغ ی

بییر اییی  اسییاس  .5نماییید قضاوت عاد نه ناواند که است  ممک  خانوادم ا   و  مالی  مبالقو   منافع

یا حای وجود اداراک یا تضاد منافع با احیید ا  طییرفه    در موضوع اخا ف  داور  نیع  دارا بودن  

 .6اخا ف نمی توان دارو  را  دخصی مساقل ت قی نمود

 در قوانه  و مقررات به  الم  ی داوره که ادارم به اصل اساق ل داور نمودم اند مییی تییوان بییه

 اصیی  ح  دو  رهیی   بییه  7داوره آنسییهارال  نمونییه  قییانون  12مییادم  و  آنسهارال  داوره  قواعد  9مادم  

 
موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند    توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به متعاملین می   »   -  455ماده    -  1

توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد مراجعه کنند و نیز می که درصورت بروز اختالف بین آنان به داوری 

 .«از بروز اختالف تعیین نمایند

 . 113  ص.اشجع دوم،چاپ ویراست معین، فارسی  ،فرهنگ 1388محمد،  معین، - 2

استقالل  -  3 نیشابوری،رضا،   در   تطبیقی  مطالعۀ)تمایز؟  یا  ترادف  داور؛  طرفی بی   و   واحد،شقایق،معبودی 

مطالعات(المللی بین  تجاری  داوری ،ص  1  شماره   ،  ششم  ،دوره1394  تابستان  و   بهار«    تطبیقی   حقوق  ،مجله 

397 . 

 . 206،ص 1388معزی،احمد،داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ،چاپ دوم،انتشارات دادگستر،امیر  - 4

و    -  5 دانش  فصلنامه  دو  المللی،  بین  تجاری  داوری  در  بیطرفی  و  استقالل  اصل  محمد،  نژاد،سید  اسدی 

 . 6،ص 9پاییز و زمستان 2پژوهش حقوقی، دوره اول، شماره  ،

  بر   حاکم  بنیادین  اصول  با  آن  تقابل  و   جانبدارانه  داوری  ایلدار،  یاوی،خ  السان،،مصطفی،آقاقلیزاده  -  6

 . 8،ص 70  شماره,  23  دوره ,  1393 بهار داوری،محله راهبرد،

  گیرد،   قرار(  پیشنهاد  و )  مراجعه  مورد  داور  عنوان  به  انتخاب  امكان  حیث  از  شخصی   هرگاه -12  ماده  -  7

  او  استقالل  و   طرفی   بی   مورد  در  موجهی   تهدیدهای  بروز  موجب  که  را  احوالی   و   اوضاع  هرگونه  بایستی 

  بدون   بایستی   داور  ،(نیز)  داوری  جریان  طول  در  و   داور  عنوان  به  انتصاب  موقع  از.  نماید  افشاءگردد،می 

  احوال   و   اوضاع  از  وی  توسط  ایشان  اینكه  مگر  دهد  اطالع  طرفین  به  را   احوالی  و   اوضاع  چنین(  بروز)تأخیر

 باعث   موجود  احوال  و   اوضاع   که  شود  جرح  تواندمی   صورتی   در  صرفاً  داور.باشند   شده  مطلع  قبل  از  مذکور

( نظر  و )  توافق  مورد  که   اوصافی   واجد  یا  گردد،  او   استقالل  و   طرفی   بی   خصوص   در   موجهی   تردیدهای 

 را   داوری  تواندمی شده،   مطلع  آنها  ازداور،  تعیین  از  پس  که  عللی   استناد  به   صرفاً  طرف  هر.  نباشدبوده،  طرفین

 . کند جرحداشته،  مشارکت او  تعیین جریان در یا کرده  تعیین خود که
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 ا  قواعیید  142و  131اند ادارم نمود.ا  همییه مهماییر در مییواد   نمودم  تاکهد  طرفی  بی  و  اساق ل

که در واقع به موجب کااب نقرم ایییی فهییدیک حییل و    ICC)  الم  ی  به   با رگانی  اتاق  داوره

و به صراحت تمام بر اصل اساق ل تاکهیید   فصل اخا فات به ای  قواعد ارجاع دادم ددم است 

 و حای ا  موجبات جرح داوران ت قی ددم است.

 هییاه  دادگام  دادرسی  آیه   ا  قانون  469اما در حو م قوانه  و مقررات داخ ی می توان به مادم   

مدنی که در باب ممنوعهت اناساب داور ا  سوه دادگییام در صییورت   امور  در  انق ب  و  عمومی

ا  ممنوعهییت هییاه مقییرر بییدان   ادییارم نمییود و اسییانبا   تواندارا بودن درایط خاص بودم می

 بییراه  دایسییاه  را  ادخاصییی  مادم  ای   بندهاه   یرا  بادد  طرفه   ا   مساقل  باید  داور  که  معناست 

 .دارند اخا ف طرفه  با  ارتبا  و  وابساگی  نوعی به که داندنمی داوره  سمت 

 موضییوع بییه ایییران کییه  الم  یییبه  ت ییاره داوره  ا   قانون  12ا  سویی دیگر به موجب مادم  

 داور، عنییوان  بییه  کییه  دخصی»:داردمی  مقرر  مادم  ای   دو  بند.  است   پرداخاه  طرفی  بی  و  اساق ل

 مییورد  در  موجییه  تردییید  موجییب   کییه  احوالی  و  اوضاع  هرگونه  باید  گهرد،می  قرار  پهشنهاد  مورد

 و  داور  عنییوان  به  اناصاب  موقع  ا   باید  داور  چنه هم.  نماید  افشا  دودمی  او  اساق ل  و  طرفیبی

 «.دهیید اطیی ع طییرفه  به تأخهر بدون را احوالی و اوضاع چنه  برو  نهز داوره جریان  طول  در

 .است  دانساه  جرح موارد ا  را طرفیبی و اساق ل  و وجود در تردید  فوق  همادم یک بند

 در  ایییران  با رگییانی  اتییاق  داوره  مرکز  داوره  آیه  نامه  22ا  سویی بر اساس بند الد ا  مادم   

 و  سمت   ای   به  اناخاب  و  تعهه   تاریخ  در  باید  داور»:دارد  تصریح  داور  طرفیبی  و  اساق ل  مورد

 اوصییاف  دادا   بر  ع وم  رأه  صدور   مان  تا  داوره  رسهدگی  جریان  طول  در  نهز  و  بکار  دروع

 قضییهه  در  نیییعذه  و  بادیید  مسییاقل  و  طییرفبی  داوره،  نامییه  موافقت   در  مقرر  درایط  و  قانونی

 سییمت  قبول با  مان هم باید داور» داردمی بهان همه  مادم ب بند به موجب  چنه هم و «.نبادد

 مرکییز دبهرخانییه  بییه  و  امضییا  خییود  اساق ل  و  طرفیبی  تأیهد  بر  مبنی  مکاوب  اهاع مهه  داوره،

 اسییاق ل اسییت  ممک  که را احوالی و اوضاع واقعهت  هرگونه است   مک د  و  کند  تس هم  داوره

  همییان آیییه   بند طبق و  «.نماید  ذکر  م کور  اع مهه  در  سا د،  مواجه  تردید  با  طرفه   نزد  را  او

 واقعهت   هرگونه  است   مک د  داور  نهز،  داوره  دروع  ا   پ »  فوق ال کر مقرر گردیدم است نامه  

 
1  - In confirming or appointing arbitrators, the Court shall consider the prospective 

arbitrator’s  nationality, residence and other relationships with  the countries of 

which the parties or the other  arbitrators are nationals and the prospective  

arbitrator’s availability and ability to conduct the  arbitration in accordance with the 

Rules. The same  shall apply where the Secretary General confirms  arbitrators 

pursuant to Article 13(2)  
2  - A challenge of an arbitrator, whether for an alleged  lack of impartiality or 

independence, or otherwise,  shall be made by the submission to the Secretariat of  a 

written statement specifying the facts and circumstances on which the challenge is 

based. 
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 طرفیییبی در تردییید موجب  و دود می حادث داوره جریان در احهاناب که  را  احوالی  و  اوضاع  یا

 «.نماید اع م طرفه  و  مرکز  دبهرخانه به  کابی بصورت  و فوراب  گردد می او اساق ل و

اینکه ههات داوران که قب  نهز بدان ادارم دد همگی مناسب و در واقع اناخاب ددم با توجه به  

ا  سوه طرف کارفرما می بادند و با عنایت به اینکه به واقع فی مییابه  اییی  ههییات و دییخص 

کارفرما یک نوع راب ه قرارداده م  جم ه قرارداد کار وجود دارد در ای  صورت همییان گونییه 

بند نهز بدان ادارم دد به عنییوان یکییی ا  مصییادیق عهنییی دارا بییودن راب ییه که در اباداه همه  

دغ ی می بادد بر ای  اساس ان ام داوره با ای  اصل مس م و مهم ا  رسهدگی عاد نییه کییام  

 در تناقض و تعارض است.

 اصل بی طرفی داور -ب

رایش و بی طرفی در ع م حقوق به معناه ای  اسییت کییه دییخص بییه سییمت و جهاییی گیی       

تمای ی ندارد و در واقع بی غرض بودن و عدم جانبداره نسبت به یکییی ا  طییرفه  معنییا دییدم 

  ادارم به اصل بی ICC) الم  ی به   با رگانی  اتاق  داوره  قواعد  ا    142   . بر اساس مادم1است 

 طرفی داور و رعایت آن ددم است 

دعاوه ا  طریق ههات داوران می توان بییه به عنوان یکی ا  مصادیق مهم در خصوص رسهدگی  

ادارم نمییود کییه بییه موجییب   1356ا  قانون پارم ایی ا  قوانه  دادگساره مصوب سال    10مادم  

 ا   قبییل  مدنی کییه  دادرسی  آیه   675  مادم  در  مندر   موارد  اساثناه  به  حقوقی  دعوه  هر  در»آن:

 بییه بهشییار یییا پن  سال  آن  به  هدگیرس  قانون  ای اجراه  تاریخ  تا  و  ددم  اقامه  قانون  ای   تصویب 

 ظییرف  اصیی ی  بادد خواهییان  م رح  پژوهش  یا  نخساه   مرح ه  در  که  ای   ا   اعم  ان امهدم  طول

 ا  را دعییوه و فصییل حل بادد  نشدم  اع م  دادرسی  خام  که  صورتی  در  تواندمیسال    دو  مدت

 در دادگییام ریییه  ودییود میتس هم  دادگام به  درخواست   ای .  کند  درخواست   کاباب  داوره  طریق

 رو  دم ظرف گام هر.دهددعوه می دیگر طرف به را آن  اب غ  دساور  فوق  درایط  احرا   صورت

 را  سرداور  و  خود  اخاصاصی  یا داوران  و  ال رفه مرضیطرفه  داور    م کور  درخواست   اب غ  ا 

 .«کند....می  صادر ددم معرفی داوره داوران به را  دعوه  ارجاع قرار  دادگام  کنند معرفی

ادارم نمود کییه بییه   20ا  جم ه مواد قانونی دیگر می توان به قانون پهش فرو  ساخامان مادم   

 قییرارداد میییاد  اجییراء  و  تیسییهر  تعبهییر،  ا   نادییی  اخا فییات  ک هه»موجب آن مقرر گردیدم است:

 سییوه  ا   داور  یییک  و  خریییدار  سییوه  ا   داور  یییک  ا   ماشکل  داوران  ههأت  توسط  فرو پهش

 
 . 399واحد، ،معبودی نیشابوری،همان،ص - 1

2 - A challenge of an arbitrator, whether for an alleged  lack of impartiality or 

independence, or otherwise,  shall be made by the submission to the Secretariat of  a 

written statement specifying the facts and circumstances on which the challenge is 

based. 
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 با  داور  یک  ال رفه مرضی  داور  بر  توافق  عدم  صورت  در  و  ال رفه مرضی  داور  یک  و  فرودندم

 ا   تواننییدمی  داوران  نهییا   درصییورت.پ یردمی  ان ام  مربوطه  دهرساان  دادگساره  رئه   معرفی

 و  مسییک   و ارت  توسییط  مییادم  ای   اجرائی  نامهآئه .  نماید  اسایادم  محل  رسمی  کاردناسان  نظر

 ای   موضوع  داوره.  رسهد  خواهد  و یران  ههأت  تأیهد  به  و  تههه  دادگساره  و ارت  و  دهرسا ه

به موجب اییی  مییادم .«بود خواهد انق ب  و  عمومی  دادگاههاه  دادرسی  آئه   مقررات  تابع  قانون

که در واقع ادارم به ترکهب ههات داوره و نحوم اناخاب آن می نماید که بییر اسییاس آن داوره 

ههات سه نیرم ماشکل ا  داوران معرفی ددم هر یک ا  طرفه  نمودم و پ  ا  اناخییاب هییر به  

یک ا  داوران نسبت به معرفی داور سوم که همان داور مرضی ال رفه  است نهز ادییارم نمییودم 

 نهز بدان ادارم ددم. 1قانون آیه  دادرسی مدنی 464است در واقع ای  سا و کار که در مادم 

قانون داوره ت اره بییه  الم  ییی نهییز بییه   11ا  مادم    1ی  موارد فوق به موجب بند  ع وم بر ا 

 بنییدهاه  مقررات  رعایت   و  توجه  با  توانندمی  اخا ف  طرفهاه  -  1»همه  نحو مقرر ددم است:

 کییه  مییادامی  توانییدنمی  ایرانییی  طییرف.  نماینیید  توافق  داور  تعهه   رو   مورد  در  مادم  ای   4  و  3

 به  آنرا  حل  اخا ف  برو   صورت  در  که  دود  م ازم  انحاء  ا   نحوه  به  است   نشدم  ای اد  اخا ف

 کییه  بادییند  تییابعهای  همان  داراه  یا ادخاص  دخصآن  که  نماید  مرجوع  نیر  چند  یا  یک  داوره

 .«دارند وه اطراف یا طرف

موجب به حده حائر اهمهت است که به   داوران  اناخاب  در ارتبا  با  طرفه  منا عه  حق  اهمهت 

کییه بییه   1958نهویییورک    خییارجی  داوره  احکام  اجراه  و  دناسایی  کنوانسهون  5بند ت ا  مادم  

 احکییام  اجییراه  و  دناسییائی  کنوانسییهون  بییه  ایران  اس می  جمهوره  دولت   الحاق  موجب قانون

کشییورمان نهییز بییه اییی  کنوانسییهون 1380مصوب سال    نهویورک   در  ددم  تنظهم  خارجی  داوره

 و دناسییایی خصوص موارده که که ممک  است من ر بییه رد درخواسییت م حق ددم است در  

 تشییرییات  یییا  داوره  مرجییع  تشییکهل  نحییوم  »به  الم  ی دود مقرر مهدارد:  داوره  آراه  اجراه

 آن ا  در  داوره  که  کشوره  قوانه   با  توافقی  چنه   غهاب  در  نبودم  طرفه   توافق  با  من بق  داوره

 توافییق  مهییم  کنوانسییهون  بهار،در نظییر مقییررات اییی   عبارتبه    «است...  نبودم  م ابق  ددم  ان ام

 قرار توجه مورد مقر داوره قانون ا  فراتر آن  اناصاب  تشرییات  یا  داور   مهنه اناخاب  در  طرفه 

 دادم است.

ا  سویی دیگر به موجب قانون نمونه داوره ت اره به  الم  ی آنسییهارال کییه در واقییع الگییوه 

قوانه  داخ ی کشورها در حه ه داوره ت اره می بادد در مادم بییه موجییب اساسی بسهاره ا   

 
نتوانند  و   باشد  نشده  نمعی  داور   تعداد  داوری،  قرارداد  در  که  درصورتی   »  -464  ماده  -  1  تعیین  در  طرفین 

  داور   عنوانبه   نفر  یک  و   معرفی   داور اختصاصی   نفر  یکباید    طرفین  از  کنند،هریک  توافق  داوران  یا  داور

 .«نمایند تعیین اتفاقبه  سوم
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در صورتی که اعضاه ههات داوران به صورت سییه »مقرر گردیدم است: 111ا  مادم   3بند)الد   

نیرم بادد هر یک ا  طییرفه  داور خییود  را اناخییاب و دو داور اناخییابی طییرفه  داور سییوم را 

 .«اناخاب می نمایند....

به موجب   1999س مواد مرتبط با امر داوره در کااب نقرم ایی فهدیدک در ویرایش سال  بر اسا

به  بحث اناخاب داور ادارم ددم است و به موجییب آن سییا و کییار و    20-6بند الد ا   مادم   

.در ویییرایش 2مقررات داوره اتاق با رگانی به  الم  ی بر نحوم رسهدگی حکمیرمییا مییی بادیید

همه  کااب نهز به نحو کام  مشابهی و عهنا همه  نص مییورد تکییرار واقییع مه ده    2017سال  

قواعد داوره اتییاق با رگییانی بییه  الم  ییی  12ا  مادم  4ددم است ا  سویی دیگر بر اساس بند 

که داوره فهدیک نهز می بایسای بر اسییاس آن صییورت   20213  م ا جرا ا  تاریخ اول ژانویه  

ن سه نیرم ادارم به اناخاب هییر یییک ا  دو داور توسییط طییرفه  مییی گهرد در  مهنه ههات داورا

نماید و اناخاب داور سوم توسط داور طرفه  یییا در صییورت عییدم توافییق اناخییاب داور قالییث 

توسط دیوان داوره ددم است و در واقع در ههچ حالای اناصاب سه داور را به احیید ا  طییرفه  

 واگ ار ننمودم است .  

دارم به قوانه  و مقررات مهمی کییه در حییو م داوره اعییم ا  داخ ییی یییا بر ای  اساس حسب ا

خارجی ادارم به حق اناخاب اعضاه ههات داوران دارد با ای  وصد به موجب درایط عمومی 

و یران صرفا سه دییخص   ههأت  1393/ 2/ 16  مورخ  هی 50488ت/ 15780  پهمان و مصوبه دمارم

اه ههات داوره اناخاب می دوند ل ا با توجه به به اناخاب مساقهم ههات و یران به عنوان اعض

ای  امر ههات داوران و افراده که قرار است نسبت به ماههت یک منا عییه اقییدام بییه رسییهدگی 

نمایند تماما توسط احد ا  طرفه  که در واقع همان کارفرماست اناخاب می دوند و ای  امر در 

 دارد. واقع دبهات بسهار  یاده را در ای  خصوص به دنبال

به عبارت بهار وجود منافع دخصی یا اناصاب ا  سوه طرفی که خود ذیحق می بادد با اصول 

و مبانی اساسی دادرسی عادله و منصیانه کام  در تعارض است ل ا اناساب هر سه داور توسییط 

 
1  -«(a) in an arbitration with three arbitrators, each party shall appoint one 

arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint the third 

arbitrator»….. 
2  - (a) the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the 

International Chamber of Commerce, 
3  - Where The Dispute Is To Be Referred To Three Arbitrators, The Third Arbitrator, 

Who Will Act As President Of The Arbitral Tribunal, Shall Be Appointed By The 

Court,Unless The Parties Have Agreed Upon Another Procedure For Such 

Appointment,In Which Case The Nomination Will Be Subject To Confirmation 

Pursuant To Article 13. Should Such Procedure Not Result In A Nomination Within 

30 Days From The Confirmation Or Appointment Of The Co-Arbitrators Or Any 

Other Time Limit Agreed By The Parties Or Fixed By The Court, The Third 

Arbitrator Shall Be Appointed By The Court. 
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یکی ا  طرفه  موجبات ای اد دک و دبهه در راسااه رسهدگی مساقل و غهییر جانبدارانییه مییی 

 بادد.

 قضایی از منظر جامعه شناسی حقوق  عدیلت -5

 مفهوم جامعه شناسی -5-1

در تعرید جامعه بهان داداه اند که جامعه دناسی دانش بررسی و م العه ع می دقهق 

م العه ع می رفاار جمعییی در واقع در ای  دانش  1رفاار ا  منظر اجاماعی انسان است 

ن را مورد بررسییی دقهییق خییود آیا پدیدم هاه اجاماعی مرتبط با    ها  یا گروهی انسان

 . 2قرار می دهد

 مفهوم جامعه شناسی حقوقی -5-2

به موا ات گسار  روابط اجاماعی و و بالابع ای اد پهچهییدگی هییاه خییاص در اییی  

ضرورت بررسی برخی مشک ت جامعه ا  طریق ماخصصان در یا چند رداه با  مهنه  

لعات مهان رداه ایی گیاه دییدم همکاره می کنند که در واقع در تعرید م ایکدیگر  

 دناخت   براه  تخصصی  و  ع می  حو م  چند  یا  دو  ت ارب  و  رو   دانش،  ت یهق»است 

منظییور ا   بییر اییی  اسییاس  3«وجهی  چند  اجاماعی  معضل  یا  پهچهدم  مسئ ه  یک  حل  و

دانییش  یا آنچه که ا   ای   4اجاماعیه حقوق با رویکرده عم الجامعه دناسی حقوق  

که بر اساس آن   5ددم است   یادیک پدیدم اجاماعی    به عنوان  م العات مهان رداه ایی

به نحییوه ای  دانش با سایر عوامل و پدیدم هاه اجاماعی موجود راب ه تناتنگی دارد 

کییه     6یکی ا  نهادهاه اجاماعی ت قی کییردمباید  که برخی بر ای  باورند که حقوق را  

دلهل اص ی ای  موضوع   7وردم است آحای به لسانی حقوق ا  دل ع وم اجاماعی سربر

بر ای    .  8است که ع م حقوق تعهه  کنندم روابط اجاماعی است     رانظریه اساو بر ای   

 
 .13،مبانی رویکرد،اجتماعی به حقوق،انتشارات سمت،چاپ اول،ص  1387علیزاده،عبدالرضا،-  1
 .15-16صص  ،جامعه شناسان،چاپ اول،  1389ارجمند سایه پوش،اسحق،جامعه شناسی حقوق،  -  2
طاسکوه،علی،  -  3 رشته  1388خورسندی  میان  پژوهش  و  آموزش  در  شناختی  گونه  ای،فصلنامه  ،تنوع 

 . 58ص،4مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره اول، شماره   
روزبهانی،پیام،  -  4 مفهوم  1392شهابی،مهدی،احمدی  تضاد  یا  تعامل  بر  تاملی  حقوق  شناسی  ،جامعه 

تجربی از علم و بایدها و نبایدهای ارزشی، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  

 . 173ص، 2،شمارهوسی مشهدفرد
 . 65ص، 17،حقوق یک پدیده اجتماعی است،مجله حقوق امروز،شماره  1344صانعی،پرویز،-  5
 .30علیزاده،منبع پیشین،همان،ص    -  6
 . 251  ،کلیات حقوق نظریه عمومی،شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم، ص1384کاتوزیان،ناصر، -  7
ترجمه    -  8 برول،هانری،  میزان،چاپ  1399قاضی،ابوالفضل،لوی  سیاسی،نشر  شناسی  ،جامعه 

 . 37سیزدهم،ص
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برخییی قواعیید و و    1مهان حقوق و جامعه راب ییه معنییا داره دییکل مییی گهییرداساس  

 .ردهنهادعاه حقوقی ا  منظر دانش جامعه دناسی مورد تح هل و بررسی قرار می گ 

 وبری دستگاه قضایی از منظر ماکس تقسیم بند  -5-3

ماک  وبر به عنوان یکی ا  اندیشمندان بزرگ در حه ه جامعه دناسی ت قی می دود 

با عنایت بییه  .2به نحوه که وه را یکی ا  بنهانگ اران جامعه دناسی نوی  می دناسند

اهمهت اسایادم قضات ا  تعدیل قضایی در قراردادها و حسییب ارتبییاطی کییه دسییاگام 

اس معروف بییر نای  جامعه دبا اصول و مبانی قانونی مس ط بر آن دارند  هاه قضایی  

اساس دیدگام ا  منظر جامعه دناسی دساگام قضایی را بییه سییه دسییاه تقسییهم نمییودم 

 -3عییدالت قضییایی ت ربییی -2دادرس محییور  عییدالت قضییایی دادرسییانه)  -1  است 

در راسااه آدنایی بهار با هر یک ا  ای  تقسییهمات بییه   ،حال  3عدالت قضایی عق نی

 درح ذیل مورد بررسی مخاصر قرار می گرد:

 دادرسانه)دادرس محور( عدالت قضایی -5-3-1

در واقییع در  4اساوار است در ای  نوع ا  تقسهم بنده اجراه عدالت و دادرسی بر میاههم م هبی 

ای  فرآیند ا  وجود و رعایت قوانه  و مقررات در ای  رسهدگی خبره نهسییت آن گونییه کییه در 

در واقییع در اییی  دسییاه بنییده   لسان ماک  وبر رسهدگی توسط قاضی کییام  دلبخییواهی اسییت 

سییاوار و میاههم میی هبی ا  میاههمی م هبی و بر اساس آموخاه هاه دینیدادرس صرفا بر مبناه  

اتخاذ تصمهم می نماید ای  جامعه دناس مصداق اییی  بر همه  مبانی  در خصوص پروندم    5بودم

   .6نوع ا  دادرسی را در دادگام هاه دریعت اس می یاد می کند

 تجربیعدالت قضایی  -5-3-2

دادرسی بر اساس تیاسهر قضایی پهشه  و آرایییی کییه در گ دییاه توسییط قضییات ا  در ای  نظام 

در ای  تقسهم بنییده و رو  دییخص دادرس در   در واقع  7ی است دیگره صادر ددم است مبان

مقایسییه پرونییدم هییاه  پی اسانبا  و با بررسی کامل و همه جانبه ت زیه و تح هل پروندم ها و با

 
رویکر1384علیزاده،عبدالرضا،  -  1 پذیرش  های  اسالمی،،زمینه  حقوق  در  شناختی  جامعه  دانشکده  دی 

 .118، ص 68حقوق و علوم سیاسی،شماره  
 . 94علیزاده،مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق،منبع پیشین،همان، ص    -  2
 .105همان،ص  -  3
 .105همان،ص    -  4
اجتماعی1393عبدالرضا،علیزاده،  -  5 قضایی،-،تحلیل  رویه  از  معرفتی  و  خصوصی  مجله  حقوقی  حقوق 

 . 144صسال یازدهم،
 . 149ارجمند سیاهپوش،منبع پیشین،همان،ص    -  6
   .103،همان،ص  مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق،منبع پیشین  علیزاده،  -  7
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 مشابه و اساناا  حقهقت و به دور ا  اعمال نظرات دخصی و بر اساس موا ی  قانونی مشییخص 

 .1نسبت به رسهدگی اقدام مهکند

 عدالت قضایی عقالنی -5-3-3

قاضی با اسایادم ا  به کارگهره من ق و رو  هاه ع مییی دیگییر در در ای  نوع ا  نظام دادرسی 

در واقع در ای  رو  بر مبناه موا ی  و   2آوردن حکم موضوعات خاص است راسااه به دست  

 مخا یید  موضییوعات  صدر خصییو   ،اساد ل بر اساس مو ای  عق نیییاصول حقوقی و حسب  

ع م قاضی یا برخی ادله اقبات دعوا هم چون  اتخاذ تصمهم می نماید به عنوان مثال در خصوص  

 .جایی براه اعمال آن وجود ندارد  ام حقوقیای  نظ ک اهههچ  در  )ایزد داوره اوردالی

 شناسی به انواع دستگاه های قضاییجامعه  تعدیل قضایی از دیدگاه  امکان  -5-4

عق نهییت و با توجه به ویژگی هاه موجود در خصوص نظام حقوقی و عدالت قضایی مبانی بر  

حسب برخورد برخی ا  اصول و موا ی  حقوقی همچون اصل لزوم بییا برخییی دیگییر ا  مبییانی 

می توان بر اساس دیدگام جامعه دناسی نسبت به ع م حقوق را بدی  سان توجهه جامعه دناسی  

 عدالت دساه بنده سه گانه در باب دساگام قضایی حقهقت ای  است که در کرد که در خصوص  

  به واس ه فقدان مبنییاه قییانونی در  مهنییه تصییمهم گهییره هییا و محور دادرس)دادرسانه  قضایی

حسب اعمال نظرات دخصی بدون وجود مبناه مشخص ای  نوع ا  دساه بنده ههچ گییام نمییی 

 تواند وسه ه ایی در راسااه اعمال تعدیل قرارداد ا  نوع قضایی بادد.  

ر چند اساس ای  نظام بر اساس ت زیه و تح هییل ه  ت ربی  قضایی  عدالت ا  سویی در خصوص  

صورت می گهرد و در واقع دخص دادرس نسبت به تیسهر اقدام می نماید اما با ای  وصد ای  

تیاسهر ا  سوه قضات بر مبنا و اساس آرایی است که در گ داه توسط دادگام هاه دیگر صییادر 

آراء وجود ندارد و صییرفا تق هییده ا  ددم است به عبارتی نوآوره چندانی در ای  نظام دادرسی 

با توجه بییه اینکییه در اییی  تقسییهم   عق نی  قضایی  عدالت سابق ت قی می گردد .اما در خصوص  

بنده دخص دادرس با بکارگهره موا ی  و ابزارهاه مخا د حقوقی و با تح هل و دانش خییود 

دساه ایییی کییه توانییایی و اخاهییار تنها    ،اتخاذ تصمهم می نماید ل ا در به  ای  دساه تقسهم بنده

 عق نییی قضییایی عدالت ه  تعدیل قرارداد ا  نوع قضایی را به دخص قاضی اع اء می نماید هم

 است.  

 جامعه شناسی  عوامل رابطه متقابل حقوق و-6-1

 
 . 149  پیشین،همان،ص  سیاهپوش،منبع  ارجمند  -  1
 . 103  پیشین،همان،ص  حقوق،منبع  به   اجتماعی  رویکرد  مبانی  علیزاده،  -  2
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و در واقییع بهییانگر روابییط   کنندم روابط به  ادخاص است   مهظع م حقوق به عنوان دانشی که تن

بدی  میهییوم کییه در پییی تغههییر و  .مااقر ا  نهروهاه اجاماعی است به واقع خود  1اجاماعی است 

تحو ت در اجاماع و نظام اجاماعی هر کشوره موجبات ای اد تغههر در نظام حقوقی را نهز بییه 

برخی ا  عوامال اجاماعی که بهشاری  تاقهر را بر ع م حقوق دارند می توان به .2دنبال داداه است 

همان گونه که تغههر در نظام سهاسییی و تغهییر در   3عوامل اقاصاده،سهاسی و فرهنگی ادارم نمود

رژیم به نوبه خود در نظام حقوقی هر کشوره م  جم ه دساگام قضاء و حای قانونگ اره مییوقر 

است و حای در خصوص تغههر در فرهنگ هر جامعه م  جم ه فرهنییگ ح ییاب کییه موجبییات 

تغههرات اقاصاده نهز بییه نوبییه   وقوع برخیای اد الزامایت را ا  منظر ع م حقوق به دنبال داداه  

در   خود بسهار حائز اهمهت است و آقاره را در ع م حقییوق برجییاه گ ادییاه اسییت. ا  سییویی

ا ای اد ددم در اجامییاع ا  منظییر سهاسییی یییا اقاصییاده و سییایر تای اد تحو ت و تغههر  هراساا

به ای اد تغههییرات  نظام حقوقی نهز باید باواند ضم  ت ابق با درایط جدید پاسخ مناسب   ،عوامل

را بر  ندگی اجامییاعی  تاقهر. یکی ا  تحو ت مهم در طی یک دهه گ داه که بهشاری  4را بدهد

درصد و تبعات   50ه تورم با ه  بت ر  است،  اقاصاده  ادخاص در جامعه گ اداه است تحو ت

 .تاقهر گ اداه است منیی نادی ا  آن بی دک  ندگی تمامی دهروندان را به انحاء مخا د تحت 

در بییاب آقییار اجامییاعی آن غهرقابییل انکییار و پهامدهاه منیی نادی ا  آن ای  تحو ت اقاصاده  

است اما در نق ه مقابل نهز ع م حقوق در خصوص هر یک ا  ای  آقییار و پهامییدهاه اجامییاعی 

ضییوع خییود ارایه می دهد که در واقع اییی  مو بوجود آمدم پاسخی در قالب قانون یا آراء قضایی  

   واکنش ع م حقوق به پدیدم هاه اجاماعی و تحو ت بوجود آمدم ا  ای  ناحهه می بادد.

 ش علم حقوق به پدیده های اجتماعیتعدیل قضایی از منظر واکن -6-2

اجاماعی بییدان ادییارم   هاههمان طور که در قسمت قب ی در  مهنه راب ه ع م حقوق و پدیدم  

دانش حقوق در قبال وقایع اجاماعی جامعه مسئول بودم و مییی بایسییای واکیینش مناسییبی   دد

ن کشییور آقار اقاصاده هر جامعه و م ای بی دک در نظام حقوقی آساخاار و    بدان ابرا  نماید.

ست و با تاب ای  عوامل اقاصاده به انحاء مخا د در جامعییه نمایییان مییی نهز منعک  ددم ا

و معمو  اص حاتی که در ساخاار نظام حقوقی یییا قییوانه  و مقییررات رخ مییی دهیید   5گردد.

 
،ص  18  سیاسی،شماره  علوم  و  حقوق  حقوق و اجتماع،مجله حقوقی دانشکده،1354الماسی،نجاد علی،  -  1

1. 
 .189صمنبع پیشین،همان، ،شهابی  -  2
 . 90قاضی،ابوالفضل،همان،ص    ترجمه  برول،هانری،  لوی  -  3
 .189،ص  پیشین،همان  شهابی،منبع  -  4
 . 90قاضی،ابوالفضل،همان،ص    ترجمه  برول،هانری،  لوی  -  5
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واس ه تحت تاقهر قرار گرفا  ا  سایر دگرگونی هاه اجاماعی هم چون اقاصاد بوقوع پهوسییاه 

 .1است 

ا  جم ه تاقهرات عوامل اقاصاده بر ع م حقوق می توان به تصویب قییانون مسییئولهت مییدنی  

صنعای ددن کشور که همگییی بییه د یییل مخا یید میی    ادارم نمود به دلهل پهشرفت جامعه و

ع ت اصیی ی که  را به دبنال دادت  ای اد پدیدم مادهنهزمو    جم ه د یل اقاصاده بوقوع پهوست 

سنای به مدرنهاه بودم است به ع ت ای اد کارخانه و فعالهییت هییاه عظییهم گ ار جامعه  ای  امر

ای  عوامل به نوبه خییود موجبییات ای ییاد برخییی صنعای وسایل حمل و نقل جدید که تمامی  

همگی موجبییات تصییویب قییانونی بییا عنییوان  مسایل م  جم ه ورود خسارت و ضرر و  یان  

 ه عنوان مثال یکی ا  دسااوردهاه ای  قانونب  به دنبال دادت   1339مسئولهت مدنی را در سال  

 .2مسئولهت مدنی است   مبناهتعهه   امکان م البه ضرر و  یان معنوه و همچنه 

بییا وصیید عییدم   EPCی در باب تعدیل قضایی قراردادهییاهیکی ا  واکنش هاه مهم و اساس 

در واقع بر خ ف نص صریح قانون در باب اع اء م و  قانونی ا  نوع تعدیل به دادرسان است  

کشورهایی همچون فرانسه که به صراحت م و  قانونی در راسااه تعدیل بییه دادگییام دادم دییدم 

است در نظام حقوقی ما ای  نص وجود ندارد. با ای  وصد همییان گونییه کییه در بییاب تعییدیل 

مخا یید حقییوقی و  مییوا ی و بییر اسییاس  ها برخی آراء دادگام  سقضایی بدان ادارم دد بر اسا

 ی دادگام ها راسا دست به تعدیل قضایی بردم اند.فقه

ماقابل به  ع م حقییوق و جامعییه ت قییی نمییود دادگام را می توان در واقع همان تاقهر   واکنشای   

اقاصاده و با توجه به ردد بسهار سریع قهمییت هییا   ا  باب  چرا که در بحث تغههرات و تحو ت

به ددت مااقر ا  ای  امر می گردند و در واقع کیه ترا وه عدالت بییه عقود مدت دار    ،در جامعه

طرف یکی ا  طرفه  قرارداد سنگهنی می کند . در قبال ای  تحول دادگام نهز بهکار ننشسییاه و بییا 

ا م ددا برقرار ساخاند ل ا اییی  امییر مییی توانیید عدالت معاوضی ر  ،اساد ل هاه خاص به خود

در خصوص واکیینش ع ییم حقییوق بییه تحییو ت اقاصییاده در جامعییه یکی ا  نکات بسهار مهم  

ا  قییانون  156قوم قضایهه به موجب اصییل  به عنوان یکی ا  اجزاءدادگام ها  بادد.به عبارت بهار  

ه اجامییاعی در  مهنییه ای ییاد قسییط ل ا در پی ای  نداعهدم دار اجراه عدالت می بادند  3اساسی

 اقاصاده در قراردادهاه پهمانکاره دست به تعدیل قرارداد ا  نوع قضایی می  نند.

 
 .216ص    ،منبه پیشین،همان،علیزاده  -  1
عباس،حیاتی،  -  2   ایران،   کنونی  موضوعه  حقوق  در   مدنی  مسئولیت  قانون  نقد  و  بررسی  ،1398علی 

 . 216،ص12  نوزدهم،شماره  سال  انسانی  علوم  های  برنامه  و  متون  انتقادی  پژوهشنامه
  به  بخشند  تحقق  مسئول  و  اجتماعی  و  فردی  حقوق  پشتیبان  که  مستقل   است  ایقوه  قضاییه  قوه»  -  3

 .«..:است   زیر  وظایف  دارعهده   و  عدالت
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 نتیجه گیری

 طییی در اقاصییاده هاه تحریم ا  نادی اقاصاده احوال و  اوضاع  و  درایط  به  توجه  با -1

 بسییهار قراردادهاه ا   یکی  اقاصاده  تعادل  خوردن  هم  بر   موجب   که  گ داه  دهه  یک

ای  تحییول عیی و.م بییر .اسییت   آدییکار  و  عهان  کام   است   صنعت   حو م  حه ه  در  مهم

تاقهراتی که در جامعه گ اداه است ع م حقوق را به عنییوان پدیییدم اجامییاعی تحییت 

الشعاع خود قرار دادم است چرا که در باب عقود معییوض و مییالی بییه واسیی ه جنبییه 

 و احوال و درایط جامعه خود می بادد.  اقاصاده که دارد مااقر ا  اوضاع

ا  نوع قضایی یا اصو  بحث تعدیل قرارداد نهاده اسییت کییه بییه   تعدیل قراردادابزار   -2

وجوده آن در راسااه ای اد و تییوا ن قییرارداده و اقاصییاده   ءه و منشایموجب ف س

دانش حقوق در راسااه ای اد عدالت معاوضییی ابییزاره تحییت   عقود است به عبارتی

خاصاا تعدیل قضایی به عنوان راهکاره   ،ن تعدیل در دست دارد و در سه حالت عنوا

 ابییزاره بییه عنییوان  تعدیل  ا   اسایادم  در راسااه اعادم برابره و  دودن نابرابره است.

 .ت قی می دود اقاصاده تعادل م دد  اعادم براه قدرتمند

قراردادهاه مهم صنعای و با توجه به به عنوان یکی ا    EPCدر خصوص قرارداد     -3

و پروژم   اینکه در بخش هاه مخا د صنایع کشور اسایادم هاه  یاده ا  آن می دود

در واقع نقش پرررنگی را در به اجراء می رسد  هاه عظهم و مهم کشور ا  ای  طریق 

بییه مسایل اقاصاده کشور اییاء می نماید. ل ا در صورت تحو ت اقاصاده در جامعه 

دلهل ارتباطی که پدیدم هاه اجاماعی هم چون اقاصاد به ع ییم حقییوق دارد بییه طییور 

 ق ع به واس ه ا  به  رفا  توا ن قرارداده ای  تاقهر کام  آدکار است.

بی تیییاوت   اقاصادهمخا د اجاماعی  دادگام ها در برابر تحو ت  ع م حقوق خاصاا   -4

خییود را بییه نیییع اییی    دیییدگامهییز  نبودم اند و در برابر تحو ت فرهنگی در گ دییاه ن

ن بییر قراردادهییاه آدر خصوص تحییو ت اقاصییاده و آقییار  تحو ت تغههر دادم اند.  

بی پاسخ ننشساه اند و حای با وجود اییی  نکاییه کییه در قییوانه  و   EPCپهمانکاره 

منشاء قانونی در ای  راساا وجود ندارد ولی بییر مبییانی مخا یید مقررات ما ههچ گونه  

ای اد توا ن اقاصییاده و نهییل م ییدد بییه عییدالت حقوقی دخص دادرس در راسااه  

نش همان دلهل اقبات معاوضی حکم به تعدیل قضایی قرارداد دادم اند در واقع ای  واک 

 کنندم راب ه ماقابل به  جامعه دناسی و حقوق است.

هر چند تعدیل قرارداد ا  نوع قضایی صرفا بر مبناه اباکار برخی دادگام دکل گرفاییه  -5

 تضمه  کنندم عییدالت   قبولی ا  سوه قضات می توانداست و تا حدوده در صورت  

و نظییر بییه ات بسهار مهییم اقاصییاده  ولی با عنایت به تغههر   بادددر قرارداد    معاوضی

اینکه ای  نظریه توسط اکثریت قضات مورد پ یر  قرار نگرفاه اسییت ولییی بییا اییی  

نهاده مساحکم تر که بدان وسه ه برابره قرارداده ا  بعد مییالی را وصد جاه خالی  
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بییه حکییم قییانون   تضمه  کند احساس می دود در واقع اخاهار تعدیل قرارداد قضایی

در نظام حقوقی ما وجود دارد و مقن  می بایسییای الی است که همچنان همان جاه خ

 با پهش بهنی درست ای  خ ء را مرتیع سا د.
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