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  بررسي قراردادهاي ساخت و ساز در نظام دولتي
  )10/12/1396،  تاريخ تصويب   22/09/1396تاريخ دريافت(

  وحيد خسروي

  دكتر افشين جعفري
  )استاديار دانشگاه پيام نور(

  
  چكيده

بزرگترين طرحهاي مالك دولت گذشته از اعمال حاكميت و برقراري نظم و امنيت عمومي ،  
عمراني ، بزرگترين كارفرما ، بزرگترين خريدار كاال و خدمات و همچنين در موارد زيادي بزرگترين 

قراردادهايي كه دولت با اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي منعقد مي .آنهاستعرضه كننده 
در نظام حقوقي فرانسه قراردادهايي كه يك طرف آن دولت باشد به  .سازد داراي عناوين مختلفي اند

در نظام حقوقي اياالت متحده آمريكا اين نوع قراردادها ، قراردادهاي .قراردادهاي اداري معروفند
در پاره اي از نظام هاي حقوقي جهان از جمله استراليا ، هند و كشورهاي  .خوانده مي شوند  حكومتي

در مجموع منظور از  .اسكانديناوي ، عنوان قراردادهاي عمومي ، بر توافقات مزبور گذاشته مي شود
 اين نوع قراردادها ، قراردادهايي است كه از حوزه حقوق خصوصي خارج شده و مشمول قواعد و

در نظام حقوقي ايران عنوان خاصي براي قراردادهاي دولتي در نظر  .مقررات حقوق عمومي مي شوند
حقوقدانان ايراني به تأسي از حقوق فرانسه ، عموماً اين نوع قراردادها را قراردادهاي  .گرفته نشده است 

نيز » پيمانهاي عمومي«و » قراردادهاي دولتي«اداري خوانده اند ، با اين حال حسب مورد از عنوانهاي 
در اين رساله به تبعيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  .استفاده شده است 

قراردادهاي پيمانكاري «و در موارد ديگر از » پيمان«از نام ) سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق(
  .استفاده شده است»قراردادهاي دولتي «و يا » دولتي

  
  
  

  پيمانكاري، قرارداد دولتي، طرح عمراني، ساخت و ساز، موافقت نامه :ن كليديواژگا
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  ماهيت قراردادهاي دولتيتعاريف ، مباني حقوقي پيمان و  :بخش اول
  )قرارداد اداري(قرارداد پيمان  :بند اول

يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرحهاي عمراني است كه به عنوان معيار و  
يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرح  .شاخصي عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي گيرد 

براي واگذاري و  .است  عمراني بر روي آن استوار است ، طراحي و مهندسي پروژه از منظر حقوقي 
اي طرحهاي عمراني قالب حقوقي اي كه از سوي عالي ترين ارگان اداري كشور طراحي گرديده اجر

از يك سو و شخص حقيقي يا ) كارفرما ( اين سند بين نماينده دولت  . "پيمان  "، سندي است به نام 
فني نيز نظارت ) مهندس مشاور ( از سوي ديگر به امضاء مي رسد و شخص ثالثي ) پيمانكار( حقوقي 

در تعريف  .قراردادهاي پيمانكاري ، جزء قراردادهاي اداري مي باشند   .آن را به عهده مي گيرد 
  : قرارداد اداري گفته اند 

قراردادي است كه يكي از سازمانهاي اداري يا نماينده اي از آنها از يك سو ، با هر يك از  ''
اشخاص حقيقي يا حقوقي از سوي ديگر ، با هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي 

  1 . "منعقد مي كند) نوعاً ترجيحي يا امتيازي و بعضاً حمايتي ( بر طبق احكام خاص 
  پيمان : بند دوم

كلمات و  2.موافقتنامه پيمان درج شده است2پيمان مجموعه اسناد ومداركي است كه در ماده 
اصطالحات قرارداد ، عقد معامله ، توافق و پيمان اگر چه به لحاظ مفهومي و نوع استفاده ، بعضاً 

مبناي وقوع هايي با يكديگر دارند و ليكن تمامي اين اصطالحات اعمالي حقوقي هستند كه  تفاوت
آنها تراضي است ، فلذا به وجود آمدن پيمان مستلزم جمع و تالقي دو اراده در موضوع پيمان است ، 

هذا پيمان را مي توان عقدي دانست كه در ايجاد آن از يك طرف اراده دولت و موسسات  علي
نوان پيمانكار عمومي به عنوان كارفرما و از طرف ديگر اراده اشخاص اعم از عمومي و خصوصي به ع

با همديگر جمع گرديده اند و بديهي است انشاء پيمان نيز مانند ساير عقود و معامالت نيازمند ايجاب و 

                                                            
  20، چاپ دوم، ص   كليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران، نشر حقوقدان،، ) 1382(لها انصاري، ولي - 1
   شرايط عمومي پيمان 1ماده  - 2
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قبول طرفين و در حقيقت اعالم اراده هر يك به طرف ديگر مي باشد و طرفين در مقابل يكديگر 
    1.تعهداتي را به عهده مي گيرند 

  :ي پيمان ، پيمان شامل اسناد و مدارك ذيل مي باشد بنابه تعريف ماده يك شرايط عموم
دو طرف ،  موافقتنامه ، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات  :موافقتنامه  - الف 

متن موافقتنامه خالصه اي است از شرايط پيمان  2.موضوع ، مبلغ و مدت پيمان ، در آن بيان شده است
موافقتنامه از اهميت  .مي شود  كه در ساير اسناد ومدارك پيمان ، جزئيات و شرح كامل آن ذكر 

در صورت وجود دوگانگي بين  "موافقتنامه مقرر گرديده  2خاصي برخوردار است ، زيرا در ماده 
  ."ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارداسناد و مدارك پيمان ، موافقتنامه بر 

شرايط عمومي ، عبارت است از تعهدات تبعي غيرقابل تغيير و عام حاكم بر   :شرايط عمومي  - ب 
در حقيقت شرايط عمومي يك چارچوب كلي است كه بسياري از تكاليف ،  .قراردادهاي پيمانكاري 

طرفين چگونگي عملكرد خود را در  .حقوق و مسؤوليتهاي كارفرما و پيمانكار در آن قيد شده است 
مورد اجراي يك پروژه در همان چارچوب تنظيم مي كنند و هر نوع قرارداد پيمانكاري بايد از آن 

آنجا كه مفاد شرايط عمومي جنبه عام دارد ، لذا فرض بر اين است كه پيمانكار  از .شرايط پيروي كند 
  .، نظير قانون حاكم بر پيمان از مفاد آن مطلع است 

شرايط خصوصي ، عبارت است از تعهدات تبعي كه با توجه به شرايط  :شرايط خصوصي - ج 
مانكاري در محدوده تعيين شده عمومي متناسب با وضعيت و ماهيت هر يك از انواع قراردادهاي پي

  تغيير مي كند 
حقوقي است كه يك سوي امضاء كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را  شخصي: كارفرما 

 .3بر اساس اسناد ومدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است
ساير اشخاص حقوقي براي رفع نيازمنديهاي خود، اعمال حقوقي  ولت مانندد: معامالت دولتي 

اع يعني احكام يك جانبه است مانند وضع قبرخي از اين اعمال به صورت اي .مختلفي انجام مي دهد
يعني اعمال دو جانبه مانند خريد  .آئين نامه ها و مصوبات، برخي ديگر به صورت عقود قرارداد هاست

                                                            
    21، تهران ، جنگل جاودانه ، ص ، مباني حقوقي پيمان )1388(اسماعيلي هريسي ، ابراهيم  - 1
  شرايط عمومي پيمان  2ماده  - 2
  شرايط عمومي پيمان  6ماده  - 3

  ماهيت قراردادهاي دولتيتعاريف ، مباني حقوقي پيمان و  :بخش اول
  )قرارداد اداري(قرارداد پيمان  :بند اول

يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرحهاي عمراني است كه به عنوان معيار و  
يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرح  .شاخصي عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي گيرد 

براي واگذاري و  .است  عمراني بر روي آن استوار است ، طراحي و مهندسي پروژه از منظر حقوقي 
اي طرحهاي عمراني قالب حقوقي اي كه از سوي عالي ترين ارگان اداري كشور طراحي گرديده اجر

از يك سو و شخص حقيقي يا ) كارفرما ( اين سند بين نماينده دولت  . "پيمان  "، سندي است به نام 
فني نيز نظارت ) مهندس مشاور ( از سوي ديگر به امضاء مي رسد و شخص ثالثي ) پيمانكار( حقوقي 

در تعريف  .قراردادهاي پيمانكاري ، جزء قراردادهاي اداري مي باشند   .آن را به عهده مي گيرد 
  : قرارداد اداري گفته اند 

قراردادي است كه يكي از سازمانهاي اداري يا نماينده اي از آنها از يك سو ، با هر يك از  ''
اشخاص حقيقي يا حقوقي از سوي ديگر ، با هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي 

  1 . "منعقد مي كند) نوعاً ترجيحي يا امتيازي و بعضاً حمايتي ( بر طبق احكام خاص 
  پيمان : بند دوم

كلمات و  2.موافقتنامه پيمان درج شده است2پيمان مجموعه اسناد ومداركي است كه در ماده 
اصطالحات قرارداد ، عقد معامله ، توافق و پيمان اگر چه به لحاظ مفهومي و نوع استفاده ، بعضاً 

مبناي وقوع هايي با يكديگر دارند و ليكن تمامي اين اصطالحات اعمالي حقوقي هستند كه  تفاوت
آنها تراضي است ، فلذا به وجود آمدن پيمان مستلزم جمع و تالقي دو اراده در موضوع پيمان است ، 

هذا پيمان را مي توان عقدي دانست كه در ايجاد آن از يك طرف اراده دولت و موسسات  علي
نوان پيمانكار عمومي به عنوان كارفرما و از طرف ديگر اراده اشخاص اعم از عمومي و خصوصي به ع

با همديگر جمع گرديده اند و بديهي است انشاء پيمان نيز مانند ساير عقود و معامالت نيازمند ايجاب و 

                                                            
  20، چاپ دوم، ص   كليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران، نشر حقوقدان،، ) 1382(لها انصاري، ولي - 1
   شرايط عمومي پيمان 1ماده  - 2
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قراردادهاي ادارات و موسسات دولتي به معني اعم كلمه  .صورت مي گيرد ....و فروش، رهن، واجاره
را نبايد با قراردادهاي اداري به معني اخص كلمه كه شامل قرارداد خاص حقوق اداري است اشتباه 

احكام و مقررات خاص حقوق اداري، فقط شامل يك دسته از قراردادهاست كه داراي نام و  .كرد
  .1مدني نمي باشند عنوان معيني در حقوق

پيمانكار ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و : پيمانكار 
نمايندگان و جانشين  .را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است  اجراي موضوع پيمان

كه ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا كسي عبارتي ه يا ب .2هاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشد
صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و يا فروش كااليي را با شرايط مندرج در قرارداد يا 

  .پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد
كه در آن  "مناقصه طبق اسناد "فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر : مناقصه 

معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي  تعهدات موضوع
 3.شود

قراردادي است كه يكي از  "عمومي و يا قرارداد اداري ،  قراردادهاي: قراردادهاي عمومي 
ر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي به سازمانهاي اداري يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با ه

منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي با احكام خاص منعقد مي كند و يا هر 
قراردادي كه يكي از اشخاص موضوع حقوق عمومي به قصد اداره خدمات عمومي يا امور عمومي ، 

عقد مي كند ؛ قرارداد اداري با استفاده از شروط غير معمول در حقوق خصوصي ، با شخص ديگر من
 طرف آن ادارات دولتي بوده ، و به منظور تامين نيازمندي عقدي كه يك "و يا  " 4ناميده مي شود

هاي خود منعقد مي كنند و تابع نظامات مخصوص بوده و از مقررات حقوق خصوصي تبعيت نمي 
  " 5كند

                                                            
   306تهران ، سمت ، چاپ پنجم ، ص، حقوق اداري ، 1378طباطبائي مؤتمني، منوچهر  - 1
  شرايط عمومي پيمان  7ماده   - 2
   83قانون برگزاري مناقصات مصوب  2ماده  - 3
   20انصاري ،  همان ، ص -  4
   455گنج دانش ، چاپ يازدهم  ، ص ،ترمينولوژي حقوق ، انتشارات ) 1380(جعفري لنگرودي ، محمدجعفر   -  5
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و وجه تمايز طرحهاي  اصول حاكم بر قراردادهاي ساخت و ساز: بخش دوم
  عمراني  با غير عمراني

و تعهدات اختيارات ،  1اصول حاكم بر قراردادهاي ساخت و ساز  :بند اول
  و كارفرما  پيمانكار

قراردادهاي پيمانكاري دولتي ، از جمله قراردادهاي خاص به شمار مي روند كه اصول و قواعد 
اين نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومي است و قواعد حاكم بر اين نوع .ثابتي بر آنها حاكم است

مهمترين اصول حاكم بر قراردادهاي ساخت و ساز در اين راستا  .قراردادها جنبه تكليفي و آمره دارند 
  :به ترتيب عبارتند ازدولتي 

 اصل صالحيت طرفين قراردادهاي دولتي.1
 اصل كتبي بودن پيمانها.2
 گاهي پيمانكار از مفاد اسناد و هزينه ها و حوادث محتمل الوقوعاصل آ.3
 اصل اجراي بالمباشره پيمان توسط پيمانكار .4
 اصل تعهدات دوجانبه كارفرما و پيمانكار.5

 اصل صالحيت طرفين قراردادهاي دولتي:بند دوم
برابر  .قانون مدني يكي از شرايط اساسي صحت معامله اهليت طرفين است  .19برابر مدلول ماده 

در .قانون مدني براي آنكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ ، عاقل و رشيد باشند 211ماده 
قراردادهاي دولتي عالوه بر اهليت طرفين ،  متعاملين بايد داراي صالحيت الزم جهت انعقاد قرارداد 

  .نيز باشند
اين صالحيت از طرف كارفرما عبارت است از صالحيت قانوني ، :صالحيت كارفرما: الف 

صالحيت محلي و صالحيت ذاتي براي انعقاد قراردادهاي دولتي ، دستگاههاي اجرايي براي انعقاد 
وز از جمله اين اقدامات تأمين اعتبار ، اخذ مج .قرارداد ساخت و ساز ، قبالً بايد اقداماتي انجام دهند

  2.انعقاد قرارداد و تعيين مقام صالح براي امضاء قرارداد است
                                                            

           ، مقاله اصول حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري دولتي ، مجله حقوقي عدالت آرا ، شماره اول ،  )1384(اعاليي فرد ، محمدعلي  -  1
   68 -56  ص

 به هر طريق مشروط به آن است كه دستگاههاي اجرايي موضوع  ، انجام معامله 1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  10برابر ماده  - 2
اتب در اسناد مرتبط اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مر) 1(بند ب ماده 
  قيد شده باشد

قراردادهاي ادارات و موسسات دولتي به معني اعم كلمه  .صورت مي گيرد ....و فروش، رهن، واجاره
را نبايد با قراردادهاي اداري به معني اخص كلمه كه شامل قرارداد خاص حقوق اداري است اشتباه 

احكام و مقررات خاص حقوق اداري، فقط شامل يك دسته از قراردادهاست كه داراي نام و  .كرد
  .1مدني نمي باشند عنوان معيني در حقوق

پيمانكار ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و : پيمانكار 
نمايندگان و جانشين  .را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است  اجراي موضوع پيمان

كه ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا كسي عبارتي ه يا ب .2هاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشد
صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و يا فروش كااليي را با شرايط مندرج در قرارداد يا 

  .پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد
كه در آن  "مناقصه طبق اسناد "فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر : مناقصه 

معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي  تعهدات موضوع
 3.شود

قراردادي است كه يكي از  "عمومي و يا قرارداد اداري ،  قراردادهاي: قراردادهاي عمومي 
ر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي به سازمانهاي اداري يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با ه

منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي با احكام خاص منعقد مي كند و يا هر 
قراردادي كه يكي از اشخاص موضوع حقوق عمومي به قصد اداره خدمات عمومي يا امور عمومي ، 

عقد مي كند ؛ قرارداد اداري با استفاده از شروط غير معمول در حقوق خصوصي ، با شخص ديگر من
 طرف آن ادارات دولتي بوده ، و به منظور تامين نيازمندي عقدي كه يك "و يا  " 4ناميده مي شود

هاي خود منعقد مي كنند و تابع نظامات مخصوص بوده و از مقررات حقوق خصوصي تبعيت نمي 
  " 5كند

                                                            
   306تهران ، سمت ، چاپ پنجم ، ص، حقوق اداري ، 1378طباطبائي مؤتمني، منوچهر  - 1
  شرايط عمومي پيمان  7ماده   - 2
   83قانون برگزاري مناقصات مصوب  2ماده  - 3
   20انصاري ،  همان ، ص -  4
   455گنج دانش ، چاپ يازدهم  ، ص ،ترمينولوژي حقوق ، انتشارات ) 1380(جعفري لنگرودي ، محمدجعفر   -  5
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برخالف قراردادهاي خصوصي پيمانكاري ، در قراردادهاي پيمانكاري دولتي بايد مجوز قانوني 
بنابراين مقام  .خاص بر انعقاد و تأمين بودجه اخذ و توسط مقامي كه قانون صالح مي داند منعقد شود

صالحيت دار جهت انعقاد قرارداد ساخت و ساز دولتي مقامي است كه برابر قانون حق دخل و خرج 
  :از اين رو اهليت كارفرماي دولتي عبارت است از  .بودجه را داشته باشد

 صالحيت دستگاه دولتي در انعقاد قرارداد.1
 .اداري براي امضاء قرارداد صالحيت مقام امضاء كننده داراي اختيارات قانوني و.2

همانگونه كه دستگاه اجرايي و مقام امضاء كننده از طرف دستگاه اجرايي :صالحيت پيمانكار –ب 
پيمانكاري كه مي خواهد طرف قرارداد دستگاه  .بايد داراي صالحيت قانوني ، ذاتي و محلي باشد
پيمانكار مزبور عالوه بر داشتن مهارت فني بايد  .اجرايي قرارگيرد ، بايد داراي صالحيت الزم باشد

برابر عمومات .حداكثر شايستگي را داشته و با شركت در مناقصه، حداقل قيمت را پيشنهاد داده باشد
اكثر عقود پيش  .هر عقدي با ايجاب از يك طرف و قبول از طرف ديگر محقق مي شود 1قانون مدني 

قانون مدني ، تابع تشريفات خاص  .1اردادهاي موضوع ماده بيني شده در قانون مدني و همچنين قر
وقوع عقد را مي توان با يكي  .نيست و كتبي يا شفاهي بودن عقد تأثيري در صحت و لزوم آن ندارد 

بنابراين كتبي بودن شرط  .از ادله اثبات دعوي از قبيل اقرار ، سند ، شاهد ، اماره و سوگند اثبات كرد
  .صحت معامله نيست

برخالف قراردادهاي مدني ، اسناد ومدارك پيمان هاي دولتي همگي تابع اصل كتبي بودن ، 
  2.ممضي به امضاء طرفين و نيز امضاء مقامات صالحه دولتي است

  اصل آگاهي پيمانكار از مفاد اسناد رسمي : بند سوم
مالحظه محل اجراي  اصل بر اين است كه پيمانكار با مطالعه كامل اسناد مناقصه و مطالعه سوابق و

 .قرارداد و آگاهي كامل از شرايط فيزيكي و جغرافيايي آن مبادرت به شركت در مناقصه كرده است
بنابراين برابر اصل آگاهي پيمانكار از اسناد و هزينه ها ، جهل پيمانكار به مفاد اسناد مسموع نبوده و 

نه ها ، تأمين نيروي انساني ، مصالح ، پيمانكار در زمان انعقاد قرارداد آگاهي كامل در خصوص هزي
  .تجهيزات ، آب و برق و غيره را داشته است

  
                                                            

 دنفر ديگر تعهد به امري مي نماينقانون مدني ، عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند  183برابر ماده  - 1
  140انصاري ، همان ،  ص  - 2
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  و كارفرما   پيمانكارو تعهدات اختيارات  :بخش سوم
  اختيارات پيمانكار: بند اول

ترين  مهم   :اختيار پيمانكار در حذف تعهدات قراردادي در صورت عدم تحويل كارگاه - الف 
 28پيمانكار ضمن شرايط عمومي پيمان موردي است كه كارفرما نتواند مطابق ماده اختيار داده شده به 

هايي كه  شرايط عمومي پيمان به تعهد خود مبني بر تحويل كارگاه يا به عبارتي، تحويل اراضي و زمين
   .براي تأسيس و ايجاد عمليات موضوع پيمان مورد نياز است، عمل كند

هرچند به موجب ماده همانگونه كه اشاره شد ،  :جزئي از پيمان به غير پيمانكار در انتقال اختيار - ب
شرايط عمومي پيمان، پيمانكار به دليل شخصي بودن تعهد خويش مبني بر اجراي عمليات موضوع  24

تواند پيمان را بدون موافقت كارفرما به غير منتقل سازد؛ اما بنا به  پيمان و حصول نتيجه مطلوب، نمي
هايي را  نامه ماده اين امكان را دارد كه به منظور تسهيل و تسريع در اجراي كارها، موافق تصريح همان

   .با شخص يا اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد نمايد
  تعهدات پيمانكار: بند دوم

قرارداد پيمانكاري دولتي در هيچ يك از  .موضوع پيمان اعم است از انتقال مال يا انجام عملقاعدتاً 
در مواد مختلف آن  با مداقهمواد خود به طور مشخص به تعريف موضوع پيمان نپرداخته است؛ اما 

توان نتيجه گرفت كه در اين قرارداد موضوع پيمان عبارت است  مي .2و  18، 13، 12خصوص مواد  به
     .از انجام عمل و انتقال مال هر دو

اساساً شرايط بايد ضمانت اجرا داشته باشند يعني طوري تنظيم شوند كه عمل برخالف آنها از  
البته منظور از كيفر و جزا در اينجا  .سوي هر يك از طرفين پيمان مستوجب جزاي متناسب با آن باشد 

ست كه نه در معني كيفر و جزاي يك فعل مجرمانه در حقوق كيفري است  بلكه همان مابه ازايي ا
نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور يكي از  27ماده  2طبق بند .الزمه تضمين شرط است 

اصول و مباني حاكم بر پيمانها ، همواره پيش بيني تضمين هاي الزم و تكاليف مشخص در پيمان مي 
براي  باشد تا در صورت عدول از تعهدات توسط هر يك از طرفين پيمانها ، اتخاد تمهيدات الزم

   .هاي احتمالي وارده به طرف مقابل ممكن گردد  جبران خسارت
  تعهدات كارفرما: بند سوم

در واقع همان حقوق و در مقابل تعهدات پيمانكار ، حقوق و تعهدي نيز بر عهده كارفرما قرارداد كه 
  : قسم هستند 2اين حقوق و مزايا بر  .شود مزايايي است كه در اثر پيمان براي پيمانكار ايجاد مي

برخالف قراردادهاي خصوصي پيمانكاري ، در قراردادهاي پيمانكاري دولتي بايد مجوز قانوني 
بنابراين مقام  .خاص بر انعقاد و تأمين بودجه اخذ و توسط مقامي كه قانون صالح مي داند منعقد شود

صالحيت دار جهت انعقاد قرارداد ساخت و ساز دولتي مقامي است كه برابر قانون حق دخل و خرج 
  :از اين رو اهليت كارفرماي دولتي عبارت است از  .بودجه را داشته باشد

 صالحيت دستگاه دولتي در انعقاد قرارداد.1
 .اداري براي امضاء قرارداد صالحيت مقام امضاء كننده داراي اختيارات قانوني و.2

همانگونه كه دستگاه اجرايي و مقام امضاء كننده از طرف دستگاه اجرايي :صالحيت پيمانكار –ب 
پيمانكاري كه مي خواهد طرف قرارداد دستگاه  .بايد داراي صالحيت قانوني ، ذاتي و محلي باشد
پيمانكار مزبور عالوه بر داشتن مهارت فني بايد  .اجرايي قرارگيرد ، بايد داراي صالحيت الزم باشد

برابر عمومات .حداكثر شايستگي را داشته و با شركت در مناقصه، حداقل قيمت را پيشنهاد داده باشد
اكثر عقود پيش  .هر عقدي با ايجاب از يك طرف و قبول از طرف ديگر محقق مي شود 1قانون مدني 

قانون مدني ، تابع تشريفات خاص  .1اردادهاي موضوع ماده بيني شده در قانون مدني و همچنين قر
وقوع عقد را مي توان با يكي  .نيست و كتبي يا شفاهي بودن عقد تأثيري در صحت و لزوم آن ندارد 

بنابراين كتبي بودن شرط  .از ادله اثبات دعوي از قبيل اقرار ، سند ، شاهد ، اماره و سوگند اثبات كرد
  .صحت معامله نيست

برخالف قراردادهاي مدني ، اسناد ومدارك پيمان هاي دولتي همگي تابع اصل كتبي بودن ، 
  2.ممضي به امضاء طرفين و نيز امضاء مقامات صالحه دولتي است

  اصل آگاهي پيمانكار از مفاد اسناد رسمي : بند سوم
مالحظه محل اجراي  اصل بر اين است كه پيمانكار با مطالعه كامل اسناد مناقصه و مطالعه سوابق و

 .قرارداد و آگاهي كامل از شرايط فيزيكي و جغرافيايي آن مبادرت به شركت در مناقصه كرده است
بنابراين برابر اصل آگاهي پيمانكار از اسناد و هزينه ها ، جهل پيمانكار به مفاد اسناد مسموع نبوده و 

نه ها ، تأمين نيروي انساني ، مصالح ، پيمانكار در زمان انعقاد قرارداد آگاهي كامل در خصوص هزي
  .تجهيزات ، آب و برق و غيره را داشته است

  
                                                            

 دنفر ديگر تعهد به امري مي نماينقانون مدني ، عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند  183برابر ماده  - 1
  140انصاري ، همان ،  ص  - 2
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 حق پيمانكار بر دريافت بهاي پيمان   - 1
هاي ناشي از اعمال و اقدامات دولت و  حقي كه پيمانكار بر دريافت تمامي خسارت - 2

  .حوادث ايجاد شده و برهم زننده تعادل مالي پيمان دارد
حقيقي حقوق خصوصي يك شخص حقوقي يا  رپيمانكا : حق پيمانكار بر دريافت بهاي پيمان

   .باشد است و هدف وي از انعقاد قرارداد با دولت رسيدن به ثمن اين معامله مي
چنانچه كارفرما نسبت به انجام برخي تعهدات خود مسامحه نمايد و از اين رهگذر خسارتي به 

مي گردد        پيمانكار وارد آيد ضمن اينكه مانع از اعمال اختيارات مصرحه در شرايط عمومي پيمان 
   .، موظف به جبران ضرر و زيان وارده نيز مي باشد

  وجه تمايز طرحهاي عمراني با طرح هاي غير عمراني   :بند چهارم
هايي كه تمام يا بخشي از هزينه هاي آن از بودجه ساليانه كشور  طرح: طرحهاي عمراني  - الف 

  .باشند پروژه عمراني ميگردد  ميو از طريق دولت به دستگاه اجرايي واگذار تامين 
هايي كه محل تامين بودجه آن سرمايه و يا درآمدهاي مستقيم  طرح: غير عمراني  هاي طرح - ب

كه از دولت مجوز هزينه انجام عمليات عمراني  ...و  پتروشيمي  - يك سازمان دولتي باشد مانند نفت 
هاي بودجه بصورت تخصيص از خزانه را اخذ مي كنند و از بودجه ساليانه كشور  در خارج از رديف

 .ناميده مي شوندچيزي دريافت نكند پروژه غيرعمراني 

ريشه بروز  اختالفات  و  اهم ادعاي پيمانكاران و محدوه مسئوليت : چهارم بخش
  ايشان

  ريشه بروز اختالف در مرحله برگزاري مناقصه :بند اول
به مقدمه باال به نظر مي رسد كه ريشه مسائل و مشكالت در برگزاري مناقصات ، ناديده با توجه 

ممكن است كارفرمايان  .گرفتن يا به هم ريختن عمدي يا سهوي تمام يا بعضي از مفاهيم مذكور باشد
به داليلي مسئول اين امر تلقي نشوند؛ اما پيكره دولت و سازمانهاي اجرايي كشور كه به هر حال در 
چارچوب قانون و مقررات انجام وظيفه مي كنند ، مسئول ايجاد شرايطي هستند كه طي آن ، اصول و 

كه با حفظ چارچوب مفاهيم مذكور در مباني الزم الرعايه در برگزاري مناقصات و اجراي پيمان ها ، 
  :در زير به مواردي از اين قبيل اشاره مي شود .مقدمه ، ممكن است ناديده گرفته  شوند
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  سازمان هاي كارفرمايي مختلف ، روش هايي را براي احراز صالحيت پيمانكاران)الف
  .رئيس جمهور تفاوت داردگزينند كه كامال با روش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  برمي
در حال حاضر كه غير از مناقصه روش ديگري براي انتخاب پيمانكار ايراني مجاز نيست ، بايد )ب

 .اصول اين روش به دقت رعايت شود
اسناد و مدارك مناقصه ها بايد به حدي كامل باشند كه پيمانكار بتواند پيشنهاد خود را بر اساس )ج

در طرحهاي بزرگ كه تهيه اسناد به اين ترتيب به زمان زيادي نياز دارد ،  .آنها تنظيم و ارائه كند
كارفرمايان ترجيح مي دهند كه بر اساس برآوردي مقدماتي و شرايطي غير قطعي ، كار را به مناقصه 

 .بگذارند و پيشنهاد نرخ بگيرند

  ريشه بروز اختالف در دوران اجراي قرارداد : دوم  بند
مه بانكي مستلزم معرفي وثيقه ملكي است كه آن هم نه براساس قيمت واقعي ، صدورانواع ضمانت نا

بلكه بر طبق قيمت منطقه اي كه بسيار نازل تر است ، ارزيابي مي شود و اين امر، كار را براي 
 .پيمانكاران ، بخصوص در طرحهاي بزرگ ، بسيار دشوار مي سازد

مختلفي نظير طوالني شدن رسيدگي به صورت  كمبود نقدينگي در حين اجراي هر طرحي به داليل
وضعيت ها ، افزايش بي رويه قيمت كاالها و دستمزدها ، تاخير در دريافت نقشه هاي اجرايي و غيره 

خسارت هاي ناشي از تاخير در اجراي  .روي مي دهد كه ناشي از ضعف بنيه مالي پيمانكار نيست
بيني شده در قرارداد ، بايد ارزيابي و به پيمانكاران تعهدات كارفرمايان ، به ويژه پرداخت هاي پيش 

نحوه تنظيم قراردادهاي ساخت و همچنين  .پرداخت شود تا سبب تضعيف نارواي بنيه مالي آنها نگردد
ساز، حتي در طرحهاي بزرگ به گونه اي است كه حل و فصل دعاوي كارفرما عليه پيمانكار با 

ر به اجرا گذاشته مي شود؛ اما دعاوي پيمانكار عليه كارفرما تصميم كارفرما و بدون توافق پيمانكا
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  .ري دستگاه هاي دولتي مي گردداعتبارات و امور جا

 حق پيمانكار بر دريافت بهاي پيمان   - 1
هاي ناشي از اعمال و اقدامات دولت و  حقي كه پيمانكار بر دريافت تمامي خسارت - 2

  .حوادث ايجاد شده و برهم زننده تعادل مالي پيمان دارد
حقيقي حقوق خصوصي يك شخص حقوقي يا  رپيمانكا : حق پيمانكار بر دريافت بهاي پيمان

   .باشد است و هدف وي از انعقاد قرارداد با دولت رسيدن به ثمن اين معامله مي
چنانچه كارفرما نسبت به انجام برخي تعهدات خود مسامحه نمايد و از اين رهگذر خسارتي به 

مي گردد        پيمانكار وارد آيد ضمن اينكه مانع از اعمال اختيارات مصرحه در شرايط عمومي پيمان 
   .، موظف به جبران ضرر و زيان وارده نيز مي باشد

  وجه تمايز طرحهاي عمراني با طرح هاي غير عمراني   :بند چهارم
هايي كه تمام يا بخشي از هزينه هاي آن از بودجه ساليانه كشور  طرح: طرحهاي عمراني  - الف 

  .باشند پروژه عمراني ميگردد  ميو از طريق دولت به دستگاه اجرايي واگذار تامين 
هايي كه محل تامين بودجه آن سرمايه و يا درآمدهاي مستقيم  طرح: غير عمراني  هاي طرح - ب

كه از دولت مجوز هزينه انجام عمليات عمراني  ...و  پتروشيمي  - يك سازمان دولتي باشد مانند نفت 
هاي بودجه بصورت تخصيص از خزانه را اخذ مي كنند و از بودجه ساليانه كشور  در خارج از رديف

 .ناميده مي شوندچيزي دريافت نكند پروژه غيرعمراني 

ريشه بروز  اختالفات  و  اهم ادعاي پيمانكاران و محدوه مسئوليت : چهارم بخش
  ايشان

  ريشه بروز اختالف در مرحله برگزاري مناقصه :بند اول
به مقدمه باال به نظر مي رسد كه ريشه مسائل و مشكالت در برگزاري مناقصات ، ناديده با توجه 

ممكن است كارفرمايان  .گرفتن يا به هم ريختن عمدي يا سهوي تمام يا بعضي از مفاهيم مذكور باشد
به داليلي مسئول اين امر تلقي نشوند؛ اما پيكره دولت و سازمانهاي اجرايي كشور كه به هر حال در 
چارچوب قانون و مقررات انجام وظيفه مي كنند ، مسئول ايجاد شرايطي هستند كه طي آن ، اصول و 

كه با حفظ چارچوب مفاهيم مذكور در مباني الزم الرعايه در برگزاري مناقصات و اجراي پيمان ها ، 
  :در زير به مواردي از اين قبيل اشاره مي شود .مقدمه ، ممكن است ناديده گرفته  شوند
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 تامين ماشين آالت و تجهيزات  : بند سوم
به عللي كه ذكر آن ها خارج از موضوع اين رساله است ، در حال حاضر بيشتر ماشين آالت و  

تجهيزاتي كه در اختيار پيمانكاران ايراني قرار دارند ، كار كرده و گاه فرسوده اند و در مقايسه با 
جا  اران موفق خارجي، كه در آغاز هر طرح كليه ماشين آالت و تجهيزات آن را يكوضعيت پيمانك

و نو مي خرند و در آخر كار نيز آنها را به حراج مي گذارند و مي فروشند، وضع پيمانكاران ايراني از 
  .اين حيث نگران كننده است

ت كه فقط فهرست وار مسائل مرتبط با تامين نيروي انساني در طرحهاي بزرگ به حدي آشكار اس
  :به آن ها اشاره مي شود

  مشكالت قانون كار؛ - 1
  كمبود يا فقدان مراجع ارزشيابي مهارت كاركنان؛ - 2
  عدم مطابقت نظام آموزش دانشگاهي با نيازهاي ساخت و ساز؛ - 3
كمرنگ بودن نقش نظام آموزش عالي و حرفه اي كشور در ارائه برنامه هاي آموزشي توام  - 4

  ي ساختماني؛با كار در كارگاه ها
از آنجا كه ساخت وساز و خدمات پيمانكاري مرتبط با آن در سطوح مختلف با ريسك توام است، 
لذا نقش بيمه در اين امر مهم اقتصادي زياد است، اما هنوز صنعت بيمه كشور نتواسته در جايگاهي 

موكول به عزم بديهي است حصول اين خواسته ضروري  .قرار گيرد كه اين نقش اساسي را ايفا كند
متاسفانه هيچ .دولت است كه مقدمتاً بايد در قراردادهاي ساخت و ساز به نحوي موثر نمايان شود

سازمان و يا دستگاهي طرحها را پس از اتمام ، بررسي نمي كند تا علت اين امر را كه زمان و مبلغ اجرا 
به چند برابر زمان و مبلغ اوليه بالغ گرديده اند، روشن سازد تا حداقل سعي گردد كه در طرحهاي 

  .ه مي شوندزمان و اضافه شدن هزينبعدي اشكاالت مشابهي كه سبب طوالني شدن 
  مهمترين ادعاهاي پيمانكاران در قراردادهاي ساخت و ساز :بخش پنجم

 عوامل اصلي در شكل گيري ادعاهاي پيمانكار  :بند اول
  :ادعا و اختالف را مي توان به شرح ذيل متصور شد  روند بروز 

در ابتدا درخواست هايي از سوي هر يك از طرفين براي طرف ديگر مطرح مي گردد ، و اين 
در  .مي باشددرخواست ها خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنا و مقتضاي طبيعت جايگاه طرف 
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ود ، اين زده مي شصورتي كه اين درخواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگيرد ، جرقه اختالف 
  :عدم توافق را مي توان در دو فاكتور خالصه نمود

  عدم توافق بر اصل خواسته  –الف 
قبول خواسته يك طرف توسط طرف ديگر ، با اين تفاوت كه چگونگي و نحوه جبران و  –ب 

اقتضاي طبيعت اجراي موضوع قرارداد به گونه .ها در اين جا مورد توافق قرار نمي گيرد انجام خواسته
معموالً زمان تكميل پروژه ، جنبه مهمي از موضوع  .يست كه عامل زمان در آن تاثير بسزايي داردا

پيمان مي باشد ، به همين منظور ، كارفرما با اختصاص بودجه و برنامه در نظر دارد اجراي پروژه بخشي 
اده از  ابنيه در دست از نيازمنديهاي سازماني او را تامين نمايد و در اين راستا ممكن است براي استف
در كليه قراردادهاي  .ساخت در تاريخ خاصي تعهدي ايجاد و يا توافقاتي با اشخاص ثالث نموده باشد 

ساخت و ساز كه ايفاي تعهد منوط است به انجام كار در مدت معين ، تاخير در انجام كار قطعاً 
از اين منظر زمان ايفاي تعهد اهميت زيادي در اين  .خساراتي را براي طرف مقابل به وجود مي آورد 

  .نوع قراردادها دارد
 انواع تاخيرها در قراردادهاي ساخت و ساز : بند دوم

كارفرما جهت رسيدن به اهداف مدنظر از اجراي يك پروژه ، موظف به شناخت ريسك هاي 
ت در اين بين اهميت خاصي لذا شناخت انواع تاخيرا.موجود ، كنترل و انتقال مناسب آن مي باشد 

  .دارد
  تاخير هاي ناشي از اقدامات پيمانكار يا كارگزاران ايشان –الف 
  تاخيرهاي ناشي از اقدامات كارفرما يا نمايندگان و عوامل ايشان - ب
  هاي قرارداد تاخير هاي ناشي از قوه قاهره يا خارج از كنترل طرف –ج 

پس از بررسي علل و عوامل كليه ادعاها و تاكيد بر نقش كارفرما و مديريت پروژه در اين خصوص 
، و اينكه قراردادهاي ساخت و ساز معموال در حين اجرا و انجام عمليات ، با توجه به خطا در طرح 

ق با شرايط اجرايي اوليه ، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه ، شرايط پيش بيني نشده و نياز به تطبي
ادعا يا خواسته را مي توان به شرح زير تعريف  .جديد ، به اصالح يا صدور متمم احتياج پيدا مي كنند 

، يا تحقق ساير  درخواست كتبي با انضمام مدارك قراردادي است، درباره جبران مالي ، زماني«  :كرد 
  .»و طرف قرارداد يا كارفرما است  شرايط كه از نظر قراردادي ، موجب اختالف درخواست كننده
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  موارد ادعاي قراردادي پيمانكاران: بند سوم
ادعاهاي قراردادي پيمانكاران ، موارد مختلفي دارد كه به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره مي 

مدخل، شناخت بيشتري پيدا كرده و در اسناد مناقصه و  شود تا پيمانكاران و كارفرمايان و اشخاص ذي
 .قراردادها ، روشها و راههاي كاهش رويداد هاي مشكل ساز در اجراي پروژه را پيش بيني كنند 

اشتباه  .وقوع اشتباهات در تهيه و تنظيم اسناد و همچنين پيشنهاد مناقصه يك موضوع نسبتا عادي است 
اشتباهات معمول ، شامل مواردي مانند خطاي  .لف روي دهد و خطا مي تواند به شكلهاي مخت

محاسباتي يا نوشتاري ، محذوف شدن بعضي رديف ها ، فرضيات اشتباه ، درك متفاوت يا نادرست 
يكي ديگر از مواردي كه موجب ادعاي پيمانكاران مي شود  .از مفاهيم و مطالب يا تفسير دوگانه است

چون تسريع پيش بيني نشده در اجراي  .جراي عمليات پروژه است ، دستور يا درخواست تسريع در ا
كارها موجب تحميل هزينه اضافي به پيمانكاران مي شود، بنابراين اين موضوع نيز يكي از مباني طرح 

، اعمال تغييرات در مشخصات فني و دستور تغيير در  ها از موارد اجتناب ناپذير اجراي پروژه .ادعا است
ازجمله اين نوع تغييرات الزامي كه در حين اجراي قرارداد،  .ه داليل مختلف است اجراي كارها ب

دخيل نمودن ساليق شخصي و اعمال نظر .عا از جانب پيمانكاران خواهد شداحتماال موجب طرح اد
خارج از چارچوب برخي ناظرين در حذف و يا تغيير آيتم ها و كاركردهاي پيمانكار ، خود معضلي 

متاسفانه در برخي دستگاه هاي دولتي رويه و نگرشي  .انگير دستگاه هاي دولتي استاست كه گريب
حاكم است كه هنر يك ناظر عاليه و يا مقيم را در حذف و تغيير برخي آيتم هاي مندرج در فهرست 
د بهاء مي دانند ، به تبع آن ناظرين نيز با اعمال سليقه و نظر شخصي بدون در نظر گرفتن واقعيات و مفا

مي نمايند و در  . . .قرارداد و دستور كارهاي ابالغي ، اقدام به تغيير يا كاهش مقادير كار انجام شده و 
زمان اعتراض پيمانكار با سماجت بر صحيح بودن عمل خويش از پذيرش واقعيت سر باز مي زنند و 

   .اين امر منجر به بروز اختالفات حقوقي و به چالش كشيده شدن پروژه خواهد شد
 امتناع از ابالغ دستورات خارج از چارچوب و توافقات مضاعف : بند چهارم

كارفرما و يا نمايندگان ايشان مي بايست از ابالغ دستورات خارج از تعهدات و چارچوب تعيين 
شده در قرارداد اجتناب نموده ، و نسبت به توافقات شفاهي خارج از قرارداد با پيمانكار خودداري 

چرا كه در صورت بروز اختالف اسناد و مدارك مستند و مستدل مكتوب قابل دفاع و مورد  .نمايند 
توزيع .منشاء اثر نخواهد بودصالح بوده و توافقات شفاهي  در صورت انكار  قبول براي مراجع ذي
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انعطاف بيش از حد در توزيع  .ريسك غير منصفانه و يك طرفه از علل عمده بروز ادعا مي باشد 
نگرش طرفين قرارداد به  .قابل قبولي به بار نخواهد آورد و يا برعكس صلبيت در توزيع نتايجريسك 

برد "نتيجه كار مي تواند نقش موثري در حل مشكالت و رفع اختالفات داشته باشد ، لذا طرفين با ديد 
موفقيت تو  "لب كهدر صورت جا افتادن اين مطعبارتي ه ب  بايد به موضوع نگريسته و يا  "برد –

گ مي بازند و روح مشاركت بر بسياري از اختالفات و ادعاها رن  "موفقيت من هم هست و برعكس
مهندسين عموماً حقوقدان نيستند و حقوقدانان نيز عموماً مهندس نمي  .مي گردد روند پروژه جاري

عملكردي هرچند  .از طرفي دنيا به سمت تخصصي شدن با سرعتي زياد در حال حركت است .باشند
كوچك و با ديد صرفاً فني به خصوص در مراحل مرتبط با تعهدات طرفين نظير عقد قراردادها بعضاً 

قي بررسي و عملكرد را تا سقف استفاده از مشاوران حقو .خسارات بزرگي را در پي خواهد داشت 
  .گردد مي  يش گيري هايي معقول تر را سبب حقوقي ارتقاء داده و پيش بيني ها و پ فني

  محدوده مسئوليت پيمانكار   :بند پنجم
آنچه  .، ماهيت قراردادهاي ساخت و ساز دستگاه هاي دولتي را مورد بحث قرار داديم  پيش از اين

در مرحله اجرا و  "در اين مبحث در صدد بيان آن هستيم ، محدوده تعهدات و مسئوليت پيمانكار 
  .مي باشد "اتمام قرارداد پس از تحويل قطعي و  "و  "تحويل موقت

  .اخالقي و حقوقي: از يك منظر مسئوليت به دو نوع قابل تقسيم است 
حقوقدانان در بحث تفاوت هاي مسئوليت اخالقي و حقوقي از ضمانت اجراي  :مسئوليت اخالقي 

يكي از تفاوت هاي .مسئوليت حقوقي به عنوان شاخصه اي در كنار مسئوليت اخالقي ياد مي كنند
هر چند مسئوليت اخالقي ضمانت  .مسئوليت حقوقي و اخالقي در ضمانت اجراي آن دو است 

  .اجراي قواعد اخالقي است اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غير ممكن است
در تعريف مسئوليت حقوقي بايستي گفت به مسئوليتي اطالق مي شود كه در : مسئوليت حقوقي

: مسئوليت حقوقي بردو قسم است 1.ديني است انون ذكر شده باشد و در مقابل مسئوليت اخالقي ياق
  .مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني

  
                                                            

   643ترمينولوژي حقوق ، همان ، ص جعفري لنگرودي ،  - 1

  موارد ادعاي قراردادي پيمانكاران: بند سوم
ادعاهاي قراردادي پيمانكاران ، موارد مختلفي دارد كه به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره مي 

مدخل، شناخت بيشتري پيدا كرده و در اسناد مناقصه و  شود تا پيمانكاران و كارفرمايان و اشخاص ذي
 .قراردادها ، روشها و راههاي كاهش رويداد هاي مشكل ساز در اجراي پروژه را پيش بيني كنند 

اشتباه  .وقوع اشتباهات در تهيه و تنظيم اسناد و همچنين پيشنهاد مناقصه يك موضوع نسبتا عادي است 
اشتباهات معمول ، شامل مواردي مانند خطاي  .لف روي دهد و خطا مي تواند به شكلهاي مخت

محاسباتي يا نوشتاري ، محذوف شدن بعضي رديف ها ، فرضيات اشتباه ، درك متفاوت يا نادرست 
يكي ديگر از مواردي كه موجب ادعاي پيمانكاران مي شود  .از مفاهيم و مطالب يا تفسير دوگانه است

چون تسريع پيش بيني نشده در اجراي  .جراي عمليات پروژه است ، دستور يا درخواست تسريع در ا
كارها موجب تحميل هزينه اضافي به پيمانكاران مي شود، بنابراين اين موضوع نيز يكي از مباني طرح 

، اعمال تغييرات در مشخصات فني و دستور تغيير در  ها از موارد اجتناب ناپذير اجراي پروژه .ادعا است
ازجمله اين نوع تغييرات الزامي كه در حين اجراي قرارداد،  .ه داليل مختلف است اجراي كارها ب

دخيل نمودن ساليق شخصي و اعمال نظر .عا از جانب پيمانكاران خواهد شداحتماال موجب طرح اد
خارج از چارچوب برخي ناظرين در حذف و يا تغيير آيتم ها و كاركردهاي پيمانكار ، خود معضلي 

متاسفانه در برخي دستگاه هاي دولتي رويه و نگرشي  .انگير دستگاه هاي دولتي استاست كه گريب
حاكم است كه هنر يك ناظر عاليه و يا مقيم را در حذف و تغيير برخي آيتم هاي مندرج در فهرست 
د بهاء مي دانند ، به تبع آن ناظرين نيز با اعمال سليقه و نظر شخصي بدون در نظر گرفتن واقعيات و مفا

مي نمايند و در  . . .قرارداد و دستور كارهاي ابالغي ، اقدام به تغيير يا كاهش مقادير كار انجام شده و 
زمان اعتراض پيمانكار با سماجت بر صحيح بودن عمل خويش از پذيرش واقعيت سر باز مي زنند و 

   .اين امر منجر به بروز اختالفات حقوقي و به چالش كشيده شدن پروژه خواهد شد
 امتناع از ابالغ دستورات خارج از چارچوب و توافقات مضاعف : بند چهارم

كارفرما و يا نمايندگان ايشان مي بايست از ابالغ دستورات خارج از تعهدات و چارچوب تعيين 
شده در قرارداد اجتناب نموده ، و نسبت به توافقات شفاهي خارج از قرارداد با پيمانكار خودداري 

چرا كه در صورت بروز اختالف اسناد و مدارك مستند و مستدل مكتوب قابل دفاع و مورد  .نمايند 
توزيع .منشاء اثر نخواهد بودصالح بوده و توافقات شفاهي  در صورت انكار  قبول براي مراجع ذي
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  وجه تمايز مسئوليت حقوقي با مسئوليت اخالقي : ششم بخش
در مسئوليت اخالقي هر كس ديگري را متأثر كند از لحاظ اخالقي مسئول است و مسئوليتش  - 1

اما مسئوليت حقوقي ضمانت اجرايي  .دروني دارد و نمي توان خسارتي را از دادگاه مطالبه كردجنبه 
  .دارد بنابراين اين دو در ضمانت اجرايي با هم تفاوت دارند

تفاوت ديگر آن است كه در مسئوليت اخالقي ورود ضرر شرط نيست ولي در مسئوليت  - 2
   .حقوقي ورود ضرر يكي از اركان آن است

در بسياري از موارد در نتيجـه خطاي انسان .همچنين قلمرو اين دو عنوان با هم فرق دارد - 3
عبارتي در بسياري از موارد به  .مي شود ليكن فاقد مسئوليت حقوقي است  مسئوليت اخالقي ايجـاد

پرداخت خسارت هر چند سنگين در قبال خطايي كوچك از لحاظ مسئوليت حقوقي قابل قبول بوده 
   .لحاظ مسئوليت اخالقي غير عادالنه است ولي از

مسئوليت كيفري ، مسئوليت مرتكب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول به 
   1.يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد

مسئوليت      مدني ، نوع ديگري از مسئوليت حقوقي است كه در مقابل مسئوليت :مسئوليت مدني
بر اساس اين مسئوليت ، هر فعل يا ترك فعل كه موجب اضرار به شخص اعم  .كيفري قرار مي گيرد

   .از حقيقي يا حقوقي شود سبب مسئوليت مدني است 
مدني در معناي اعم ، التزام به جبران خسارت وارده بر  مسئوليت: مسئوليت مدني به طور اعم - الف

كه عموماً به اين مسئوليت ،  .ء ضرر نقض قانون باشد يا قراردادديگري است اعم از اينكه منشا
  .مسئوليت قراردادي اطالق مي گردد

مسئوليت مدني در معناي اخص و محدودتر شامل جبران ضرر  :مسئوليت مدني به طور اخص - ب
اسباب  است و از استيالء نامشروع و استيفاء نامشروع و ايفاء ناروا و اداره ي مال غير كه همگي از

طور مطلق به كار ه اما امروزه اگر اصطالح مسئوليت مدني ب 2.ضمان قهري هستند متمايز مي گردد
  3.برده شود ، مسئوليت مدني غير قراردادي از آن مستفاد مي گردد

                                                            
   642 همان، صترمينولوژي حقوق ، جعفري لنگرودي ،  - 1
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 مفهوم و ماهيت مسئوليت قراردادي : بند اول
به طرف ديگر ضرر برسد ،  هرگاه در نتيجه تأخير يا عدم اجراي قرارداد و پيمان شكني يك طرف

مسئوليت قراردادي ناميده اند  اين التزام را مسئوليت ناشي از قرارداد يا .متخلف بايد آن را جبران كند
گرچه برخي آن را بدل و جايگزين تعهد اصلي دانسته .كه با پرداخت مبلغي وجه رايج جبران مي شود

مسئوليت قراردادي از عدم اجراي قرارداد يا تعهد قراردادي اند ولي تعهد اصلي از خود قرارداد و 
تا  1بنابراين لزوم جبران ضرر منوط به تصريح در قرارداد ، قانون يا عرف شده است .ناشي مي شود

توجيه كنندة سبب پيدايش تقصير متعهد و مسئوليت وي در اين  باره باشد، در حالي كه سبب وجود 
تعهد اصلي خود قرارداد است و متعهد به موجب قرارداد به آن پاي بند شده است و به تصريح مجدد 

داد و تعهدات همچنين تقصير قراردادي با نقض قرار 2.در قرارداد يا حكم قانون يا عرف نياز ندارد
مي شود ولي تقصير در حوزه مسئوليت مدني بدون قرارداد به معني نقض قانون و   ناشي از آن محقق 

  .عرف است
  "مرحله پس از تحويل قطعي پروژه"مسئوليت خارج از قرارداد  :بند دوم

لذا با توجه به  .با پايان پذيرفتن دوره تضمين نمي توان گفت كه مسئوليت پيمانكار خاتمه مي پذيرد
اينكه اجراي كار توسط پيمانكار صورت گرفته است ، بروز برخي از حوادث پس از تحويل قطعي 
كه ناشي از عدم رعايت نكات فني و مهندسي و نقص در اجرا است را از باب تسبيب مي توان به 

براي پيمانكار ) يمسئوليت مدن(      پيمانكار منتسب نمود كه موجب فراهم نمودن مسئوليت قانوني 
گذار بر چه مبنايي كسي را مسئول  قانون     سوال اصلي در اين مسئوليت ها اين است كه  .مي شود 

جبران ضرر ديگري قرار مي دهد ؟ آيا كسي را مسئول قرار مي دهد كه به طور نامشروع به ديگري 
حقوقدانان در 3شود؟ ضرر زده و مرتكب تقصير شده است يا مسئوليت بدون تقصير نيز محقق مي
برخي تحقق آن را بر  .پاسخ به اين سوال و اينكه مسئوليت بر چه اساسي استوار است ، اختالف دارند 

                                                            
اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول : م . ق  221ماده  - 1

يا بر حسب قانون موجب  خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و
  ضمان باشد

   22و  21قاسم زاده ، همان ، ص  - 2
   25قاسم زاده ، همان ، ص  - 3

  وجه تمايز مسئوليت حقوقي با مسئوليت اخالقي : ششم بخش
در مسئوليت اخالقي هر كس ديگري را متأثر كند از لحاظ اخالقي مسئول است و مسئوليتش  - 1

اما مسئوليت حقوقي ضمانت اجرايي  .دروني دارد و نمي توان خسارتي را از دادگاه مطالبه كردجنبه 
  .دارد بنابراين اين دو در ضمانت اجرايي با هم تفاوت دارند

تفاوت ديگر آن است كه در مسئوليت اخالقي ورود ضرر شرط نيست ولي در مسئوليت  - 2
   .حقوقي ورود ضرر يكي از اركان آن است

در بسياري از موارد در نتيجـه خطاي انسان .همچنين قلمرو اين دو عنوان با هم فرق دارد - 3
عبارتي در بسياري از موارد به  .مي شود ليكن فاقد مسئوليت حقوقي است  مسئوليت اخالقي ايجـاد

پرداخت خسارت هر چند سنگين در قبال خطايي كوچك از لحاظ مسئوليت حقوقي قابل قبول بوده 
   .لحاظ مسئوليت اخالقي غير عادالنه است ولي از

مسئوليت كيفري ، مسئوليت مرتكب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول به 
   1.يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد

مسئوليت      مدني ، نوع ديگري از مسئوليت حقوقي است كه در مقابل مسئوليت :مسئوليت مدني
بر اساس اين مسئوليت ، هر فعل يا ترك فعل كه موجب اضرار به شخص اعم  .كيفري قرار مي گيرد

   .از حقيقي يا حقوقي شود سبب مسئوليت مدني است 
مدني در معناي اعم ، التزام به جبران خسارت وارده بر  مسئوليت: مسئوليت مدني به طور اعم - الف

كه عموماً به اين مسئوليت ،  .ء ضرر نقض قانون باشد يا قراردادديگري است اعم از اينكه منشا
  .مسئوليت قراردادي اطالق مي گردد

مسئوليت مدني در معناي اخص و محدودتر شامل جبران ضرر  :مسئوليت مدني به طور اخص - ب
اسباب  است و از استيالء نامشروع و استيفاء نامشروع و ايفاء ناروا و اداره ي مال غير كه همگي از

طور مطلق به كار ه اما امروزه اگر اصطالح مسئوليت مدني ب 2.ضمان قهري هستند متمايز مي گردد
  3.برده شود ، مسئوليت مدني غير قراردادي از آن مستفاد مي گردد
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    236در حقوق مدني ،تهران  ، ص  ، مفاهيم و ضوابط جديد)1355(صفايي ، سيد حسين  - 3
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نظريه هاي مختلط و  .مبناي تقصير و برخي برمبناي خطر و گروهي بر پايه تضمين حق پذيرفته اند
    .ه استواسطه نيز ، به ويژه در حقوق ايران ، مورد استقبال قرار گرفت

بر مبناي اين نظريه مسئوليت خوانده فقط به خاطر تقصيري است كه مرتكب : نظريه تقصير) اول
ديده بايد به عنوان مدعي ، تقصير و رابطة بين تقصير فاعل زيان و زيان ها را اثبات  شده است و زيان

  1 .نمايد
كند و موجب  اين نظريه هر شخص كه در اثر فعاليت خود خطري ايجاد  طبق: نظريه خطر) دوم

ضرري را شود بايستي  مند مي شود مسئول است و همانگونه كه از منافع فعاليت خود بهره زيان ديگري 
   .شود جبران نمايد كه از اين راه متوجه ديگري مي

هركسي در  .هوادارن اين نظريه بر حمايت از حقوق زيان ديده معتقدند  :نظريه تضمين حق) سوم
آسايش و امنيت زندگي كند و نسبت به زندگي و تماميت جسمي خود و نزديكان  جامعه حق دارد با

خويش حق دارد و مي تواند  از اموال و دارايي خويش منتفع شود و از مزايا و منافع آن بهره مند 
   .گردد

ظريه تقصير و خطر به تنهايي نمي بر اساس اين نظريه ها هيچ يك از ن: ه هاي مختلطنظري) چهارم
بگيرد و در تمامي زمينه ها پاسخگوي نيازهاي اساسي جامعه باشد بلكه در  تواند مبناي مسئوليت قرار

  2.پاره اي از موارد اجراي نظريه تقصير و در پاره اي ديگر اعمال نظريه خطر مناسب تر است
 شرايط تحقق مسئوليت :سومبند 

از آنچه تاكنون گفته شد ، اين نتيجه به دست مي آمد كه مسئوليت مدني اصوالً ناشي از بي مباالتي 
اشخاص است ، ولي گاه به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري كه براي ديگران ايجاد شده است 

  :جود سه عنصر ضرورت دارد ليكن براي تحقق مسئوليت ، در همه حال و .نيز به وجود مي آيد
 وجود ضرر - 1
 ارتكاب فعل زيانبار - 2
 3.رابطة سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است - 3

                                                            
   26قاسم زاده ، همان ، ص  -  1
   41قاسم زاده ، همان ، ص  -  2
   37، همان ، ص) وقايع حقوقي(دني كاتوزيان ، دوره مقدماتي حقوق م -  3
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  بار آيد تا براي به  ديگر، بايد ضرري   بيان ضرر است، به  جبران  مدني،   از قواعد مسئوليت  هدف
  مادة اول .شمرد مدني  مسئوليت   اصلي  پس، بايد وجود ضرر را ركن .ايجاد شود  مسئوليت آن،  جبران 

عمداً يا در   مجوز قانوني  بدون  هر كس: كند مي  بيان  عبارت قانون مسئوليت مدني وجود ضرر را با اين 
ديگري   حق هر  به   يا تجارتي   يا شهرت  حيثيت يا  يا آزادي  مال  يا  سالمتي  يا  جان  به  احتياطي  نتيجة بي

معنوي  يا  ضرر مادي   موجب  وارد نمايد كه اي  لطمه ايجاد گرديده  افراد   براي قانون   موجب به  كه  
در موردي : گويد مادة دوم نيزمي 1.باشد خود مي  از عمل  ناشي  خسارت جبران  شود مسئول  ديگري  
از   پس باشد دادگاه  شده  ديده  زيان  وييا معن مادي   خسارت  وارد كنندة زيان، موجب  عمل كه  

وارد كنندة زيان،  عمل  نمايد و چناچه  مي  محكوم مزبور  خسارات  جبران  امر، او را به  و ثبوت  رسيدگي 
محكوم  وارد نموده  كه  خساراتي   نوع  همان  جبران او را به  دادگاه  مزبور باشد   از خسارات يكي   موجب

از فعل  ناشي   خسارت  جبران بلكه   نيست  مرتكب  مجازات مدني   مسئوليت  وضوعم 2.خواهد نمود 
  ايجاد شود يا منفعت  در اموال نقصي  آيد كه، هر جا كه  از بيان مواد اين قانون برمي .مرتكب است

به   يگويند ضرر وارد آيد، مي اي  لطمه شخصي  عواطف و حيثيت   سالمت برود يا به   از دست مسلّمي 
بيني باشد و  پيش  ضرر بايد مسلم، مستقيم، مشروع، شخصي، جبران نشده، قابلهمچنين  .است آمده  بار  

هر كس نفعي مي  .خته استيدر زندگي اجتماعي سود و زيان به هم آم .ديده نباشد ناشي از فعل زيان
بايد كار  .وليت نمي كندبرد به گونه اي باعث ضرر ديگران مي شود ، ولي همة اين ضررها ايجاد مسئ

عبارتي ، ركن ه ب 3.زيانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخالق عمومي ورود ضرر را ناشايست بداند
ناهنجار باشد و نيز در  در نظر اجتماع  بايد  فعل  ، اين  زيانبار است  فعل  ارتكاب  مدني  ديگر مسئوليت 

   .فعل زيانبار ممكن است فعل يا ترك فعل باشد .قانون براي آن مجوزي قرار داده نشده باشد
  آسيب شناسي نظام  فني و اجرايي طرح هاي عمرانيداوري و : بخش هفتم

  داوري و جايگاه آن در قراردادهاي ساخت و ساز: بند اول
هاي خود   مديريت و اداره امور عمومي از وظايف مهم دولت است كه براي رفع نيازمندي

هاي رايج در   يكي از روش .دهد انجام دادن آن، اعمال حقوقي مختلفي را انجام ميباره و بهتر  دراين

                                                            
   1339مدني  مصوب قانون مسئوليت  1ماده  -  1
   1339قانون مسئوليت مدني  مصوب  2ماده  -  2
   56، همان ، ص ) وقايع حقوقي(ني توزيان ، دوره مقدماتي حقوق مدكا -  3

نظريه هاي مختلط و  .مبناي تقصير و برخي برمبناي خطر و گروهي بر پايه تضمين حق پذيرفته اند
    .ه استواسطه نيز ، به ويژه در حقوق ايران ، مورد استقبال قرار گرفت

بر مبناي اين نظريه مسئوليت خوانده فقط به خاطر تقصيري است كه مرتكب : نظريه تقصير) اول
ديده بايد به عنوان مدعي ، تقصير و رابطة بين تقصير فاعل زيان و زيان ها را اثبات  شده است و زيان

  1 .نمايد
كند و موجب  اين نظريه هر شخص كه در اثر فعاليت خود خطري ايجاد  طبق: نظريه خطر) دوم

ضرري را شود بايستي  مند مي شود مسئول است و همانگونه كه از منافع فعاليت خود بهره زيان ديگري 
   .شود جبران نمايد كه از اين راه متوجه ديگري مي

هركسي در  .هوادارن اين نظريه بر حمايت از حقوق زيان ديده معتقدند  :نظريه تضمين حق) سوم
آسايش و امنيت زندگي كند و نسبت به زندگي و تماميت جسمي خود و نزديكان  جامعه حق دارد با

خويش حق دارد و مي تواند  از اموال و دارايي خويش منتفع شود و از مزايا و منافع آن بهره مند 
   .گردد

ظريه تقصير و خطر به تنهايي نمي بر اساس اين نظريه ها هيچ يك از ن: ه هاي مختلطنظري) چهارم
بگيرد و در تمامي زمينه ها پاسخگوي نيازهاي اساسي جامعه باشد بلكه در  تواند مبناي مسئوليت قرار

  2.پاره اي از موارد اجراي نظريه تقصير و در پاره اي ديگر اعمال نظريه خطر مناسب تر است
 شرايط تحقق مسئوليت :سومبند 

از آنچه تاكنون گفته شد ، اين نتيجه به دست مي آمد كه مسئوليت مدني اصوالً ناشي از بي مباالتي 
اشخاص است ، ولي گاه به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري كه براي ديگران ايجاد شده است 

  :جود سه عنصر ضرورت دارد ليكن براي تحقق مسئوليت ، در همه حال و .نيز به وجود مي آيد
 وجود ضرر - 1
 ارتكاب فعل زيانبار - 2
 3.رابطة سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است - 3

                                                            
   26قاسم زاده ، همان ، ص  -  1
   41قاسم زاده ، همان ، ص  -  2
   37، همان ، ص) وقايع حقوقي(دني كاتوزيان ، دوره مقدماتي حقوق م -  3
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هاي عمومي به نمايندگي از دولت از طريق  بر اين اساس، سازمان .اين بخش، استفاده از قرارداد است
كه به اين صورت  .دهند ها گذاشته است، انجام مي عهده آن گذاربر انعقاد پيمان، وظايفي را كه قانون

سپارند بدون آن كه از حقوق و  هاي حقوقي خصوصي يا افراد حقيقي مي اين تكاليف را به سازمان
چنانچه عزم طرفين پيمان بر حل اختالف از طريق داوري باشد   .تكاليف ناشي از آن امور مبري گردند

  : و حسب مورد با دو گزينه مي تواند انجام شود  53، حل اختالف طبق ماده 
  ف به روش مسالمت آميز حل اختال - 1
 حل اختالف به طريقه داوري  - 2

  و مرجع حل اختالفحل اختالف به روش مسالمت آميز : بند دوم
 53انگيزه اصلي در حل اختالف به روش مسالمت آميز همانا سرعت در رفع مناقشه است كه ماده 

اما در اين مرحله اختالف در اجراي موضوع پيمان يا تفسير مفاد آن و يا هر دو  .به آن تصريح مي كند 
، دو موضوع از هم تمايز پيدا كرده و براي هر دو موضوع روش هاي جداگانه نيز پيش بيني شده 

   .است
شرايط عمومي پيمان  53ماده  ''ج  ''صورت دوم كه حل اختالف به طريقه داوري است در بند 

هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد ، هر ‹‹  .آمده است بدين شرح 
يك از طرف ها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به داوري را به 

 و چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي .ارائه نمايد ) وقت ( رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
عقدي كه بر طبق آن  .مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختالف شوراي عالي فني خواهد بود 

افرادي متعهد مي شوند كه اختالف و دعواي تحقق يافته و يا احتمالي خود را به رسيدگي و اظهار نظر 
 . 1وري گويندشخص يا اشخاصي غير از مراجع رسمي قضائي واگذار نمايند، اين تعهد يا قرارداد را دا

شرايط عمومي پيمان به صورت شرط ضمن  53اين تعريف با آنچه بين كارفرما و پيمانكار در ماده 
شرايط عمومي  53ماده  ''ج  ''همان طور كه بيان شد،  مطابق تبصره بند   .عقد آمده مطابقت مي كند 

اين شورا برابر ماده  .است  ''شوراي عالي فني  ''پيمان ، مرجع حل اختالف بين كارفرما و پيمانكار 
 2/11/58مصوب ( كل كشور  56قانون بودجه سال  8يحه قانوني راجع به اصالح تبصرهواحده ال

                                                            
هاي   الملل و داوري المللي، مترجم سيد حسين صفايي، حقوق بين ، مفهوم و نقش داوري در بازرگاني بين)1375(رنه ، داويد  -  1
  84المللي، نشر ميزان، ، ص  بين
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مركب از سه نفر به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت كشور و ) شوراي انقالب 
   .تصويب هيات وزيران تشكيل مي گردد 

ماده  ''ج  ''شوراي عالي فني داراي شخصيت حقوقي است و تعيين آن بعنوان داور در تبصره بند  
شرايط عمومي پيمان به منزله داوري شخص حقوقي درمورد يا موارد اختالف بين كارفرما و  53

مي بعضي از حقوقدانان داوري اشخاص حقوقي را به لحاظ فقدان اهليت قانوني منتفي  .پيمانكار است
قانون آيين دادرسي مدني مدعي اند كه اشخاص حقوقي را نمي  1 466ماده  1دانند و به استناد بند 

 آيين دادرسي مدني بايد گذشت و آنالبته از اين ظهور مواد قانون  .توان به عنوان داور انتخاب كرد 
  : را براي اشخاص حقوقي نيز روا داشت زيرا 

سي مدني در هيچ يك از مواد مربوطه داوري اشخاص حقوقي را نقض و منع قانون آئين دادر: اوالً 
  .نكرده است 

            تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقامات صالحيتدار ‹‹ قانون تجارت  583مطابق ماده :ثانياً 
  د ، بلكه ساير اشخاص حقوقي حكم اين ماده تنها شامل شركتها نمي شو››  مي گردد اتخاذ

   .ازمان ها و موسسات داوري و غيره را نيز در بر مي گيرد سهمچون 
همان طور كه بين داوري و دادرسي وجوه افتراق وجود دارد بين داوران و قضات نيز وجوه : ثالثاً 

  .افتراق فراواني است 
اين قوانين  .در بعضي از قوانين ديگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقي تصريح شده است : رابعاً 

  : عبارتند از 
اتاق  '': كه مقرر داشته) 33/.7/1مصوب ( اليحه قانوني تاسيس اتاق هاي بازرگاني  26ماده  - 1

   '' .هاي بازرگاني مي توانند در امور بازرگاني داور يا كارشناس واقع شوند 

                                                            
  : آيين دادرسي مدني  466ماده .  1

  : اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود ‹‹  
  اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند  -1
  ›› . اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند  -2
  

هاي عمومي به نمايندگي از دولت از طريق  بر اين اساس، سازمان .اين بخش، استفاده از قرارداد است
كه به اين صورت  .دهند ها گذاشته است، انجام مي عهده آن گذاربر انعقاد پيمان، وظايفي را كه قانون

سپارند بدون آن كه از حقوق و  هاي حقوقي خصوصي يا افراد حقيقي مي اين تكاليف را به سازمان
چنانچه عزم طرفين پيمان بر حل اختالف از طريق داوري باشد   .تكاليف ناشي از آن امور مبري گردند

  : و حسب مورد با دو گزينه مي تواند انجام شود  53، حل اختالف طبق ماده 
  ف به روش مسالمت آميز حل اختال - 1
 حل اختالف به طريقه داوري  - 2

  و مرجع حل اختالفحل اختالف به روش مسالمت آميز : بند دوم
 53انگيزه اصلي در حل اختالف به روش مسالمت آميز همانا سرعت در رفع مناقشه است كه ماده 

اما در اين مرحله اختالف در اجراي موضوع پيمان يا تفسير مفاد آن و يا هر دو  .به آن تصريح مي كند 
، دو موضوع از هم تمايز پيدا كرده و براي هر دو موضوع روش هاي جداگانه نيز پيش بيني شده 

   .است
شرايط عمومي پيمان  53ماده  ''ج  ''صورت دوم كه حل اختالف به طريقه داوري است در بند 

هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد ، هر ‹‹  .آمده است بدين شرح 
يك از طرف ها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به داوري را به 

 و چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي .ارائه نمايد ) وقت ( رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
عقدي كه بر طبق آن  .مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختالف شوراي عالي فني خواهد بود 

افرادي متعهد مي شوند كه اختالف و دعواي تحقق يافته و يا احتمالي خود را به رسيدگي و اظهار نظر 
 . 1وري گويندشخص يا اشخاصي غير از مراجع رسمي قضائي واگذار نمايند، اين تعهد يا قرارداد را دا

شرايط عمومي پيمان به صورت شرط ضمن  53اين تعريف با آنچه بين كارفرما و پيمانكار در ماده 
شرايط عمومي  53ماده  ''ج  ''همان طور كه بيان شد،  مطابق تبصره بند   .عقد آمده مطابقت مي كند 

اين شورا برابر ماده  .است  ''شوراي عالي فني  ''پيمان ، مرجع حل اختالف بين كارفرما و پيمانكار 
 2/11/58مصوب ( كل كشور  56قانون بودجه سال  8يحه قانوني راجع به اصالح تبصرهواحده ال

                                                            
هاي   الملل و داوري المللي، مترجم سيد حسين صفايي، حقوق بين ، مفهوم و نقش داوري در بازرگاني بين)1375(رنه ، داويد  -  1
  84المللي، نشر ميزان، ، ص  بين
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مصوب ( قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران  53و نيز ماده  43ماده  9بند  - 2
حل اختالف و داوري در محدوده امور ‹‹ يكي از مقاصد شركتها و اتحاديه هاي تعاوني را ) .13/6/7

  .مي داند ›› مربوط به تعاوني ها به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاي تعاوني ها 
يكي از  15/12/69قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب  - 3

 ''اتاق ايران  ''تاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران را كه در قانون وظايف مركز ا
تالش در جهت حل و فصل مسائل بازرگاني اعضا از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ‹‹ ناميده شده 

  .دانسته است›› ايران 
وصي، ثابت و از طرفي هم بايد توجه كرد كه قراردادهاي پيمانكاري مانند قراردادهاي خص

چرا كه قراردادهاي پيمانكاري، كارفرما  .تغييرناپذير نيست كه فرد ملزم به انجام تعهدات خود باشد
پذير است كه اراده يك طرفه  تعهدات دولت به قدري انعطاف .كند مقيد و متعهد نميرا ) دولت(

مظهر و نماينده قدرت عمومي است و قرارداد ) دولت(زيرا كارفرما  .تواند آن را تغيير دهد دولت مي
بر اين اساس، كارفرما  .در مقامي نيست كه بتواند براي كارفرما محدوديتي ايجاد نمايدپيمانكاري 

طور يك جانبه تعهدات جديدي به پيمانكار تحميل كند  ممكن است بنا بر اختيارات حاكميتي خود، به
علت اين  1.به ميزان قابل توجهي كاهش دهد يا اصالً قرارداد پيمانكاري را فسخ كنديا تعهدات او را 

مذكور را كارشناسي كند و  به عنوان حافظ منافع مردم بايد قرارداد) دولت(امر آن است كه كارفرما 
علت  المال متضرر نشود و اين قرارداد را با توجه به تحوالت جديد در جامعه بررسي كند تا منافع بيت

گذاربه كارفرما داده است كه به نام قدرت عمومي، قابل بررسي  وجوبي اين اقتدارات است كه قانون
بر اين اساس ايجاد اختالفات در مناسبات قراردادي بين كارفرما و پيمانكار امري طبيعي است   .است

كند و از طرفي هم  داد ميزيرا كارفرما با توجه به اين اختيارات و اقتدارات، سعي در تغيير شرايط قرار
پيمانكار با بررسي منافع خود ممكن است به درخواست كارفرما جامه عمل نپوشاند و هرگونه تغيير در 

حل   .شود مطرح مي» حل اختالف«اينجاست كه نهاد  .قرارداد پيمانكاري را ضرر براي خود بداند
 159دانست چرا كه مطابق اصل  هاي دادگستري اختالف را در وهله اول بايد در صالحيت دادگاه

بر اين اساس » ....مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است«قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
قانون اساسي  161چنين اصل  هم .ها، صالحيت عام در نظر گرفته است براي دادگاه ابتدائاً گذار قانون
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ولي از  .هاي دادگستري دانسته است حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي را از طريق دادگاه
به همين دليل،  1»مراجعان به دادگستري همواره از كندي جريان امور شكايت داشته اند«آنجايي كه 

زيرا  .نهاد حل اختالف از طريق دادگاه همواره به عنوان آخرين نهاد فصل خصومت مطرح شده است
شود و اين نكته در مورد  يدگي را سبب ميطبيعت كار قضايي و تشريفات الزامي دادرسي، اطاله رس

حل اختالف ناشي از قرارداد پيمانكاري مهم است چرا كه موضوع قراردادها، معموالً اداره و اجراي 
توان به صرف ادعاي حل اختالف از  امر عمومي است كه طبق اصل تداوم در حقوق اداري، نمي

يد براي حل اختالفات ناشي از قراردادهايي كه پس با .طريق دادگاه، اجراي امر عمومي را معلق كرد
هدف آن انجام امر عمومي است، راهكاري پيشنهاد كرد كه زمان الزم براي حل اختالف را كند و 

    .دقت و اطمينان خاطر طرفين دعوي را براي فصل خصومت به همراه داشته باشد

                                                            
ان، نشر دادگستر، جلد دوم، ، تهر)حاكميت و نهادهاي سياسي(اساسي جمهوري اسالمي ايران ، حقوق )1379(سيد محمد ،هاشمي  -  1
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حل اختالف و داوري در محدوده امور ‹‹ يكي از مقاصد شركتها و اتحاديه هاي تعاوني را ) .13/6/7

  .مي داند ›› مربوط به تعاوني ها به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاي تعاوني ها 
يكي از  15/12/69قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب  - 3

 ''اتاق ايران  ''تاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران را كه در قانون وظايف مركز ا
تالش در جهت حل و فصل مسائل بازرگاني اعضا از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ‹‹ ناميده شده 

  .دانسته است›› ايران 
وصي، ثابت و از طرفي هم بايد توجه كرد كه قراردادهاي پيمانكاري مانند قراردادهاي خص

چرا كه قراردادهاي پيمانكاري، كارفرما  .تغييرناپذير نيست كه فرد ملزم به انجام تعهدات خود باشد
پذير است كه اراده يك طرفه  تعهدات دولت به قدري انعطاف .كند مقيد و متعهد نميرا ) دولت(

مظهر و نماينده قدرت عمومي است و قرارداد ) دولت(زيرا كارفرما  .تواند آن را تغيير دهد دولت مي
بر اين اساس، كارفرما  .در مقامي نيست كه بتواند براي كارفرما محدوديتي ايجاد نمايدپيمانكاري 

طور يك جانبه تعهدات جديدي به پيمانكار تحميل كند  ممكن است بنا بر اختيارات حاكميتي خود، به
علت اين  1.به ميزان قابل توجهي كاهش دهد يا اصالً قرارداد پيمانكاري را فسخ كنديا تعهدات او را 

مذكور را كارشناسي كند و  به عنوان حافظ منافع مردم بايد قرارداد) دولت(امر آن است كه كارفرما 
علت  المال متضرر نشود و اين قرارداد را با توجه به تحوالت جديد در جامعه بررسي كند تا منافع بيت

گذاربه كارفرما داده است كه به نام قدرت عمومي، قابل بررسي  وجوبي اين اقتدارات است كه قانون
بر اين اساس ايجاد اختالفات در مناسبات قراردادي بين كارفرما و پيمانكار امري طبيعي است   .است

كند و از طرفي هم  داد ميزيرا كارفرما با توجه به اين اختيارات و اقتدارات، سعي در تغيير شرايط قرار
پيمانكار با بررسي منافع خود ممكن است به درخواست كارفرما جامه عمل نپوشاند و هرگونه تغيير در 

حل   .شود مطرح مي» حل اختالف«اينجاست كه نهاد  .قرارداد پيمانكاري را ضرر براي خود بداند
 159دانست چرا كه مطابق اصل  هاي دادگستري اختالف را در وهله اول بايد در صالحيت دادگاه

بر اين اساس » ....مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است«قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
قانون اساسي  161چنين اصل  هم .ها، صالحيت عام در نظر گرفته است براي دادگاه ابتدائاً گذار قانون
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