
و سازنگرش داوری بین المللی به صنعت ساخت

کارگاه دوم مؤسسه دادگران

للیمقایسه تطبیقی میان رویکرد داخلی و بین الم
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آغاز سخن

ه ویژه تخصصی بودن پروژه های ساخت و ساز، وسعت پروژه ها و نیازمندی به سرمایه گذاری های کالن ب
انکاران داخلی  در پروژه های زیر ساخت سبب شده است تا نه تنها در فضای بین المللی بلکه در میان پیم

. افزایش یابدداورینیز تمایل به رسیدگی به اختالف از طریق 

در  ICC. دبی مؤید این ادعا ستDIACلندن،LCIAپاریس،ICCگزارش مراجع داوری بین المللی مانند 
ه درصدی پرونده های مرتبط با صنعت ساخت و ساز را اعالم کرده است ک25رشد 2019گزارش سال 

.به نوبه خود جهش بلندی در اعتبار بخشی و کاربردی تر کردن قواعد داوری به شما می آید
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امتیازات داوری

سازوساختهایپروژهدرداوریگزینهکاربردعمومیامتیازات(الف
میفراهمطرفینبرایراامنیفضایوخصوصیحریمالمللی،بینچهوداخلیاختالفاتدرچهداوری،گزینهازاستفاده

محکمهتشکیلداوران،یاوداورتعییندرخواست،ارائهداوری،شروعبرایمذاکراتآغازازداوریروندتمام،دکن
،شودمیامانجکاملشفافیتدررأیصدورورسیدگیپروسهاتمامشهود،ازدعوتودالیل،کارشناسیارائهتا،رسیدگی
درهکخاصموارددرمگرنداردقرارعمومینظارتتحتاست،داوریمرکزوطرفیناختیاردررسیدگیقواعدانتخاب

.باشدتاثیرگذاراستممکنرأیاجرایوشناساییزمان

مسائلمورددرمرتبطدانشباوتجربهباداورانبرایراخوداختالفکهدهدمیراامکاناینطرفینبههمچنینداوری،
.دهندارائهسازوساختبهمربوط
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؟مناسب هستندو سازساختناشی از قرارداد های اختالفات برای عد داوری موجودقواآیا (ب

. اختالفات ساختمانی از چند طریق خود را از سایر اختالفات تجاری متمایز می کند

،  از نظر وسعت موضوعات و زیر شاخه های درگیر در پروژه های ساخت و ساز، قراردادهای پیمانکاری متعدد
،به سرمایه های درگیر در پروژه، زمان بندی تخصصی این نوع از پروژه ها که ممکن است سال های طوالنی
ری طول بیانجامد و در نتجه به انبوهی از داده ها ختم  شود که به عنوان شواهد نیاز است تا در پروسه داو

جزیه و تحلیل و اختالفات مربوط به موضوعات زمان ، هزینه و کیفیت اغلب نیاز به ت. بررسی و ارزیابی می شوند
.ارزیابی از طریق تحلیل برنامه های پیچیده و کارشناسان متخصص دارد

ساز مناسب برای تفاوت های ظریف اختالفات در ساخت وقواعد و رویه های منعطف در داوریطور کلی ، به 
ن در گفته می شود، طرفی. است و به طرفین اجازه می دهد پرونده های خود را به طور مؤثر تهیه و ارائه دهند

نده های خود پرود نتوانمی داورانن،بنابرای. امور داوری ساخت و ساز باید از قوانین و ضوابط مربوط آگاه باشند
.در چارچوب این محدودیت ها ارائه دهندرا آرا و نظریات خود را از لحاظ استراتژیک ساده سازی کرده و 
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رویکرد مراجع داوری بین المللی(ج

یشرفت سریع و به موقع به اسناد و اهمیت آنها در پدسترسی ، سازدر رسیدگی به داوری های صنعت ساخت و 
ل سوابق نمونه هایی از این اسناد و داده ها شام. برنده یا بازنده باشدیخاصیشوندکه پروندهپروژه موجب می 

.باشدمی ها ، زمان بندی ها، گزارشات کارشناسان پروژه و انواع متعدد دیگر هزینه و حسابداری 

برای تجزیه وقایعمان ز-هزینهبه عنوان نمونه داور و یا کارشناس متقاضی این اسناد، به منظور بازآفرینی جدول 
دشواری . داردو تحلیل پروژه، نیاز به پیگیری و طبقه بندی هزینه های اضافی در خارج از زمان پیش بینی شده

ن داده به آماهیگیریدسترسی و درخواست این نوع از اسناد باعث شده که به قول برخی از داوران اصطالح
 ICDRانند موجب شده تا سازمان های بین المللی داوری ماهمیت دسترسی به اسناد و نظریات کارشناسان.شود

در مورد IBAتهیه کند و یا"اسناد ویژه یا طبقه بندی خاصی از اسناد"دستورالعملی برای دسترسی داوران به 
حت و که نشان دهنده اهمیت ص. دستورالعمل ویژه ای تدوین کند"المللیدر داوری بین شواهد "استفاده از 

.و با کمترین هزینه ممکن داردزمانکوتاهترینارزش یابی اسناد در 
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ساختار قراردادهای صنعت ساخت و ساز در کمک به داوری

شکالااستفاده گسترده از ،المللیدر توسعه داوری در صنعت ساخت و ساز بین دیگرمهمیک عامل 
ستفاده  اولین شکل استاندارد قرارداد طراحی شده برای ا. و ساز استاستاندارد ساخت قراردادهایمختلف 

ساخت و ساز بین المللی، که همچنان در صنعت ساخت و ساز به کار می رود، توسطپروژه هایدر 
،  FIDICبر قراردادهای عالوه .منتشر شد1957در سال FIDICفدراسیون بین المللی مهندسین مشاور 

ترک مانند مؤسسه مهندسان عمران، دیوان مشیدیگرانجمن ها و سازمان های حرفه ای ملی و بین المللی 
شناخته شده هستند که داوری را به عنوان روش حل اختالف ترجیح میهای سازمانقراردادها و سایر 

.دهند
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انتخاب قانون حاکم و شرط داوری

صه اگرچه داوری به عنوان روش مطلوب در رسیدگی به اختالفات ناشی از پروژه های ساختمانی در عر
ت می  جهانی این صنعت می باشد، ولی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد با توجه به عوامل متعددی صور

:  گیرد،مانند

تابعیت طرفین درگیر در پروژه

شرایط اقتصادی،فرهنگی و البته سیاسی حاکم بر محل اجرای پروژه

تمایل طرفین و میزان آگاهی آنها نسبت به تاثیرگذاری قانون حاکم

حت ماده  تمقرر کرده است که( فیپا)قانون گذار ایران در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
.یردبا قبولی کتبی سرمایه گذار یا ارجاع به داوری از سوی او، توافق داوری انجام می گاین قانون 19
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الفات ناشی یا از قرارداد اصلی به طرفین قرارداد کمک می کند تا کلیه اختدکترین استقالل شرط داوری 
رجع  متاثر از قرارداد، حتی اختالف درباره ی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داور و یا م

.داوری ارجاع دهند

وت با قانون شود که این شرط مشمول قانونی متفاالمللی، اصل استقالل شرط داوری منجر میبینداوری در 
قانون درباره ی1980رم از تعهد نامه3.1اده دکترین، در ماینتأیید در . حاکم بر قرارداد اصلی باشد

م قانون انتخاب شده از سوی طرفین بر قرارداد حاک»: کهآمده است قراردادهاتعهدات مربوط به اجرای 
د آن  اگر طرفین قصد دارند قانون دیگری غیر از قرارداد اصلی بر شرط داوری حاکم باشد بای. است

«.نمایندتصریح را

چه باید کرد؟صورت عدم وجود انتخاب صریح طرفین، در 
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شرط داوری مؤسسه داوری دادگران صنعت احداث

گنجاندن شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث در قرارداد، داللت بر رضایت هر دو طرف
قانون آئین دادرسی  ۴78قرارداد بر ارجاع هر نوع اختالف ناشی از قرارداد مورد نظر، مگر استثنائات ماده 

.مدنی، به موسسه داوری دادگران صنعت احداث و حاکمیت قواعد آن دارد
.یدلطفاً، شرط زیر را به عنوان شرط داوری موسسه داوری دادگران صنعت احداث، در قرارداد خود بنویس

ه و یا بی کلیه ادعاها و اختالفات ناشی از و یا در رابطه با این قرارداد از جمله نقض اساسی یا جزئی، خاتم
ختالف به طرفین صراحتاً موافقت خود را بر ارجاع ا. اعتباری قرارداد، باید به شیوه داوری حل و فصل شود

ده از و پیروی از قوانین و مقررات موسسه داوری دادگران صنعت احداث اعالم و تعهد نمودند رای صادر ش
.جانب موسسه را خود به اجرا بگذارند

مگر )د محل رسیدگی مقرموسسه در شهر تهران می باش. سه داور می باشد/ محکمه داوری شامل یک داور 
ی حاکم بر این زبان رسیدگی فارسی معیار می باشد قانون ماهو( طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند

.قرارداد قوانین جاریه ایران است
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