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 بنبم خذا

   "حل اختالف دس لشاسدادّبی ثیوِ "

کض آهَصضی پژٍّطی شسئیس ه -داًطیبس داًطگبُ ػلَم پضضکی هطْذ –ًَیسٌذُ همبلِ :  دکتش ػلی ثیشجٌذی ًژاد 

 دثیش سویٌبس -سَاًح اهذادی ضْیذ کبهیبة هطْذ 

 

ّوَاسُ هَسد تَجِ ٍ احتشام ثَدُ دس حمَق ایشاى ، داٍسی ثِ ػٌَاى یکی اص ضیَُ ّبی حل ٍ فػل اختالفبت 

  است

کِ دادگبُ غالحیت استوبع دػَای  ضَد هیاختالف ثشای اسجبع اختالف ثِ داٍسی هَجت  عشفیي توافق و تراضي

داٍساى ًخَاٌّذ یب ًتَاًٌذ ثِ اختالف سسیذگی کٌٌذ یب اغل ، هگش ایٌکِ داٍس یب  [1]هَضَع داٍسی سا ًذاضتِ ثبضذ

 اسجبع ثِ داٍسی یب سأی داٍس ثبعل اػالم ضَد  لشاسداد

تَافك ٍ تشاضی هفَْهی اص سضبیت دٍعشفِ اص ثٌذی یب تػویوی است کِ ػوال دس لشاس داد جذیذ ًبدیذُ گشفتِ 

تؼوذا ثِ ًحَی ًگبسش ضذُ است کِ سضبیت ضذُ است ثلکِ هفَْهی کبهال ػکس اص اى ثشداضت هیطَد کِ ه

 عشف اسائِ دٌّذُ خذهت ثغَس کبهل ًبدیذُ اًگبضتِ ضذُ است 

ثیٌی ضذُ ثبضذ، هشاجغ لضبیی اختیبس سسیذگی ثِ اغل دػَا سا ًذاسًذ  دس غَستی کِ دس لشاسداد ضشط داٍسی پیص

 ٍ لشاس ػذم استوبع غبدس خَاٌّذ کشد. 

 ثَدُ االتجبع ،الصم ّشگًَِ اضتجبُ ضکلی ٍ هبَّی ثبضذ ثشای ّش دٍ عشف اختالف دسغَستیکِ سای داٍسی ػبسی اص 

فیي اص سای توکیي ًٌوبیٌذ ثب دسخَاست عشف دیگشاص دادگبُ غبلح ٍ ثب غذٍس اجشائیِ ثذٍى اصعش یک  ّش اگش ٍ

 .  آیذ هی دس اجشا ثِ ّیچ گًَِ سسیذگی ،تػوین اتخبر ضذُ داٍس ، تَسظ دادگبُ 

صلح دعبوي راجع به اموال عمومي و  لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى ، اغل یکػذ ٍ سی ٍ ًْن ثشاسبس

 یب اسجبع آى ثِ داٍسی دس ّش هَسد هَکَل ثِ تػَیت ّیبت ٍصیشاى است ٍ ثبیذ ثِ اعالع هجلس ثشسذ دولتي
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لشاسدادّبی دٍلتی هتضوي ضشط ػلیشغن هحذٍدیت لبًًَی اسجبع اختالفبت دٍلتی ثِ داٍسی ، دس ػول ثسیبسی اص 

فلسفِ هحذٍدیت دستگبّْبی دٍلتی دس اسجبع اختالفبت ثِ .  داٍسی ثشای حل ٍ فػل اختالفبت لشاسدادی است

  .الوبل است داٍسی ثشای سػبیت هػلحت ػوَهی ٍ هٌبفغ ثیت

اهب سئَال ایي است کِ اگش دس یک لشاسداد دٍلتی ، ثذٍى تػَیت ّیأت ٍصیشاى یب اعالع هجلس ، حل ٍ فػل 

 اختالف ثِ داٍسی اسجبع ضذُ ثبضذ ، ایي ضشط چِ تبثیشی دس سٍاثظ عشفیي داسد؟ 

 براي پبسخ به اين سئوال ببيذ وضعيت هبي مختلف قرارداد و شرط داوري در نظر گرفته شود .

اگش ّش دٍ عشف لشاسداد ، اص دستگبّْبی دٍلتی ٍ داٍس ًیض اص همبهبت ٍ هسئَلیي ریشثظ دٍلتی ثبضٌذ ،  -  اول 

ًخَاّذ گزاضت ٍ ایي ًحَ حل ٍ   چَى ضشط داٍسی هضثَس دس کلیت هػبلح ػوَهی ٍ هٌبفغ ثیت الوبل تأثیشی

فػل اختالفبت ، ًَػی ّوکبسی ثیي سبصهبًی است ، لزا تػوین هشجغ داٍسی ثشای عشفیي ثبیذ الصم االجشا ثبضذ 

  ًوی ضَد . ٍلی ضشط داٍسی هضثَس هَجت ًفی غالحیت دادگبُ 

ت ٍ هسئَلیي ریشثظ دٍلتی اگش ّش دٍ عشف لشاسداد ، اص دستگبّْبی دٍلتی ٍ داٍس ضخػی غیش اص همبهب -  دوم

ثبضذ ، دس ایي غَست ضشط داٍسی فبلذ اػتجبس است . صیشا اگش چِ سأی ٍ تػوین داٍس هوکي است تأثیش هٌفی ثش 

 هٌبفغ ثیت الوبل ًذاضتِ ثبضذ ، ٍلی هػلحت ّبی اداسی ًجبیذ ثِ اضخبظ غیش هسئَل سپشدُ ضَد . 

اگش یک عشف لشاسداد دٍلتی ، ضخع خػَغی ثبضذ ، ضشط داٍسی هغلمبً هطشٍط ثِ تػَیت ّیأت  -سوم 

ٍصیشاى ٍ اعالع هجلس ) ٍ اگش عشف هؼبهلِ تجؼِ خبسجی ثبضذ هطشٍط ثِ تػَیت هجلس ( است . دس ایي غَست 

ٍلت هؼیي ضذُ ثبضذ، شط داٍسی ثذٍى سػبیت ضشایظ لبًًَی ، حتی اگش داٍس هشضی الغشفیي اص همبهبت ریشثظ دض

ق . آ . د . م . ( ثبعل است . دس ایي هَسد ًظش  457ق . ا ٍ هبدُ  939ثِ دلیل هخبلفت ثب لبػذُ اهشی ) اغل 

ْن ضشایظ هاهب ًکتِ ًوی سسذ.  دیگشی اص سَی اداسُ حمَلی سیبست جوَْسی اثشاص ضذُ است کِ غحیح ثِ ًظش

 .داٍس است 

 .خبظ صیش سا ثِ سوت داٍس تؼییي ًوبیذ دادگبُ ًوی تَاًذ اض - 964مبده 
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 کسبًی کِ سي آًْب کوتش اص ثیست ٍپٌج سبل توبم ثبضذ . - 9

 کسبًی کِ دس دػَا ریٌفغ ثبضٌذ. - 2

 کسبًی کِ ثب یکی اص اغحبة دػَا لشاثت سججی یب ًسجی تب دسجِ دٍم اص عجمِ سَم داضتِ ثبضٌذ. - 3

هجبضش اهَس یکی اص اغحبة دػَا هی ثبضٌذیب یکی اص اغحبة دػَا هجبضش کسبًی کِ لین یب کفیل یب ٍکیل یب  - 4

 اهَس آًبى ثبضذ.

 کسبًی کِ خَد یب ّوسشاًطبى ٍاسث یکی اص اغحبة دػَا ثبضٌذ. - 5

کسبًی کِ ثب یکی اص اغحبة دػَا یب ثب اضخبغی کِ لشاثت ًسجی یب سجیی تب دسجِ دٍم اص عجمِ سَم ثب یکی  - 6

 داسًذ ، دس گزضتِ یب حبل دادسسی کیفشی داضتِ ثبضٌذ.اص اغحبة دػَا 

کسبًی کِ خَد یب ّوسشاًطبى ٍ یب یکی اص الشاثبی سججی یب ًسجی تب دسجِ دٍم اص عجمِ سَم اٍ ثب یکی اص  - 7

 اغحبة دػَا یب صٍجِ ٍ یب یکی اص الشثبی ًسجی یب سججی تب دسجِ دٍم اص عجمِ سَم اٍ دادسسی هذًی داسًذ.

 ذاى دٍلت دس حَصُ هبهَسیت آًبى .کبسهٌ - 8

ٍ عشف لشاس داد هشکضی پس هی تَاى ًتیجِ گیشی کشد کِ اغَال دس لشاس دادّب ثَیژُ لشاس دادّبیی یک یب ّش د

دٍلتی ّستٌذ هٌغمب هشجغ تفسیش هفبد لشاس داد ٍ اختالف ًظشّب ثبیذ هشاجؼی هشضی الغشفیي ثبضذ ٍ ٍاگزاس 

 داد اص ًظش لبًًَی خبلی اص اضکبل ًجبضذ  کشدى اى ثِ یکی اص عشفیي لشاس

 از سوي ديگر پبيه اصولي هر قرار دادي رعبيت انصبف است  

 پبیِ ای است ثشای غذٍس سای تَسظ یک هشجغ ثیي الوللی ثش اسبس ػذل ٍ اًػبف . « ػذل ٍ اًػبف »سػبیت 

گضیٌی ثِ ػٌَاى ٍسیلِ ای ثشای جبی« بف سػبیت ػذل ٍ اًػ»اسبس ًبهِ دیَاى ثیي الوللی دادگستشی اص  38بدُ ه

 لَاػذ حمَلی، هؼبّذات ٍ ػشف، کِ هؼوَال اص آى ّب ثشای تػوین گیشی استفبدُ هی ضَد یبد هی کٌذ . 

اختالفبت  ثِ ًظش دی سبصهبًْبی ثیوِ گشدس ثٌذّبی هختلف ٍ ثخػَظ دس ثٌذ سسیذگی ثِ هفبد لشاس داد پیطٌْب

 هیشسذ  هٌػفبًِ ًجبضذ 

 ز عرف قرار داده  دو سويه انحراف جذي ا
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 .ثب ًگبّی ثِ توبهی لشاس دادّبیی دٍ سَیِ هطخػب دس هَسد اختالفبت احتوبلی   ثِ دٍ ضکل ػول ضذُ است 

الف . ػوال دس هَسد هَاسد اختالفی ثٌذی ٍجَد ًذاسد کِ ثِ ایي هؼٌی است کِ توبهی هَاسد اختالفی اص عشیك 

س لبئذا دسایي هَاسد دادگبُ هشثَعِ اص کبسضٌبسبى ثی عشف کِ ضشایظ اى ددادگبُ غبلح حل ٍ فػل هی گشدد کِ 

 ّن اهذُ است ثشای حل اختالف استفبدُ خَاّذ ًوَد پیص 

ة. اسجبع ثِ هشجغ هشضی الغشفیي یب غشاحتب اى هشجغ هطخع ضذُ است یب ثِ جولِ کلی هشجغ  هشضی 

 .الغشفیي اضبسُ ضذُ است  

ختالفبت دس لشاس داد اسائِ ضذُ تَسظ سبصهبًْبی ثیوِ گش اًحشاف جذی اص ػشف لشاس ثٌبثشایي ًحَُ سسیذگی ثِ ا 

 .. 9ٍ2ٍ3ٍ4تػبٍیش .  دادّبی است 

 ًوًَِ ّبیی اص لشاس دادّبی هختلف ٍ ًحَُ سسیذگی ثِ اختالفبت سا دس اى هٌؼکس هی کٌذ 

هب ثیي * سا اگش سشچ ثفشهبییذ ثجض جبلت تش ایٌکِ کبفی است ضوب جولِ  * ساسب هشجغ سسیذگی ثِ اختالفبت فی 

 ضذ .لشاس دادّبی ثیوِ ّبی پبیِ ّیچ لشاس دادی دسسشچ گَگل ضوب ًوبیص دادُ ًخَاّذ 

 ....5تػَیش ضوبسُ 
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 تضبد جذي بب رويه هبي معمول قضبيي و نيس روش هبي معمول حل اختالف 

سٍیِ هتذاٍل دس هَاسد اختالفی ثیي اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی اغَلی داسد کِ اص هْوتشیي اًْب تؼشیف افشادی ثب 

 .جبیگبُ ّبی خبظ ثشای هٌػفبًِ حل ضذى اختالفبت است 

دس ایي هسیش دادسس  دادستبى ٍ کیل هذافغ  ضبکی ٍ هتطبکی حمَق ٍ اختیبسات هطخػی داسًذ ٍ دس ساس ایي 

ف غیش هٌغمی ٍ غیش ٍاگزاسی هجوَػِ ایي هَاسد ثِ یکی اص عشفیي اختال .بضی لشاس گشفتِ است هجوَػِ ًیض ل

اًچِ هسلن است پیص ضشط سسیذگی هٌػفبًِ ثِ اختالفبت ٍجَد سیستن لضبیی یب سیستن سفغ  .ػبدالًِ است 

 .عشف است  اختالف ثی

بيرت جذي بب آيين نبمه چگونگي رفع اختالف بين دستگبه هبي اجرايي از طريق سبز و کبرهبي داخلي قوه مغ

 مجريه مصوبه مجلس شوراي اسالمي 

ّبی صیشهجوَػِ ثب  دستگبُ ّبی صیشهجوَػِ یک دستگبُ ستبدی کِ تَسظ سؤسبی ـ اختالف ثیي دستگبُ 2هبدُ

ٍصیش یب ثبالتشیي همبم اجشایی دستگبُ ستبدی هٌؼکس  ثِ ًطَد، حست هَسداستفبدُ اص اختیبسات لبًًَی آًْب هشتفغ 

 گیشی لشاسگیشد. ّبی لبًًَی آًبى هَسد تػوین ٍ هسئَلیت گشدد تب دس حذٍد اختیبسات هی

 


