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 مقدمه
و فصل و مهارت خاص همواره در روند حل و داراي آگاهي، تخصص اشخاص خبره

و قضات بوده فقيهان اهميت كارشناسي را از ديرباز«. اند اختالفات بشري مورد رجوع مردم

كه براي دريافته بودند چرا كه گاه قضات ناچار مي و شدند تحقيق درباره داليل تقديم شده

و دفاع دو طرف دعوا از آن استفاده كنند شناخت اماره و حتي فهم خواست به عنوان. هاي واقع

كه مقصود مدعي يا مدافع را ترجمه كند يا از كارشناس مثال از كارشناس زبان بخواهند

اي اختصاص يا اشتراكه معماري بخواهند كه مساحت يا بهاي زميني را معين سازد يا قرينه

و از آنها نتيجه ص 1385كاتوزيان،(» گيري كند ديوار فاصل ميان دو ملك را استخراج امروزه.)110،

و پيشرفت بشر در تمام جنبه و با تحول و استفاده از تجربه، دانش هاي زندگي، كارشناسي

و فصل اختالفات اهميت و حل  ويژه پيدايمهارت اشخاص داراي صالحيت در كشف واقع

. كرده است

و نيز اسناد بين كه در قوانين داخلي المللي بر استفاده از نظر كارشناسي در جريان اين است

و ديوان رسيدگي دادگاه  ,Bader and Lavers(هاي داوري در مواقع لزوم تأكيد شده است ها

2004, p. 9(.آن و اهميت كارشناسي را در حال حاضر دو چندا اما ن كرده استچه نقش

و فصل به طور مستقيم حل كه اختالف را به عنوان شخص ثالثي است استفاده از كارشناس

و وابسته به رسيدگي قضايي يا داوري نيست كه حسب. كند مي يعني كارشناس ديگر تابع

و تجربه خويش را به كار گيرد بلكه با درخواست طرفين خود مستقالً به  خواست آنها دانش

ميميكارشناسي  و حكم وي اساس حل اختالف قرار و تشخيص هايي كه روش. گيرد پردازد

و فصل مي هاي جايگزين كنند همچون ساير شيوه بر مبناي نظر كارشناس اختالفات را حل

و فصل اختالف،   معلول حجم زياد دعاوي در (ADR = Alternative Dispute Resolution)حل

هم دادگاه و ها در مقايسه با حل اختالف يايي است كه استفاده از اين شيوهچنين مزا هاي دولتي

هم(ها در دادگاه -Stychin, 1999, p. 333; Mistelise, 2001, pp. (144(در بردارد) چنين داوريو

183; Tweeddale, 2005, pp. 4-5; Jones, 2001, p. 17(.

 (expert determination)حكم كارشناسي: گفتار اول
 مفهوم حكم كارشناسي: بند اول

 تعريف-الف

به گونه آن ماهيت برخي از اختالفات كه بيش از كه مستلزم رسيدگي قضايي باشند اي است

كه ذكر شد استفاده از نظر البته همان. باشد به اظهارنظر يك متخصص وابسته مي گونه

و چه در داوري پديد چه در دادگاه و فصل دعاوي و تازهايهكارشناسي در فرايند حل  نيست
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و قرن كرده حتي طرفين اختالف نيز گاه خود به تخصص اشخاص خبره مراجعه مي هاست اند

و تعيين ارزش مورد استفاده قرار  به ارزيابي به ويژه براي موضوعات مربوط كه كارشناسان

د. گيرند مي و فصل اختالفات به طور مستقل به منظور حل ر اما استفاده از نظر كارشناسي

به عنوان يك شيوه جايگزين حل1اي فراتر از حوزه ارزيابي محدوده و در كل مطرح شدن آن

همو فصل اختالف امري است كه اخيراً در نظام حل اختالفات پاره و در اي از كشورها چنين

2.المللي پديدار شده است اسناد بين

 عبارت است از حكم كارشناسي«در تعريف اين روش حل اختالف گفته شده است كه

به شخص ثالث بي و فصل ارجاع اختالف از] اختالف[طرف جهت حل از طريق استفاده

بعضي از نويسندگان در تعريف حكم كارشناسي بر . (Mistelis, 2001, p. 203)» تخصص خود

و الزام دو نكته تأكيد كرده يكي نهايي آور بودن تصميم كارشناس براي طرفين اختالف است اند

و رسيدگيو دي هاي دادگاهي است گري عدم لزوم تبعيت كارشناس از قواعد حاكم بر داوري

(Brown and Marriott, 1999, p. 134 .و ميانجي  Institute of هاي استراليا مؤسسه داوران

Arbitrators & Mediators Australia = IAMA)(حكم كارشناسي را به عنوان يك شيوه جايگزين 

و فصل اختالفات برمبناي تصميم شخص ثالث مستقل يعني كارشناس قابل انعطاف جه ت حل

حكم در واقع مي.(http://iama.org.au/expertdetermimation.htm)تعريف نموده است توان

و فصل اختالف را روشي توصيفبه مثابهكارشناسي  باكر روش جايگزين حل كه در آن د

و) يا اشخاص ثالثي(شخص توافق طرفين بعضي از اختالفات خاص به كه داراي تخصص

مي صالحيت شود تا آن شخص، تشخيص هاي مرتبط با موضوع مورد اختالف است ارجاع

و اين تشخيص مبناي حل اختالف قرار خود را پس از بررسي اين. گيرد هاي الزم ارائه نمايد

و اختالفات روش به ويژه براي حل اختالفات ناشي از ارزيابي، مالكيت فكري، موضو عات

و تخصصي مناسب است  و ساير اختالفات پيچيده  ,Mistelis, 2001)فني، اختالفات حسابداري

p. 203) . با وجود در دسترس بودن روش داوري دو عامل موجب رواج شيوه حكم كارشناسي

و اختالف نخست، حل پاره: ده استش اي از اختالفات مستلزم رسيدگي قضايي خاص نيست

 
يص، توان آن را به نظر، رأي، تشخمي. است ”expert determination“ حكم كارشناسي ترجمه اصطالح انگليسي.1

و يا تصميم كارشناسي هم ترجمه كرد اما به نظر مي كه رسيدگي و در عين حال برگردان نزديك» حكم كارشناسي«رسد تر

و ممكن است به همين» حكم«هر چند واژه. گوياتر اصطالح مزبور است و مفهوم خاص خود را دارد در نظام حقوقي ما معنا

تواند در موارد زيادي ها نميد ايراد واقع گردد، اما بايد گفت كه استفاده از ساير واژهدليل به كارگيري اين واژه در اينجا موار

مي ويژگيهاي اين روش را كه در نظام .باشد، منعكس نمايد هاي حقوقي خارجي معمول

ارزش جهت طرفين كارشناس را به عنوان يك ارزياب يا تعيين كننده. در مدل سنتي نقش كارشناس تنها ارزيابي است«.2

و متمايز از حكم . ... كنند ارائه قطعيت قراردادي راجع به موضوعات خاص استخدام مي در جهت مقابل يك قسم جديد

مي اين. كارشناس شكل گرفته است و فصل كليه يا اقسام جا از حكم كارشناسي استفاده شود به عنوان مكانيزمي براي حل

.”Ibid“»خاصي از اختالفات



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 176

م ميطرفين و تواند در اين خصوص تعيين ربوط به موضوعاتي است كه نظر كارشناس كننده

يا. دهنده اختالف باشد پايان چنانچه چنين موضوعاتي در داوري يا دادگاه مطرح شود، داور

با.قاضي نيز بر اساس تشخيص كارشناس حكم صادر خواهد كرد  دوم، اين روش در مقياس

و تواند ارزان داوري مي هاي ترافعي، روش به جاي رسيدگيزيرا در اين. تر باشد سريعتر

و فني تكيه مي .(Ibid) نمايد كارشناس به بررسي تخصصي

به دو روش الزام حكم كارشناسي مي به توافق طرفين و غير الزام تواند بنا آور مورد آور

كه حكم كارشناس ميان آنه چنان. استفاده قرار گيرد آور باشد بدينا الزامچه طرفين توافق كنند

و نهايي حل اختالف مورد استفاده قرار  به عنوان يك روش قطعي كه حكم كارشناسي معناست

ازو هيچ يك از طرفين پس از پايان رسيدگي نمي(Jones, 1997, p. 214)گرفته است  تواند

به صورت الزام. پذيرش حكم كارشناس سرباز زند ورآ به طور معمول از حكم كارشناس

و به عنوان يك روش جهت.شود استفاده مي به عنوان جايگزين داوري يا دعواي قضايي  يعني

چنين گاه حكم هم Ibid; Tweeddale, 2005, p.18).(حل برخي يا همه اختالفات ميان طرفين

كه طرفين درباره آن موضوع. آور موقت داشته باشد تواند اثر الزام كارشناسي مي يعني تا زماني

و رأي داروي حكم كارشناس را نقض ننمايد يا طرفين1اند يدگي داوري را آغاز نكردهرس

توافق جديدي كه متضمن شروط متفاوتي باشد منعقد ننمايند حكم كارشناس ميان طرفين

و الزم مي معتبر كه در استراليا رايج،به عنوان مثال. باشد االجرا  طبق برخي از قراردادهاي نمونه

ح مي و الزامباشد، يكي از طرفين اخطاريه كم كارشناس قطعي اي مبني آور است مگر اين كه

و عدم پذيرش حكم كارشناس ظرف   روز از تاريخ صدور حكم جهت ارجاع21بر اعتراض

با وجود. يا داوري ارسال نمايد) executive negotiationمذاكرات اجرايي(اختالف به مذاكره

و يا رأي داوري تغيير داده نشده است حكم كارشناس تا زمانياين،   كه با مذاكرات طرفين

و الزم اين نكته نيز قابل ذكر است كه . (Jones, 2001, p. 18)االجرا است ميان طرفين معتبر

آور بودن اند، در خصوص الزام برخورد مؤسساتي كه قواعد راجع به كارشناسي منتشر ساخته

. يا نبودن حكم كارشناس يكسان نيست

كه مناسب و موضوعاتي به عنوان روش حل اختالف در موارد استفاده از حكم كارشناس

به روز رواج بيشتر مي و بين. يابد با اين روش باشد روز المللي، بعضي از مؤسسات ملي

به اين شيوه ارائه مي و خدماتي راجع و منتشر كرده كنند مقرراتي در خصوص اين شيوه تنظيم

و ميانجيكه از آن جمله مي و مركز اختالفات تجاري استراليا توان مؤسسه داوران هاي استراليا

(Australian commercial disputes center) المللي لندن ديوان داوري بين )(London court of 

 
از.1 : اند ناميده(expertise préarbitrale)نويسندگان آن را كارشناسي پيش از داوري يا كارشناسي مقدماتي بعضي

Jarrosson, 1987, p. 137.
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international arbitration = LCIA بانك جهاني ،(World bank) و سازمان جهاني مالكيت معنوي ،

و فصل اختالفات را نام برد به نظر كارشناسي به منظور حل كه اين امر از توجه بيش از پيش

و فصل اختالف حكايت دارد به عنوان يك شيوه جايگزين حل  ,Jones(و مطرح شدن آن

(2001, p. 20.

 تفكيك حكم كارشناسي از داوري-ب

ا و داوري به عنوان دو روش حل ختالف بايد توجهبه منظور مقايسه ميان حكم كارشناسي

كه براي. آور معطوف كرد خود را به حكم كارشناسي الزام زيرا آن قسم از حكم كارشناسي

و اعتبار آن منوط به توافق طرفين است به سادگي از داوري قابل تفكيك طرفين الزام آور نيست

و اعتبار آن به توافق طرفين وابسته رأي داور براي طرفين الزام: است  نيست در حالي آور است

ميكه حكم كارشناسي هم رد چون پيشنهادي ماند كه طرفين ممكن است آن را بپذيرند يا

.نمايند

مي اما حكم كارشناسي الزام به داوري بسيار نزديك كه هر دو روش،.دشو آور چرا

مي اختالفات طرفين را در خارج از دادگاه و فصل و محرمانه حل به طور خصوصي و ها نمايند

كه ممكن است اصالت. آور است نتيجه كار در هر دو الزام تشابه ميان اين دو به حدي است

و كارشناسي كه نظر وي براي  به نفع داوري مورد انكار قرار گيرد روش حكم كارشناسي

چه مسلم است اين است كه نظرها در اينآن. آور باشد داور به حساب آيد طرفين الزام

كه حق اتخاذ داو. خصوص يكسان نيست و برخي ديگر از نويسندگان كارشناس مستقلي را يد

مي تصميم الزام نه كارشناس صرف تلقي و كه اختيارات آور دارد داور و در نتيجه معتقدند كنند

به وي اعطا گردد  ص 1381جنيدي،(داور نيز بايد يكي ديگر از نويسندگان فرانسوي تحت.)32،

سه نسخه متفاوت براي كارشناسي در نظر (Variantes de Ľexpertise)» اشكال كارشناسي«عنوان

: گيرد مي

به وصف-ب؛(expertise – arbitrage)داوري- كارشناسي-الف  كارشناسي راجع

(arbitrage de qualite)كارشناسي پيش از داوري-ج؛ (expertise préarbitrale) . 

 داوري يك تأسيس-شناسي يعني كارشناسيكند كه نوع اول كار نويسنده مزبور اضافه مي

به موجب قرارداد به كارشناس  (expert – arbiter) داور-در حقوق آلمان است كه طرفين

و تصميم وي براي طرفين الزامي است مأموريت مي و فصل كند  دهند كه اختالف را حل

(De Boisséson, 1990, p. 189) . 
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روسون، يكي ديگر از نويسندگان فرانسوي آن را اين همان نوعي از كارشناسي است كه جا

و آن را در1نامندمي» (expertise conventionnelle ou amiable)كارشناسي قراردادي يا دوستانه«

مي»)expertise judiciaire)كارشناسي قضايي«برابر به دستور قرار دهد كه در آن كارشناس

نظر جاروسون در كارشناسي قراردادي يا دوستانهبه. دهد قاضي امر كارشناسي را انجام مي

اين. دهند تا در قالب يك گزارش نظر خود را ارائه نمايد طرفين به شخص ثالث اختيار مي

به دليل صالحيت حرفه اي يا فني مربوط به مسأله مورد اختالف برگزيده ثالث به طور معمول

مي مي و طرفين نظ شود كه ر كارشناس را در خصوص اختالف ارجاع توانند از قبل اعالم كنند

در. شده محترم خواهند شمرد كه بر كارشناس قضايي حاكم است قواعد آيين دادرسي مدني

.(Jarrosson, 1987, pp. 113-115 et 133-137)خصوص اين كارشناسان اعمال نخواهد شد 

مي ب در تفكيك حكم كارشناسي از داوري ا قوانين توان گفت كه داوري اصوالً مطابق

گيرد، داور يا هيأت داوران بايد اظهارات طرفين را استماع كنند، ادله آنها را مورد صورت مي

و رسيدگي و پس از تحقيقات آن. هاي الزم رأي خود را صادر نمايد بررسي قرار دهد سو در

به عنوان كارشناس منصوب مي كه و تحقيقات قضايي خاصي برعهده شخصي شود رسيدگي

به طور انحصاري بايد با استفاده از چشمانش،« او بنا به تعبير يكي از قضات انگليسي.ندارد

و تخصص خويش تصميم بگيرد به طور قضايي اقدام نمي. دانش خود در. كند او كارشناس

و مهارت خود استفاده مي و تشخيص از تخصص به عنوان يك قاضي اقدام ارزيابي و كند

وهم. (Jones, 1997, p. 214)» كند نمي به رأي داور كه قواعد حاكم بر اعتراض چنين بايد گفت

و مصونيت. حكم كارشناس تابع مقررات متفاوت است هاي اين دو نيز يكسان مسئوليت مدني

كه داوران معموالً مصون از تعقيب . (Redfern and Martin Hunter, 2003, p. 38)نيست  در حالي

وا ثابت شود كارشناس ممكن است در قبال سهلهستند مگر اين كه سوءنيت آنه انگاري

كه اين نوع مسؤوليت صراحتاً توسط طرفين استثناء مباالتي مورد تعقيب قرار گيرد مگر اين بي

به اجراي نتايج حاصل از اين دو . (Tweeddale, 2005, p. 22)شده باشد سرانجام تفاوت آنها

به روش برمي كه رأي داور ميگردد در حالي و طور مستقيم به موقع اجرا گذاشته شود

و اجراي آن در كشور خارجي نيز دشواري چنداني ندارد اجراي مستقيم حكم  شناسايي

و در صورت عدم اجراي اختياري، بايد بر مبناي قرارداد  كارشناس در حال حاضر ميسر نيست

از.)Ibid; Bernstein and others, 1998, pp. 19-22)دكراقامه دعوا   يكي از نويسندگان نيز پس

و داوري را ناشي از ارائه توضيحاتي در مورد روش حكم كارشناسي تفاوت حكم كارشناسي

و رأي آنان مشمول بعضي از كنترل: داند دو چيز مي و نظارت اول اينكه داوران هاي ها

به داوري هستن ها قرار دارد اما كارشناس تابع كنترل دادگاه زيرا تصميمات.دهاي كمتري نسبت

 
.(Ibid): ناميده است(expertise irrevocable)گاه همين قسم كارشناسي را كارشناسي غيرقابل فسخ.1
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و اعتراض نيست دوم اينكه كارشناسان ممكن است در قبال. كارشناسان قابل پژوهش

در اجراي وظايفشان مسؤوليت داشته باشند اما مسؤوليت براي (Negligence)انگاري سهل

ترين تفاوت در واقع مهم. Gaitskell, (2005, p. 292)انگاري در مورد داوران مطرح نيست سهل

و حكم كارشناسي را در ترافعي بودن رسيدگيدا پس. هاي داوري دانست وري يعني داور بايد

و  و سنجش ادله، در نهايت رأي خود را بر مبناي داليل و رسيدگي از استماع اظهارات طرفين

و. دفاعيات طرفين صادر نمايد طي اين روند، براساس تخصص در حالي كه كارشناس بدون

ك ميتجربه خويش، نظر همين امر. نمايد ارشناسي خود را درباره موضوع مورد اختالف ارائه

مييهاي تفاوت كه كارشناس جز در صورت از جمله اين.سازد ديگر را نيز ميان اين دو ظاهر

مي توافق طرفين به بيان ادله كه پايه نظر وي را تشكيل دهد ملزم نيست اما داور بايد همواره اي

به طور  يا. مستدل صادر نمايدرأي خود را و قواعد حقوقي به جاي اعمال قانون كارشناس

به رسيدگي موضوعي مي و بر اساس انصاف، به صورت كدخدامنشي و حل اختالف پردازد

و فصل مي  ,Jones, 1997, p. 216; Tweeddale(نمايد اختالف را بر مبناي نظر تخصصي خود حل

2005, 19-21(.

ا: بند دوم  ختالفچگونگي حل
 ارجاع اختالف به حكم كارشناسي-الف

و فصل اختالف اصوالً مستلزم چون ساير شيوه حكم كارشناسي نيز هم هاي جايگزين حل

مي. توافق طرفين است و به هنگام انعقاد قرارداد توافق طرفين توانند قبل از حدوث اختالف

به آن قرارداد از طريق حكم  و فصل شودنمايند كه هرگونه اختالف مربوط . كارشناسي حل

بي هم و كه پس از حدوث اختالف كه قراردادي ميان طرفينآن چنان كه اين اختيار را دارند

به عنوان شيوه و اختالف منشاء قراردادي داشته باشد حكم كارشناسي را وجود داشته باشد

و فصل اختالف برگزينند كه اخت. حل رابه طور معمول موافقتنامه حكم كارشناسي الف طرفين

ميبه اين شيوه ارجاع مي به شمار  گنجاده،رود نمايد در يك شرط كه بخشي از قرارداد كتبي

.(Jones, 1997, p. 214)شود مي

حكم نكته كه كه بايد در خصوص ارجاع اختالفات بدان توجه داشت اين است اي

و فصل  به كار نميتماميكارشناسي جهت حل ه تنها براي اختالفاتي اين شيو. رود اختالفات

و تخصصي باشد كه موضوع آنها فني به گونه. مناسب است اي ماهيت اين قبيل اختالفات

و كارشناسي را الزم دارد و تحقيقات قضايي، نظر تخصصي به جاي رسيدگي دادگاه. است كه

شده اظهار در يكي از دعواي طرح (superme court of western Australia)عالي استرالياي غربي 

كه  به حكم كارشناسي ارجاع شوند موضوعات نميتماميداشته است حكم كارشناسي. توانند
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و مسائل ماهوي و فصل اختالفات كه براي حل و فصل اختالف است يك شيوه جايگزين حل

)issues of fact = كه در آن كارشناس به نحو مقتضي داراي صالحيت مناسب است)موضوعي

.(Tweeddale, 2005, p. 19; Jones, 2001, p. 22)و تخصص باشد

 نحوه انجام كارشناسي-ب

به بررسي به حكم كارشناسي، كارشناس منتخب طرفين و پس از ارجاع اختالف هاي فني

آن. پردازد تخصصي درباره موضوع اختالف مي و قضايي كار كارشناسي بيش از كه حقوقي

و به همين دليل برخالف  داوري مشكالت مربوط به قانون قابل اعمال بر باشد فني است

مي. نمايد جريان حل اختالف كمتر بروز مي كه همين ويژگي حكم كارشناسي موجب شود

به گزينش درست يك كارشناس بستگي داشته  و منصفانه بيش از هر چيز ارائه نتيجه صحيح

.(Derains, 1982, p. 242)باشد 

ر كارشناس نيز هم بي سيدگيچون داور بايد به صورت از هاي خود را و طرفانه انجام دهد

و بي و حكم وي مبناي تميز. طرفي خود را حفظ نمايد آغاز تا پايان استقالل كه تشخيص چرا

و اساس حل اختالف قرار مي پس از خاتمه تحقيقات كارشناسي،. گيرد حقوق طرفين

به ويژه از لحاظ موا و شكل اعالم نظر كارشناسي همچگونگي و ردي چون لزوم كتبي بودن

و غيره تابع توافق طرفين خواهد بود و داليل نظر كارشناسي به طور غالب. لزوم توجيه مباني

به صورت كتبي اعالم مي و در آن داليلي كه نظر بر آن مبتني است بيان حكم كارشناس شود

.(Tweeddale, 2005, pp. 18-22; Jones, 2001, p. 21)شود مي

همدر مو كه حكم كارشناسي نيز چون ساير رد نحوه رسيدگي كارشناس بايد يادآور شويم

و فصل اختالف ممكن است به صورت موردي يا نهادي انجام شود شيوه .هاي غيرقضايي حل

 اجراي حكم كارشناس-ج

كه قبل از آن كه به مسأله اجراي حكم كارشناس بپردازيم ذكر اين مطلب ضروري است

ميحكم كارشن و تنها در موارد بسيار محدود قابل اعتراض . باشد اس قابل تجديدنظر نيست

به صورت تواند بر مبناي تقلب كارشناس ايراد به حكم كارشناس مي و اعالم نظر وي

و خروج وي از دايره بي درهم. طرفي پذيرفته شود جانبدارانه چنين اعتراض ممكن است

 ,Tweeddale(از حدود صالحيت خود نظر داده باشدكه كارشناس خارج مطرح گردد صورتي

(2005, p. 18.

كه حكم كارشناس روية قضايي بعضي از كشورها از جمله انگلستان نيز تمايل بدان دارد

و جز در موارد محدود كه كارشناس به اشتباه حكم خود را صادر  ده استكررا معتبر بداند
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حكم،بر همين اساس. اعتراض به حكم را نپذيرد  دادگاه نيز هيچ اختياري در تغيير يا تعديل

.(Ibid, p. 19)ندارد

كه طبق آن حكم كارشناس اجرا،با اين حال و الزام قانوني  در حال حاضر چارچوب

كه يكي. وجود ندارد-گونه كه در مورد رأي داوري جاري استآن-شود بنابراين در صورتي

و حكم كارشناس گرد آور كه حكم كارشناس الزامن ننهد اعم از ايناز طرفين به تشخيص

 يا دو طرف آن را پذيرفته باشند، طرف ديگر بايد بر مبناي قراردادي اقامه دعوا نمايد باشد

(Ibid; Jones, 2001, p. 23; Mistelis, 2001, p. 204) .چه حكم كارشناس در مورد اختالف چنان

به طور معمول با داخلي باشد يعني جايي كه اختالف فاقد عنصر خارجي باشد، طرف پيروز

و حكم كارشناس يك دعوا براي نقض قرارداد در اجراي  تكيه بر موافقتنامه ارجاع اختالف

م حكم كارشناس مطرح مي ر در حكم كارشناس به عنوان دين قابل زبوكند يا در قبال ارزش

به در مورد اختالفات بين. نمايد پرداخت دعوا اقامه مي  دليل ماهيت قراردادي حكم المللي،

حكم. شود كارشناسي مشكالت اجراي حكم بيشتر احساس مي و اجراي زيرا شناسايي

به طور مستقيم صورت نمي و بايد كارشناسي در كشور خارجي برخالف رأي داوري گيرد

و اجراي قرارداد در دادگاه صالح خارجي دعوا اقامه كرد  .Ibid, Jones, 2001, p(جهت شناسايي

24; Jones, 1997, p. 223(.

و سازمان نگاهي به قواعد حكم كارشناسي اتاق بازرگاني بين: بند سوم جهاني المللي
و بررسي حكم كارشناسي در حقوق ايران  مالكيت فكري

 المللـي اتـاق بازرگـاني بـين] وابـسته بـه[المللـي كارشناسـي قواعد كارشناسي مركـز بـين-الف
(Icc international centre for expertise) 

شد1976در سال) مركز(المللي المللي كارشناسي اتاق بازرگاني بين مركز بين اين. تأسيس

به اعتقاد  و يك دبيرخانه است مركز كه مركب از يك كميته دائمي متشكل از خود كارشناسان

و موفقيت مهم المللي است كه توان برخي از نويسندگان تنها مؤسسه بين سته است يك تجربه

.(Bourque, 1995, pp. 231 et 247)المللي كسب نمايد هاي كارشناسي بين در مديريت شيوه

و ايجاد انعطاف مقررات جديد مركز كه با هدف روشن  بيشتر در رسيدگي تر كردن

گ2003 در اول ژانويه،دهش)1993مقررات(جايگزين مقررات قبلي ذاشته شدهبه موقع اجرا

مي. است يا طبق اين مقررات طرفين كه كارشناس را پيشنهاد توانند از مركز درخواست كنند

 ;Tweeddale, 2005, p. 22(نمايدهاي كارشناسي را اداره يا رسيدگيمنصوب نمايد 

.(http://www.Iccwbo.org/drs/English/expertise/all-topics ASP(اي از اين در ذيل خالصه

ميمقررا .كنيمت را بيان
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. گيرد شروط پيشنهادي مركز جهت درج در قرارداد طرفين چهار شرط نمونه را در برمي

ن كه در واقع ارجاع اختياري است خستينطبق كارشناسي اختياري اتاق بازرگاني( شرط

مي«)(optional Icc expertiseالمللي بين آن طرفين نه كه نافي هرگو توانند در هر زمان بدون

رسيدگي ديگر باشد توافق كنند كه هرگونه اختالف ناشي از يا در ارتباط با قرارداد حاضر به

كه مطابق با قواعد كارشناسي اتاق بازرگاني بين مي رسيدگي كارشناسي شود ارجاع المللي اداره

.»نمايند

بي«دومين شرط كه با عنوان به كارشناسي اتاق بازرگاني به ارجاع اختالف المللينتعهد

(obligation to submit dispute (to Icc expertise « معرفي شده است برخالف شرط اول ارجاع

به كارشناسي الزامي است كه. اختالف مي«: در اين شرط آمده است در طرفين توافق كنند

به رسيدگي  صورت هرگونه اختالف ناشي از يا در ارتباط با برقرارداد حاضر، موضوع را

كه مطابق با قواعد كارشناسي اتاق بازرگاني بينكارشنا مي سي شود ارجاع نمايند المللي اداره

.»]آور خواهد بود حكم كارشناس در مورد طرفين الزام[

كه شيوه ترتيبي را مقرر كرده است  obligation to submit( طبق شرط ديگر پيشنهادي مركز

dispurte to Icc expertise followed by Icc arbitration as required(مي كه طرفين توافق كنند

و در صورت عدم حصول نتيجه،  و فصل اختالف ابتدا از طريق روش كارشناسي مركز حل

به داوري اتاق بازرگاني بين با. المللي ارجاع داده شود اختالف در حالت چهارم نيز طرفين

به عنوان روش حل اختالف توافق مي كه مركز تنها به عنوان مرجع كنند تعيين كارشناسي

 Icc acting as appointing authority in party – administered(كننده كارشناس اقدام نمايد منصوب

expertise(.

در1طبق مادة و اختالفات تجاري داخلي يا بينارتباط قواعد مركز، المللي با موضوعات

 كارشناس نصب-ب؛(proposal of experts) پيشنهاد كارشناس-وظايف مركز عبارت از الف

(appointment of experts)ج؛  با پيشنهاد ارتباطدر. هاي كارشناسي خواهد بود اداره رسيدگي-و

كه با درخواست هر شخص حقيقي يا حقوقي يا دادگاه يا و معرفي كارشناسان بايد گفت

زم ديوان داوري، مركز مي و تخصص مربوط تواند نام يك يا چند كارشناس را در ينه فعاليت

و معرفي يك يا چند كارشناس خواهد،در اين حالت. ارائه نمايد به پيشنهاد  نقش مركز محدود

.بود

به عنوان مرجع منصوب بارهدر و درخواست طرفين، مركز به توافق و سوم بسته  دوم

.كننده، كارشناس را نصب يا خود رسيدگي كارشناسي را اداره خواهد كرد

و نصب كارشناس از جمله چگونگي درخواست8تا2ماده به پيشنهاد  قواعد مركز

و هزينه و نصب كارشناس توسط مركز، و پيشنهاد يا نصب كارشناس از مركز، نحوه معرفي ها
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و4 كه در بخش9طبق ماده. ساير مقررات مربوط به اين امر اختصاص يافته است  قواعد

 تنظيم (administration of expertise proceedings)»شناسيهاي كار اداره رسيدگي«ذيل عنوان

به دبيرخانه بين شده است، هرگونه درخواست براي اداره رسيدگي المللي هاي كارشناسي بايد

. المللي در پاريس تسليم شود اتاق بازرگاني بين

و جايگزيني وي پرداخته است11ماده  عنوانكه زير12طبق ماده.به استقالل كارشناس

 نگارش يافته است كارشناس بايد پس از مشورت (the expert's mission)» مأموريت كارشناس«

از. با طرفين مأموريت كارشناسي را در يك سند كتبي بيان نمايد اين سند نبايد با هيچ يك

و مركز ابالغ شود و بايد به طرفين  همين3طبق بند. قواعد كارشناسي مركز ناسازگار باشد

.كه طرفين خالف آن توافق كرده باشند آور نخواهد بود مگر اين اده حكم كارشناس الزامم

در4طبق بند كه ، گزارش كارشناس بايد در هرگونه رسيدگي قضايي يا داوري بعدي

كه در رسيدگي كارشناسي شركت داشته بردارنده طرف اند، مورد قبول قرار گيرد هايي باشد

به نحو به5به موجب بند. ديگري توافق نمايندمگر اينكه طرفين  اطالعات داده شده

 نيز مقرر شده6در بند. كارشناس يا هر طرف ديگر در جريان كارشناسي محرمانه خواهد بود

كه گزارش كارشناس بايد پيش از امضاء در فرم پيش و مركز است به مركز تسليم شود نويس

و قالب(ممكن است اصالحاتي را تنها در خصوص فرم  .گزارش انجام دهد) شكل

هاي كارشناسي مانع از رسيدگي، عدم شركت هر يك از طرفين در رسيدگي13مطابق ماده

كه طرف مزبور فرصت برايو صدور حكم توسط كارشناس نخواهد بود مشروط بر اين

.Ibid; Bourque, 1995, (pp. 233-261)شركت در رسيدگي داشته باشد

كا-ب  رشناسي سازمان جهاني مالكيت معنوي قواعد حكم

دهكر ماده درباره حكم كارشناسي منتشر26سازمان جهاني مالكيت معنوي قواعدي در

كه به بعضي از مواد (http://www.wipo.int/amc/en/expertdetermination/rules/index.html)است

:شود مهم آن اشاره مي

از1طبق ماده كه مطابق با ماده (determination)» حكم« منظور در16 تصميمي است  قواعد

به حكم كارشناسي اتخاذ مي » نامه حكم كارشناسي موافقت«. شود خصوص موضوع ارجاع شده

(expert determination agreement) اي است كه به موجب آن طرفين همه نامهبه معناي موافقت

به حكم  كه ممكن است ميان آنها حادث شود يا برخي از اختالفات موجود يا اختالفاتي

مي. كنند كارشناسي ارجاع مي كه حكم كارشناسي زير نظر آن جريان مركز«يابد منظور از مركز

و ميانجي م داوري  wipo arbitration and  mediation(»عنوي استگري سازمان جهاني مالكيت

center(.
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كه خواهان آغاز رسيدگي حكم كارشناسي هر يك از طرفين موافقتنامه حكم كارشناسي

. است بايد درخواستي بدين منظور تسليم مركز نمايد

و ماده8مادة بي9 به نحوة انتخاب كارشناس و و ماده به استقالل به10طرفي كارشناس

به صالحيت كارشناس(ح كارشناس جر .اختصاص داده شده است) اعتراض

به گونه13طبق ماده كه، كارشناس بايد با رعايت قواعد مورد بحث، حكم كارشناسي را اي

با. دهد برگزار نمايد مناسب تشخيص مي كه حكم كارشناسي كارشناس بايد تضمين نمايد

بايد براي تحقق اين هدف با كارشناس طرفين نيز. سرعت مناسبي جريان خواهد يافت

.همكاري نمايند

حكم18طبق ماده به به موضوع ارجاع شده  اگر قبل از صدور حكم، طرفين راجع

ازن چنا. كارشناسي سازش نمايند كارشناس حكم كارشناسي را خاتمه خواهد داد چه قبل

به هر دليل غير از مورد فوق ادامه حكم كارشناسي غير ضروري يا غيرممكن صدور حكم،

به حكم كارشناسي خاتمه دهد يا24در ماده. گرديد كارشناس بايد  نيز در قبال هرگونه فعل

و كارشناس معافيت از مسؤوليت مقرر ترك فعل براي سازمان جهاني مالكيت معنوي، مركز

.(Ibid)گرديده است 

 حكم كارشناسي در حقوق ايران-ج

و انقالب در امور انون آيين دادرسي دادگاهق(در قانون آيين دادرسي فعلي هاي عمومي

به كارشناسي1318چون قانون آيين دادرسي مدني مصوبهم) 1379مدني مصوب   مبحثي

و تشريفات امر كارشناسي در دادگاه از جمله صدور1اختصاص يافته است كه در آن چگونگي

ك ارشناسي، برخورد دادگاه با نظر قرار كارشناسي، نحوه تعيين كارشناس، نحوه اعالم نظر

و غيره بيان شده است  به نظر كارشناس، مسؤوليت كارشناس تا257ماده(كارشناس، اعتراض

آن).269 مي اما به حكم كارشناسي به عنوان يك روش حل اختالفچه در قوانين ايران تواند

و تشريع آن مورد استفاده قرار گير به نحوي در توجيه و و 331د در تبصره ماده مرتبط باشد

در«: طبق اين تبصره. در مبحث آراي قابل تجديدنظر بيان شده است به اقرار احكام مستند

كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار  دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس

.»....داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست

ا485 ماده4بند و بند قانون  قانون آيين دادرسي مدني 476 ماده3صول محاكمات حقوقي

اصحاب با اين تفاوت كه در دو قانون اخير، تراضي. نيز در بردارنده مقررات مشابهي بود2سابق

 
و اخذ نظر كارشناس مطرح گرديده استدر بسياري از قوانين ديگر نيز موضوعي كار.1 .شناسي

:احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست«1318 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 476 طبق ماده.2
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ص 1385شمس،(دعوا در تعيين كارشناس نيز شرط شده بود ص 1378؛ متين دفتري، 355، در.)120،

كه اصحاب دعوا كتباً رأي كارشناس يا 331حالي كه طبق تبصره ماده  قانون فعلي كافي است

به آن قابليت تجديدنظر خود را از دست كارشناسان را قاطع قرار داده باشند تا حكم مستند

.بدهد

و انقالب در امور گذار برخالف ساير مواد قانون آيين دادرسي دادگاهقانون هاي عمومي

استفاده كرده است» نظر كارشناس«كه در آن از اصطالح264و 260،262مدني از جمله مواد 

به كار برده است» رأي كارشناس« اصطالح 331در تبصره ماده  در مورد اين تفاوت بعضي. را

مي«اند از استادان گفته كه كارشناس در اين خصوص نمايد علت آن است كه مؤداي اعالمي

و افزون بر آن در حا به شكل رأي باشد  قانون جديد260لي كه نظر كارشناس طبق ماده بايد

ص 1385شمس،(» باشد قابل اعتراض است رأي كارشناس قابل چنين اعتراضي نمي ،355(.

به كار گرفتن اصطالح رأي كارشناس در تبصره ماده صرف،به هر حال نظر از دليل واقعي

مي331 دا، اين سؤال به ذهن كه اگر طرفين در جريان رسيدگي ميرسد توانند كتباً رأي دگاه

و قابليت  و قاطع آن تلقي نمايند يك يا چند كارشناس را به عنوان نتيجه دعوا

كه در حقيقت گواهي كننده نظر كارشناس است سلب  تجديدنظرخواهي را از حكم دادگاه

 نمايند چرا نتوانند چنين اقدامي را بيرون از دادگاه انجام دهند؟

به گونهاي از اختال طبيعت پاره كه فات  گيرد انجاماي است كه حل اختالف در هر مرجعي

كه كه دادگاه اعم از اين هاي دولتي باشد يا داوري در نهايت نظر تخصصي كارشناس است

و يا حتي داوري در اين دخالت دادگاه. سازد نتيجه دعوا را معلوم مي به ها گونه اختالفات تنها

ميايجاد تشريفات زائد در حل اختال و ف، تحميل هزينه بيشتر بر طرفين اختالف انجامد

و اختالفاتي را در بر دارد كه رسيدگي قضايي تر از همه درگير شدن دادگاه مهم ها با دعاوي

به طور كامل بر مبناي نظر زيرا دادگاه. دهند خاصي در آنها انجام نمي ها در چنين اختالفاتي

و دادگاه در اين ميان نقش تنظيمكن تخصصي كارشناس حكم خود را صادر مي حكمد كننده

.كند براساس نظر كارشناس را بازي مي

شد بهتر است براي تهيه طرحي،بنابراين و پيشقدم كه استفاده از كارشناس را جهت حل

و دقيق قرار دهد كه. فصل اختالفات در چارچوب معين در تهيه اين طرح بايد اختالفاتي را

و فصل از و يا معيارهايي برايش طريق حكم كارشناسي دارند مشخص قابليت حل ده

 
1-...  

2-...  

و رأي-3  احكامي كه طبق رأي يك يا چند نفر كارشناس صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده

.»...اندع دانستهآنها را قاط
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و طريقه اعالم.دشوتشخيص آنها تعريف نحوه ارجاع اختالف، چگونگي رسيدگي كارشناسي

و چگونگي  و مرجع رسيدگي كننده به آن و نحوه نظر كارشناس، امكان يا عدم امكان اعتراض

كه با به طور دقيق پيشاجراي حكم كارشناسي از ديگر مسائلي است بيني يد در طرح مزبور

.شود

 (Dispute review board)هيأت بررسي اختالف: گفتار دوم
و تركيب هيأت: بند اول  مفهوم

و نقش هيأت-الف  تعريف

از چون روش حكم كارشناسي يكي از شيوه هيأت بررسي اختالف نيز هم هاي استفاده

و فصل اختالفات مي و حتي بعضي از نويسندگان آن را جزئي از باشد كارشناسان در حل

به شمار آورده  .Jones, 1997, p. 213; Redfern and Hounter, 2003, p(اند روش حكم كارشناسي

 مورد استفاده قرار گرفتند 1960ها كه ابتدا در اياالت متحده آمريكا در دهه اين هيأت.)38

سن هاي مختلف به ويژه پروژه اكنون در پروژه و بينهاي به گين المللي در اغلب نقاط جهان

و در عين حال پيش  كننده از ايجاد اختالفات مورد گيري عنوان يك روش حل اختالف

و پروژه بهره و سنگين ساختماني و در بسياري از قراردادهاي مهم هاي برداري قرار گيرد

و  و هزينه زياد كه مستلزم وقت و قراردادهاي مشابه همراه با عمليات ساخت احداث كارخانه

مي ها پيشو ساز است تشكيل اين هيأت  ;Ibid, p. 39; Tweeddale, 2005, p. 16(شود بيني

Hunter and Henig, 1992, p. 16; Gaitskell, 2005, p. 294(.

به ويژه در پروژه به كارگيري هيأت و زمان هاي بررسي اختالف از اي سنگين، پيچيده بر

و هزين مياتالف وقت با. كنده طرفين جلوگيري و آشنايي آن زيرا به دليل اشراف هيأت بر پروژه

و ارجاع اختالف در مراحل اوليه شكل حل جزئيات كار گيري آن به هيأت، اختالفات به سرعت

بههم. Hunter and Henig, 1992, p. 17)(شوندو فصل مي و ارائه پيشنهاد چنين نقش نظارتي هيأت

ميطرفين در صورت و اختالف عقيده ميان آنها موجب شود كه اختالفات وجود ناهماهنگي

و از اين لحاظ اين هيأت ها نقش پيشگيري از ايجاد اختالفات را برعهده فرصت بروز پيدا نكنند

حل كه، به دليل نقش پيش تر از همه اين مهم. دارند و نيز  اختالف در زمان سريع، گيرانه هيأت

و اختالل  /http://www.fhwa.dot.gov/construction( در اجراي پروژه رخ نخواهد دادتوقف كار

fs02009.cfm(.بعضي از مؤسسات فعال همين امتيازات سبب شده است كه اين هيأت مورد توجه

و فصل اختالفات قرار گيرد المللي پس از قواعد داوري، قواعد اتاق بازرگاني بين. در امر حل

و قواعد.دي. اي هاي بررسي كارشناسي در آخرين اقدام خود، مقرراتي در خصوص هيأتآر

.اختالف وضع نموده است
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مي با توجه به آن درچه گفته شد كه توان گفت هيأت بررسي اختالف هيأتي است

به پروژه و قراردادهاي قراردادهاي خاص كه غالباً مربوط و احداث كارخانه هاي ساختماني

ميبين مشابه آن است پيش وشوي د تا در طول اجراي قرارداد، ضمن نظارت بر اجراي كار

و فصل نمايد چنان كه خواهيم ديدهم. پيشرفت پروژه، هرگونه اختالف ميان طرفين را حل

كه الزام به توافق طرفين است آور بودن يا نبودن نتيجه كار هيأت همانند حكم كارشناسي بسته

ميدر بيشتر اوقات بر الزام آور بود .شودن نظر هيأت توافق

آن-ب و نحوه انتخاب اعضاي  تركيب هيأت

مي هاي بررسي اختالف هيأت  از كارشناسان مرتبط با رشته موضوع قرارداد شود تشكيل

كه در ميارتباططرفين و ساز انجام گيرد، يكي از مسائل مهم در تشكيل با آن عمليات ساخت

و در انجام اينو موفقيت هيأت، گزينش كارشناسان وا جد صالحيت از لحاظ تخصص است

اي كه ساختهو ارتباط نزديك آن با پروژه توجه شودكار دقيقاً بايد به نوع تخصص كارشناس

نكته مهم ديگر در تركيب هيأت بررسي اختالف،.(Redfern and Hunter, 2003, p. 39)شود مي

و چگونگي انتخاب آنهاست و هيأت. تعداد اعضاي هيأت هاي بررسي اختالف تركيب ثابت

و بنا به توافق طرفين تعداد  و موضوع آن و سنگيني پروژه و با توجه به اهميت مشخص ندارند

 Hibberd(ها سه نفر است ها، تركيب اين هيأت در اغلب پروژه. شود اعضاي هيأت مشخص مي

and Newman, 2004, p. 106(.در هر چند كه گاهي هيأت هاي بسيار پروژههاي حل اختالف

و يا حتي شش نفر تشكيل مي هاي سبك در پروژه(Tweeddale, 2005, p. 16)شود بزرگ از پنج

-http://www.unitar.org/dfm/resource( رودميتنها يك كارشناس عضو هيأت به شمار

.center/document-series/document14/ Agarwal/7(طبيعي است در حالت اخير كه در عمل نيز

.كنند چندان رايج نيست طرفين با توافق همديگر كارشناس واجد صالحيت را تعيين مي

سه نفر تشكيل مي كه هيأت حل اختالف از شود روش معمول انتخاب اعضاي در جايي

آ ميهيأت كه در اي نكته. كنندن است كه ابتدا هر يك از طرفين يك نفر را انتخاب مهم

كه،انتخاب اعضاي هيأت وجود دارد  طرفين يعني بوسيله اين است كه هر يك از كارشناساني

و پيمانكار انتخاب مي كه براي آن ذكر. شود بايد با تأييد طرف ديگر همراه باشد كارفرما دليلي

و پيشنهادهايي استشده، اين  و اعتماد كامل داشته باشند  كه طرفين اختالف بايد به هيأت اطمينان

.نمايند به راحتي مورد قبول آنها قرار گيرد كه اعضاي هيأت در طول اجراي پروژه ارائه مي

: نحوه تعيين عضو سوم هيأت كه رياست هيأت را نيز برعهده دارد دو رويه وجود داردبارهدر

مي عضو سوم توسط دو كارشناسي كه طرفين قبالً انتخاب كردهطبق يك رويه شود اما اند تعيين

اما طبق رويه دوم كارشناس سوم نيز مشتركاً توسط طرفين. طرفين نيز بايد با آن موافقت نمايند
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يعني هر يك از طرفين اختالف يك كارشناس را با تأييد طرف ديگر انتخاب. شود انتخاب مي

و طرفي مي چه هيأت بررسي اختالف، طبق چنان.(Ibid)گزينندن مشتركاً كارشناس سوم را برميكند

طرف هيأت را تشكيل توافق طرفين از پنج نفر تشكيل شود، سه نفر از اعضاي هيأت كه اعضاي بي

مبوسيلهدهند مي ميزبو طرفين به شرح و هر يك از طرفين نيز يك نمايندهر در فوق انتخاب شود

م و عند الزوم دفاع كند كه وظيفه اصلي آن انتقال ديدگاهيانتخاب و پيشنهادهاي طرفين به هيأت ها

و فصل اختالف در هيأت ارائه كرده. باشد از آنها مي اين نمايندگان اطالعات الزم را به منظور حل

م و راهكارهاي الزم را به نمايندگي از كارفرما يا پيمانكار در هيأت مطرح نماينديو پيشنهادها

(Tweeddale, 2005, p. 16; construction disputes-cdrs.com).

 نحوه حل اختالف: بند دوم
 آيين رسيدگي هيأت-الف

و تشريفاتي كه هيأت. شود هيأت بررسي اختالف غالباً قبل از آغاز پروژه تشكيل مي قواعد

ا و راهكارهاي خود را و پيشنهادها و فصل  بوسيلهرائه خواهد كرد طبق آن اختالفات را حل

و آگاهي. طرفين اختالف در قرارداد مشخص خواهد شد به دليل تخصصي بودن كار اما

و آيين  به اعضاي هيأت اختيار دهند كه خود قواعد اعضاي هيأت، معمول است كه طرفين

به گونه مي رسيدگي حل اختالف را كه مناسب تشخيص و رسيدگي اي ها را مطابق دهند وضع

آ به طور مشترك.ن برگزار نمايندبا و هيأت مشخص بوسيلهگاهي نيز اين قواعد  طرفين

.(Hibberd and Newman, 2004, p. 106)دشو مي

و پيشرفت در طول اجراي پروژه هيأت به طور منظم از پروژه بازديد مي و كند هاي آن

مي روند عادي امور را مورد بررسي قرار مي و تالش را كه احتمال دارد در كند مسائلي دهد

بهد پيششوجريان امور مربوط به پروژه حادث  و راهكارهاي الزم را براي برطرف كردن بيني

 . (Hunter and Hoenig, 1992, p. 17)طرفين ارائه نمايد 

 هرگاه ضروري،هيأت عالوه بر تشكيل جلسات منظم مطابق با جدول زماني مشخص شده

ميتشخيص دهد يا طرفين درخواست به هر حال به محض. تواند جلسه تشكيل دهد نمايند

مي،بروز هرگونه اختالف و با بررسي موضوع هيأت جهت حل اختالف جلسه تشكيل دهد

و ديدگاه و نظرها و فصل اختالف ارائه اختالف هاي طرفين پيشنهادهاي الزم را جهت حل

مي.دكرخواهد  رااللتوانند استد در اين جلسات هر يك از طرفين و پيشنهادهاي خود ها

. مطرح نمايند

و پيشنهادهاي مناسب  هيأت عالوه بر تخصص اعضاي بوسيلهمبناي اصلي ارائه راهكارها

به آن است و جزئيات مربوط و درگير بودن آنها با پروژه به همين منظور طرفين. هيأت، آشنا
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و اطالعاتي را كه مرتبط با پروژه است غالباً طرفين.به هيأت ارائه نمايندبايد هرگونه اسناد

كه توافق مي و اعضاي هيأت حق تماميكنند و اسناد بايد محرمانه باقي بماند  اين اطالعات

.www.construction dispute-cdrs.com)(افشاي آنها را نداشته باشند

 نتيجه رسيدگي هيأت-ب

» تصميم« يا (recommendation)» پيشنهاد«نتيجه كار هيأت بررسي اختالف اغلب با عنوان

(decision)توصيف شده است (Jones, 1997, p. 213, Tweeddale, 2005, p. 16; Redfern and 

Hunter, 2003, p. 39; Hibberd and Newman, 2004, p. 106 (.آور بودن يا نبودن الزامبارهدر

همةتصميم يا پيشنهاد هيأت روي و ك واحد وجود ندارد ارشناس بستگي به توافق چون حكم

گاه طرفين. آور باشد رويه غالب اين است كه تصميمات هيأت ميان طرفين الزام. طرفين دارد

به. آور تصميم موقت باشد كنند كه اثر الزام توافق مي كه اين تصميم كه تا زماني بدين معني

و بال اثر شده باشد طرفين بايد پايبند آن باشند  ,Van Langelaar, 2000(وسيله رأي داوري نقض

pp. 101-107(.

كه نقش هيأت مشورتي باشد يعني نتيجه كار هيأت در جايي نيز كه طرفين توافق كرده اند

مي آور، تنها به منزله پيشنهاد نظريه بدون داشتن اثر الزام رد اي باشد كه تواند مورد قبول يا

ه به داليل مختلف از جمله لزوم و طرفين قرار گيرد بنا و جلوگيري از توقف مكاري طرفين

و دخالت آنان در مراحل  اختالل در ادامه كار پروژه، آشنا بودن اعضاي هيأت با جزئيات پروژه

و مهم كه ابتدايي حدوث اختالف و اعتمادي و تجربه باالي اعضاي هيأت تر از همه تخصص

مي،طرفين به آنها دارند و نظره موجب آور هيأت مورد اي غير الزامشود كه در عمل پيشنهادها

از اين نكته نيز قابل ذكر است كه چنان. پذيرش طرفين قرار گيرد چه در موارد استثنايي يكي

كه مورد توافق طرفين قرار گرفته آور هيأت يا نظر غير الزام طرفين از اجراي نظر الزام آوري

د .(Ibid)عوا نمايداست خودداري نمايد طرف ديگر بايد بر مبناي قراردادي اقامه

 (Icc dispute boards)المللي اختالف اتاق بازرگاني بين]حل[هاي نگاهي به قواعد هيأت-ج
كه ذكر شد اتاق بازرگاني بين هم به هيأت چنان به تازگي مقرراتي راجع هاي بررسي المللي

به صورت كلي. ده استكراختالف ارائه  و با عنوان مقررات اتاق مزبور ]حل[هايأتهي«تر

با اين هيأت. ده استشتهيه» اختالف كه بايد كامالً سه عضو هستند ها متشكل از يك يا

و چگونگي اجراي آن آشنايي داشته باشند اختالف اتاق بازرگاني]حل[هاي هيأت:قرارداد

سه گونه هيأت را در برمي بين از المللي :گيرد كه عباتند
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 (dispute review board = DRB) هيأت بررسي اختالف-1

به آن ارجاع مي كه و با طرز نگرش توافقي هيأت بررسي اختالف در مورد اختالفاتي شود

و فصل اختالف، پيشنهاد ارائه مي مي. نمايد يا اجماعي به منظور حل كنند طرفين از قبل توافق

ا رائه شدهكه اگر ظرف مهلت معين هيچ يك از طرف نارضايتي خود را نسبت به پيشنهاد

در صورت اعالم نارضايتي ظرف مهلت. آور خواهد بود اعالم نكند پيشنهاد ميان طرفين الزام

و يا دادگاه طرح مشخص شده، طرف ناراضي مي تواند در صورت توافق اختالف را در داوري

به طور اختياري در طول تصميم. نمايد گيري ديوان داوري يا دادگاه طرفين ممكن است

.را اجرا نمايند اما اجباري بدين كار ندارندپيشنهاد 

و فصل اختالف-2  (dispute adjudication board = DAB) هيأت حل

به اجرا گذارند چه چنان. طبق توافق قراردادي، طرفين بايد تصميم هيأت را بدون تأخير

به داوري يا دادگاه ارجاعيكي از طرفين نارضايتي خود را نسبت به تصميم اعالم نمايد تصميم

چه ظرف چنان. مانند خواهد شد اما طرفين در اين فاصله به اجراي تصميم هيأت ملزم باقي مي

مهلت مشخص شده هيچ يك از طرفين نارضايتي خود را اعالم ننمايد طرفين بايد تصميم 

.هيأت را محترم شمارند

 (combined dispute board =CDB)اختالف]حل[ تركيبي هيأت-3

ميا به اختالفات ارجاع شده پيشنهاد ارائه به طور معمول نسبت هر ين هيأت كند اما اگر

و طرف ديگر بدان اعتراض نكند مي . تواند تصميم اتخاذ نمايد يك از طرفين درخواست كند

و اعتراض طرف ديگر، هيأت خود بررسي مي كه آيا در صورت درخواست يكي از طرفين كند

. يا تصميم اتخاذ نمايدپيشنهاد ارائه نمايد

و به رعايت كه طرفين بالفاصله ملزم و تصميم اين است اختالف اساسي ميان پيشنهاد

از اجراي تصميم هستند در حالي كه پيشنهاد در صورتي جنبه الزامي پيدا مي كه هيچ يك كند

 /http://www.iccwbo.org/drs/ (Engcish(طرفين ظرف مهلت مشخص شده بدان اعتراض نمايند

dispute-boards/all-topics.asp.(.

 نتيجه
به آنچه گفته شد مي كه با توجه :توان نتيجه گرفت

و رواج شيوه-1 مي پيدايش و فصل كه بر مبناي نظر كارشناس اختالفات را حل كنند هايي

به دنبال دارد ناشي از پيشرفت و تخصصي را و فني انسان كه ايجاد دعاوي پيچيده هاي علمي
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و تراكم كار دادگاها وز يك سو به ويژه اختالفات فني و و مشكالت ناشي از حل اختالفات ها

.ها از سوي ديگر است تخصصي در دادگاه

و هيأت تمامي-2 و فصل را از طريق حكم كارشناسي و حل  اختالفات قابليت ارجاع

به اين روش. بررسي اختالف ندارند كه جاي رسيدگي ها براي حل اختالفاتي مناسب است

و دانش كارشناس باشند .قضايي، مستلزم استفاده از تخصص

مي به كارگيري روش-3 هاي ها به دادگاه تواند ورودي پرونده هاي مزبور، عالوه بر آنكه

دادگستري را كاهش دهد، براي طرفين نيز اين امتيازات را در بر دارد كه اختالفات را سريعتر 

و در عين حال ميو با هزينة كمتر و فصل و دوستانه حل . نمايدبه طور خصوصي، محرمانه

و بعضاً پيچيده مي گردد عالوه بر آن هيأت بررسي اختالف، گاه مانع از وقوع اختالفات جديد

.نمايدو بدينسان نقش پيشگيري از ايجاد دعاوي را نيز ايفاء مي

در هاي موجود، اين روش توان با استفاده از تجربهمي-4 و ها را نيز  كشور ما به كار گرفت

كه جنبة تخصصي محض دارند به طور مستقيم بر مبناي نظر و فصل اختالفاتي را حل

و فصل كرد مي. كارشناسي حل و زمان توان در پروژه هم چنين بر تشكيل هاي سنگين

و فصل اختالفات، از ايجاد دعاويكربيني هاي بررسي اختالف را پيش هيأت د تا ضمن حل

.دشو در كار پروژه پيشگيريلو اختالپيچيده
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