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قراردادهای نفت و گاز با توجه به گســتره ی موضوعــات مورد بحث در آنها 
بــه ابعاد گوناگونی می پردازنــد که از جمله آن، تعییــن وضعیت حل وفصل 
اختالفات می باشــد. بــروز اختالفات در پروژه های متعــدد نفت و گاز باعث 
تحمیــل هزینه های گوناگــون به طرفین قرارداد می شــود. پس الزم به نظر 
می رســد که توجه ویــژه ای به نحوه ی حل وفصل اختالفات شــود و در متن 
قراردادها به ارائــه ی راه حل و راهکارهایی پرداخته شــود که منافع طرفین 
قــرارداد را تامین کنــد، به طوری که طرفین قرارداد بــه انجام آن راه حل یا 

راهکار تن دهند. 
در روش ســنتی حل وفصل اختالفات، مراجعه به دادگاه ملی کشور میزبان یا 
همان کشور صاحب نفت لحاظ شده بود اما رفته رفته با گذشت زمان و تغییر 
موقعیت ها این روش تغییر و به عبارتی بهتر تعدیل شد. چون در یک برهه ای 
در کشــورهای میزبان نیاز به جذب سرمایه گذار خارجی برای رونق اقتصادی 
احســاس می شد. لذا کشورهای یاد شده ســعی کردند تا با تغییر در شرایط 
قراردادی و مطلوب کردن شــرایط الزم، زمینه ای برای جذب سرمایه گذاری 

خارجی پیش بینی کرده و تدارک ببینند و تسهیالتی برای آنها در نظر بگیرند. 
از جمله تسهیالت گفته شده، اطمینانی بود که به طرف سرمایه گذار خارجی 
داده می شــد که در صورت ایجاد اختالفات قراردادی، مراتب نزد یک مرجع 
بی طرف حل وفصل شــود. با گذشت زمان روش های جدیدی برای حل وفصل 
اختالفــات ابداع و راهکار های مختلفی ارائه شــد که از جمله آنها، روش های 
 Alternative Dispute Resolution( جایگزین حل وفصل اختالفات یا همان
ADR) است که مورد استقبال زیادی هم قرار گرفت. دلیل استقبال از روش 

یاد شــده در مقایســه با روش های حقوقی و مراجعه به دادگاه این است که 
از مزایای قابل توجهی از جمله کم هزینه بودن، ســریع تر بودن رســیدگی و 
عادالنه بودن برخوردار است. در ســال های اخیر یکی از روش های جایگزین 
حــل اختالف به صورت قضایی که مورد اســتقبال هم قرار گرفت هیات  های 
حل وفصل اختالف بوده اســت که ســازمان فیدیک )فدراســیون بین المللی 
مهندســان مشــاور( برای اولین بــار در قراردادهای1999)کتاب زرد، قرمز، 
نقره ای( خود "کمیته های حل وفصــل اختالفات" راپیش بینی کرد که عالوه 

  فائزه نجفی، کارشناســی ارشد حقوق نفت و گاز  منصور احمدنژاد*،  مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای وزارت نفت  

توجــه به روش های عادالنــه ی حل وفصل اختالفات بین شــرکت های نفتی با شــرکت های پیمانکار یکی از 
موضوعات اساسی و قابل توجه در قراردادهای نفتی است. علی رغم وجود روش های قضایی و داوری در ساختار 
حقوقی ایران، وزارت نفت با ابالغ دســتورالعمل حل اختالف قراردادی به عنوان یک روش جایگزین حل وفصل 
اختالفات، با هدف اجتناب از طوالنی شدن مدت اختالفات و جلوگیری از توقف عملیات نفتی، صالحیت هیات 
حل اختالف قراردادی را مورد شناسایی قرار داده و طرفین قراردادی را ملزم به ارجاع اختالفات خود به هیات 
مورد اشــاره کرده است. با بررســی صالحیت ها و اختیارات هیات یاد شده و با توجه به تصمیمات آن می توان 
گفت صرف نظر از شــباهت های موجود در گســتره ی صالحیت و آیین رسیدگی، ماهیت حقوقی آن به ویژه از 
حیث ضمانت اجرا و آثار تصمیمات، متفاوت از مراجع شــبه قضایی و نیز محاکم داوری است. اعتبار تصمیمات 
هیات، آثار و ضمانت اجرای آن و شرایط اجرای تصمیمات از سوی هر یک از طرفین قرارداد، نحوه ی اعتراض 
به تصمیم و طریقه ی اجرای آن دارای ابعاد حقوقی گســترده ای اســت. تحلیل ابعاد حقوقی تصمیمات هیات، 
مســتلزم بررسی فرآیند رســیدگی در هیات مورد اشاره می باشــد. علی رغم توجه شرکت های مختلف نفتی و 

پیمانکاران به رویکرد هیات حل اختالف، برخی ایرادات حقوقی نسبت به عملکرد آن وارد شده است. 
نوشتار حاضر با لحاظ موارد یاد شده به بررسی ماهیت و صالحیت هیات های حل اختالف می پردازد. همچنین 

اعتبار، ضمانت اجرا و آثار حقوقی تصمیمات هیات های مورد اشاره را مورد ارزیابی قرار می دهد.
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مباحث ویژه

بر رســیدگی عادالنه، اولویت خود را بــر جلوگیری از ایجاد اختالف با حضور 
مستمر در فرآیند پروژه قرار داده اند. در کشور ما نیز به تبعیت از این هیات ها، 
وزارت نفت به منظور حســن اجرای قراردادهای نفت و گاز و با هدف تسریع 
در رســیدگی به اختالفات قراردادی در حوزه هــای نفتی، راهکار حل وفصل 
اختالفــات در قالب هیات های حل اختالف قراردادی را در دســتور کار خود 
قرار داد و به منظور حل وفصل ســریع اختالفات قراردادی و با هدف کارآیی 
ارتقای عملکرد رســیدگی ها و جهت جذب ســرمایه گذاری و ایجاد اطمینان 
برای پیمانکاران، اقدام به تشــکیل این هیات ها و ابالغ ســه دستورالعمل با 
عنوان دستورالعمل حل اختالف قراردادي در سال های 1387،1390و1393 
کرده اســت. بدین منظور شــیوه نامه ی حل اختالف قراردادی به شــماره ی 
221-2-28/1 مــورخ 87/1/14، شــیوه نامه ی حــل اختالف قــراردادی به 
شــماره ی 457045- 28/1 مــورخ 1390/12/9، شــیوه نامه ی حل اختالف 
قراردادی به شماره ی 251146-28/1 مورخ 1391/6/15، دستورالعمل حل 
اختالف قراردادی به شــماره ی 260112 1/ 28 مــورخ 1393/6/5 و روش 
اجرایی شــیوه نامه ی حل اختــالف قراردادی به شــماره ی 28/1-260112 
مورخ 1393/6/5 از ســوی وزارت نفت ابالغ شــد. حال باید دید نهاد هیات 
حل اختالف قراردادی از چه ماهیتی برخوردار اســت؟ در این مقاله ســعی 
شده اســت که با بررسی های تطبیقی با نهادهای مشــابه حل وفصل، به این 
ســوال پاسخ داده شود که ماهیت نهاد هیات حل اختالف قراردادی در قالب 
کدام یک از این نهادها قابل توجیه اســت و یا دارای ماهیتی مستقل از دیگر 
نهادهای حل وفصل اختالفات اســت. به طور کلی تاســیس نهاد هیات حل 
اختالف قراردادی وزارت نفت همچون تاســیس سایر نهادهای حقوقی مزایا 
و معایبــی دارد، از جمله مواردی که می توان به عنوان مزیت برای تشــکیل 
ایــن نهاد بیان کرد، حل وفصل اختالف توســط آن در زمان کمتر و با صرف 
هزینه ی کمتر نســبت به حل وفصل اختالف توســط مراجع قضایی اســت و 
تشــریفات رسیدگی به نسبت مراجع قضایی، بسیار اندک است. از طرفی حل 
اختالف در محیط دوستانه و با حفظ روابط حسنه میان طرفین قرارداد انجام 
می شــود و از آنجایی که وجود اختالف باعث توقف و تطویل پروژه می شود و 
این امر مطبوع طرفین نیست، پس وجود نهادی که بتواند با سرعت بیشتر و 
در عین حال با بررسی تخصصی و دقیق موضوع و با صرف هزینه ی کمتر، به 
یک راه حل نهایی که مورد توافق طرفین اختالف اســت دست پیدا کند، الزم 

و ضروری به نظر می رسد.
از ســوی دیگر، وجود این نهاد برای هر دو طــرف )کارفرما و پیمانکار( مفید 
است چراکه پیمانکار ترجیح می دهد برای حفظ روابط تجاری و قرار نگرفتن 
در لیســت سیاه و از سوی دیگر کارفرما برای صرفه جویی در هزینه ها و عدم 
توقف و تطویل پروژه ها، از این نهاد به عنوان مرجع حل اختالف استفاده  کند.

1- معرفی هیات حل اختالف قراردادی وزارت نفت
هیات هــای حل اختالف قراردادی در وزارت نفت و شــرکت های چهارگانه ی 
اصلی آن طی ده ســال گذشــته ظهور یافته اند و تاکنون فراز و نشــیب های 
متعــدی را طی کرده انــد. طبق آخرین دســتورالعمل حــل اختالف، برای 
رســیدگی بــه اختالف هایی که در حیــن اجرای یک قــرارداد بین طرفین 
به وجــود می آید و طرفیــن با انجام مذاکــرات و تبادل نظــر نمی توانند به 
حل وفصل اختالف قراردادی برســند تشکیل می شود. دستورالعمل شماره ی 
260112 28/1 مورخ 1393/06/05 به استناد جزء6 بند )ب( ماده ی3 قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شــورای اسالمی 
به منظور نظارت بر حســن اجرای قراردادها و به عنوان سازوکاری برای حل 
اختالفات، با هدف پرهیز از طوالنی شــدن اختالفات و یا الینحل ماندن آنها 
و جلوگیری از توقف پروژه ها و ممانعت از ایجاد زمینه های بروز فســاد، جهت 
اجرا ابالغ می شود. طبق ماده ی1 این دستورالعمل در هر یک از شرکت های 
اصلی وزارت نفت یک هیات حل اختالف قراردادی تشــکیل خواهد شد. وفق 
ماده ی5 شــیوه نامه »هرگاه یک شــرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی 
صنعت نفت یا شــرکت تابعه ی آن، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با 
کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برســد، می تواند حل مشکل خود را از هیات 
حل اختالف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتبا از هیات حل اختالف 
تقاضای رســیدگی و تصمیم گیری کند«.]1[ اعضای هیات های حل اختالف 
که به اعتبار توانمندی ها و صالحیت حرفه ای آنها، متشــکل از: الف( یک نفر 
کارشناس حقوقی مســلط به امور حقوقی و قراردادها ب( یک نفر کارشناس 
مالی مسلط به امور مالی قراردادها ج( یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد 
فنی اســت که این افراد توسط مدیرعامل شرکت به هیات عالی حل اختالف 
معرفی شــده و در صورت تائید صالحیت حرفه ای ایشــان توسط این هیات، 
احکام ایشــان پس از تصویب هیات مدیره ی شرکت، از سوی مدیرعامل برای 

مدت دو سال صادر می شود.

2-  هیات عالی حل اختالف قراردادی وزارت نفت
 طبــق مــاده ی7، شــیوه نامه ی اخیرالتصویب هیات عالی حــل اختالف که 
جایگزین هیات عالی نظارت شــده است  متشــکل از پنج نفر به این ترتیب 

است: 
الف( معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیات

ب( نماینده ی معاون امور مهندسی وزیر
ج( ســه نفر مدیر و کارشناس برجســته در امور مالی، قراردادها و مدیریت 

پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند
هیات عالی حل اختالف در دو مورد نســبت به رســیدگی استینافی نسبت 
به تصمیمات هیات های بدوی حل اختالف اقدام می کند. نخســت، رسیدگی 
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به شــکایت های ذینفعان در موارد تخلف شــکلی هیات های اصلی از مقررات 
نحوه ی رســیدگی به اختالف ها و درخواســت ها و دوم، رسیدگی به شکایت 
ذینفعان در مواردی که هیات مدیره ی یک شــرکت اصلی، تصمیم هیات حل 

اختالف آن شرکت را تایید نمی کند.]2[
عالوه بر موارد باال، هیات عالی حــل اختالف صالحیت های دیگری نیز دارد 
که عبارتند از: نخســت، بررســی و تایید صالحیت حرفه ای افراد پیشنهادی 
بــرای عضویت در هیات های حل اختالف شــرکت های اصلی. دوم، ســلب 
صالحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیات های حل اختالف در صورت اثبات 
تخلف ایشان در انجام وظایف. سوم، تهیه و ابالغ روش های الزم برای نحوه ی 
رسیدگی به اختالف ها و شکایت ها و نظارت بر اجرای دقیق مقررات شیوه نامه 
و عملکرد هیات ها و چهارم، پیشنهاد نحوه ی پرداخت و جبران حق الزحمه ی 
اعضا و افراد موثــر در هیات های حل اختالف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت. 
بدین ترتیــب هیات عالی حل اختالف امکان رســیدگی ماهــوی به تصمیم 
صادره توســط هیات های بدوی را نخواهد داشــت مگر در فرضی که هیات 
مدیره ی شــرکت اصلی تصمیم هیات حل اختــالف را تایید نمی کند که در 
ایــن فرض نیز، در صورتی که پس از رســیدگی، هیــات عالی حل اختالف، 
تصمیم هیات مدیره ی شــرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را 
با استدالل کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس کند. به نظر 
می رسد مقرره ی شیوه نامه در مورد واگذاری تصمیم گیری در چنین مواردی 
به وزیر نفت محل ایراد اســت و تصمیم گیری خود هیات در این مورد صواب 
به نظر می رســد زیرا تصمیم هیات جمعی بــوده و معموال تصمیمات جمعی 
نتایج بهتری نســبت بــه تصمیمات فردی دارند. از ســوی دیگر، هیات حل 
اختالف متشکل از متخصصان مختلف در این زمینه است، در حالی که ممکن 

نیست وزیر نفت به تنهایی دربردارنده ی تمامی این تخصص ها باشد.

3- ماهیت هیات حل اختالف قراردادی وزارت نفت 
نهــاد هیات حل اختالف قراردادی اساســا یک روش دولتــی غیرقضایی در 
جهــت حل وفصل اختالفات فی مابین پیمانــکاران و کارفرمایان وزارت نفت 
یا شــرکت های تابعه اســت. جهت بررســی ماهیت نهاد هیات حل اختالف، 
بررســی های تطبیقی با نهادهای مشابه انجام شــده است که در ادامه به آن 

اشاره خواهد شد.

1-3- بررسی مقایسه ای هیات حل اختالف قراردادی وزارت نفت با روش های 
جایگزین حل وفصل  اختالف

 تعــداد رو به افزایــش اختالفات و حل همه ی آنهــا از طریق مراجع قضایی 
منجــر به باال رفتن حجــم پرونده های  محاکم و تراکم کار آنها می شــود و 
کندی دادرســی و طوالنی شــدن روند رســیدگی را به دنبال دارد. عالوه بر 

آن، پرهزینــه بودن روش های قضایی و رعایت تشــریفات رســمی آن را نیز 
می توان از دیگر محدودیت های اســتفاده از این روش ها دانست. لذا استفاده 
از روش هایــی مناســب جهت حل اختالف در محیطی دوســتانه و صمیمی 
توأم با تفاهم و توافق نهایی و مورد رضایت طرفین که با ســرعت بیشــتر و 
تشــریفات و هزینه های کمتری انجام می شود، می تواند بهترین راه اجتناب از 
معایب دادرسی های قضایی باشد. این روش ها معروف به روش های جایگزین 

حل وفصل اختالف هستند و در اصطالح ADR نام دارند. 
شــیوه های جایگزین حل وفصل اختالفــات ترجمــه ی تحت اللفظی عبارت

Alternative Dispute Resolution اســت. در حقیقت، عنوان عامی است 

که به روش های حل وفصل خصوصی اختالفات از سوی اشخاص اشاره دارد که 
طرفین یک اختالف به جای توســل به دادگاه های دادگستری برمی گزینند تا 
دعوای خود را به گونه ای که خود مناسب می دانند فیصله دهند.]3[ بنابراین 
می توان گفت روش های جایگزین حل وفصل اختالفات به روش هایی اشــاره 
دارد که طرفین یک اختالف بر اساس آن بتوانند بدون نیاز به دادگاه قضایی، 
به صورت آزادانه با انتخاب این شیوه ها به حل وفصل اختالفشان بپردازند و در 

نهایت با توافق و تراضی یکدیگر به نتیجه ی عادالنه ای دست یابند.
موسســات و ســازمان های مختلفی که موضوع فعالیت خــود را ADR قرار 
داده اند، تاســیس شده اند و قوانین داخلی کشــورها نیز به منظور تسهیل و 
اســتفاده ی بیشتر اشخاص از این شــیوه ها اصالح شده یا قوانین مناسبی در 
این زمینه وضع شده اســت. در سطح بین المللی نیز کنوانسیون ها و مقررات 
نمونه ای به منظور  یکسان سازی مقررات داخلی کشورها در زمینه ی ADR به 
تصویب رسیده است که جملگی اهمیت حل اختالفات را از طریق شیوه های 
جایگزین یا غیرقضایی حل وفصل اختالف آشــکار می ســازد. شیوه هایی که 
به عنوان روش هــای جایگزین حل وفصل اختالفات به کار می روند، بســیار 
متنوع هستند. از مجموع این روش ها می توان به مواردی مانند: میانجی  گری، 
ســازش، مذاکره، محاکمه ی کوتاه یا رسیدگی کوتاه، کمیته ی حل اختالف، 
ارزیابی بی طرفانه، شیوه ی احراز واقع، قضاوت خصوصی و شیوه های ترکیبی، 
داوری و... اشاره کرد. البته در رویه ی اتاق بازرگانی بین المللی شیوه ی داوری، 
مقررات و سازوکاری جداگانه داشته و شیوه های جایگزین جداگانه داشته که 
شامل داوری نمی شود.]4[ خصوصیت مشترک روش های جایگزین حل وفصل 
اختالفات، ماهیت غیرالزام آور آنها اســت. در واقع وجود عنصر "رضایت" در 
روش هــای جایگزین حل وفصل اختالفات برای رســیدن به نتیجه ی مقبول 
طرفین الزامی اســت. آزادی و اختیار طرفین برای حل اختالف با شیوه های 
غیرقضایی دلیل محکمی است تا لزوم وجود قصد صادقانه ی طرفین برای حل 
اختالف و اعتماد متقابل آنها مهم ترین شرط موفقیت و در عین حال مهم ترین 
نقص روش های جایگزین حل وفصل اختالف باشد. هرچند روش های جایگزین 
حل وفصل اختالف جنبه ی توصیه ای، غیرالزام آور و مشورتی دارند، اما اگر در 
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مباحث ویژه

نهایت طرفین به توافقاتی دســت یابند به این معناست که روش به کار رفته 
موثر واقع شــده و موفقیت خوبی به دســت آمده اســت.]5[ در مجموع سه 
مورد از ویژگی های مشترک روش های جایگزین حل وفصل اختالفات که نقش 
مهمی در تبیین ماهیت آن دارد عبارتند از: غیررسمی بودن، اعمال بی طرفی، 

مشارکت مستقیم و ارتباط بین طرف های اختالف.
هیــات حــل اختالف را از این لحاظ که روشــی به غیــر از روش مراجعه به 
دادگاه است، جزو شــیوه های جایگزین حل وفصل اختالف می توان پنداشت 
اما با این تفاوت که در ADR شخص ثالث منتخب طرفین اختالف است، به 
این معنا که طرفین شــخص مورد وثــوق و با صالحیت الزم علمی و اخالقی 
را انتخــاب می کنند تا دعوای آنها را فیصله دهد. این در حالی اســت که در 
هیات مورد اشــاره، طرفین اختالف هیچ نقشی در انتخاب شخص یا اشخاص 
رســیدگی کننده ندارند. طبق ماده ی2 شــیوه نامه ی حــل اختالف »اعضای 
هیات های حل اختالف، به اعتبار توانمندی ها و صالحیت های حرفه ای خود... 
توسط مدیرعامل شرکت به هیات عالی حل اختالف معرفی شده و در صورت 
تایید صالحیت حرفه ای ایشان توسط این هیات، احکام ایشان پس از تصویب 
هیات مدیره ی شرکت از سوی مدیرعامل برای مدت دو سال صادر می شود.«

در شــیوه های جایگزین حل وفصل اختالف روند دادرســی بســیار منعطف 
اســت و با توجه به اینکه ناشــی از توافق اولیه ی طرفین اســت، مقام ثالث 
بی طرف ضمن رعایت آن می تواند شــخصا یا با پیشــنهاد طرفین در مواقعی 
که رسیدگی با تنگنا مواجه می شود، زمینه ی توافق جدید طرفین را در مورد 
برخی مســائل مربوط به شکل رســیدگی پدید آورد. از طرفی شخص ثالث 
بی طــرف در تصمیم گیری  و ارائه ی نظریه ی خود می تواند تا حد مقدور اصل 
انصــاف را رعایت کند و در مواقعی که طرفین در توافق اولیه چنین اجازه ای 
صادر کرده باشــند حتی می تواند به جای استناد به قوانین موجد حق، تنها 
انصــاف و عدالت را مدنظر قــرار دهد. در حالی کــه در هیات حل اختالف 
روند بررســی و تصمیم گیری بر اساس روش اجرایی شیوه نامه ی حل اختالف 
617308 مورخ 1393/12/26 ابالغی وزیر نفت انجام می شــود. نکته ی قابل 
ذکر این است که در بعضی از روش های جایگزین حل وفصل اختالف از جمله 
سازش، میانجی گری، ارزیابی بی طرفانه نقش تسهیل کننده دارند و مداخله ی 
شخص ثالث مورد قبول که اختیاری برای صدور رأی ندارد، به طرفین درگیر 
برای اینکه به یک راه حل قابل قبول راجع به موضوعات مختلف دســت یابند 
کمک می کنند. حتی روش مذاکره به عنوان اولین روش ADR بدون دخالت 
شــخص ثالث انجام می شود. حال آنکه در هیات حل اختالف اعضای منتخب 

صالح به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم هستند.

2-3- بررسی مقایسه ای هیات حل اختالف قراردادی وزارت نفت با نهاد هیات 
حل اختالف اتاق بازرگانی بین المللی 

اتاق بازرگانی بین المللی  بزرگ ترین تشکل فعاالن اقتصادی غیردولتی است و 
بیش از 90 سال از تاسیس آن می گذرد. هدف اصلی اتاق بازرگانی بین المللی، 

ترویج تجارت و سرمایه گذاری و روان ســازی مراودات تجاری و اقتصادی در 
راستای تامین صلح و آرامش در سراسر جهان است. فعالیت های اتاق بازرگانی 
بین المللی در پاریس و کمیته های ملی آن در بیش از 90 کشــور، حول سه 
محور متمرکز اســت: اول؛ تهیه و تدوین مقــررات و عرف های تجاری، دوم؛ 
ارائه ی خط مشــی و سیاست گذاری برای مراودات بازرگانی بین المللی و سوم؛ 

خدمات حل وفصل دعاوی تجاری.]6[
حل وفصل اختالفات و دعاوی تجــاری در اتاق جایگاه خاصی دارد و باید آن 
را در شــمار ویژگی های اصلی اتاق بازرگانی بین المللی دانست. تنوع و تحول 
در روابــط و قراردادهای تجاری و اســتفاده از شــکل های جدید معامالت و 
قراردادها باعث شده که نوع و ماهیت اختالفات تجاری نیز تنوع و گستردگی 
بیشتری پیدا کند که حل وفصل آنها نیز مستلزم شیوه ها و روش های خاص و 
متنوع است. اتاق بازرگانی بین المللی از این مهم غافل نبوده است و متناسب 
بــا این تحوالت، روش های گوناگون حــل اختالفات تجاری را تدارک دیده و 
برای آنها قواعد الزم را تهیه و تدوین کرده اســت. روش هایی مانند ارجاع امر 
 ،ADR به کارشــناس، روش های جایگزین برای حل وفصل دعاوی موسوم به
هیات های حل اختــالف برای قراردادهای پیمانــکاری و امثال آنها از جمله 
شــیوه های جدید حل اختالفات تجاری اســت که اتاق بازرگانی بین المللی 
برای هر یک از آنها مقررات و قواعدی را تنظیم و منتشــر کرده اســت.]7[ 
مقررات اتاق بازرگانی شــامل مجموعه ای از مقــررات از مرحله ی انتصاب تا 
مرحله ی رســیدگی هیات حل اختالف است و مسائلی شامل انتصاب اعضای 
هیات، خدمات ارائه شــده، جبران خسارت و... را دربرمی گیرد. پس از انتشار 
این مقررات در سال 2004، قوانین و قواعد آن به طور گسترده در دنیا مورد 
استفاده قرار گرفت. ســرانجام بعد از 10 سال ویرایش جدیدی که مطابق با 

الزامات و قواعد به روز و جدید بود منتشر شد.
به عنوان یک موضوع مشــترک می توان به نحوه ی تشکیل و انتصاب اعضای 
هیات حل اختالف دو نهاد اشــاره کرد که در هیات حل اختالف اتاق، هیات 
حل اختالف از زمان آغاز قرارداد توســط طرفین تشــکیل می شود و اعضای 
هیات منتخب طرفین قرارداد هستند و با توجه به تشکیل هیات از آغاز پروژه، 
فعالیت هیات جنبه ی پیشــگیرانه دارد. در حالی که طبق ماده ی12 آخرین 
شــیوه نامه ی حل اختالف قراردادی وزارت نفت، »هر گاه در تفسیر یا اجرای 
مفاد قرارداد بین طرفین آن اختالف نظر پیش آید، اختالف بین طرفین، ابتدا 
از طریق مذاکره و تفاهم حل وفصل خواهد شــد و در صورت بی نتیجه ماندن، 
از طریــق هیات حل اختالف قراردادی حل وفصل خواهد شــد و در هریک از 
شرکت های اصلی )شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی گاز ایران/شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران/شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران( 
یک هیات حل اختالف قراردادی تشکیل خواهد شد.« بنابراین برخالف قواعد 
اتاق بازرگانی بین المللی، تشــکیل هیات یا هیات های حل اختالف قراردادی 
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از آغاز پروژه و قرارداد نیســت، بلکه بعد از ایجاد اختالف بین طرفین تشکیل 
می شود. 

نکته  ی قابل ذکر دیگر اینکه، در قواعد هیات حل اختالف اتاق بازرگانی ســه 
نوع هیات پیش بینی شده است. یکی از آنها "هیات بررسی اختالف" است که 
صرفا پیشــنهاداتی برای حل وفصل اختالف ارائه می کند و طرفین می توانند 
از آن تبعیت کنند اما ملزم به این کار نیســتند. یکی دیگر از هیات های اتاق 
بازرگانی، "هیات حل اختالف برای اتخاذ تصمیم" اســت. این هیات در مورد 
اختالف "تصمیم" صادر می کند که این تصمیم برای طرفین الزام آور اســت و 
طرفین باید بدون تاخیــر مفاد تصمیم را اجرا کنند ولو اینکه نارضایتی خود 
را نســبت به تصمیم اعالم کنند. در مواردی نیز هیات اتاق بازرگانی، "هیات 
حل اختالف مرکب"  اســت که می تواند در مورد موضوع اختالف "پیشنهاد" 
ارائه کند یا اتخاذ "تصمیم" کند. این مسئله بستگی به انتخاب طرفین در نوع 
هیات حل اختالف خواهد داشــت. در حالی که در هیات حل اختالف وزارت 
نفت وفق ماده ی5 شیوه نامه ی سال 1393، »هر گاه یک شرکت طرف قرارداد 
با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه ی آن، در اجرای یک قرارداد 
نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد، می تواند حل مشکل 
خود را از هیات حل اختالف شــرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتبا از 
هیات حل اختالف تقاضای رســیدگی و تصمیم گیری کند.« در شــیوه نامه 
صراحتا گفته شــده کــه هیات حل اختالف، مرجع تصمیم گیری اســت. در 
قواعــد هیات حل اختالف اتاق، دو نوع روش "کمک غیررســمی" و "ارجاع 
رســمی برای اتخاذ تصمیم" وجود دارد که در شیوه ی اول جهت جلوگیری 
از بروز اختالفات عمیق تر و ریشه ای، هیات با راهنمایی هایی در قالب مذاکره 

و ارائه ی راهکارهایی به طرفین قرارداد از بروز اختالف جلوگیری می کند.
طبق ماده ی7 قواعد هیات  های حل اختالف اتاق، همان طور که طرفین قرارداد 
اعضای هیات حل اختالف را انتخاب می کنند، خودشــان هم می توانند آنها را 
برکنار کنند. اما انتخاب اعضای هیات حل اختالف در ماده ی2 شــیوه نامه ی 
سال 1393 آمده اســت که اعضای هیات حل اختالف به اعتبار توانمندی ها 
و صالحیت های حرفه ای خود، به این ترتیب انتخاب و منصوب خواهند شد: 
»یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی قراردادها، یک نفر کارشناس 
مالی مســلط به امور مالی قراردادها و یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد 
فنی.« در ادامه ی ماده ی2 شــیوه نامه ی مورد اشــاره آمده است: »این افراد 
توســط مدیرعامل شــرکت به هیــات عالی حل اختالف معرفی شــده و در 
صورت تایید حرفه ای ایشــان توسط این هیات، احکام ایشان پس از تصویب 
هیات مدیره ی شرکت از سوی مدیرعامل برای مدت دو سال صادر می شود.« 

در واقع طرفین قرارداد نقشی در انتخاب اعضای هیات ندارند.
طبق ماده ی23 قواعد هیات حل اختالف اتاق، تصمیم هیات بررسی اختالف 
یا هیات اتخاذ تصمیم، توسط اتاق بازرگانی بین المللی)مرکز( بررسی می شود. 

در هــر حال مادام که "مرکز" تصمیم را تایید نکرده، توســط اعضای هیات، 
امضا و به طرفین ابالغ نخواهد شــد. اما در نهاد هیات حل اختالف قراردادی 
وزارت نفــت، ابالغ تصمیم به طرفین، منوط به بررســی مرجع دیگر نخواهد 
بــود. با توجه به ماده ی25 قواعد هیات حــل اختالف اتاق، هیات باید نهایت 
تالش خود را برای اتفاق آرا در تصمیم گیری بکند و اگر اتفاق آرا ممکن نشود، 
تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ می شود. به عبارت دیگر، اولویت با اتخاذ تصمیم به 
صورت اجماعی است. اما مطابق ماده ی11 شیوه نامه ی حل اختالف قراردادی 
ســال 1393 »جلسات هیات های حل اختالف با حضور تمامی اعضا رسمیت 

یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود...«

4- فرآیند رسیدگی هیات های حل اختالف قراردادی وزارت نفت
علی رغم تمــام تالش ها و تمهیداتــی که برای جلوگیــری از وقوع اختالف 
پیش بینی شده است، وقوع اختالف امري اجتناب ناپذیر است. هیات های حل 
اختالف قراردادی وزارت نفت براساس جزء6 بند )ب( ماده ی3 قانون وظایف 
و اختیــارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شــورای اســالمی و با 
توجه به بند6 ماده ی33 قانون اساســنامه ی شــرکت ملی نفت ایران مصوب 
1395/1/23 مکلف به رســیدگی به اختالف فیما بین شــرکت های اصلی یا 
فرعی )تابعه( وزارت نفت با طرف های  قرارداد )تامین کنندگان کاال، پیمانکاران 
و مهندسان مشاور( هستند. هیات های حل اختالف قراردادی در وزارت نفت 
و شــرکت های چهارگانه ی اصلي آن، طی 10 ســال گذشته ظهور یافته اند و 
تاکنون فرازونشــیب های متعددی را طی کرده اند. جریان رســیدگی تا ختم 
رســیدگی هم از مقاطعی تشکیل می شــود. طبق بند6 ماده ی5 شیوه نامه ی 
حل اختالف قراردادی 260112-28/1 مــورخ 1393/6/5 دعوت از طرفین 
اختالف برای حضور در جلســات هیات های حل اختالف و اســتماع نظرات 
ایشــان ضروری اســت، ولی تصمیم نهایی هیات بدون حضور دو طرف اتخاذ 
خواهد شد. جلسات هیات حل اختالف به طور منظم و با دعوت رئیس هیات، 
به تناســب میزان درخواســت های رسیدگی دریافت شــده، برگزار می شود. 
تعداد جلسات هیات باید به نحوی برنامه  ریزی شود که اعالم نظر در مورد هر 
درخواست رسیدگی، از تاریخ تکمیل مدارک بیشتر از 45 روز نشود. در موارد 
ویــژه ای که به دلیل تنوع اختالف و لزوم صرف وقت برای تکمیل اطالعات و 
یا ضرورت بررسی های کارشناســی نیاز به مدت بیشتری باشد، این مدت بر 
اساس گزارش توجیهی هیات و تایید هیات عالی برای یک دوره ی 45 روزه ی 
دیگر قابل تمدید است. طبق بند3 ماده ی9 روش اجرایی شیوه نامه ی مصوب 
1393، دبیرخانه 7 روز پیش از موعد جلسه، از کارفرما و طرف قرارداد مربوط 
برای حضور نمایندگان آنها در جلسه رسیدگی هیات، دعوت به عمل می آورد. 
ایرادی که به واضعان این دســتورالعمل می توان گرفت، ذکر این نکته اســت 
که نحوه ی دعوت از طرفین به صورت مشــخص، در شیوه نامه ی حل اختالف 
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مباحث ویژه

قراردادی پیش بینی نشده است. دبیرخانه ی هیات، در محل حوزه ی مدیرعامل 
شــرکت اصلی و تمام مکاتبات، از سوی دبیرخانه ی هیات و با امضای رئیس 
هیات انجام می شود. در جلسه ی رسیدگی، اظهارات طرفین مورد استماع قرار 
می گیرد. در صورتی که بتوان در خصوص موضوع اختالفی تصمیم گیری کرد، 
هیات مبادرت به صدور تصمیم می کند. در غیراین صورت با توجه به پیچیده 
بودن، موضوع اختالفی به تیم منتخب کارشناســی هیات ارجاع می شــود و 
پس از بررســی های انجام شده و با توجه به نظریه ی کارشناسی، در خصوص 

موضوع اختالفی تصمیم صادر می شود.

1-4- صالحیت و اختیارات هیات حل اختالف قراردادی وزارت نفت 
صالحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در 
رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند. 
از آنجــا که عالوه بر دادگاه هــا و محاکم قضایی اعم از دادگســتری، دیوان 
عدالت اداری، دادســراها و دادگاه های محاکم خاص نیروهای مسلح، دادسرا 
و دادگاه های انتظامی قضات و...، بر اســاس قانــون بعضی از مراجع ذیصالح 
از قبیــل هیات ها )تشــخیص و حل اختالف کار، حل اختــالف امور مالیاتی 
و رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان و...( وکمیســیون ها )کمیسیون های 
مختلف مربوط به شهرداری ها و...( شوراها )شوراهای حل اختالف، شوراهای 
تامین شهرســتان و اســتان(، نیز دارای صالحیت هایی هستند که عالوه بر 
رســیدگی و تصمیم گیری، حتی در حوزه ی صالحیت خود می توانند رأی نیز 
صادر کنند و آرای صادره ی آنها پس از طی تشــریفات قانونی قابلیت اجرایی 
خواهد داشــت.]8[  از همین جهت، وزارت نفت طی 4 دســتورالعمل صادره 
در فاصله ی ســال های 1387 تا سال 1393، بر حسب اختیارات قانونی ناشی 
از اصل 138 قانون اساســی و بند6 ماده ی33 قانون اساسنامه ی شرکت ملی 
نفت ایران مصوب 1395/02/27 مجلس شوراي اسالمي که وفق آن »بررسی 
و صدور مجوز قراردادهای شــرکت و رفع اختالفات مربوط به قراردادها« را از 
جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره ی شرکت ملی نفت ایران قلمداد می کند 
و نهایتا جزء6 بند )ب( ماده ی3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 
1391/12/19 مجلس  شــورای  اسالمی  که  اشــعار  می دارد: »اعمال  نظارت  و 
کنترل  عملکرد  شــرکت های تابعه  در  زمینه های  مالی، فنی، اداری،  حقوقی، 
بازرگانی پژوهشــی، قراردادها و ســایر امور« به عنوان سازوکاری برای حل 
اختالفات مورد اســتفاده قرار می گیرد که بدین ترتیب، فرآیند حل اختالفات 
قراردادی در قالب دستورالعمل، بر مبنای توافق طرفین قرارداد، مبنای قانونی 
به خود می گیرد. بر اساس مفاد این شیوه نامه های صادره، هیات حل اختالف، 
صالحیت رســیدگی به اختالف طرف های قرارداد با شــرکت اصلی ذیربط و 

شرکت های )فرعی( تابعه ی آن را دارد. 
در ماده ی5 روش اجرایی شیوه نامه ی حل اختالف، گستره ی صالحیت هیات 

در رسیدگی به نوع اختالفاتی که باید بررسی و حل وفصل شود، مشخص شده 
که وفق آن »اختالف هایی که در هیات های حل اختالف رسیدگی می شود، از 

نظر منشأ ایجاد آن به این شرح تفکیک می شود:
1- دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان

2- برداشت متفاوت دو طرف از اسناد و مدارک پیمان 
3- انجام ندادن تعهدات یا اقدام هر یک از دو طرف قرارداد

4- تغییرات و شــرایط به وجــود آمده خارج از قرارداد یــا اختیار دو طرف 
قرارداد.«

الزم به گفتن است که طبق بند3 ماده ی8 روش اجرایی شیوه نامه، قراردادهایی 
که کارفرما اقدام به فسخ کرده است قابل رسیدگی در هیات های حل اختالف 
نیســت و هیات، صالح به رســیدگی در این موارد نیســت. طبق بخشنامه ی 
وزیر وقت نفت به شــماره ی 91529-20/2 مورخ 1394/2/30»از زمانی که 
اختالف بین یک شرکت تابعه ی نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن، 
به هیات حل اختالف قراردادها ارجاع می شود، فسخ پیمان، برکناری پیمانکار 
و ضبط ضمانت نامه ی مربوط به آن پیمان جز با تشــخیص و تایید هیات حل 
اختــالف مربوطه مجاز نمی باشــد.« به عبارت دیگر، یکــی از مواردی که در 
صالحیت هیات حل اختالف قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص سه موضوع 
فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه در زمان ارجاع اختالف به 
هیات می باشد. در خصوص صالحیت هیات به رسیدگی به اختالفات طرفین 
قرارداد الزم به گفتن اســت که طرفین بر اســاس اصل آزادی مختار هستند 
تــا با توافق هم نوع روش حل وفصل اختالفــات خود را در رابطه ی قراردادی 
تعییــن کنند. در آن صورت، نهاد و مقام تعیین کننده  صالح به رســیدگی به 

موضوع اختالفی می باشد.

2-4- تصمیم هیات حل اختالف قراردادی وزارت نفت
مطابــق با ماده ی295 آیین دادرســی مدنی پس از اعالم ختم دادرســی در 
صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی کرده و به اصحاب دعوا اعالم 
می کند، در غیراین صورت حداکثر ظرف یک هفته انشــا و اعالم رأی می کند. 
ختم دادرسی مقطعی از دادرسی است که دادگاه تمامی رسیدگی ها و اقدامات 
خــود را انجام داده و برای صدور رأی قاطع آمادگی دارد. طبق بند4 ماده ی9 
روش اجرایی شیوه نامه ی حل اختالف قراردادی به شماره ی 28/1-260112 
مورخ 1393/6/5،  هیات پس از استماع توضیحات نمایندگان کارفرما و طرف 
قرارداد و بر حســب مورد، دریافت گزارش کارشناسی و اطالعات درخواستی، 
نســبت به موضوع اختالف تصمیم گیری می کند.]9[ بــرای اعالم نظر هیات 
حل اختالف کاربرگ شــماره 9 پیش بینی شده اســت که شامل: 1- موضوع 
2- مشــخصات پرونــده ی درخواســت 3- تصمیم هیات بــه تفکیک موارد 
درخواست با درج مســتندات تصمیم گیری 4- تایید اعضای هیات است و از 
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سوی دبیرخانه ی هیات به دو طرف قرارداد ابالغ می شود. 
با توجه به ماده ی4 شیوه نامه، درصورتی که اختالف تصمیم گیری شده از نوع 
اختالفی باشــد که راه حل آن در قرارداد وجود نداشته است یا تصمیم هیات، 
موجب افزایش بیش از 25درصد مبلغ قرارداد شــود، کارفرما موظف اســت 
پس از دریافت تصمیم هیات، طبق اساســنامه ی شــرکت مربوط، نسبت به 
دریافت مصوبه ی مورد نیاز از مراجع تعیین شــده در ماده ی4 شیوه نامه اقدام 
کرده و ســپس تصمیم هیات را اجرا کند. یکی از ایرادات اساســی که به این 
دستورالعمل اخیرالتصویب وارد است عدم تعیین مهلت برای گرفتن مجوزهای 
الزم از سوی کارفرماســت که با اهداف وضع این دستورالعمل که جلوگیری 
از اطاله ی دادرســی و تســریع در فرآیند حل وفصل اختالفات است، منافات 
دارد و بهتر اســت که مهلت زمانی مشخص شود. به موجب ابالغیه ی رئیس 
هیات عالی حل اختالف به شماره ی 266891 مورخ 1397/6/10 به رؤسای 
هیات بدوی حل اختالف چهار شــرکت اصلــی با موضوع ابالغ تصمیم هیات 
بــه طرفین اختالف، بر مبنای اصل بی طرفــی هیات، به عنوان یکی از اصول 
دادرسی عادالنه در رســیدگی به اختالفات فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران 
مربوط، ابالغ هم زمان تصمیم هیات ها پس از رســیدگی به اختالفات و انشای 
رأی و امضای اعضای هیات اختالف فاقد ایراد حقوقی متصور می باشد. لیکن 
شرکت کارفرما وفق ماده ی4 شــیوه نامه ی حل اختالف قبل از ابالغ تصمیم 
برای اجرا ضرورت دارد نسبت به کسب مجوزهای الزم از هیات مدیره ی خود 
اقــدام مقتضی را معمول کند و در صورتی که هیات مورد اشــاره از تصویب 
تصمیم هیات حل اختالف امتنــاع کند، طرف ذینفع می تواند اقدام مزبور را 
به هیات عالی حل اختالف منعکس کند. در ادامه متذکر می شــود تمهیدات 
پیش بینی شــده به منظور اجرای تصمیم، مانــع از ابالغ هم زمان تصمیم به 

کارفرما و پیمانکار نیست.

3-4- نحوه ی اعتراض به تصمیم هیات حل اختالف قراردادی
بازبینی مجدد آرای صادره از طریق شــکایت و اعتراض در راســتای تضمین 
اصول دادرســی چون تضمین حقوق دفاعی، بی طرفی و اســتقالل دادگاه در 
قوانین موضوعه ی ما مورد توجه قرار گرفته اســت. واضعان شیوه نامه ی حل 
اختالف به مســئله ی تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز توجه داشــته اند و در 
شیوه نامه های پیشین نیز به آن اشــاره کرده بودند، مثال در در دستورالعمل 
به شــماره ی 221-2-28/1 مورخ 87/1/14 آمده بود، در صورتی که پاســخ 
استعالم از مرجع صدور بخشــنامه یا تصمیم هیات حل اختالف مورد توافق 
طرفین پیمان قرار بگیرد، پاســخ اســتعالم یا تصمیم هیــات جهت اجرا به 
باالترین مقام همان شــرکت اعالم می شــود. در صورتــی که یکی از طرفین 
یا هر دو پاسخ اســتعالم یا تصمیم هیات را تبعیت نکنند، موضوع به )هیات 
عالی حل اختالف( ارجاع می شــود. همچنین در دســتورالعمل به شماره ی 

457045-28/1 مورخ 1390/12/9 به منظور نظارت بر حســن اجرای مفاد 
دســتورالعمل حل اختالف قراردادی و نیز اعمال کنترل های الزم بر نحوه ی 
رســیدگی به اختالفات ارجاعــی به هیات های حل اختــالف، مدیرکل امور 
حقوقی وزارت نفت به عنوان دبیــرکل هیات های حل اختالف بدوی و عالی 

می باشد که ابالغ تصمیمات و آرای هیات ها به عهده ی وی خواهد بود.
»در صورتی که تصمیم هیات حل اختالف مورد توافق طرفین پیمان/قرارداد 
قرار بگیرد، تصمیم مورد اشــاره توسط دبیرکل هیات های حل اختالف جهت 
اجــرا به کارفرما و پیمانکار ابالغ می شــود. زمانی که هر یــک از طرفین به 
تصمیــم هیات های بدوی معترض باشــند، می تواننــد حداکثر ظرف ده روز 
از تاریــخ ابالغ، اعتــراض خود را به دبیرکل تقدیم کننــد در غیراین صورت، 
تصمیم متخذه قطعی محســوب می شــود.« شــایان توجه اســت که مهلت 
زمانی برای درخواســت اعتراض مشــخص شده اســت اما در خصوص اینکه 
اعتراض به چه شــکلی باشد شفاهی یا کتبی بودن آن و اینکه از چه شرایطی 
برخوردار باشــد، گفته نشــده اســت و همچنین از واژه ی اعتراض به جای 
تجدیدنظرخواهی استفاده شده است. در دستورالعمل 251146-28/1 مورخ 
1391/6/15پیش بینی شــده است که به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد 
دســتورالعمل حل اختالف قراردادی و نیز اعمال کنترل های الزم بر نحوه ی 
رســیدگی به اختالفات ارجاعی به هیات های حل اختالف، هیاتی متشکل از 
معــاون وزیر در امور حقوقی و مجلــس وزارت نفت به عنوان نماینده ی وزیر 
و رئیس هیات عالی نظارت، مدیرکل بازرســی و رسیدگی به شکایات وزارت 
نفت و مدیرکل امور مجامــع وزارت نفت و مدیرکل امور حقوقی و قراردادها 
که به عنوان سایر اعضای هیات مورد اشاره از سوی مقام عالی وزارت منصوب 
می شود، پیش بینی شــده بود. در فصل سوم این دستورالعمل که به مباحث 
رســیدگی، تصمیم گیری، اعتراض پرداخته شــده بود. همانند دستورالعمل 
قبلی به جای واژه ی تجدیدنظر از واژه ی اعتراض اســتفاده شــده بود و این 
اختیار برای هیات مدیره ی شــرکت های اصلی وزارت نفت دیده شده بود که 
رســیدگی مجدد را از هیــات عالی نظارت تقاضا کنند. اما در دســتورالعمل 
اخیرالتصویب موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عنوان موضوع جداگانه 
اشاره نشده است، ولی در بند6 ماده ی8 شیوه نامه، یکی از وظایف هیات عالی 
را »رسیدگی به شکایت های ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیات های اصلی 
از مقررات نحوه ی رســیدگی به اختالف ها و درخواســت ها« پیش بینی کرده 
است. در واقع شاید بتوان گفت که هیات عالی فقط به صورت شکلی رسیدگی 
می کند و از طرف دیگر، با توجه به کاربرگ شماره4 که کاربرگ تعهد پذیرش 
رأی هیات است مجالی برای اعتراض وجود ندارد. در واقع متقاضی رسیدگی، 
با تکمیل کاربرگ مورد اشــاره می پذیرد که تصمیم هیات حل اختالف را چه 

له و چه علیه شرکت می پذیرد.
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مباحث ویژه

4-4- طریقه ی اجرای تصمیم هیات حل اختالف قراردادی
در واقــع اجرای حکم، آخرین مرحله از رســیدگی به دعاوی اعم از حقوقی، 
کیفری، اداری، ثبتی و... است که بدون اعمال و اقدام در این مرحله، دعاوی به 
نتیجه و هدف مدنظر نخواهد رسید و در اصطالح، عقیم خواهد ماند. بنابراین 
می توان ادعا کرد کــه یکی از مهم ترین مراحل و در واقع موثرترین مرحله ی 
اعمال قوانین و مقررات و احقاق حقوق در یک نظام حقوقی، مرحله ی اجرای 
حکم است. در شیوه نامه ی حل اختالف قراردادی وزارت نفت مرحله ی اجرای 
تصمیم هیات همانند اجرای کلیه ی آرا، چنانچه مهم تر از مرحله ی رسیدگی 
و صدور رأی نباشــد، بدون شک کم اهمیت تر از آن نیز نخواهد بود. همچنین 
طبق مقــررات موجود و اصول و قواعد کلی اگر رأی )تصمیم هیات( با توجه 
به قانون و قرارداد فیما بین قابل اجرا نباشــد، دســتور ابالغ آن که مقدمه ی 
اجرای آن اســت، امری عبــث خواهد بود. اما واضعان شــیوه نامه به نحوه ی 
اجرای تصمیمات هیات و ضمانت اجرای آنها به صورت دقیق اشاره نکرده اند 
کــه این عدم پیش بینــی را می توان یکی از معایب این شــیوه نامه ذکر کرد. 
بر اســاس بند4 ماده ی9 روش اجرایی شــیوه نامه: »هیات حل اختالف، پس 
از شــنیدن توضیحات نمایندگان کارفرما و طرف قرارداد و بر حســب مورد، 
دریافت گزارش کارشناسی و اطالعات درخواستی، نسبت به موضوع اختالف 
تصمیم گیــری می کند. تصمیم هیات که به امضای اعضای هیات می رســد، 
از ســوی دبیرخانه ی هیات به دو طرف ابالغ می شــود، بــا توجه به ماده ی4 
شــیوه نامه، در صورتی که اختالف تصمیم گیری شــده از نوع اختالفی باشد 
که راه حل آن در قرارداد وجود نداشته است یا تصمیم هیات، موجب افزایش 
بیش از 25درصد مبلغ قرارداد شــود، کارفرما موظف اســت، پس از دریافت 
تصمیم هیات، طبق اساســنامه ی شرکت مربوط، نسبت به دریافت مصوبه ی 
مورد نیاز از مراجع تعیین شــده در ماده ی4 شــیوه نامه، اقدام کرده و سپس 
تصمیم هیات را اجرا کند.« طبق کاربرگ شماره4 تصمیم هیات حل اختالف 
را چه له و چه علیه متقاضی رســیدگی باشد، می پذیرد. اما مشخص نشده در 
صورت عدم اجرای تصمیم هیات چه ضمانت اجرایی پیش بینی شــده است. 
در دستورالعمل های سابق هم به موضوع فرآیند اجرای تصمیم هیات پرداخته 
نشــده و فقط در فصل دوم دستورالعمل 457045-28/1 مورخ 1390/12/9 
تضمین هایی در جهت پایبندی و اجرای آرای نهایی هیات پیش بینی شده بود 
که در دســتورالعمل بعدی به شماره 251146-28/1 مورخ 1391/6/15 آن 
تضمین ها حذف شده بود و فقط در تبصره ی یک ماده ی یک فصل سوم گفته 
شــده بود که »تصمیمات متخذه ی هیات حل اختالف قراردادی پس از تایید 
هیات مدیره ی شــرکت اصلی و یا فرعی بنا به اختیارات )مطابق اساسنامه( و 
ابالغ دبیرخانه به طرفین قطعی و الزم االجرا می باشــد و در صورت عدم تایید 
هیات مدیره می تواند رسیدگی مجدد را از هیات عالی نظارت تقاضا کند.« به 
نظر می رســد با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مراحل رســیدگی در احقاق 

حق مرحله ی اجرای تصمیم است، زیرا ماحصل رسیدگی و نتیجه ی زحمات 
اعضای هیات حل اختالف در این مرحله تجلی پیدا می کند و از ســوی دیگر 
مهم ترین مرحله رســیدگی اســت زیرا صدور تصمیم بدون هیچ پشتوانه ی 
اجرایی فایده ای برای صاحب حق نداشته و با اجرای آن است که وی به حق 
خود می رسد، واضعان شیوه نامه در خصوص فرآیند اجرای تصمیمات هیات، 
در جهت پویایی و کارآیی شیوه نامه ی حل اختالف قراردادی، تمهیداتی اتخاذ 
کنند. الزم به توضیح است که هیات حل اختالف شرکت ملی نفت ایران، یک 
سند اسقاط ادعا تهیه کرده است. در مواقعی که تصمیم هیات به نفع متقاضی 
رســیدگی )پیمانکار( باشــد، تصمیم صادره پس از اســقاط کلیه ی ادعاهای 
پیمانکار مربوط به قرارداد مورد اختالف در دفترخانه ی اســناد رسمی، قطعی 
و الزم االجرا می باشد. به عبارت دیگر، الزم االجرا بودن تصمیم هیات منوط به 
امضا و مهر کردن سند مزبور در دفترخانه ی اسناد رسمی است. این سند که 
حــاوی یک اقرارنامه مبنی بر اینکه »...منجزا و به طور غیرقابل عدول کلیه ی 
مطالبات قانونی و قراردادی و حقــوق متصوره ی خود را در خصوص قرارداد 
مورد  اشــاره دریافت کرده و حق هرگونه طرح دعوی یا ادعایی در زمان حال، 
گذشــته و نیز احتمال آتی علیه کارفرما را از خود سلب و اسقاط می کند و با 
امضای ســند حاضر تصدیق و تایید می شود که کلیه ی اختالفات و مطالبات 
قانونی و قراردادی متصوره درخصوص قرارداد شماره... مختومه و تسویه شده 
می باشــد...« را امضا و مهر کند. اینکه این ســند تا چه اندازه معتبر و قانونی 
اســت جای بحث دارد، چراکه بر اســاس اصل 34 قانون اساسی »دادخواهی 
حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های 
صالح رجوع کند. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس 
داشــته باشــند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق 
مراجعه به آن را دارد منع کرد.« و از طرفی در متن این ســند قید شــده که 
»حق هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه کارفرما، مدیران و کارکنان 
آن را از خــود با اختیار در کلیه ی مراجــع و محاکم اداری، قانونی، انتظامی، 
حقوقی، کیفری و دیوان عدالت اداری و هرگونه مراجع ذیصالح دیگر سلب و 
اسقاط کرده اســت و دیگر هیچ گونه ادعایی در این قرارداد نداشته و نخواهد 
داشت.« حال ســوالی که به ذهن خطور می کند این است که اگر با توجه به 
تغییر اوضاع و شــرایط، اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با موضوع اختالفی 
حاصل یا کشــف شود و یا اینکه جعلی بودن مســتنداتی که مبنای تصمیم 
هیات بوده اســت ثابت شــود چه اقدامی قابل تصور است؟ حتی در دادگاه ها 
هم پس از صدور رأی قطعی، امکان اعاده ی دادرسی با رعایت شرایطی که در 
ماده ی 426 ق.آ.د.م آمده فراهم است. سوال دومی که مطرح است این است 
که بر چه مبنایی طبق این ســند، اقامــه ی هر گونه دعوی حقوقی و کیفری 
علیه مدیران و کارکنان شرکت کارفرما سلب می شود؟ به نظر می رسد اعتبار 

این سند از نظر اصول حقوقی محل تردید باشد.
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 200 

نتیجه گیری
قراردادهــای نفــت و گاز اغلب به دلیــل طوالنی مدت بــودن، دربردارنده ی 
موضوعات متنوع و حساســی نیز هســتند که زمینه را بــرای بروز اختالف 
بین کارفرمــا و پیمانکار و پیمانکاران فرعی افزایش می دهد. اولین قدم برای 
برخورد با اختالف در قراردادهای نفت و گاز اســتفاده ی درست و هوشمندانه 
در مرحله ی تدوین قرارداد اســت. در صنایع پیچیده ای مانند صنعت نفت و 
گاز، حتی با طراحی دقیق و همراه با حســن نیت قــرارداد نیز بروز اختالف 
همچنان اجتناب ناپذیر اســت. بعد از به عمل آوردن اقدامات پیشــگیرانه در 
صورتی که همچنان اختالف ایجاد شد، باید سعی کرد تا جای ممکن از ارجاع 
آن به داوری و یا رســیدگی قضایی، به عنوان روش های مرســوم حل وفصل 
اختالفات، جلوگیری شــود. به عبارت دیگر، بایــد بعد از بروز اختالف، آن را 
مدیریت کرد. مدیریت اختالف از طریق اقداماتی شــامل مذاکرات به هنگام و 
ســایر روش های جایگزین حل وفصل اختالف انجام می شود. در نظام حقوقی 
ایران هم رویکرد قانونگذار جمهوری اســالمی ایران، به دلیل کاهش ورودی 
پرونده ها به دســتگاه قضایی، تســریع در حل وفصل خصومت بین اشخاص، 
کاهش هزینه ها، اســتفاده از این روش های جایگزیــن حل وفصل اختالفات 
است. بخشــی از این قوانین و نهادها که بعد از پیروزی انقالب مورد استفاده 
قرار گرفته و در بخش هایی از آنها دریچه هایی به ســوی گســترش قضاوت 
خصوصی گشوده شده در میان دســتگاه های دولتی وزارت نفت در رابطه ی 
به کارگیری روش های حل اختالف دوســتانه با پیمانکاران طرف قرارداد خود 
طی چند ســال اخیر، با اهدافی نظیر ســاماندهی و تسریع در حل اختالفات 
قراردادی در پایین ترین ســطوح در وزارت نفت، ارتقای رسیدگی ها و نظارت 
بر حسن اجرای قراردادها، پرهیز از طوالنی  شدن اختالفات یا الینحل ماندن 
آنها و ممانعت از ایجاد زمینه های بروز فســاد، اقدام به صدور 4 دستورالعمل 
در فاصله ی ســال های 1387 تا سال 1393، حســب اختیارات قانونی ناشی 
از اصل 138 قانون اساســی، بند )د( ماده ی35 اساسنامه ی شرکت ملی نفت 
ایران و نهایتا جــزء6 بند )ب( ماده ی3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسالمی کرده است. در خصوص ماهیت 

هیات حل اختالف با توجه به بررسی های انجام شده، به نظر می رسد با توجه 
به مشابهت هایی که این روش با دیگر روش های جایگزین حل وفصل اختالف 
دارد، آن را به عنوان یکی از روش ها در کنار ســایر شیوه ها مثل کارشناسی، 
ارزیابی بی طرفانه،... با شرایط و ویژگی های منحصربه فرد خود قلمداد کرد که 
نیازمند یک بازنگری دقیق و درســت در جهت ارتقای کارآیی آن می باشــد. 
شایان گفتن اســت که هیات حل اختالف به عنوان روش ترکیبی شیوه های 
جایگزین حل وفصل اختالف می باشد، چراکه طبق ماده ی5 شیوه نامه طرفین 
ابتدا باید با مذاکره به حل وفصل اختالف خود بپردازند و در صورت عدم نتیجه 
به هیات مراجعه کنند. هدف و نتیجه ی رســیدگی های قضایی و نیز ســایر 
روش هــای حل اختالف و انتظاری که طرفین از رســیدگی به موضوع دارند، 
رأی و تصمیم مرجع رسیدگی کننده می باشد. رسیدگی و حل وفصل اختالف 
توســط هیات حل اختالف یکی از روش های در حال توسعه، پراهمیت و در 
راستای اهداف دادگستری می باشد. برای اینکه تصمیم مرجع رسیدگی کننده 
از قدرت الزام آوری برخوردار باشــد باید توســط قانونگذار شناسایی و اجرای 
آن تضمین شــود. آنچه که مسلم است، تصمیم هیات حل اختالف قراردادی، 
اســتحکام آرا و تصمیمات قضایــی و یا حتی داوری را نــدارد. ولی تضمین 
تصمیمات هیات بر مبنای اصل سلســله مراتب اداری و اجرای دســتور مقام 
مافوق که همان وزیر نفت می باشد، بر اساس شیوه نامه ی حل اختالف ابالغی 
وزیر نفت انجام می شــود. الزم به توضیح است که مکانیزم تعیین شده برای 
هیــات حل اختالف قراردادی در ســطح صنعت نفت بــا هیات حل اختالف 
موردنظر و شــناخته شده در ســطح جهانی فاصله دارد و برای اینکه حالت 
نهادی به خود بگیرد نیازمند وجود یک ســری شــرایط و ویژگی ها است. در 
ابتدا مسئله ای که حائزاهمیت می باشد، موضوع  مربوط به احراز مشروعیت و 
حقانیت این تاســیس است، چراکه تاسیس یک نهاد قبل از هر بحث دیگری 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت و تا مشروعیت آن قابل احراز نباشد وجود 
و کارکرد آن نهاد زیرســوال می رود. لذا نیازمند وضع قانون از سوی مجلس 
شورای اسالمی است تا از پشــتوانه ی قانونی و حقوقی مستحکمی برخوردار 

باشد و از سوی دیگر ضمانت اجرای قوی برای تصمیم هیات باشد.
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