
 بسمه تعالی

اعمال   نيز  و  نهادهاي مردمی غيردولتی  به  از حاكميت  از شاكله هاي جامعه مدنی، واگذاري بخشهايی  يكی 

مركز  داوري يک از اين نهاد هايی است كه براي تسهيل در امر    .سياست عدم تمركز در بخشهاي دولتی است

هاي تخصصی يكی از مهمترين راهكار  مهندسی قراردادها و خدمات حقوقی مراكز  حقوقی ايجاد شده است.  

امنيت قضايی در كشور   برد  تامين  بين  از  براي  براي    اختالفات حقوقی مردمن  و روشی  راهی  بار  و  كاهش 

  )اپک(نفت و گاز و پترو شيمی   شركت هاي مهندسی انجمن    .قضايی و باالخص نظم عمومی حقوقی استسازمان  

اين  بزرگترين انجمن  تشكيل شده از مجموعه شركت هاي مهندسی ،پيمانكاري و مشاور در اين حوزه می باشد.

  با  اپکانجمن    .عضو می باشد261تأسيس گرديده و در حال حاضر داراي    1379در سال  انجمن كه در سال  

نياز    وجود می آمد ی كه در برخی از موارد براي شركت هاي عضو به  قتوجه  به مشكالت حقو با توجه به  و 

كه    داردسعی بر آن    شركت ها در طراحی و مهندسی قراردادها در راستاي پيشگيري از بروز معضالت حقوقی 

 رسيدگی كند. عضاي انجمن اتشكيل دهد كه بتواند به مشكالت  مهندسی قراردادها و خدمات حقوقی ركز م

از دو گروه از داوران در زمينه مهندسی    ه  تشكيل شداپک  انجمن    مهندسی قراردادها و خدمات حقوقی مركز  

دركنار هم كه تلفيقی از علم و تجربه  به عنوان دو مولفه اصلی در اين زمينه    داوران  و حقوقی می باشد. اين  

  داوري داشته باشد.بحث  در  زيادي می باشد می تواند تاثير 

 :بخش به فعاليت می پردازدچهار انجمن اپک در  داوري قراردادها و خدمات حقوقی مركز 

 نظام حقوقی مهندسی قرارداد ها: -

ايط و عموما در شر  ،ي دو بخش عمومی و خصوصی می باشندبا توجه به اينكه قراردادهاي موجود عموما دارا

انجمن اپک در  قراردادها و خدمات حقوقی  ي  حقوق دانان فعال در مركز داور  ،خصوصی با يكديگر تفاوت دارند

با كارفرماهاي چهار شركت اصلی زير مجموعه وزارت نفت می باشند و در   حال مطالعه قرارداد هاي موجود 

توجه به حجم    ليكن با  ،ر صدد حل اينگونه اختالفات هستندتعامل نزديک با وزارت نفت و شركت هاي اصلی د

ر حال پيگيري و تعامل با مسئولين محترم وزارت نفت است و در آينده به نتيجه اين كار د ،بسيار زياد اين كار

 خواهد رسيد.

 ارايه خدمات حقوقی به شركت هاي عضو انجمن:  -

به شركت هاي نختلف در صنعت احداث كشور   موسسات گوناگون حقوقی در سراسر كشور وجود دارند كه 

صورت تخصصی بر روي پروژه هاي نفت و گار كار كنند در  ليكن تجميع حقوقدانانی كه به    خدمات می دهند،

كشور وجود نداشته و براي اولين بار انجمن اپک توانسته است تا نخبگان حقوقدانی را كه در اين صنعت وجود  



دارند را گرد هم بياورد تا با استفاده از علم و تخصص ايشان بهترين راهكارها را در پرونده هاي گوناگون ارايه 

 دهد. 

 حل اختالف با كارفرما

با توجه به مشكالتی كه ممكن است بين شركت هاي پيمانكاري و شركت هاي كارفرمايی در وزارت نفت بوجود  

بيايد و به منظور رفع هر چه سريعتر مشكالت بين اين دو مجموعه و پرهيز از رفتن به دادگاه كه مستلزم هزينه  

  نهايت انجام نشدن پروژه كه لطمه به منافع ملی كشور ميزند، هاي گزاف و اتالف وقت هر دو مجموعه و در  

انجمن با تفاهم با هر دو طرف قرارداد و مطالعه پرونده مورد نظر و با استفاده از خبره ترين داوران فعال در  

مجموعه صنعت احداث كشور در صورت تمايل طرفين اقدام به داوري بين دو طرف و حل و فصل اختالفات  

 فيمابين در حداقل زمان ممكن با سرعت عمل باال و دقت باال می نمايد. 

  subnetحل اختالف با 

 داوري بين شركت هاي عضو انجمن با ساير شركت هاي پيمانكار ديگر:

با توجه به اينكه در بسياري از پروژه هاي امروزه صنعت نفت شركت ها به علت نياز به تخصص هاي يكديگر  

مشاركت هاي مختلفی صورت    ،افزايش روحيه همكاري بر می آيند   از توانمنديهاي همديگر و   در صدد استفاده 

خود به مشكل بر    subcontractorمی گيرد كه در بعضی موارد شركت ها در اجراي پروژه و در برخی موارد با  

اپک می باشند و  با توجه به اينكه تقريبا تمام شركت هاي فعال در صنعت نفت كشور عضو انجمن    می خورند.

  قراردادها و خدمات حقوقی  مركز داوري   ،ی با  مديران اين مجموعه ها وجود شناخت كافی و ارتباط و تعامل خوب

انجمن اپک با ورود به اين گونه پرونده ها می تواند با استفاده از تجارب پيشينه در اين زمينه اختالفات بوجود 

 آمده را بدون رفتن به دادگاه حل و فصل نمايد طوري كه رضايت طرفين را در بر گيرد.

 :  داوري در ايران 

ل اختالفات حقوقی افراد، ايجاد نظم عمومی،  سرعت بخشيدن به حل و فص  ه حل هاي  داوري يكی از مهمترين را

داوري از گذشته در فرهنگ ايران جاي داشته و حتی حكيم ابوالقاسم فردوسی  هم اين را به حقوقی است.  

   :روشنی در  شاهنامه آورده است كه

  شويم داور پيش داوري بدين

 بجائی كه هر دو برابر شويم



حال كه انجمن اپک  سعی در    . بوده كه در ايران هميشه به آن توجه شده استامري و عدالت  نگاه به  برابري 

در   معرفی اجمالی داوري در ايران بر  اساس مصوبه ها می پردازيم.  اين دارد كه يک مركز داوري ايجاد كند به 

 د .قانون اصول محاكمات حقوقی ، پيش بينی گردي 779تا  7۵7در موارد    1329در سال   داوري ايران

هجري شمسی كه به نوعی داوري اجباري را پيش بينی می نمود . جايگزين    13۰6» قانون حاكميت « مصوب  

  13۰۸فروردين    11. اما اين قانون كه به موجب » قانون اصالح قانون حكميت « مصوب  گرديد  ذكر شده گر موارد  

صريحاً نسخ گرديد و مواد ياد ،  هجري شمسی  1313»قانون حكميت« مصوب    3۸، به موجب ماده  اصالح شد 

 ، منسوخه ماند . شده

به بعد پيش بينی گرديد . در قانون   632در مواد  131۸» داوري « در قانون قديم آيين دادرسی مدنی ، مصوب 

به بعد به داوري اختصاص يافته است عالوه بر اين ،    ۴۵۴قانون آيين دادرسی مدنی مواد    1379جديد مصوب  

 به تصويب رسيده است .  1376ن داوري تجاري بين المللی در سال قانو 

 معايب و محاسن داوري 

هر نهاد و يا مجموعه اي كه شكل می گيرد داراي محاسن و معايبی می باشد كه داوري هم از اين امر دور   

حاسن مراكز  در اين قسمت به صورت تيتر وار به معرفی م  .  نيستند و اين خصيصه را در خود جاي داده اند

 داوري خواهيم پرداخت 

 تشريفات حذف   حذف  ❖

 سرعت ❖

 صرفه جويی در هزينه  ❖

 اعتماد بين دو طرف   ❖

به شرح ذيل می    كه مهمترين اين معايب    درعين حال ، داوري معايبی نيز دارد كه نبايد ناديده گرفته شود .

 باشند 

 صرف نظر نمودن از برخی تضمينات شكل  ❖

 طرق شكايت از  انصراف پيش پيش برخی  ❖

. زيرا در بسياري وجب تسريع در فصل خصومت نمی گرددعالوه بر اين بايد توجه داشت كه داوري همواره م

. در اكثر  به داوري را به تأخير می اندازد  موارد مذاكرات مربوط به موافقت نامه داوري بيش از اندازه ، شروع

به اجراي اجباري رأي داور می  موارد داوري داخلی ، رأي داور طوعاً از سوي محكوم عليه اجرا نمی شود و كار  

 .كشد



مهم تر اين كه طرف بازنده همواره اين گرايش طبيعی را دارد كه نسبت به رأي داور اعتراض نموده و اين مرتبه  

ايد موجب گرديده سازماندهی دقيق تر شكايت از رأي داور روز به به دادگاه دولتی مراجعه نمايد . امري كه ش

 روز بيشتر احساس شود كه خود در عين حال زمينه را براي تأخير بيشتر در فصل خصومت فراهم می نمايد .

 داوري  سازكار

داوران به دو  شود. انتخاب داور يا  داوري بعد از اعالم قبولی داور نسبت به رسيدگی به موضوع اختالف آغاز می 

صورت است: انتخاب توسط طرفين معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفين معامله ممكن  

انتخاب داور توسط دادگاه     د.داوري يا پس از وقوع اختالف باش  است قبل از بروز اختالف و در ضمن قرارداد

توافق كرده باشند اما در انتخاب داور يا داوران به توافق  شود كه طرفين در ارجاع امر به داور زمانی محقق می 

قانون آيين دادرسی مدنی   ۴۵9ماده  .كندنرسيده باشند كه در اين صورت دادگاه راسا اقدام به تعيين داور می 

ران  دارد: »در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرض داور شده اما داور يا داودر اين مورد مقرر می 

خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند يا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و يا  

تواند داور خود را  در تعيين داور ثالث تراضی كنند و تعيين داور به دادگاه نيز محول نشده باشد، يک طرف می 

ی و درخواست تعيين داور كند يا نسبت به تعيين داور  تعيين و به وسيله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرف

تواند حسب مورد براي تعيين داور  نفع می ثالث تراضی كند. هر زمان تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي

 « .به دادگاه مراجعه كند

ه شرايط داوري  نكته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه اين است كه دادگاه بايد داوري را انتخاب كند ك

را داشته باشد، ضمنا داور بايد به قيد قرعه از بين حداقل دو برابر افراد مورد نياز تعيين شود. پس از انتخاب 

داوران و پذيرش سمت از سوي آنان با ابالغ موضوع دعوي، شرايط داوري و مشخصات داوران، امر داوري آغاز 

ها و دفاعيات آنها  كالي آنان و تشكيل جلسه به استماع ادعاشود. داوران موظفند با دعوت از طرفين و ومی 

پرداخته و به تعداد مورد نياز براي رسيدگی به موضوع دعوي، جلسه تشكيل داده و در پايان به اتفاق يا اكثريت  

 .آرا اقدام به صدور راي كنند 

تواند  نفع می يت يافته و ذيروز در صورت عدم اعتراض، قطع  2۰اين راي به طرفين دعوي ابالغ شده و پس از  

كننده دعوي به داوري يا دادگاهی كه صالحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور  از دادگاه ارجاع

 .برگ اجراييه كند. اجراي راي نيز برابر مقررات قانونی است

 

 



 

 :  انجمن اپکشرط )پيشنهادي( مركز داوري 

این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر  کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از 

ارجاع می گردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه    اپکن کلیه متفرعات آن به مرکز داوری انجمن  و همچنی

الزم االجراء حل و فصل گردد. داور)ان(  داور )برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری( بصورت قطعی و  

 را نیز مراعات خواهد )خواهند( نمود. عالوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط 

شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطالن، فسخ، انفساخ و عارض شدن دیگر اسباب  

 . می باشدانحالل قرارداد اصلی معتبر و الزم االجراء 

 

English Translation of the APECAC Arbitration Clause 

Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question 

regarding preliminary negotiations, existence, validity, termination, breach and 

interpretation of the contract and any matter collateral to is shall be referred to the APEC 

Arbitration Center (APECAC) and resolved, as final and binding, by arbitration . 

(Considering the importance of the case, the number of arbitrators shall be one or three at 

the APECAC discretion as the appointing authority.), under the arbitration rules and the 

associations arbitration. 

The arbitrator(s), in addition to the governing law of the contract, shall observe the relevant 

dispute.  

This arbitration clause is independent from the main contract and remains valid and binding 

even in the case of, inter alia, invalidity, termination or dissolution of the main contract.     

 


