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  مقدمه مقدمه 

  ) ) مستند قانوني قراردادهاي پيمانكاري مستند قانوني قراردادهاي پيمانكاري ( (   قرارداد اداريقرارداد اداري  تعريفتعريف

يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني است كه به عنوان معيار و شاخصي عمـده  يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني است كه به عنوان معيار و شاخصي عمـده            

يكـي از عـواملي كـه بنيـان اعتبـاري طـرح عمرانـي بـر روي آن         يكـي از عـواملي كـه بنيـان اعتبـاري طـرح عمرانـي بـر روي آن         . . مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي گيرد مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي گيرد 

براي واگذاري و اجراي طرح هاي عمراني قالب براي واگذاري و اجراي طرح هاي عمراني قالب . . استوار است ، طراحي و مهندسي پروژه از منظر حقوقي است استوار است ، طراحي و مهندسي پروژه از منظر حقوقي است 

ايـن  ايـن  . .   ""  پيمـان پيمـان   ""حقوقي اي كه از سوي عالي ترين ارگان اداري كشور طراحي گرديده ، سندي اسـت بـه نـام    حقوقي اي كه از سوي عالي ترين ارگان اداري كشور طراحي گرديده ، سندي اسـت بـه نـام    

از سـوي ديگـر بـه امضـاء     از سـوي ديگـر بـه امضـاء     ) ) انكارانكارپيمپيم( (   حقيقي يا حقوقيحقيقي يا حقوقياز يك سو و شخص از يك سو و شخص ) ) كارفرما كارفرما ( ( سند بين نماينده دولت سند بين نماينده دولت 

  . . نيز نظارت فني آن را به عهده مي گيرد نيز نظارت فني آن را به عهده مي گيرد ) ) مهندس مشاور مهندس مشاور ( ( مي رسد و شخص ثالثي مي رسد و شخص ثالثي 

  : : در تعريف قرارداد اداري گفته اند در تعريف قرارداد اداري گفته اند . . قراردادهاي پيمانكاري ، جزء قراردادهاي اداري مي باشند قراردادهاي پيمانكاري ، جزء قراردادهاي اداري مي باشند             

آنها از يك سو ، با هر يـك از اشـخاص حقيقـي    آنها از يك سو ، با هر يـك از اشـخاص حقيقـي      ازاز  ه ايه ايقراردادي است كه يكي از سازمانهاي اداري يا نمايندقراردادي است كه يكي از سازمانهاي اداري يا نمايند  ''''

  يا حقوقي از سوي ديگر ، به هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط بـه منـافع عمـومي بـر طبـق احكـام خـاص        يا حقوقي از سوي ديگر ، به هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط بـه منـافع عمـومي بـر طبـق احكـام خـاص        

  . . منعقد مي كند منعقد مي كند ) ) نوعاً ترجيحي يا امتيازي و بعضاً حمايتي نوعاً ترجيحي يا امتيازي و بعضاً حمايتي ( ( 

تابع نظـام حقـوقي   تابع نظـام حقـوقي     مي گردند مي گردند منعقد منعقد   كه به منظور تامين و رعايت حقوق و مصالح عموميكه به منظور تامين و رعايت حقوق و مصالح عموميقراردادهاي اداري قراردادهاي اداري           

باشـد و ملـزم بـه    باشـد و ملـزم بـه      لذا كارفرما فاقد اختيـارات كامـل در انعقـاد قـرارداد مـي     لذا كارفرما فاقد اختيـارات كامـل در انعقـاد قـرارداد مـي     ففمتفاوتي از ساير قراردادها مي باشند متفاوتي از ساير قراردادها مي باشند 

  : :   عبارتند ازعبارتند ازبطور كلي عوامل محدودكننده آزادي در قراردادها بطور كلي عوامل محدودكننده آزادي در قراردادها . .   رعايت منافع و مصالح عمومي مي باشدرعايت منافع و مصالح عمومي مي باشد

  اخالق حسنه اخالق حسنه   --33نظم عمومي                     نظم عمومي                       --22    قانون               قانون                   --  11

محـدود كننـده   محـدود كننـده   عوامـل  عوامـل  كه در قراردادهاي اداري عالوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمـومي نيـز يكـي ديگـر از     كه در قراردادهاي اداري عالوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمـومي نيـز يكـي ديگـر از     

  . . آزادي در قراردادها است آزادي در قراردادها است 

  : :   ويژگيهاي قراردادهاي اداريويژگيهاي قراردادهاي اداري

 .است در قراردادهاي اداري لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي قابل درك  -1

ايـن امـر ناشـي از مداخلـه گـري      . ي هدف عمومي مدنظر اسـت  ردر قراردادهاي ادا -2

 . دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومي مي باشد 



 ٥

منظور از احكـام خاصـه ، دسـته    . قراردادهاي اداري از احكام خاصه پيروي مي كنند  -3

هاي اداري را نسبت به طرف قرارداد در از قواعد حقوقي هستند كه غالباً سازمانمعيني 

موقعيت ترجيحي يا امتيازي قرار مي دهد و بعضاً ادارات عمومي را مكلف مي سازند 

 . كه به حمايت از طرف قرارداد بشتابند 

  

  : مستند قانوني قراردادهاي پيمانكاري 

هاي پيمانكاري مي تواند قرارداد. قراردادهاي پيمانكاري يكي از انواع قراردادهاي اداري است      

  .... داراي موضوعات گوناگوني باشد مانند ساختمان ، ملزومات ، حمل ونقل و 

  ) 15/12/1351مصـوب  ( بودجـه  و قـانون برنامـه    1 23مستند قـانوني قراردادهـاي پيمانكـاري مـاده     

كلـي و  سازمان بـراي تعيـين معيارهـا و اسـتانداردها همچنـين اصـول        ‹‹مي باشد كه به موجب آن 

شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هـاي عمرانـي ، آيـين نامـه اي تهيـه و پـس از تصـويب        

هيات وزيران بر اساس آن دستورالعمل الزم به دستگاههاي اجرايي ابالغ مي نمايـد و دسـتگاههاي   

  ›› .اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند 

                                                 

  : قانون برنامه و بودجه كشور  23اده م.  ١

سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامـه اي تهيـه و   ‹‹      

دستگاههاي اجرايي موظـف بـه رعايـت آن    پس از تصويب هيات وزيران بر اساس آن دستورالعمل الزم به دستگاههاي اجرايي ابالغ مي نمايد و 

  ›› . مي باشند 
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   ماهيت حقوقي پيمان: فصل اول 

   مقدمه و توضيح: مبحث اول       

  : در يك تقسيم بندي بسيار كلي پديده هاي حقوقي به دو قسمت تقسيم مي شوند  -

  وقايع حقوقي . 2اعمال حقوقي                 . 1             

به آن دسته از پديده هاي حقوقي اطالق مي شوند كه با اراده اشخاص به وجود  اعمال حقوقي -

: اعمال حقـوقي نيـز داراي دو قسـم هسـتند     . ا نيز تابع همان اراده است مي آيند و آثار حقوقي آنه

مـي گوينـد    ''عقـود   ''اصـطالحاً بـه آنهـا     اراده بوجود مي آيند كه دو  قسمتي كه در نتيجه –الف 

  مانند بيع و اجاره 

 ''ا اصطالح حقوقي آنها ر در  قسمتي كه براي به وجود آمدن فقط نياز به يك اراده دارند كه –ب 

   ق و ابراء المي نامند مانند ط ''ايقاع 

، دسته ديگري از پديده هاي حقوقي را مي گويند كه آثار حقوقي آنها ، نتيجه  وقايع حقوقي -

  . اراده اشخاص نيست و به حكم قانون به وجود مي آيند مانند فوت يا تولد 

وت اندكي از نظر مفهوم با هم دارند امـا  تفا ،پيمان  وعباراتي مانند عقد ، قرارداد ، معامله ، عهد  -

و جمـع  . تراضـي يعنـي توافـق دو اراده    .اسـت  ''تراضـي   ''جملگي در يك چيز مشترك اند و آن 

درزمره اعمـال حقـوقي    ''پيمان  ''بنابراين . مي گويند  ''عقد  ''تالقي دو اراده در موضوع واحد را 

. يكي اراده كارفرما و ديگـري اراده پيمانكـار   . رد است كه براي به وجود آمدن نياز به دو اراده دا

  . مي گويند  ''پيمان  ''اين دو اراده موجودي را خلق و انشاء مي كنند كه به آن 

   نحوه انعقاد پيمان: مبحث دوم 

. گفته شد پيمان از نوع اعمال حقوقي است كه براي به وجود آمدن آن نيـاز بـه دو اراده اسـت         

عقـد   ‹‹: قانون مدني عقـد را چنـين تعريـف مـي كنـد       183ماده . است   ''عقود ''وع پس پيمان از ن

عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نماينـد و مـورد   

   ›› .قبول آنها باشد
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  : پس با اين اوصاف عقد داراي دو شرط اساسي زير است 

  .اراده به وجود مي آيد در اثر توافق دو يا چند  .1

 . ، ايجاد تعهد است  مطلوب توافق .2

  

   ارادهتوافق دو : گفتار اول 

براي اينكه طـرفين پيمـان را   . مي گويند  ''انشاء  ''در اصطالح حقوقي به وجود آوردن پيمان را     

اعـالن  انشاء كنند ، الزم است هر يك اراده خود را به صورت ايجاب و قبول به همـديگر اعـالم و   

پيمانكـار نيـز بـا شـركت در     . ايجاب همان پيشنهاد انجام پيمان از طريق اعالم مناقصه اسـت  . كنند 

  .  مناقصه و پذيرش شرايط آن ، قبولي خود را اعالم مي كند

  

  

   ايجاد تعهد: گفتار دوم 

مانكـار متعهـد   بطـور كلـي پي  . مـي شـوند   كارفرما و پيمانكار در اثر امضاي پيمان در مقابل هم متعهد    

است موضوع پيمان را اجرا كنـد و متقـابالً كارفرمـا نيـز تعهـد دارد در ازاي اجـراي پيمـان ، مبلغـي بـه          

  . پيمانكار پرداخت نمايد 

  

   عقود اتجايگاه پيمان در تقسيم:  مبحث سوم

  حـال  . انـد  حقوقدانان عقود را از جهات گوناگوني مانند آثار آنها يا شرايط انعقاد تقسيم بنـدي نمـوده   

   : را از حيث اين تقسيمات بررسي نماييم  ''پيمان  ''مي خواهيم 
  ؟ جايز است يا الزم  يپيمان عقد: گفتار اول 

از طرفي طبـق مـاده   . قانون مدني ، عقود الزم و جايز مشخص گرديده اند  1863و 2 185مطابق مواد      

  .گر اينكه قانون خالف آنرا تصريح نمايد قانون مدني مي توان گفت كليه عقود الزمند م  4 219

                                                 

  : قانون مدني  185ماده .  2

  ›› عقد الزم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه‹‹        

  : قانون مدني  186ماده .  3

  ›› وقتي بخواهد فسخ كند  عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر‹‹        

  : قانون مدني  219ماده .  4

نوني عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقالـه يـا بـه علـت قـا     ‹‹      

  ›› . فسخ شود 
  



 ٨

. بين كارفرما و پيمانكـار منعقـد مـي گـردد      5قانون مدني 10پيمان عقدي است كه در محدوده ماده      

از ايـن رو بـين طـرفين الزم    . پس پيمان از عقودي نيست كه قانون تصريح به جايز بودن آن كرده باشد 

 معهذا بايدتوجه داشت كه اصل جواز و لزوم عقـود ، . نوناً ندارند حق فسخ آن را قاهيچك  است و االتباع

طوري نيست كه طرفين با موافقت و رضاي خود ، طبيعت آنرا عوض نكنند بلكه قانون اين اجازه را بـه  

پيمـان   ''بنابراين عقد . آنها مي دهد كه با شرط ضمن عقد ، عقد الزم را به جايز و بالعكس تبديل كنند 

شرايط عمومي پيمان ، كارفرما حـق   48قانوناً بين كارفرما و پيمانكار الزم است اما مطابق ماده اگرچه  ''

از اين حيث پيمان لزوم خود را به نفع كارفرما تغيير داده ولي نسبت به پيمانكار اصـل  . فسخ آن را دارد 

نسبت به كارفرما ، مي پيمان عموشرايط  48پس پيمان با توجه به ماده . آن پابرجاست  ''اصالت اللزوم  ''

  . است جايز ولي نسبت به پيمانكار الزم

  

  

   پيمان عقد عهدي است: گفتار دوم 

عقودي كه اثر مستقيم آنها ، انتقال مالكيت است ، به عقود تمليكي موسومند در غير اينصورت عقـود     

عهدي است و اثر مسـتقيم آن   با توجه به تعريف مذكور ، پيمان در زمره عقود. عهدي ناميده مي شوند 

  . انتقال مالكيت نمي باشد 

  
   پيمان عقد مستمر است: گفتار سوم 

چون موضوع پيمان در زمان معيني بايد از سوي پيمانكار اجرا شود و كارفرما نيز مبلغ پيمـان را بايـد       

  . عقود فوري مي باشد مرحله به مرحله به پيمانكار پرداخت كند ، لذا پيمان از عقود مستمر در مقابل 

  
  

  

  

   پيمان عقد تشريفاتي است: گفتار چهارم 

اساساً در حقوق ما، اصل بر رضايي بودن عقود است يعني اراده و قصد و رضاي طرفين بـراي انعقـاد       

زيـرا حتـي   . آنها كافي است و نيازي به تشريفات خاص وجود ندارد اما پيمان از عقود تشريفاتي اسـت  

اري مناقصه كه مقدمه اي اسـت بـر انعقـاد پيمـان بگـذريم ، طـرز انعقـاد آن در چـارچوب         اگر از برگز

از  ''موافقنامه شرايط عمـومي و شـرايط خصوصـي پيمـان      ''قرارداد متحدالشكل است كه تحت عنوان 

  قـانون برنامـه و بودجـه طـي      23تنظـيم و بـه اسـتناد مـاده     و برنامـه ريـزي سـابق     سازمان مـديريت سوي 
                                                 

  : قانون مدني  10ماده .  5

  ›› بت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح  قانون نباشد نافذ است قراردادهاي خصوصي نس‹‹    
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. تـا تمـامي پيمانهـا در قالـب آن منعقـد گـردد        شده استه اي به كليه دستگاههاي اجرايي ابالغ بخشنام

با پيمانكار امضاء شود قانونـاً باطـل و   ) كارفرما( پيماني كه خارج از قالب فوق بين دستگاههاي اجرايي 

  .از درجه اعتبار ساقط است 

  

   
  پيمان عقد مختلط است :  گفتار پنجم

عقود معين ، عقودي هستند كه در قانون . ظر مي توان عقود را به معين و نامعين تقسيم كرد از يك ن     

بـر  . نام خاص دارند و قانونگذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين كرده است ماننـد عقـد بيـع يـا اجـاره      

و اصـل  عكس عقودي كه در قانون صورت خاص ندارند و شرايط و آثار آنها مطابق عمومات قـانوني  

  . حاكميت اراده معين مي شود ، عقودنامعين هستند 

از نوع عقود معين است و نه از نوع عقود نامعين ، بلكه عقدي است كه از نه واقيعت اين است كه پيمان 

نفس پيمان در قالـب مـاده   . اختالط چند عقد به وجود آمده و در عين حال ويژگي خاص خود را دارد 

. جمع چند عقد معين تركيب يافته است  ازمنعقد مي شود اما شرايط آن ) امعين عقد ن( قانون مدني  10

مثالً از اين جهت كه پيمانكار متعهد است براي كارفرما موضوع پيمان را اجرا كند ، اجير است و از اين 

  . حيث كه مصالح موضوع پيمان را راساً خريداري و نصب نمايد ، وكيل مي باشد 

  

  
   مان عقد الحاقي استپي: گفتار ششم 

در مورد انعقاد قراردادي با هم به گفتگو مي نشينند و پس از آزادانه مرسوم است كه اشخاص بطور      

لكن در بعضي از قراردادها ، اختيـار گفتگـوي   . رسيدن به توافق ، آنرا با ايجاب و قبول واقع مي سازند 

كسـي   .تمام شرايط و آثار آنرا تعيين مـي كنـد   آزادانه از طرف مقابل سلب مي شود و طرف ديگر قبالً

در . آن صـرفنظر كنـد    كه مايل به انعقاد آن است يا بايد تمام شرايط و آثار را بپـذيرد و يـا بـالعكس از   

 شـبيه پيمـان از حيـث شـكل    . مسـتقالً تنظـيم كـرده اسـت     او  ملحق شود كـه طـرف   واقع بايد به طرحي

است كه دستگاههاي اجرايي يا سـازمان هـاي   پيش تعيين شده  ي ازحقراردادهاي الحاقي است زيرا طر

دولتي براي امضاء به پيمانكار ارائه مي كنند و پيمانكار ناگزير است يا آنرا به همان صورتي كـه هسـت   

همچنانكه در دسـتورالعمل نحـوه   . عيناً و بي كم و كاست بپذيرد يا از امضاء پيمان تماماً خودداري كند 

موافقتنامه شرايط عمومي و خصوصي پيمان ها و مقررات مربوط به آنهـا در رديـف هـا    تكميل و تنظيم 

تغيير دادن عبارت ها و يا كلمه هايي از موافقتنامه ، يا افزودن بـه آن  ... ‹‹ : مي گويد  1-3و  1-2و  1-1

  ›› ... شود  تكميلها محل هاي خالي بايد نمجاز نيست و ت
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   است پيمان عقد معوض: گفتار هفتم 
در پيمان ، مبلغي را كه كارفرمابه پيمانكار مي دهد در مقابل اجراي طرحي است كـه آنـرا پيمانكـار        

نه كارفرما مال مجاني به پيمانكار مي دهد و نه پيمانكار اجـراي پـروژه را مجانـاً بـه     . بعهده گرفته است 

ي ، پيمان در زمره عقود معـوض  پس در قالب تقسيم بندي هاي عقود به معوض و مجان.عهده مي گيرد 

  . است 

  

  

   شرايط پيمان: فصل دوم 
  : موافقتنامه پيمان مي توان پيمان را چنين تعريف كرد  2ي و ماده مشرايط عمو 1مطابق ماده      

توافقي كه به همراه شرايط و مدارك الحاقي در يك مجموعه غير قابل تفكيـك بـين كارفرمـا و پيمانكـار     ‹‹ 

  ››  دد پيمان ناميده مي شودمنعقد مي گر

  : مطابق تعريف باال، پيمان از چهار عنصر عمده و اصلي تشكيل مي شود كه عبارتند از 

  تفكيك ناپذيري -4مدارك الحاقي           -3شرايط            -2موافقتنامه                -1

  

  

   مفهوم شرايط در پيمان: مبحث اول 

يكي شرايط عمومي و ديگري شـرايط  : دو گروه عمده تشكيل يافته است  شرايط مندرج در پيمان از   

  خصوصي 

شرايط عمومي مفاد همين متن اسـت كـه شـرايط عمـومي     ‹‹ شرايط عمومي پيمان  3به موجب ماده      

شـرايط  ‹‹ : درتعريـف شـرايط خصوصـي آمـده اسـت       4و در مـاده  ›› حاكم بر پيمان را تعيين مي كند 

صي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي براي اين پيمان با توجه به وضعيت خصوصي ، شرايط خا

  ›› . و ماهيت آن تنظيم شده است 

نسبت به موافقتنامه ، جنبه فرعـي  ) اعم از عمومي و خصوصي ( اگرچه از نظر حقوقي ، شرايط پيمان     

  . كيل مي دهند و تبعي دارد ، لكن پرحجم ترين قسمت هاي پيمان را شرايط ياد شده تش

  

  

   تعريف شرايط عمومي: مبحث دوم 

. غيرقابل تغيير و عام حاكم بر قراردادهـاي پيمانكـاري   تبعي شرايط عمومي عبارت است از تعهدات     

ليتهاي ؤودر حقيقت شرايط عمومي يك چارچوب كلي است كـه بسـياري از تكـاليف ، حقـوق و مسـ     

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

كه مفاد شرايط عمومي جنبه عام دارد ، لذا فرض بر اين است كه پيمانكار ، نظير قانون حاكم بـر پيمـان   

  . ت از مفاد آن مطلع اس

  

   تعريف شرايط خصوصي: مبحث سوم 

شرايط خصوصي عبارت است از تعهدات تبعي كه با توجه به شرايط عمومي متناسـب بـا وضـعيت و       

هر پيماني طبيعت . ماهيت هر يك از انواع قراردادهاي پيمانكاري در محدوده تعيين شده تغيير مي كند 

مي قراردادهاي پيمانكاري تبعيت مـي كنـد ، ويژگـي    در عين اينكه از شرايط عمو. خاص خود را دارد 

نكته اي كه بايد در مورد شرايط خصوصي پيمان گفت اين است كه اساساً محدوده . هاي خود را دارد 

از طـرفين  هيچيـك  درپيمان تعيين شده واين قالـب از ناحيـه   ، دقيقاً شرايط خصوصي و قالب و عبارات 

بـا  . رايط خصوصي بايد متناسب با موضوع پيمـان تكميـل گـردد    قابل تغيير نيست  فقط جاهاي خالي ش

وجود اينكه در عرف پيمان ها ، شرايط خصوصي حاوي ويژگيهاي هر پيمان است كه نسبت به شـرايط  

عمومي اولويت دارد، ولي در طرح هاي عمراني كه مربوط به يك كارفرماي اصلي يعني دولت است ، 

ست كه تنها در چارچوبي كـه شـرايط عمـومي بـراي آن تعيـين      شرايط خصوصي به نحوي تنظيم شده ا

بـدين روي درج مطـالبي خـارج از محـدوده تعيـين شـده در شـرايط        . كرده است ، قابل تكميـل باشـد   

  . خصوصي مجاز نيست 

  

   ضمانت اجراي شرايط پيمان: مبحث چهارم 

د كه عمل برخالف آنها از سـوي  اساساً شرايط بايد ضمانت اجرا داشته باشند يعني طوري تنظيم شون    

البته منظور از كيفر و جزا در اينجـا نـه در   . هر يك از طرفين پيمان مستوجب جزاي متناسب با آن باشد 

بلكه همان مابـه ازايـي اسـت كـه الزمـه       است معني كيفر و جزاي يك فعل مجرمانه در حقوق كيفري 

  .تضمين شرط است 

  

  : صي پيمان دو گونه اند از منظر فوق ، شرايط عمومي يا خصو

بعضي از شرايط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نيست در صورت استنكاف يا عـدم اجـراي آن از    .1

ممكـن اسـت   سوي هر يك از طرفين پيمان ، طرف مقابل چه اقدامي مي تواند انجام دهد و چه آثـاري  

جنبه توضيحي دارند كه طبعاً ضـمانت   دسته اي از اين شرايط صرفاً. در اعتبار حقوقي پيمان ايجاد شود 

براي آنها قابل تصور نيست و دسته ديگر اگر چه كامالً امري و الزم اند لكـن بـاز هـم اثـري از      ياجراي

  . ضمانت اجرايي آنها به چشم نمي خورد 
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  دسته ديگر از اين شرايط ، ضمانت اجراي مالي دارند كه به اساس و موجوديـت پيمـان خللـي وارد        

  دسـته مـي تـوان     دوبـراي هـر   . نمي كنند لكن دسـته اي ديگـر موجوديـت پيمـان را از بـين مـي برنـد         

پيمانكـار متعهـد   ‹‹ : آمـده اسـت    17مـاده   ''و  ''مثالً در بند . نمونه هايي از شرايط عمومي پيمان آورد 

در پرداخـت   در صـورتي كـه  . طبق قانون كار مرتبـاً پرداخـت كنـد    است كه دستمزد كارگران خود را 

دستمزد كارگران تاخيري پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كـه طلـب كـارگران را    

در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را پرداخت كنـد و  . پرداخت نمايد 

در صـورت تكـرار تـاخير    .. .درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد  15مبلغ پرداختي را به اضافه 

  ›› . كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد ... در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه 

اول منظـور نمـودن   . مالحظه مي شود در بند فوق الذكر هر دو نوع ضمانت اجرا پيش بيني شـده اسـت   

اجراي مـالي اسـت و دوم اختيـار فسـخ     درصد كه يك ضمانت  15بالغ پرداختي به كارگران به اضافه م

پيمان از سوي كارفرما، در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد به كارگران كه اين ضمانت اجـرا  

  . اساس و موجوديت پيمان را از بين برده و به آن خاتمه مي دهد 

  

  

  پيمان  )تضمين ( وجه التزام: فصل سوم 
   وجه التزام پيمان: مبحث اول 

نظام فني و اجرايي طرح هاي عمرانـي كشـور يكـي از اصـول و مبـاني حـاكم بـر         27ماده  2بند طبق     

ره پيش بيني تضمين هاي الزم و تكاليف مشخص در پيمان مي باشد تا در صورت عـدول  اپيمانها ، همو

از تعهدات توسط هر يك از طرفين پيمانهـا ، اتخـاد تمهيـدات الزم بـراي جبـران خسـارتهاي احتمـالي        

  . ارده به طرف مقابل ممكن گردد و

پيمانكار مسـئوليت كامـل حسـن اجـراي     ‹‹ شرايط عمومي پيمان  18ماده  ''الف  ''اگر چه بر اساس بند 

امـااين شـرط چنانچـه متكـي بـه      ›› . كارهاي موضوع پيمان را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد 

از ايـن رو  . اند براي كارفرما ، اطمينـان بخـش باشـد    ضمانت اجرايي مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمي تو

و تامين اين ماده ، ناگزير كارفرما وجه التزام مناسبي را از پيمانكار بايـد در يـد خـود داشـته      توثيقبراي 

بعضـي از مـواد    فحواي در پيمان ديده نمي شود اما از ''وجه التزام  ''باشد ، معهذا واژه اي تحت عنوان 

شرايط  34در ماده مثالً . شرايط عمومي پيمان ، مي توان اين مفهوم حقوقي را استنباط كرد موافقتنامه و 

موقع امضاي پيمان براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ‹‹ : عمومي پيمان آمده است 

شـرايط عمـومي    35 يـا مـاده  ›› . تسـليم كارفرمـا كنـد    ... درصد مبلغ اوليه پيمان  5ضمنانتنامه اي معادل 

درصد بعنوان تضمين حسـن انجـام    10از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ، معادل ‹‹ : پيمان اشعار مي دارد 

  ›› . اجراي كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود 
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يزي جـز وجـه   آمده ، چ ''ضمانتنامه  ''يا  ''كار تضمين حسن انجام  ''آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان 

گونـه اي از آن بـراي تـامين انجـام     : بنابراين وجـه التـزام مقـرر در پيمـان دو گونـه اسـت       . التزام نيست 

  . تعهدات ناشي از پيمان است و گونه اي ديگر جهت تامين حسن انجام كار 

  

  

  
  وجه التزام انجام تعهدات پيمان : گفتار اول 

از انجام تعهدات توسط پيمانكار ، وجه التزام از او نزد خـود   كارفرما ناگزير است براي امنيت خاطر     

داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشي از عدم انجـام تعهـدات توسـط پيمانكـار ازمحـل آن وجـه       

در قراردادهاي خصوصي هر دو طرف معموالً ضررهاي احتمـالي خـود   . التزام به نحو سريع تامين شود 

  تـوثيقي مي كنند لكن در پيمان كه از جمله قراردادهاي اداري است ، چنين   توثيق را به نحوي تامين و

 به همين منظور بعضي اعتقاد دارند. منظور شده است ) كارفرما ( براي حفظ حقوق يك طرف از پيمان 

  :  اما بايد پذيرفت كه. كه در تنظيم پيمان ، جانب عدالت رعايت نشده است 

  . گاه اجرايي است كه نماينده مردم و حافظ منافع عمومي است كارفرما همواره دست :اوالً  

دستگاه اجرايي به هيچ وجه نه مي خواهد و نه مي تواند حقوق طرف مقابل خود را پايمـال كنـد    :ثانياً 

  . رض خواهد بودغوگرنه اين خود نقض 

كـار را بطـور مناسـب    در قوانين مخلتف راه كارهايي ملحوظ شده است كه اسـتيفاء حقـوق پيمان   :ثالثاً 

  .پيش بيني كرده است 

گرفتن وجه التزام از دستگاههاي اجرايي به عنوان نماينـده اي از قـواي عمـومي و دولـت داراي      :رابعاً 

  .وجهه خوشايندي نيست 

بصـورت دريافـت   شـرايط عمـومي پيمـان     34به هر جهت وجـه التـزام انجـام تعهـدات پيمـان در مـاده       

  . صد مبلغ اوليه پيمان از پيمانكار پيش بيني شده است در 5ضمانتنمه اي معادل 

حال بايد ديد ماهيت حقوقي ضمناتنامه بانكي چيست و ضمانتنامه مذكور چه شرايطي بايد داشـته باشـد   

البتـه  . و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زماني ضمانتنامه مورد بحث به پيمانكار مسترد مي گردد 

ه وجه التزام انجام تعهدات پيمان هميشه ضمانتنامه بانكي نيست و مي تواند از طـرق  بايد توجه داشت ك

  ) شرايط عمومي پيمان  34ماده  2تبصره . ( ديگري نيز تامين شود 
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  بانكي  هماهيت حقوقي ضمانتنام: قسمت اول 

برذمـه ديگـري   عقد ضمان عبارت است از اينكه شخص مـالي را كـه   : قانون مدني  684مطابق ماده      

متعهد را ضامن و طرف ديگررا مضـمون لـه و شـخص ثالـث را مضـمون عنـه يـا        . است به عهده بگيرد 

  . مديون اصلي مي گويند 

ي پيمان بايد صادر شود ، في الواقع بانك ضامن و مشرايط عمو 34در ضمانتنامه اي كه به شرح ماده      

بانكها براي صدور ضمانتنامه و تعهـدي كـه   . مي شوند كارفرما مضمون له و پيمانكار مضمون عنه تلقي 

براي پرداخت دين پيمانكار بر عهده مي گيرند ، پيشاپيش معادل وجه ضمانتنامه ، مالي را از پيمانكار در 

وثيقه خود نگه مي دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به كارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتـي بـه طلـب    

  . رسند خود از پيمانكار ب

  

  
  شرايط ضمانتنامه بانكي : قسمت دوم 

  : شرايط عمومي پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است عبارتند از  34شرايطي كه در ماده 

كمتر از مبلغ مذكور براي كارفرما ، قابل قبـول  . درصد مبلغ اوليه پيمان باشد  5وجه آن معادل  -1

آئـين نامـه معـامالت دولتـي كـه بـه        11ماده  5ت به بند مستند اس ''درصد  5 ''زيرا رقم . نيست

موجب آن حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شـود در  

  . است ... باشد ، پنج درصد ... مورد معامالتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني 

  .مورد قبول كارفرما باشد  ِصادر شده از طرف بانك -2

مي تواند به دلخواه خود از هر بانكي كه اراده كنـد ، ضـمانتنامه مزبـور را تهيـه و بـه      نيمانكار پپس 

 . كارفرما تسليم كند 

 . باشد كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است  اي طبق نمونه -3
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  مدت اعتبار ضمانتنامه بانكي : قسمت سوم 

  شـرايط عمـومي پيمـان پـس از بيـان شـرايط آن        34در مورد مـدت اعتبـار ضـمانتنامه بـانكي ، مـاده          

  : مي گويد 

چگـونگي   ''. ضمانتنامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تحويل موقـت موضـوع پيمـان ، معتبـر باشـد      ‹‹ 

البته چنانچه تحويل موقت بنا بـه هـر علتـي    . شرايط عمومي پيمان آمده است  37تحويل موقت در ماده 

شرايط عمومي پيمان ، پيمانكار مكلف اسـت بـراي    34ل انجامد ، بنابر ماده انجام نشود يا مدت آن بطو

روز پيش از انقضاي مدت اعتبار ضمانتانامه ، پيمانكـار   15تمديد ضمانتنامه ياد شده اقدام كند و اگر تا 

ز ا موجبات تمديد آنرا فراهم نكرده و ضمانتنامه تمديد نشود ، كارفرما حق دارد كه مبلـغ ضـمانتنامه را  

  . بانك ضامن دريافت كند و وجه آنرا ، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد 

  

  

  
   زمان اعاده ضمانتنامه بانكي به پيمانكار: قسمت چهارم 

در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانكي يا استرداد مبلغ آن كه در اثر عدم تمديد پيمانكار ظرف مدت و     

شـرايط   34ك ضامن دريافت و به رسم وثيقه نزد او مي باشد ، ماده مهلت مقرره از سوي كارفرما از بان

كارفرمـا تضـمين انجـام تعهـدات را پـس از تصـويب صـورت         '': عمومي پيمان اجماالً مقرر مـي دارد  

   ''. مجلس تحويل موقت ، با توجه به تبصره يك اين ماده آزاد مي كند 

انجام تعهدات پيمـان كـه   حسن  وجه التزام مربوط به شرايط عمومي پيمان ، 34ماده  1با توجه به تبصره 

به صورت ضمانتنامه بانكي از سوي پيمانكار به كارفرما تحويل و تسليم شده است ، به لحاظ بدهكاري 

  : يا عدم بدهكاري پيمانكار ، حسب مورد در هر يك از سه مرحله زير قابل استرداد است 

   پس از تهيه آخرين صورت وضعيت موقت –الف 

  پس از تهيه صورت وضعيت قطعي  –ب 

  پس از تهيه صورت حساب نهايي  –ج 

  

  
  وجه التزام حسن انجام كار : گفتار دوم 

از آنجا كه موضوع پيمان به گونه اي است كه پس از اتمام كار ممكن است به مرور زمان معايـب و      

  نگـام امضـاي پيمـان بـراي مـدت      نواقص آن ظهور و بروز پيدا كند ، لذا پيمانكـار موظـف  اسـت بـه ه    

  موافقتنامــه پيمــان از ايــن مــدت معــين تحــت      . معينــي ، حســن انجــام كــار خــود را تعهــد كنــد       

حسن انجام عمليات موضـوع پيمـان ،   ‹‹ : مقرر مي دارد  5نام مي برد و در ماده  ''دوره تضمين  ''عنوان 
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... عمومي پيمان تعيين مي شود ، بـراي  شرايط  39از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 

  ›› .ي عمل مي شود مشرايط عمو 42ماه از سوي پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 

  

  
  چگونگي كسر وجه التزام حسن انجام كار : قسمت اول 

بلـغ نيـز بـه    طبيعت اجراي عمليات موضوع پيمان ايجاب مي كند كه كاربه تـدريج انجـام و متقـابالً م       

شرايط عمـومي پيمـان پرداخـت هـا از      37ماده ) الف ( بر اساس بند . تناسب انجام كار پرداخت گردد 

زمان شروع كار در پايان هر ماه متناسب با ميزان كارهاي انجـام شـده ، از سـوي كارفرمـا  بـه پيمانكـار       

   .مي گويند  ''صورت وضعيت موقت  ''مي گرددكه اصطالحاً به آن  معمول

درصـد تضـمين حسـن     10يكي از كسور متعلقه پيمان كه در صورت وضعيت موقت اعمال مـي گـردد   

ايـن  . انجام كار است كه از مبلغ هر پرداخت كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي شـود  

. مانند درصدي تدريجاً جمع مي شود و نزد كارفرما بابت وجه التزام حسن انجام كار باقي مي  10مبالغ 

علي االصول مبالغ مذكور متعلق به پيمانكار است اما كارفرما آن مبالغ را براي زماني منظور مي كند كه 

  . به وي مسترد دارد  حسن انجام كار پيمانكارو احراز پس از پايان كار و بعد از اتمام دوره تضمين ، 

  

  
   ام كارجواز كارفرما در برداشت از وجه التزام حسن انج –قسمت دوم 

  اقتضاي موضوع پيمان طوري است كه نواقص و معايب آن پس از اتمـام كـار و بعـد از مـدتي ظـاهر        

مدت زمان معيني تحـت  در موافقتنامه پيمان، پيمانكار تكليف دارد كه  5لذاست كه در ماده . مي شود  

سن انجام كار مي تواند از ح. حسن انجام عمليات موضوع پيمان را تعهد نمايد   ''دوره تضمين  ''عنوان 

شرايط عمومي پيمان تعيين مي شـود ، از سـوي    39زمان تحويل موقت و يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 

بنابراين اگر در دوره تضمين ، كارفرما معايب و نواقصي در كـار ببينـد   . پيمانكار تضمين و تعهد گردد 

كه آن معايب و نـواقص  را بـه هزينـه خـود رفـع      كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، پيمانكار مكلف است 

و محل آنها به پيمانكار ابالغ مي كند و  نواقصبراي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و . كند 

كند و آنها را طي مـدتي   نواقصروز از ابالغ كارفرما، شروع به رفع معايب و  15پيمانكار بايد حداكثر 

  .  نمايد، رفع  كه مورد قبول كارفرما است

  

هر گاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصـور ورزد يـا مسـامحه كنـد، كارفرمـا حـق دارد آن معايـب و             

درصـد، از محـل    15نواقص را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضـافه  

  مالحظـه  . زد او دارد ، برداشـت نمايـد   تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سـپرده اي كـه پيمانكـار نـ    

مي شود چنانچه مبالغ وجه التزام حسن انجام كار تكافوي هزينـه هـاي رفـع معايـب و نقـايص موضـوع       
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پيمان نگردد از محل ساير مطالبات پيمانكار و حتي سپرده هاي ديگر او ولو ضمانتنامه بـانكي نيـز قابـل    

  . وصول است 

  

هزينه هاي حفاظت و نگهداري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده  البته بايد توجه داشت كه    

  . در دوره تضمين به عهده كارفرما است و پيمانكار در اين خصوص مسئوليتي بر عهده ندارد 

نجام كار را برداشت نمايـد،  اعالوه بر مورد باال يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند وجه التزام حسن 

  . شرايط عمومي پيمان بعد از فسخ پيمان معمول مي دارد  47طبق بند ب ماده  اقداماتي است كه

  

  
  ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار : قسمت سوم 

شرايط عمومي پيمان در مورد ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كـار اجمـاالً اشـعار     35ماده      

و نصف ديگر آن پس  40صورت وضعيت قطعي طبق ماده نصف اين مبلغ پس از تصويب ‹‹ : مي دارد 

  ›› .مسترد مي گردد  52و  42از تحويل قطعي ، با رعايت مواد 

عليهذا ، چنانچه در دو  مرحله قابل استرداد نباشد ، ممكن است وجه التزام مورد بحث در مرحلـه سـوم   

  : م اين مراحل حتمي و احتمالي را در سه بخش زير مي بيني. مسترد گردد 
  استرداد نصف وجه التزام حسن انجام كار پس از تصويب صورت وضعيت قطعي  –الف 

شرايط عمومي پيمان، صورت وضعيت قطعي حـداكثر تـا يـك مـاه از تـاريخ تحويـل        40طبق ماده      

موقت از سوي پيمانكار ، تهيه و به مهندس مشاور تسليم مي شود و مهندس مشـاور هـم ظـرف سـه مـاه      

رما ارسال مي كند و كارفرما ظرف دو ماه از تاريخ وصول ، رسيدگي و نظـر نهـايي خـود را    براي كارف

با توجه به صورت وضعيت قطعـي تصـويب شـده ، چنانچـه پيمانكـار بـدهكار نباشـد ،        . اعالم مي دارد 

پيمانكار ، نه تنهـا نصـف وجـه     بودندر صورت بدهكار . نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود 

م حسن انجام كار آزاد نمي شود بلكه بدهي او از محل وجه التزام مزبور به ترتيب مقـرر در بنـد ب   التزا

  .شرايط عمومي پيمان تسويه مي گردد  52ماده 
  موضوع پيمان طعي استرداد نصف ديگر وجه التزام حسن انجام كار پس از تحويل ق –ب 

شـرايط عمـومي پيمـان     41است كه در مـاده   ''تحويل قطعي  ''يكي از مراحل تحويل موضوع پيمان     

  .بيان شده است 

در زمان تحويل قطعي هر گاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع     

بـا ايـن   . به تصـويب كارفرمـا مـي رسـد      خودپس از طي پروسه  النهايهپيمان تحويل قطعي مي گردد و 

التزام حسن انجام كار بي درنگ آزاد مي گردد و بدين ترتيب وجه التزام  وصف ، نصف باقيمانده وجه

  .حسن انجام كار به طور كامل آزاد مي گردد 
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نصـف ديگـر   ) شرايط عمـومي پيمـان   42مانند اعمال ماده ( حال بايد توجه داشت ، چنانچه به هر علتي 

ت ؟ و چـه زمـاني بايـد وجـه التـزام      وجه التزام حسن انجام كار به پيمانكارمسترد نگردد ، تكليف چيسـ 

  مزبور آزاد شود ؟
   استرداد وجه التزام حسن انجام كارپس از تصويب صورت حساب نهايي –ج 
هر گاه بر اساس صورت وضـعيت قطعـي ،  معلـوم    ‹‹ : شرايط عمومي پيمان  51ماده  2مطابق تبصره      

ه يـا بـدهي او كمتـر از نصـف     پيمانكـار بـدهكار نبـود    ،شود كـه در آخـرين صـورت وضـعيت موقـت     

كسورتضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت حسـاب نهـايي ،  مشـخص شـود كـه در زمـان       

پيمانكار بدهكار نبوده است ، كارفرما بايد بـي درنـگ ، تضـمين آزاد     ،تصويب صورت وضعيت قطعي

  ›› ... و كردهياد شده را آزاد  مراحلنشده مربوط به هر يك از 
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  تعليق ، انحالل و بطالن پيمان : ارم فصل چه
  تعليق پيمان : مبحث اول  

   تعليق مفهوم حقوقي : گفتار اول 

مطابق ماده . و معلق است  زقانون مدني ، تقسيم عقود به منج 184يكي از تقسيمات عقود مطابق ماده      

ديگـري نباشـد واال    امـر به ، موقوف ءن است كه تاثير آن بر حسب انشامنجز آعقد ‹‹  :قانون مدني 189

  ›› .معلق خواهد بود 

مطابق تعريف باال، اصوالً آنچه مي تواند معلق به امر ديگري باشد ، تاثير عقـد اسـت لـذا انشـاء عقـد         

زيـرا عقـد يـا بـا توافـق      . اساساً نمي تواند معلق باشد زيرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است 

امـا بـالعكس   . پس تعليق در انشاء بي مفهوم است . يا اصالً منعقد نمي شود  اراده طرفين بوجود مي آيد

به اصطالح حقوقدانان تعليق در انشاء محـال اسـت امـا در    . اثر آن مي تواند موكول به امر ديگري باشد 

  .منشاء ممكن 

  

  

  

  
   مفهوم تعليق در پيمان: گفتار دوم 

زيـرا از بـدو تشـكيل پيمـان ،     . ، در پيمـان وجـود نـدارد     آنچه راجع به مفهوم حقوقي تعليق بيان شد    

. مـي خواهـد    وپيمانكار متعهد است موضوع پيمان را منجزاً اجرا نمايد و كارفرما نيز همين تعهـد را از ا 

لكن در شرايط عمومي پيمان به كارفرما اين اختيار داده شده كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براي 

البته اين اختيار هم مي تواند پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان باشـد و  . نمايدمدت محدودي متوقف 

  . هم در اثناي عمليات اجرايي 

  

  . شرايط عمومي و تبصره همان ماده به وضوح استنباط كرد  49مي توان از بند االف ماده  معنا رااين 

  

  
   علل تعليق پيمان و مدت آن: گفتار سوم 
   ق پيمانعلل تعلي: قسمت اول 

اين در واقع اختياري است كه  49را بيان نكرده و طبق بند الف ماده  تعليقشرايط عمومي پيمان علل      

البتـه كارفرمـا بـدون    . به كارفرما داده  شده تا هرزمان بخواهد از آن براي تعليق اجراي كاراستفاده كند

وضوع پيمان مي گردد كه بعضي از ايـن  علت پيمان را معلق نمي كند بلكه عواملي سبب تعليق اجراي م
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و بعضي ديگر غير قهـري  ) شرايط عمومي پيمان  43ماده ( عوامل قهري است مانند بروز حوادث قهري 

  . طرح مربوطه ادامه عمليات اجرايي مانند عدم تامين اعتبار الزم براي 

  . است  اواختيار از ارج بنابراين اگرچه تعليق اجراي كار در اختيار كارفرما است علل آن بعضاً خ

  ) . شرايط عمومي پيمان  26ماده ( يكي ديگر از علل تعليق پيمان مي تواند كشف اشياء عتيقه باشد 

  
  مدت تعليق پيمان :  دومقسمت 

اين مدت . اصوالً به علت عدم سردرگرمي پيمانكار ، بايد مدت تعليق پيمان ، مشخص و معلوم باشد      

  : شرايط عمومي پيمان مـي گويـد    49ماده  ''الف  ''در اين باره بند . ي شش ماه است سه ماه و به اعتبار

و ›› ... كارفرما مي تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سـه مـاه معلـق كنـد     ‹‹ 

شـد ،  در صـورتي كـه تعليـق بـيش از سـه مـاه ضـروري با       ‹‹ : همان ماده اضافه مي كند  ''و  ''سپس بند 

  ›› . افزايش دهد ... كارفرمامي تواند با موافقت پيمانكار مدت تعليق را يك بار ديگر و حداكثر  سه ماه 

  

  

پس تعليق پيمان به مدت سه ماه از اختيارات كارفرما است و بـراي سـه مـاه ديگـر آن نيـاز بـه موافقـت        

  . از سه ماه پيمان خاتمه مي يابد  فلذا در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش. پيمانكار دارد 

حداكثر پيمان شرايط عمومي  43ماده  ''ج  ''و حوادث قهري نيز با توجه به بند  قوه قاهرهدر مورد بروز 

  . تا شش ماه اجراي كار معلق و متوقف مي شود 

  

  
  تعهدات طرفين در زمان تعليق پيمان : گفتار چهارم 
  تعليق  تعهدات كارفرما در زمان: قسمت اول 

  تعهدات كارفرما در تعليق قهري  –الف 

كافرما كه قبالً كارهاي موضوع پيمان را بيمه كرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بيمه شـده   -1    

وصول شده از بيمـه گـر را بـراي تجديـد عمليـات بـه تناسـب         مبلغاست از بيمه گر وصول مي نمايد و 

، با تاييد مهنـدس  ) باال سري ( ، اعم از هزينه مستقيم يا غيرمستقيم  پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده 

شـرايط   21مـاده   ''ج  ''بنـد  ( مشاور به تدريج تا اعاده كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي كنـد  

  ) عمومي پيمان 

  وصـول شـده از  در صورتي كه كارفرما ، كارهاي موضوع پيمان را بيمه نكرده باشد و ميزان مبلـغ   -2   

 ''ب  ''بند  2جزء . ( بيمه گر براي جبران خسارات كافي نباشد ، جبران خسارت به عهده كارفرما است 

  ) همان قانون  21ماده  ''ج  ''شرايط عمومي پيمان همچنين ذيل بند  43ماده 
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دت مـازاد بـر   كارفرما هزينه هاي باال سري پيمانكار را كه ناشي از توقف كار بوده است بـراي مـ   -3   

هزينـه باالسـري ، بطـور    . شرايط عمومي پيمان پرداخت مـي كنـد    49ماده  ''ب  ''يك ماه اول طبق بند 

  . كلي به هزينه باالسري عمومي و كار تفكيك مي شود 

هزينه باالسري عمومي از نوع هزينه هايي است كه نمي توان آنها را بـه كـار مشخصـي مربـوط كـرد         

  .د نيروي انساني دفتر مركزي و مانند اينها مانند هزينه دستمز

هزينه باالسري كار از نوع هزينه هايي است كه مي توان آن را به كـار مشخصـي مربـوط كـرد ماننـد         

حسـن انجـام كـار ،     نقديهزينه سرمايه گذاري از قبيل هزينه تنخواه در گردش ، هزينه ناشي از وجوه  

  . مستمر كارگاه و غيره هزينه ضمانت نامه ، ماليات ، هزينه 

  كارفرما اجرت المثل مربـوط بـه دوران توقـف بـراي مـدت مـازاد بـر يـك مـاه اول آن تعـداد از           -4   

  . ماشين آالت را كه در كارگاه باقي مي مانند ، بر اساس توافق طرفين به پيمانكـار پرداخـت مـي نمايـد     

  )  49ماده  ''ج  ''ه بند شرايط عمومي پيمان كه ناظر است ب 43ماده  ''ج  ''بند ( 

چون پيمانكار موظف است كه حداكثر كوشش خود را براي كارهاي اجرا شده كـه در وضـعيت    -5   

بـه محلهـاي مطمـئن و     و تجهيـزات قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصـالح   

را در حد امكان ، براي تسـريع در ايـن    لذا كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود ،ايمن به كار برد 

  ) شرايط عمومي  43ماده  ''الف  ''بند . ( امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد 

و بروز حـوادث قهـري ، هـيچ يـك ازدو طـرف ،        قوه قاهره الزم به يادآوري است كه در زمان وجود

  ) پيمان شرايط عمومي 43اده م. (مسئول خسارات وارد شده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست 
  ليق اختياري عتعهدات كارفرما در ت –ب 

  .تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطالع دهد  اب تعليق اجراي كار را بتكارفرما بايد مرا -1   

تعليق  به ميزان تعيين شده در اسـناد و مـدارك   وران كارفرما هزينه هاي باالسري پيمانكار را در د -2   

اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تعيين هزينه هاي ياد شده بـه توافـق طـرفين    . مان ، به پيمانكار بپردازد پي

 ''بنـد  . ( در زمان ابالغ تعليق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي نمايد 

  )  پيمان شرايط عمومي 49ماده  ''ب 

و مدارك پيمان هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي باالسري در در صورتي كه در اسناد  -3  

حاصـل تقسـيم   ( درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه  10دوره تعليق نشده باشد ، كارفرما ، ماهانه مبلغ 

  را بـه پيمانكـار   ) شـرايط عمـومي پيمـان     14مـاده   ''و  ''مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان مطـابق بنـد   

  ) شرايط عمومي پيمان  49ماده  ''ب  ''بند ( پردازد مي 

بابت هزينه هاي باالسري در مدت تعليق ماهانه شود، اگر به دستور كارفرما قسمتي از كار متوقف  -4   

. درصد كاركرد فرضي ماهانه ، به تناسب مبلغ كار متوقف شده به پيمانكار پرداخت مـي شـود    10مبلغ 
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 شـرايط عمـومي   49مـاده   ''ب  ''بند (عليق ، كسر ماه به تناسب محاسبه مي شود براي تعيين هزينه هاي ت

  )پيمان 

 80در صورتي كه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابالغ شود ،  -5   

  رداخـت  شرايط عمـومي پيمـان ، بـه پيمانكـار پ     49ماده  ''ب ''درصد هزينه تعليق محاسبه شده طبق بند 

  )شرايط عمومي پيمان 49 ماده ''ب  ''تبصره بند . ( شود مي 

  اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشـين آالت كـه در كارگـاه بـاقي مـي ماننـد ،        -6   

  )شرايط عمومي پيمان 49ماده  ''ج  ''بند . (بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود 

امل موجب تعليق كار برطرف شود ، كارفرما با تعيين مـدتي بـراي پيمانكـار بـه منظـور      هر گاه عو -7   

شرايط  49ماده  ''هـ  ''بند . (آماده نمودن كارگاه ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابالغ مي كند 

  ) عمومي پيمان

  

  

  
   تعهدات پيمانكار در زمان تعليق پيمان: قسمت دوم 

  انكار در تعليق قهري تعهدات پيم –الف 

پيمانكار موظف است كه حداكثر كوشش خود را بـراي حفاظـت از كارهـاي اجـرا شـده كـه در        -1   

وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي ميشود و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار بـه محـل   

  ) مانشرايط عمومي پي 43ماده  ''الف  ''بند (هاي مطمئن و ايمن به كار برد 

وقـوع حادثـه الزم و   از پس از رفع وضعيت قهري ، اگر كارفرما اعاده كارها را بـه حالـت پـيش      -2   

دراين صورت تمديد مـدت  . ميسر بداند ، پيمانكار مكلف است كه اجراي كار را بي درنگ آغاز كند 

پس از رسيدگي و تاييـد  پيشنهاد مي شود كه مناسبي براي اعاده كارها به وضع اوليه ، از سوي پيمانكار 

شـرايط عمـومي    43مـاده   '' ب ''بنـد  (. مهندس مشاور و تصويب كارفرما به پيمانكار ابالغ مـي گـردد   

  ) پيمان
  تعهدات پيمانكار در تعليق اختياري  –ب 

و يك بار اند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي وشرايط عمومي پيمان ، كارفرما مي ت 49طبق ماده     

در اين مدت پيمانكـار يـك وظيفـه بيشـتر نـدارد و آن حفاظـت و حراسـت        . ر سه ماه معلق كند حداكث

 .شايسته از تمام كارهاي انجام شده مصالح و تجهيزات پاي كار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقـت اسـت   

  )شرايط عمومي پيمان 49 ماده '' الف ''بند (
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  انحالل پيمان : مبحث دوم 
زيـرا  . جـايز اسـت    –ت دارد بر اينكه پيمـان عقـد الزم   له ويژه شرايط عمومي پيمان دالمفاد پيمان ب    

لذا پيمانكار هيچگاه نمي تواند به طـور يكجانبـه   . نسبت به پيمانكار الزم و نسبت به كارفرما جايز است 

ترتيـب   بـه ايـن  . پيمان را فسخ كند اما كارفرما هر وقت بخواهد مي توانـد بـه فسـخ آن مبـادرت ورزد     

  .وضعيت پيمانكار در پيمان هميشه متزلزل است 

  
   پيمان از حيث حقوقي ''جواز  ''و  ''لزوم  ''تحليل : گفتار اول 

شرايط عمومي پيمـان اسـت    48آنچه لزوم پيمان را به جواز آن به نفع كارفرما تغيير مي دهد  ،  ماده     

  .ارفرما دانست پيمان براي كفسخ  ''شرط خيار ''كه مي توان آن را 

حالل و ماين ماده باعث تزلزل وضعيت پيمانكار در پيمان مي شود و او هميشه پيمان را در خطر اضـ      

  . نابودي مي بيند 

قانون مدني ، لزوم پيمان را مي توان از مفاد موافقتنامه و ساير اسناد و مـدارك آن   219عالوه بر ماده     

  . مان كه حق فسخ براي كارفرما قائل است ، دريافت شرايط عمومي پي 46به ويژه ماده 

  
   اسباب انحالل پيمان: گفتار دوم 

  : ام و انحالل پيمان به طور خاص به سه سبب ممكن است صورت بگيرد عانحالل عقد به طور 

  انفساخ  -3فسخ                   -2اقاله                 -1

ان مي خواهيم مشخص كنيم كه انحالل پيمـان بـا كـدام يـك از     در اينجا با توجه به شرايط عمومي پيم

اسـت كـه قابليـت     اي اسباب فوق به عمل مي آيد و موارد آن كدام است ؟ آيا ماهيت پيمـان بـه گونـه   

  را دارد ؟  مذكورانحالل به هر سه سبب مورد 

  
   اقاله: گفتار سوم 
  تعريف اقاله و ماهيت حقوقي آن : قسمت اول 

  بعد از معامله طرفين مي تواننـد  بـه تراضـي آنـرا اقالـه و تفاسـخ      ‹‹ : مي گويد  283ني در ماده قانون مد     

  ›› كنند  

يعني دو طرف قرارداد بايد براي پايان حيات موجود حقوقي . اقاله از اسباب انحالل به تراضي است      

رف از عقـد را نمـي تـوان اقالـه     اي كه خود به وجود آورده اند ، اتفاق داشته باشند وگرنه اراده يك ط

فقط در عقد الزم امكان پذير است زيرا در عقـد جـايز   ) تفاسخ ( البته بايد توجه داشت كه اقاله . شمرد 

  . بخواهد منحل كند كه اقاله مفهومي ندارد و هر يك از طرفين مي تواند عقد را هر زمان 

. ه آينـده اسـت و در گذشـته هـيچ اثـري نـدارد       اثر اقاله همچون ساير اسباب انحالل عقـود ، نـاظر بـ       

ايـن انحـالل   ›› تراضـي دو طـرف عقداسـت بـر انحـالل آن      ‹‹ : بنابراين در تعريف اقاله مي توان گفت 
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ممكن است بالفاصله بعد از عقد و قبل از اجـراي آن باشـد كـه در ايـن حالـت چـون عقـد هنـوز آثـار          

اثناي اجراي در روبرو نمي شود اما  با مشكل  ل معموالًانحال براي هاده است اين اقدامنحقوقي به جاي ن

  . مشكل همراه است  با مساله قدري ،اثرات حقوقي باقي مانده است عقد كه 

  

  
   اقاله پيمان: قسمت دوم 

شرايط عمومي پيمان ، عقد پيمان نسبت به كارفرما جايز اسـت لـذا شـايد تصـور      48چون وفق ماده      

كارفرما ، بعيد به نظر برسد چرا كه پس از انعقاد پيمان هـر آن امكـان فسـخ از    ات محظور اقاله از حيث 

جانب كارفرما وجود دارد لذا همان طوري كه قبالً گفته شد نظر به لزوم پيمان از جانب پيمانكار ، فقط 

، اقاله آن در همين فرض قابل تصور است وگرنه به لحاظ اينكه پيمـان نسـبت بـه كارفرمـا جـايز اسـت       

  . كارفرما نيازي به اقاله ندارد و با فسخ يكجانبه آن ، انحالل را اعالم مي كند 

نتيجه اينكه هر چند امكان انحالل پيمان به سبب اقاله از نظر حقوقي معني ندارد ، لكن در عمل بنا بـه      

يمـان  مي گيرد و اگر مصالح اجتماعي ايجـاب كنـد كـه پ   نرعايت مصالح اجتماعي چنين امري صورت 

  .منحل شود ، به اين عمل حقوقي پايان داده مي شود 

  

  
   فسخ: گفتار چهارم 

فسخ آنرا  حق در عقد الزم هيچيك از طرفين معامله .است ''فسخ  ''انحالل عقد اسباب يكي ديگر از    

ر عقود دنه پس فسخ عقد در موارد معينه ، در عقود الزم نمود پيدا مي كند . ندارد مگر در موارد معينه 

  . جايز زيرا در عقد جايز هر يك از دو طرف به دلخواه مي تواند آن را فسخ كند 

  
  خيار فسخ : قسمت اول 

داشتن مجوز قانوني يا قراردادي براي هر يك از طرفين عقد در واقع حقي اسـت بـراي بـر هـم زدن         

  .گفته ميشود  ''خيار  ''باختصار مي گويند كه گاه  ''خيار فسخ  ''اين حق را اصطالحاً . معامله الزم 

در قانون مدني از خيارات مختلفي نام برده شده است اما در آنجا خيارات به دو بخش عمده تقسـيم       

  : دسته اي منحصراً مختص عقد بيع هستند كه عبارتند از . مي شوند 

و مابقي خيارات كه بين عقد بيـع    خيار تاخير ثمن        -3خيار حيوان           -2خيار مجلس           -1

   غبن خيار شرط ، خيار : و ديگر عقود الزم، مشتركند مانند 
   ماهيت خيار: قسمت دوم 

شخص ثالث كـه بتوانـد و اختيـار آزاد داشـته      ست براي هر يك از دو طرف عقد و حتيخيار حقي ا   

بـراي پايـان بخشـيدن بـه حيـات عقـد       اراده يكي از دو طرف  اينجادر . باشد كه عقد الزم را فسخ كند 
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لكـن بايـد   . و اين نوع عمل حقوقي در حقيقت در زمـره ايقاعـات اسـت    ) بر خالف اقاله ( كافي است 

توجه داشت كه صرف اراده براي فسخ عقد كافي نيست بلكه بايـد ايـن راده در عـالم خـارج ظهـور و      

به طرف مقابل اعالم شود وگرنـه نمـي توانـد    به عبارت ديگر بايد فسخ معامله به نحوي . نمود پيدا كند 

  .داراي آثار حقوقي باشد 

  لــذا خيــارات اسـقاط پــذير و قابـل انتقــال انــد  . خيـار حــق اسـت و هــر حقــي قابـل اســقاط و انتقـال         

  )قانون مدني 7 448و 6 445مواد (  
  

  

  

  

  

  خيار فسخ در پيمان : گفتار پنجم 

ميان خيارات مشترك ، دو نوع خيار فسخ را مـي تـوان در پيمـان     با مداقه در شرايط عمومي پيمان از    

هر دو خيار به نفع كارفرما منظور شده اسـت و پيمانكـار هيچگونـه اختيـاري بـراي فسـخ       . مشاهده كرد 

  شرط خيار  -2خيار تخلف شرط      -1: اين دو خيار عبارتند از . پيمان ندارد 

  

  
  ) ن فسخ پيما( خيار تخلف شرط : قسمت اول 

  : قانون مدني مي بينيم كه در آن ماده شرط به سه دسته تقسيم شده است  234با رجوع به ماده     

   نفياًشرط فعل اثباتاً يا  -3شرط نتيجه           -2    صفتشرط  -1

از ميان سه قسم خيار تخلف شرط، كداميك را مي توانيم در سـند  در موارد فسخ پيمان حال بايد ببينيم 

  .ده كنيم هن مشاپيما

  

  

و هـر بنـد بـه طـور      ''ب ''و  ''الف  ''شرايط عمومي پيمان ، موارد فسخ پيمان در دو بند  46در ماده      

از دقت در موارد مـذكور  . مورد احصاء شده ست  15مورد يعني جمعاً در  2مورد و  13جداگانه شامل 

اما ممكن است اين سوال مطـرح  . اند    ''ط فعل شر ''شده مي بينيم كه بسياري از آن موارد  ددر ماده يا

                                                 

  : قانون  مدني   445ماده  .  6

 ››  هر يك از خيارات بعد از فوق منتقل به وارث مي شود ‹‹     

  : قانون  مدني   448اده  م . 7

  ››  . من عقد شرط نمودسقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ض‹‹     
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بند جداگانه آورده است ؟ آيا چه اشكالي داشـت كـه همـه     دوموارد فسخ را ذيل  46شود كه چراماده 

ــزاي       ــد مجـ ــه دو بنـ ــدي بـ ــيم بنـ ــدون تقسـ ــب وبـ ــه ترتيـ ــوارد را بـ ــف  ''مـ ــاء  ''ب  ''و  ''الـ   احصـ

در . جست ) اقدامات فسخ پيمان ( رط عمومي پيمان ش 47مي كرد ؟ پاسخ به اين سوال را بايد در ماده 

در صورتي كه تصميم كارفرمـا بـراي فسـخ پيمـان بـه اسـتناد       ‹‹ : قسمتي از ماده اخير الذكر مي خوانيم 

باشد موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به وسـيله هيـاتي متشـكل از     46ماده  ''الف  ''موارد درج شده در بند 

درمورد سازمان هايي كه تـابع هـيچ يـك از    ( يا باالترين مقام سازمان كارفرما سه نفر و به انتخاب وزير 

بررسي و تاييد شود و مورد موافقت وزير يا باالترين مقـام سـازمان كارفرمـا قـرار     ) وزارتخانه ها نيستند 

 46اده مـ  ''ب ''و  ''الـف   ''بنابراين چون مـوارد منـدرج در بنـد    ›› . دگيرد و سپس به پيمانكار ابالغ شو

شرايط عمومي پيمان نوعاً و كيفاً با هم متفاوتند ، لذا طريقه واقدامات و تشريفات مربـوط بـه فسـخ هـر     

  . يك از آنها نيز متفاوت است 

  همانطور كه گفتيم از ميان انواع خيارات مشترك مندرج در قانون مـدني پيمـان داراي دو نـوع خيـار        

  خيار شرط  -2خيار تخلف شرط           -1: است 

شرايط عمومي پيمان و تجلي خيار شـرط را مـي تـوان در     46ظاهراً تبلور خيار تخلف شرط در ماده     

به معناي دقيق كلمه خيار تخلف شـرط   46لكن نه تمامي موارد منعكسه در ماده . مشاهده كرد  48ماده 

الـب مـوارد   غ. ر شرط دانسـت  است را مي توان خيابيان گرديده  48ماده  دراست و نه تمامي آنچه كه 

شرايط عمومي پيمان در زمره خيـار تخلـف شـرط از قسـم تخلـف فعـل اسـت و         46درج شده در ماده 

شرايط عمومي پيمان خيـار شـرط را بـه نفـع      48از سوي ديگر ظاهر ماده . فاسخ  شروطبعضي در زمره 

عمومي پيمان بيـانگر خيـار شـرط    كارفرما نشان مي دهد لكن استناد به همان ماده در ديگر مواد شرايط 

لذا . براي پيمانكار و در مواردي شرط فاسخ پيمان است كه پيمانكار را به فسخ پيمان مسلط نموده است 

براي اينكه اين مساله به طور دقيق شكافته شود ، ناچاريم در اينجا موارد فسخ پيمان را از سوي كارفرمـا  

  . را در موارد انفساخ پيمان بررسي نماييم  مورد مداقه قرار دهيم و خيار فسخ پيمان

  تاخير در تحويل گرفتن كارگاه  -1
مطابق سند پيمان ، تحويل دادن كارگاه بر عهده كارفرما و تحويل گـرفتن آن بـر ذمـه پيمانكـار         

 ''ج  '' بند  را به موقع به پيمانكار تحويل دهد با توجه به) كارگاه ( اگر كارفرما نتواند زمين . است 

شرايط عمومي پيمان موظف است خسارت پيمانكار را مطابق بند مذكور پرداخت نمايد و  28ماده 

بـه  شرايط عمـومي پيمـان ،    48هر گاه از تحويل آن به طور كلي عاجز شود ناگريز است برابر ماده 

 لكن تحويل گرفتن كارگاه از ناحيه پيمانكار از قسم شرط فعـل اسـت پـس هـر    . پيمان خاتمه دهد 

ايـن اسـت كـه در    . گاه پيمانكار از اين شرط عدول نمايد ، كارفرما حق دارد پيمـان را فسـخ كنـد    

  شرايط عمومي پيمـان يكـي از مـوارد فسـخ پيمـان را بـه ايـن شـرح          46ماده  ''لف ا ''بند  1رديف 
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بنـد   تاخير در تحويل گرفتن كارگاه از جانب پيمانكار بيش از مهلت تعيين شـده در ‹‹ : مي خوانيم 

  ››  28ماده  ''ب ''

  

  

  تاخير در ارائه برنامه زماني تفضيلي  -2
شرايط عمومي پيمان ، پيمانكار جهت تسـليم برنامـه زمـاني تفضـيلي بـه       18ماده  ''ب  ''طبق بند     

مطـابق  . اين محدوديت بسته به موضـوع پيمـان تعيـين مـي شـود      . كارفرما، محدوديت زماني دارد 

ين قيد زماني يك ماه از تاريخ مبادله پيمان مي باشـد كـه ممكـن اسـت بـا      شرايط عمومي پيمان ، ا

) شـرط فعـل   ( چنانچه پيمانكـار درارائـه برنامـه زمـاني تفضـيلي      . توجه به موضوع پيمان تغيير كند 

تاخير كند ، تاخير او نبايد بيش از نصف مهلت تعيين شده باشد وگرنه كارفرما به موجب جزء دوم 

  . شرايط عمومي پيمان مي تواند پيمان را فسخ كند  46اده م ''الف  ''بند 

  

  

  

  تاخير در تجهيز كارگاه  -3
موافقتنامه پيمـان ، تعهـد بـه تجهيـز كارگـاه در       4ماده  ''ج  ''از ديگر وظايف پيمانكار ، برابر بند    

ر صـورت  اين تعهد نيز جزو شروط فعل است كه پيمانكـار آنـرا پذيرفتـه و د   . مدت معين مي باشد 

تخلف يعني تاخير در تجهيز كارگاه كه البته اين تاخير نبايد بيش از نصف مدت تعيين شده در بند 

البته بايد بـه خـاطر داشـت    . موافقتنامه باشد ،  ايجاد حق فسخ براي كارفرما مي نمايد  4ماده  ''ج  ''

عمومي پيمان ، خود مشروط شرايط  46ماده  ''الف  ''كه اين مورد از خيار فسخ مطابق جز سوم بند 

و معلق است بر اينكه كارفرما قسمتي از پيش پرداخت را كه بايد بعد از تحويـل كارگـاه پرداخـت    

پس اگر كارفرما مبلغي بابت پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نكرده . كند ، پرداخت كرده باشد 

اينجا اين سوال مطرح مـي شـود    لكن در. باشد چنين اختياري براي او نيست كه پيمان را فسخ كند 

كه چنانچه كارفرما مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكـار ، تاديـه نكـرده باشـد لكـن پيمانكـار       

همچنان از تجهيز كارگاه ، خـودداري و يـا تـاخير نمايـد ، كارفرمـا تـا چـه مـدت مـي توانـد ايـن            

  بالتكليفي را در پيمان نظاره كند ؟

مع الوصـف بايـد   . رد ساكت است و ترتيب ديگري پيش بيني نكرده است سند پيمان در اين مو    

  مراحل مختلفـي را از زمـان انعقـاد تـا زمـان اجـرا طـي         وتوجه داشت چون موضوع پيمان ترتيبات 

مي كند لذا به خودي خود تاخير در يك مرحلـه موجـب تـاخير در مرحلـه بعـدي مـي گـردد و از        
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اعم از تخلف ( واند بيش از مهلت تعيين شده باشد و خيار فسخ اينروي تاخير در مرحله ديگر نمي ت

  . را براي كارفرما ايجاد مي كند ) شرط يا شرط خيار 

  

  

   تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان -4

تاخير در شروع عمليات موضـوع  ‹‹ شرايط عمومي پيمان  46ماده  ''الف  ''بند  4به موجب جزء     

موجب فسـخ پيمـان   ›› مدت اوليه پيمان يا دو ماه هر كدام كه كمتر است پيمان ، بيش از يك دهم 

شـرايط عمـومي پيمـان ، پيمانكـار      28مـاده   ''ب ''همچنين مطابق بند . از طرف كارفرما مي گردد 

 كه كارفرما براي تحويل گرفتن كارگاه به او اعالم مـي كنـد ،   يروز از تاريخ 30مكلف است ظرف 

حـال چنانچـه پـس از تحويـل     . و اقدام به تحويل گـرفتن كارگـاه نمايـد    در محل كار حاضر شود 

گرفتن كارگاه در شروع عمليات موضوع پيمان ، تاخير نمايد و كاري انجام ندهد اين امر به منزلـه  

شـرط  ( شرايط عمـومي بـوده و خيـار فسـخ      46ماده  ''الف  ''بند  4تخلف از شرط مندرج در جزء 

  .يجاد مي كند را براي كارفرما ا) فعل 

  

  

  تاخير در اتمام هر يك از كارهاي پيش بيني شده در برنامه زماني تفضيلي  -5
تاخير در كارهاي پيش بيني شده برنامه زماني تفضيلي از سوي پيمانكار ، پذيرفتني نيست كـه در     

چـون   اين تاخير نيز. موجب خيار براي كارفرما است و صورت تاخير در واقع تخلف از شرط فعل 

تاخيرات مربوط به ارائه برنامه زماني تفضيلي و تجيهز كارگاه ، نبايـد بـيش از نصـف مـدت تعيـين      

لكن بايد توجه داشت كه تاخير كارهاي پيش بيني شده در برنامه تفضـيلي در  . شده براي آن باشد 

اشـد وگرنـه   صورتي براي كارفرما ايجاد خيار فسخ مي كند كه اين تاخير مستند به فعـل پيمانكـار ب  

صـور پيمانكـار   قممكن است تاخير در كارهاي پيش بيني شده در برنامه  زماني تفضـيلي خـارج از   

باشد مثالً امكان دارد به دستور كارفرما يا مهندس مشاور ، نقشـه هـاي اجرايـي يـا مشخصـات فنـي       

راز تحقق تاخير بنابراين براي اح) شرايط عمومي پيمان  30بند الف ماده  2جزء ( تغيير اساسي كند 

در اتمام هر يك از كارهاي پيش بيني شده در برنامه زماني تفضيلي ، رعايت موارد مندرج در ماده 

  .شرايط عمومي پيمان الزامي است  30
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  تاخير در اتمام كار به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان  -6
در تاخير در اتمام كار پيمان مدت  اين مورد نيز مانند مورد فوق الذكر مي باشد با اين تفاوت كه    

تاخير براي تحقق خيار فسخ به نفع كارفرما ، تاخير بيش از يك چهارم مـدت پيمـان اسـت بـا ايـن      

تنها نمي تواند در هر يك از كارهاي پيش بيني شـده در برنامـه زمـاني تفضـيلي      نه وصف پيمانكار

كليه كارهاي پيمان نيز تعهـد دارد كـه    بيش از نصف مدت تعيين شده تاخير نمايد بلكه براي اتمام

اين شرط را هم بايد جزء شروط فعـل از  . بيش از يك چهارم مدت پيمان از تاخير خودداري كند 

  .تقسيمات تخلف شرط محسوب كنيم 

  

  

  عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري  -7
از زمان بروز رفع شود و ) شرايط عمومي پيمان  43ماده ( هر گاه وضعيت قهري قبل از شش ماه     

كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه ، الزم و ميسر بداند ، پيمانكـار مكلـف اسـت    

در اين صورت تمديد مدت مناسبي براي اعـاده كارهـا   . كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد 

مشاور و تصويب  و تاييد مهندساز سوي پيمانكار پيشنهاد ميشود كه پس از رسيدگي به وضع اوليه 

حال اگـر  ) شرايط عمومي پيمان  43ماده  ''ب  ''بند  3جزء . ( كارفرما؛ به پيمانكار ابالغ مي گردد 

فرض كنيم كه وضعيت قهري رفع شده و كارفرما نيز اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثـه  

تمديد مدت مناسب به كارفرما دهد و نـه پـس از    از پيمانكار خواسته باشد ، اما پيمانكار نه پيشنهاد

تصويب و ابالغ پيشنهاد حاضر به شروع كار شود و به طـور كلـي حاضـر نباشـد عمليـات موضـوع       

مـاده   ''الـف   ''بند  7پيمان را پس از رفع و ضعيت قهري ادامه دهد ، در چنين حالتي به استناد جزء 

از ابـالغ شـروع كـار و عـدم انجـام آن از سـوي       شرايط عمومي پيمان كارفرما مـي توانـد پـس     46

  . اين مورد نيز از نوع شرط فعل است . پيمانكار پيمان را فسخ نمايد 

  

  

  بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار  -8
  بدون سرپرست گذاشتن كارگاه  –الف 

  ر تعريـف آن شـرايط عمـومي پيمـان د    10سرپرست كارگاه همان رئيس كارگاه است كـه مـاده      

رئيس كارگاه شخص حقيقي داراي تخصص و تجربه الزم است كه پيمانكار ، او را ‹‹ : مي گويد  

  ›› . به مهندس مشاور معرفي مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند 

نكـار و  رئيس يا سرپرست كارگاه نقش مهمي در عمليات موضوع پيمان دارد زيرا او نماينده پيما   

يعني حضور فيزيكي وي در كارگاه به منزله حضور مسـتقيم  . به مثابه دست عيني او در پيمان است 



 ٣٠

حال اگر چنين شخصي با اين نقش پراهميـت  . پيمانكار جهت اجراي دقيق موضوع پيمان مي باشد 

د ، در كارگاه حضور نداشته باشد ، عمليات موضوع پيمان چگونه و با چه وضعي اجـرا خواهـد شـ   

مسـئوليت حضـور   . بنابراين حضور مستمر او در كارگـاه از ضـروريات پيمـان اسـت     . معلوم نيست 

روز كارگاه سرپرست نداشته باشد ، چون اين  15پس اگر بيش از . رئيس كارگاه با پيمانكار است 

شـرايط   46 مـاده  ''الف  ''بند  8مسئوليت متوجه پيمانكار است لذا كارفرما مي تواند مستنداً به جزء 

  . ي پيمان به فسخ پيمان مبادرت ورزد معمو

  تعطيل كردن كار  –ب 
در غير اين . روز تعطيل نمايد  15پيمانكار حق ندارد بدون اذن كارفرما پيمان را به مدت بيش از     

  ايـن مـورد از فسـخ را نيـز بايـد از      . صورت مستوجب فسـخ پيمـان از سـوي كارفرمـا خواهـد بـود       

  .دانست  ''فعل شرط  ''قسم 

  

  

  

  عدم اصالح كارهاي معيوب  -9

در صورتي كه مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني ، نقشـه هـا و ديگـر مـدارك     

فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند ، با ارسال اخطاريـه اي اصـالح كارهـاي معيـوب را در     

اگـر پـس از   . نمايد ، از پيمانكار مي خواهد  مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي

پايان مدت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصالح كارهـا اقـدام نكنـد ، كارفرمـا مـي توانـد خـودش        

درصد از مطالبات پيمانكار كسر  15كارهاي معيوب را اصالح كند وهزينه هاي مربوطه را به اضافه 

شرايط عمـومي   32ماده  ''د  ''البته با توجه به بند ) يمان شرايط عمومي پ 32ماده  ''ج  ''بند ( . نمايد

در صورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصالح هر كـار معيـوب از سـوي    ‹‹ پيمان 

  ›› .پيمان را فسخ نمايد  46پيمانكار تكرار شود ، كارفرما مي تواند مطابق ماده 

  . ست ا ''شرط فعل  ''اين تخلف از شرط نيز از نوع 

  

  

  تاخير در پرداخت دستمزد كارگران  -10

زيـرا بـه   . صرف تاخير در پرداخت دستمزد كارگران دليلي بر اعمـال خيـار فسـخ پيمـان نيسـت          

شرايط عمـومي   17ماده  ''و  ''شرايط عمومي پيمان بايد بند  46ماده  ''الف  ''بند  12صراحت جزء 



 ٣١

ت خاصـي بـراي تـاخير در پرداخـت دسـتمزد كـارگران       در آنجـا ترتيبـا  . پيمان را نيز لحـاظ كـرد   

 ''الـف   ''بنـد   12جـزء  ( ايـن شـرط   . پيمانكار وجود دارد كه النهايه منتهي به فسخ پيمان مي گردد 

در پيمان درج شـده و ذينفـع   ) كارگران ( از جمله شروطي است كه به نفع شخص ثالث )  46ماده 

  . اصلي اين شرط كارگرانند 

  

  

  رشوه پرداخت  -11

  شـرايط عمـومي كـه از مـوارد فسـخ پيمـان كارفرمـا         46مـاده   ''الف  ''بند  13در خصوص جزء    

  :مي باشد ، بيان چند نكته الزم به نظر مي آيد 

دادن حق العمل ، پاداش ، هديه به عوامل كارفرما و يا سهيم كردن آنها در منافع خـود از   –الف    

  . حكم رشوه مي باشند  درل و افعال خالف قانون و سوي پيمانكار همه از مصاديق اعما
  

  

  

  دادن هرگونه مالي از سوي پيمانكار از نظر حقوقي نـه تنهـا ايجـاد حـق فسـخ بـراي كارفرمـا         –ب 

مي كند بلكه پيمانكار و عوامل كارفرما نيز از حيث جزائي ، داراي مسئوليت كيفـري مـي باشـند و    

،  ءشـا تقـانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ار     3مي و مـاده  قـانون مجـازات اسـال    8 592مشمول ماده 

  . مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گردند  15/9/76مصوب 9اختالس و كالهبرداري 

  

جرم رشوه تعريف نشده است و علت اينكه دادن هرگونـه مـال از سـوي پرداخـت     ، در قانون  –ج 

اين اسـت  ) نه نفس رشوه( يده كننده مال به مستخدمين و مامورين دولتي در حكم رشوه تلقي گرد

  . كه بر اساس نظريه فقها ، جرم رشوه در امـور قضـائي مصـداق پيـدا مـي كنـد نـه در امـور اداري         
                                                 

  : قانون  مجازات اسالمي   592ماده  .  8
قـانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء ،       3هر كس عالماً يا عامداً به امري يا امتناع از انجام امري كـه وظـايف اشـخاص مـذكور در مـاده      ‹‹     

  وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد  15/6/1367اختالس و كالهبرداري مصوب 

ضـربه  )  74( غيرمستقيم بدهد ، در حكم راشي است و بعنوان مجازات عالوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء ، به حبس از ششماه تا سه سـال و يـا تـا    
  ››  . شالق محكوم مي شود  

  :   ء ، اختالس و كالهبرداري قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا 3ماده .  9

 هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقالبي و بـه طـور كلـي قـواي سـه گانـه و      ‹‹ 

خواه رسـمي يـا غيررسـمي بـراي     همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولت يا مامورين به خدمات عمومي 

 ›› ...... انجام دادن 



 ٣٢

از اين رو پرداخت مال از سوي يكي از اصحاب دعوي به قاضي آنهـم بـراي از بـين بـردن حقـي ،      

چـار از دادن مـال يـا    مصداق بارز رشوه است وگرنه حتي اگر كسي براي حفظ حقوق حقه خود نا

مـاده  . ( وجهي باشد نه تنها تعقيب كيفري ندارد بلكه وجه يا مالي كه داده به او مسـترد مـي گـردد    

  . اما در چنين صورتي   عمل حرامي انجام داده است ) . قانون مجازات اسالمي  10 591

  

ه قبـل از انعقـاد   تحقق خيار فسخ براي كارفرما در خصوص موارد باال، هم مربوط مـي شـود بـ    –د 

پيمان يعني زمان مناقصه كه پيمانكار با زدو بند برنده مناقصه شناخته شده وهم مربوط مـي شـود بـه    

  .اجراي پيمان  

  

  

  واگذاري پيمان به شخص ثالث  -12  
شرايط عمومي پيمان ، پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگران  24ماده  ''الف  ''اصوالً بر اساس بند       

اعم از ( به عبارت ديگر مطابق بند ياد شده پيمانكار به طور كلي از واگذاري پيمان به ديگران . ا ندارد ر

مع الوصف اين قاعده استثناً و با توجه به ترتيبات پيمـان تحـت   . منع شده است ) پيمانكاران كل و جزء 

  : شرايطي مجاز شمرده شده است كه موارد آن عبارتند از 

  ي كل پيمان واگذار –الف 

ي و شرايط خصوصـي  مدستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه ، شرايط عمو 2-2مطابق رديف     

پيمان ، چنانچه به علت ايجاد وضعيت خاص در تشكيالت پيمانكار كه خارج از اختيـار او پديـد آيـد ،    

اساس پيشنهاد پيمانكار و رعايـت   ادامه كار مقدور نباشد ، دستگاه اجرايي مي تواند براي ادامه پيمان بر

  . مراتبي با جايگزيني پيمانكار ديگر موافقت نمايد 

  

  واگذاري جزء پيمان  –ب 

شـرايط عمـومي    24مـاده   ''ب  ''با توجه به دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه پيمـان و بنـد      

رعايت مراتب فوق به ديگـران واگـذار    چنانچه پيمانكار به طور مخفيانه عمليات موضوع پيمان را بدون

  . پيمان را فسخ نمايد  ،شرايط عمومي 46ماده  ''ب  ''بند  1استناد به جزء  باكند كارفرما مي تواند 

                                                 

  : قانون مجازات اسالمي  591ماده .  10

هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيـب كيفـري نـدارد و وجـه يـا مـالي كـه داده بـه او         ‹‹ 

  ›› . مسترد مي گردد 
  



 ٣٣

  ) خاتمه پيمان ( شرط خيار : قسمت دوم 

ت در اين است كه منشاء آن توافـق طـرفين بـه صـور     ''خيار شرط  ''با  ''خيار تخلف شرط  ''تفاوت     

. مشروط ضمن عقد الزم براي بر هم زدن آن است و استفاده از اين حق نيز منوط به مدت معيني اسـت  

اما در خيار تخلف شرط ، همان طور از نام آن پيداست ، در اثر تخلف يكي از طـرفين عقـد از شـرايط    

رط نتيجه تراضـي  خيار ش ''آن ،  به طرف ديگر حق مي دهد كه به حيات عقد پايان دهد به تعبير ديگر 

  .  ''خيار تخلف نتيجه تخلف از تراضي و امتناع از اجراي تعهد ناشي از آن است  و

  

شـرايط   48قـانون مـدني و مسـتند قـراردادي آن مـاده       12 456و 11 399مستند قانوني خيـار شـرط مـواد    

  . آمده است  ''خاتمه پيمان  ''عمومي پيمان است كه تحت عنوان 

  

  

  خاتمه پيمان ماهيت حقوقي  –الف 

بـراي ارزيـابي ايـن شـرط     . شرايط عمومي پيمان را از لحاظ حقوقي بررسي كنيم  48الزم است ماده    

  : قانون مدني را در مورد شرط خيار در نظر بگيريم  399بايد قاعده حاكم در ماده 

  يـا مشـتري   كه در مدت معـين بـراي بـايع    ممكن است شرط شود ) و يا هر عقد ديگري ( در عقد بيع ‹‹ 

همان قـانون   401و سپس ماده ›› . يا هر دو و يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد ) طرفين عقد ( 

اگر براي خيار شرط مدت تعيين نشده باشد ‹‹ : در تاكيد به تعيين مدت در چنين عقدي اشعار مي دارد 

قـانون مـدني را    401و  399ادتين اگر قاعده حاكم در م›› . باطل است ) عقد ( هم شرط خيار و هم بيع 

شرايط عمومي رعايت و جاري كنيم ، بايد در بطالن آن ماده و  48نسبت به شرط خيار مندرج در ماده 

شرايط عمومي پيمان براي فسخ پيمان مدتي معين نكرده  48اصل پيمان ترديد روا نداريم ، چرا كه ماده 

  . است 

جـايز   –عقود الزم  ءعقود گفتيم كه پيمان در يكي از عقود جز در تعيين جايگاه پيمان در تقسيمات    

اما حال با مشـاهده  . شرايط عمومي پيمان ، استنباط كرديم  48لزوم آنرا از مفهوم و منطوق ماده . است 

و مطابقت آن با احكام قانون مدني پـي بـه زوال و    48عدم تعيين مدت براي خيار شرط مذكور در ماده 

اما در اينجا اين پرسش مطـرح اسـت كـه اگـر عقـود تـابع       . شده و اصل پيمان مي بريم بطالن شرط ياد 

اراده و مقصود طرفين عقد است ، چرا شرط خيار بدون مدت باعث بطالن شرط و عقد مي گردد ؟ چرا 

                                                 

   :قانون مدني  399ماده .  11

 ›› . در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد ‹‹  

  : قانون مدني  456ماده .  12

  ›› . ست تمام انواع خيار در جميع معامالت الزمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص بيع ا‹‹  

  



 ٣٤

اراده طرفين در صورت توافق ، عقد جايز را به الزم تبديل مي كند اما همـان طـرفين نمـي تواننـد عقـد      

دليـل  : شرط خيار تبديل به عقد جايز كنند ؟ در پاسخ بايد گفـت  اندراج را بدون تعيين مدت و يا  الزم

در حقوق ما بـه ايـن   . اين سختگيري براي اطالع اشخاص به نحوه اعمال حقوقي و معامالت آنان است 

 انجام معـامالت به اين امر براي انتظام جامعه و ممانعت از  تعهدداده مي شود كه  زياديموضوع اهميت 

افراد الزم و ضروري است و از اين جهت قانون كـه يكـي از اهـداف آن ايجـاد نظـم در جامعـه        غرري

پس ، مجهول مانـدن مـدت در شـرط خيـار ، دامنـه      . است ،  از انعقاد اينگونه عقود جلوگيري مي كند 

شده نمي داند كه تـا چـه انـدازه    ن او شرط ياپيمانكار كه خيار به ز. التزام به مفاد عقد را مبهم مي سازد 

همـه چيـز بـراي كارفرمـا دلخـواه اسـت و هـر گـاه احسـاس          . مي تواند به تعهدات كارفرما اعتماد كند 

نارضايتي كند يا سود بيشتر را در فسخ پيمان ببيند ، مي تواند از آن قيد رها شود و اين بزرگترين ابهام و 

  . است  )پيمانكار ( براي ملتزم به عقد  ''غرر  ''

د كه خيار فسـخ بـراي هميشـه    نمي دان) كارفرما و پيمانكار ( در موردي كه دو طرف : اما بايد گفت     

اما اگـر  . وجود دارد ديگر ابهام  و غرري باقي نمي ماند تا به استناد آن بتوان حكم به بطالن پيمان كرد 

وشـي كنـيم لكـن نمـي تـوانيم از ايـن       فرضاً اين سخن را درست بدانيم و از ابهام و غـرر پيمـان چشـم پ   

صـرفنظر   ،حقيقت كه شرط دائمي خيار در پيمان انگيزه اصلي آنرا كه ايجاد التـزام و تعهـد عقـد اسـت    

پس درست است كه عقد جايز را مي توان با شرط خيار به عقد الزم و عقد الزم را با شرط خيار . كنيم 

مـاده  ( كن چون اصل بر اين است كه كليه عقود الزمنـد  به عقد جايز تبديل كرد ل) اما با تعيين مدت ( 

و لزوم عقد موافق قاعده موجب نظام معامالت و اطمينان خاطر افراد جامعـه اسـت   ) قانون مدني 13 219

زوال لـزوم عقـد ، تحـت شـرايط      رولذا زوال لزوم آن به راحتي براي قانونگذار پـذيرفتني نيسـت از اينـ   

  . ر واقع ذكر مدت ، آن قاعده را تضمين مي كند قانوني بايد صورت پذيرد كه د

  

  

  ) خاتمه پيمان (  48توجيه حقوقي ماده  –ب 

   )اصـل اصـاله الصـحه    ( مي دانيم كه اصل بر صحت معامالت است مگر اينكه فسـاد آن معلـوم شـود       

قـد  از طرفي كوشـش قـانون بـر ايـن اسـت كـه حتـي المقـدور از بطـالن ع         ) قانون مدني 14 223ماده   (

جلوگيري شود و افراد جامعه بر بنيادهاي حقوقي خود ملتزم باشندو با هر نكته ظريفي حكـم بـه بطـالن    

                                                 

  : قانون مدني  219ماده .  13

نوني عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قا‹‹      

  ››. فسخ شود 

  : قانون مدني  223ماده .  14

  ›› . حت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر ص‹‹  
 



 ٣٥

 شرايط عمومي پيمان بدون قيد مـدت در شـرط خيـار ،    48حال با توجه به اينكه ماده . قرارداد صادر نشود 

يم تـا از موجوديـت ايـن    مي سازد آيا مي توانيم با توجيهات حقوقي كوشش نمـائ مدلل بطالن پيمان را 

حالل آن جلوگيري و دفاع نمائيم ؟ اين امر مسـتلزم تمهيـد مقـدمات    مقرارداد مهم در مقابل زوال و اض

  : زير است 

جهـت خاتمـه دادن در    ''علـل ديگـر    ''و  ''مصلحت  ''شرايط عمومي پيمان از  48از آنجا كه ماده  -1

شرايط عمومي پيمان فسخ پيمان را مستند بـه مـاده    ،دپيمان ياد مي كند و از طرف ديگر در بعضي موار

همان مصـالح   ''علل ديگر  ''و  ''مصلحت  ''مي كند لذا مي توان اين طور استنباط كرد كه منظور از  48

  در اين صـورت كيفيـت اعمـال فسـخ پيمـان محـدود و مضـيق        . است  مزبور ردو علل درج شده در موا

شـرايط عمـومي پيمـان فـي نفسـه و باالسـتقالل        48با اين ديد ماده . مي شود به همان موارد مورد بحث 

براي خاتمه دادن پيمان بي خاصيت مي شود و براي اعمال مفاد آن ماده بايد به موادي كه صريحاً براي 

فرما خيـار شـرط در   در اين صورت مي توان گفت كار. انحالل پيمان از آن استفاده ميشود ، توجه كرد 

  . پيمان ندارد 

  

  

 بتصالهر چند پيمان علي الظاهر شبيه قراردادهاي الحاقي است و در قراردادهاي الحاقي حكومت  -2

ــار، اراده و تحكــم و  ــا حــدود اعتب ــا   از دســت مــي دهــد يخــود را ت ــد ب   ، مــع الوصــف پيمــان را نباي

  . قراردادهاي الحاقي مقايسه كرد 

ادها بين اشخاص خصوصي منعقد مي گردد و بيشتر منافع مادي بنگاه ها و شـركتهاي  زيرا آن نوع قرارد

عظيم اقتصادي را تامين مي كند لكن پيمان كـه جـزو قراردادهـاي اداري اسـت ، مصـالح اجتمـاعي را       

 48پـس وجـود مـاده    . انگيزه هاي منبعث از اين دو نوع قرارداد با هم يكسـان نيسـتند   . مدنظر مي گيرد 

  . از اين مصالح اجتماعي است  صيانتعمومي پيمان براي  شرايط

  

  

قانون مدني بين كارفرما  10گرچه پيمان في نفسه به عنوان عقد واحد تلقي مي شود و در قالب ماده  -3

مي دهد و سـاير  هسته مركزي پيمان را تشكيل  ''موافقتنامه  ''و پيمانكار منعقد مي گردد و هر چند سند 

از جمله شرايط عمومي آن ، توافقات مقيـد و مشـروطي برسـند موافقتنامـه مـي باشـد ،       اسناد و مدارك 

با اين حال مفاد پيمان طوري تنظيم شده . مي باشند ) شرايط ( و متبوع ) موافقتنامه ( معهذا جملگي تابع 

بگيـرد   به صورت مستقل مورد توافق طرفين قرارد پيمان مي توان) شروط ( كه بسياري از تعهدات تبعي 

  . اي پيمان ، آن تعهدات مستقل به صورت شرط ضمن عقد در پيمان گنجانده شده است ضاما بنا به اقت



 ٣٦

از طرف ديگر مفاد پيمان به گونه اي است كه جزو عقود عهدي اسـت بـه نحـوي كـه پيمانكـار هـم           

هـايي اسـت كـه در    ك مواد، اجنـاس و كاال يتعهداتي براي انجام موضوع پيمان دارد و هم متعهد به تمل

وانگهي از آنجهت كه پيمان از عقود مستمر  .عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و باقي بماند 

است لذا طبيعت و اقتضاي آن ايجاب مي كند كه اجراي موضوع پيمان به صورت تدريجي انجام شـود  

  . د در برابر هم قيام كنند و متقابالً طرفين نيز به تدريج و با توجه به پيشرفت كار به تعهدات خو

لذا با توجه به مراتب فوق چون هر قسمت از اجراي كار تعهد و عقد مجزايي از كل پيمـان را شـامل       

صورت مي پذيرد و آنـرا مـي تـوان قرينـه اي     يني مي شود به ويژه آنكه پرداخت ها در مقاطع زماني مع

شـرايط عمـومي پيمـان     48مـاده   ''د  ''بق بنـد  براي تعيين مدت محسوب داشت و با توجه به اينكـه مطـا  

كارفرما هزينه ها و خسارتهاي وارده به پيمانكار را در اثر خاتمه دادن به پيمان جبران و پوشش مي دهد 

شرايط عمومي پيمان و شرط خيار بدون مدت را نبايد از علل بطالن آن برشمرد و لزوم هر  48پس ماده 

  . ي خود مالحظه كرد قسمت از موضوع پيمان را در جا

  

  

  

  
   انفساخ: گفتار ششم 

 نـه طبيعت اين نوع از سبب انحالل به گونه اي است كه . يكي ديگر از اسباب انحالل ، انفساخ است     

اقاله در واقع عقد جديدي است براي برهم زدن عقد مابين طـرفين  . مثل خيار فسخ و نه مانند اقاله است 

اي هر يك از طرفين يا شخص ثالـث جهـت پايـان دادن بـه حيـات عمـل       و خيار فسخ نيز حقي است بر

اما انفساخ خياري است كه معلق به وجود شرايطي است كه بعد از عقد و در ) . عقد ( حقوقي دو جانبه 

در شرط انفساخ هـر دو طـرف    .شرط انفساخ را نبايد با خيار شرط اشتباه كرد. جريان آن واقع مي شود 

داد تصميم مي گيرند كه آن را منوط و موكول به وقوع امري مي كننـد در حـالي كـه    براي انحالل قرار

در شرط خيار از ابتداي تشكيل عقد چنين مقرر مي دارند كه پايان عقد در اختيار يكي از طرفين يا هـر  

  . دو و يا شخص ثالث در مدت معيني است 

شرط فاسخ مي گويند به عبارت ديگر شرط  در انفساخ آنچه را كه عقد معلق بر فسخ آن مي گردد ،    

فاسخ توافقي است كه دو طرف درباره انفساخ عقد در آينده مي كنند و بـدين وجـه تعهـدات ناشـي از     

  . عقد را محدود به وقوع حادثه و يا عدم وقوع شرايط خاصي مي سازند 

و نيـازي بـه تصـميم هـيچ     از اين رو نتيجه تحقق شرط فاسخ انحالل قهري و خود به خود عقد است      

هر گاه در اثر شرط فاسخ عقد منحل شود اثر آن ماننـد سـاير خيـارات نسـبت بـه      . يك از طرفين ندارد 

  . آينده است و تاثيري در گذشته ندارد 
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الزم به يادآوري است كه شرط انفساخ عقد بر خالف ديگر اختيارات مختص عقود الزم نيست و در    

  .شرط فاسخ قرار داد  عقود جايز نيز مي توان

  

  

  
   انفساخ پيمان: قسمت اول 

در نگاه سطحي علي الظاهر شرط انفساخ در پيمان ديده نمي شود ، اما با كمي تامـل مـي تـوان تعـداد       

محدودي شروط فاسخ را كه فسخ پيمان معلق به آنها شده مشاهده كـرد ايـن شـروط حـوادثي انـد كـه       

در پيمان مواردي را مي توان يافت كه پيمانكار رابه انفساخ پيمان  همچنين. خارج از اراده طرفين است 

  . مسلط مي كند و جزء موارد انفساخ پيمان مي باشد 

  

  

  

  
  موارد انفساخ پيمان : قسمت دوم 

و بعضي ديگر  46بعضي از شروط فاسخ پيمان كه موجب انفساخ پيمان مي گردد را مي توان در ماده    

حوالـت داده شـده    48يگر شرايط عمومي پيمان يافت كه نحوه فسخ آن بـه مـاده   را مي توان در مواد د

   .است

دسته اي في نفسـه و بـه محـض    . شروط فاسخ پيمان كه موجب انفساخ پيمان مي گردد ، دو دسته اند    

ز وقوع و بدون اعمال اراده يكي از طرفين پيمان را منفسخ مي كنند و دسته اي ديگر در اثر اراده يكي ا

پيمانكـار  . دسته اخير فقط بستگي به اراده و تصـميم پيمانكـار دارد   . طرفين ، موجب انفساخ مي گردند 

در آن موارد در شرايط و موقعيتي قرار مي گيرد كه اگر تمايلي به بقاء موجوديت پيمان نداشـته باشـد ،   

مجموعه اين فعـل  . اتمه دهد پيمان را منحل و خ ،شرايط عمومي 48كارفرما ناگزير است به استناد ماده 

و انفعاالت چيزي جز انفساخ پيمان نيست اما چون اراده و اختيـار پيمانكـار كارسـاز اسـت ، لـذا در آن      

بنابراين بايد انفساخ پيمان . موارد وضع به گونه اي است كه پيمانكار را مسلط بر انفساخ پيمان مي نمايد 

موارد تسلط پيمانكار بر انفساخ پيمان به طور مجـزا مـورد    را بدون مدخليت اراده طرفين معامله و سپس

  . بررسي قرار دهيم 



 ٣٨

  موارد انفساخ پيمان بدون اعمال اراده طرفين  –الف 

  انحالل شركت پيمانكار  -1

شركت پيمانكار كه در قالب يكي . شخصيت حقوقي آن است پايان انحالل شركت پيمانكار به منزله    

  نون تجارت تشكيل مي شود ممكن است بنـا بـه علـل و انگيـزه هـاي گونـاگون       از شركتهاي موضوع قا

من جمله ورشكستگي ، مخالفت با نظم عمومي و اخالق حسنه ، خواسـت و اراده موسسـين و شـركاء ،    

شـرايط   46ماده  ''الف  ''بند  10در واقع با توجه به جزء . منحل گردد ... انقضاء مدت ، حكم دادگاه و 

ن به هنگام انعقاد پيمان بقاي شركت پيمانكار و عدم انحـالل آن از شـرط ضـمني و مسـتمر     عمومي پيما

براي ادامه اجراي پيمان است و هر گاه شخصيت حقوقي شركت پيمانكار به هـر دليلـي بـه پايـان رسـد      

در صـورتي كـه   اسـت  البتـه پـر واضـح    . يعني شركت پيمانكار منحل گردد پيمان نيز منحـل مـي شـود    

فسخ به جهـت  ( شرايط عمومي پيمان  46ماده  ''الف  ''بند  10ر شخص حقيقي باشد ، مفاد جزء پيمانكا

  .در مورد او موضوعيت پيدا نخواهد كرد ) انحالل 

  

  

  

  
  ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آالت و اموال پيمانكار  -2

پيمان منحـل مـي گـردد ،    ) چه شخص حقيقي باشد و چه شخص حقوقي ( با ورشكستگي پيمانكار      

ورشكستگي يكي از عوامل انحالل شركت پيمانكار است كه بـه طـور غيرمسـتقيم موجـب انفسـاخ بـه       

  . شرايط عمومي پيمان مي گردد  46ماده  ''الف  ''بند  10استناد جزء 

شرايط عمـومي پيمـان عـالوه بـر ورشكسـتگي ، توقيـف ماشـين         46ماده  ''الف ''بند  11مطابق جزء     

   : نكته توجه داشت دو آالت واموال پيمانكار از موجبات انفساخ پيمان است ولي در اين مورد بايد به 

اول اينكه توقيف ماشين آالت و اموال پيمانكار فقط از طرف محاكم قضائي بعمـل نمـي آيـد بلكـه          

. وقيف و بازداشت نمايـد  اداره اجراي اسناد رسمي ثبت نيز مي تواند اموال و ماشين آالت پيمانكار را ت

 ''مراجـع ذيصـالح    ''از عبـارت موسـع    ''محـاكم قضـائي    ''لذا بهتر بود كه به جاي قيد عبـارت مضـيق   

  . استفاده مي شد 

  

دوم اينكه هرگونه توقيف ماشين آالت و اموال پيمانكار نمي تواند محملي براي فسخ پيمان از جانب     

ر متن جزء ياد شده آمده ، اين بازداشت بايد به گونه اي باشد كـه  كارفرما باشد بلكه همان طوري كه د

معهذا اگر بازداشت ماشين آالت و اموال پيمانكار از سـوي  . موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود 

مراجع ذيصالح خللي به توقف يا كندي پيشرفت كار وارد نيايد يـا پيمانكـار پـس از بازداشـت ماشـين      



 ٣٩

  نـگ ماشـين آالت ديگـري را جـايگزين آن هـا كنـد ، موجـب انفسـاخ پيمـان         آالت و اموالش بـي در 

  . نمي گردد 

  

  

  
  موارد تسلط پيمانكار بر انفساخ پيمان از جانب پيمانكار در سند پيمان  –ب 

آنچه به عنوان موارد فسخ پيمان از جانب پيمانكار در سند پيمان مشاهده ميشود نه از نوع خيار تخلف    

بلكه مي توان گفت از موارد انفساخ پيمان مي باشد كه به خيار شرط . اً خيار شرط است شرط و نه دقيق

به عبارت ديگر در مواردي كه پيمانكار به ظاهر حق فسخ پيمان را دارد ، وضع به گونـه  . نزديك است 

اسـت   اي است كه او در موقعيتي قرار مي گيرد كه با اراده و تصميم وي پيمان منفسـخ ميشـود يـا بهتـر    

لذا مواردي كه ذيالً بـه عنـوان مـوارد فسـخ     . بگوييم در آن موارد پيمانكار مسلط به انفساخ پيمان است 

پيمان از سوي پيمانكار شرح آن خواهد گذشت ، حالت هاي بينابيني ميان خيار شـرط و انفسـاخ پيمـان    

  .انفساخ پيمان مي شود يعني علي الظاهر خيار شرط به نفع پيمانكار اما در باطن منتهي به  .است 

  : اين موارد عبارتند از  

  

  
  تاخير در تحويل كارگاه از سوي كارفرما   –الف 

. به طور كلي كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بـدون معـارض تحويـل پيمانكـار دهـد          

كارگـاه را در  گاهي تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نمي باشد و كارفرما ناچار اسـت هـر قسـمت از    

زمان هاي مختلف و بتدريج به پيمانكار تحويل دهـد و گـاهي نيـز كارگـاه تمامـاً و يكجـا بـه پيمانكـار         

  : اين مقوله را به طور مجزا بررسي مي كنيم . تحويل مي شود 

  
  تاخير در تحويل قسمتي از كارگاه   -1

گاه را به ترتيبي تحويـل دهـد كـه    اگر تحويل كارگاه به صورت يكجا ميسر نباشد ، كارفرما بايد كار   

هـر گـاه كارفرمـا    . پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زمان بندي تفضيلي انجـام دهـد   

نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زمان بنـدي تفضـيلي انجـام    

يش از يك ماه شود ، كارفرما به منظور جبران خسارت تـاخير  دهد ،  و مدت تاخير در تحويل كارگاه ب

درصـد   30در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را كه طبـق مـدت تـاخير از    

بـدين  . حقوقي بـه پيمانكـار تعلـق مـي گيـرد       ،هر كدام كه كمتر است بيشتر شود، ماه  6مدت پيمان يا 

درصـد مبلـغ اوليـه پيمـان      25ي پيش بيني شده در محل هاي تحويل شـده تـا   ترتيب كه اگر مبلغ كارها

روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كنـد ولـي    15باشد ، پيمانكار مي تواند با اطالع قبلي 



 ٤٠

، درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعالم خاتمه پيمان از سوي پيمانكار 25اين مبلغ بيش از اگر 

  . عمل مي شود  48خاتمه يافته و طبق ماده  پيمان 

  

  
  تاخير در تحويل تمامت كارگاه  -2

اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه ‹‹ شرايط عمومي پيمان  28ماده  ''ج  ''به موجب تبصره بند     

كدام كه ماه ، هر  6درصد مدت پيمان يا  30را به پيمانكار تحويل دهد ، براي تاخير بيش از يك ماه تا 

  بنـد ( درصـد متوسـط كـاركرد فرضـي ماهانـه       5/2كمتر است نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه مبلغ 

 30را به پيمانكار پرداخت مي كند اگر پيمانكار پـس از انقضـاي   ) شرايط عمومي پيمان  14ماده  ''و  '' 

راي كار نباشد با اعالم او قرارداد ماه هر كدام كه كمتر است مايل به ادامه يا اج 6درصد مدت پيمان يا 

  . خاتمه مي يابد و پيمانكار هيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواند مطرح نمايد  48طبق ماده 

  

  

  

  
  درصد 25افزايش مبلغ اوليه پيمان به ميزان بيش از  –ب 

  : افزايش مبلغ اوليه پيمان دو صورت جداگانه دارد كه ذيالًً مي بينيم      

در ضمن اجراي كـار ، ممكـن اسـت مقـادير     ‹‹ شرايط عمومي پيمان  29ماده  ''الف  ''ند بر اساس ب -1

موظف به انجام كـار بـا نـرخ    .... پيمانكار ... درج شده درفهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند 

 29مـاده   '' الـف  ''اما بايد دانست موضوع فوق مقيد است به دو شرط ديگر كه در بند ››  ... پيمان است 

جمـع مبلـغ مربـوط    ‹‹ : شرايط عمومي پيمان تصريح شده است يكي از آن دو شرط است اين است كه 

اگر اين مبلغ از حد تعيين . درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود  25به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 

عمليات موضـوع پيمـان در چـارچوب     شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ،

خاتمـه   48ولي در صورتي كه پيمانكار مايل به انجام كار نباشد ، پيمان طبق ماده . پيمان انجام مي شود 

  )شرايط عمومي پيمان  49ماده  ''الف  ''بند  2جزء . ( داده مي شود 

  

لـغ مربـوط بـه كـاهش مقـادير      شرايط عمـومي پيمـان اگـر جمـع مب     29ماده  ''الف  ''با توجه به بند  – 2

درصـد   125درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود يعني عمليات موضوع پيمان تا حدود  25وحذف آنها از 

مبلغ اوليه پيمان انجام شود ولي كارهاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكـار بـراي ادامـه كـار     

شـرايط   39مـاده   ''ج  ''اين معنا را بنـد  . تمه مي دهد ، به پيمان خا 48موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده 
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معذلك در ايـن قسـمت از شـرايط عمـومي پيمـان ،      . عمومي پيمان نيز به نحوه ديگري تكرار مي كند 

  : انحالل پيمان منوط به سه پيش شرط زير است 

  .يمان بيشتر شود درصد مبلغ اوليه پ 25اينكه جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها از : اول 

  .اينكه كارهاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد: دوم 

  .اينكه پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند : سوم 
  

  

  مخالفت پيمانكار با ادامه تعليق پيمان  –ج 

كـه   بـه ايـن معنـا   . ، تعليـق پيمانكـار اسـت     يكي از حقوقي كه در پيمان براي كارفرما شـناخته شـده      

  بنـد . ( رفرما مي تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يـك بـار و حـداكثر سـه مـاه معلـق كنـد        كا

را بـه روشـني بيـان    ) تعليق ( دليل و علل اين حق شناخته شده ) شرايط عمومي پيمان  49ماده  ''الف  '' 

تعليـق كـافي    بـراي ) سـه مـاه   ( نكرده است ولي از نظر كارفرما ممكن است در مواردي مدت مـذكور  

 ''و  ''صورت مطابق مفاد بنـد  نباشد و ادامه تعليق به مدت بيش از مدت ياده شده ضروري باشد در اين 

شرايط عمومي پيمان ، كارفرما مي تواند يك بار ديگر يعني براي بار دوم آن هـم حـداكثر بـه     43ماده 

يد خاطرنشان سـاخت كـه اسـتفاده از    اما با. مدت سه ماه اجراي موضوع پيمان را به حال تعليق درآورد 

اين حق براي كارفرما، يعني تمديد دوباره مدت تعليـق بـه مـدت سـه مـاه ديگـر ، منـوط و موكـول بـه          

هر گاه پيمانكار با تمديد مذكور موافقت كند، خللي به موجوديت پيمـان وارد  . موافقت پيمانكار است 

موضوع پيمان رضايت ندهد اين امر موجـب انحـالل   نمي شود ، اما اگر پيمانكار به تمديد مجدد تعليق 

بـه عبـارت   . پس در اين حالت حيات و اعتبـار پيمـان بسـتگي بـه اراده پيمانكـار دارد      . پيمان مي گردد 

در يـد پيمانكـار اسـت و اراده او در ايـن     ) پيمـان  ( ايـن موجـود حقـوقي     ممـات اخري تصميم به بقا يا 

  . خصوص كامالً موثر است 

  

  

  علل موثر در بطالن پيمان : م مبحث سو
شناخت عقد باطل از عقدي كه بواسطه اعمال يكي از خيارات يـا اقامـه و انفسـاخ منحـل مـي شـود ،          

اهميت زيادي دارد ، چرا كه قاعده كلي بر اين است كه اثر عقد منحل شده ناظر به آينده است و عقـد  

راي هيچ گونه اثري نيست و با كشف بطالن عقد ، باطل چون در عالم اعتبار فاقد موجوديت بوده لذا دا

لكـن در عقـود منحلـه كـه     . عوض و معوض ناگزير به برگشت به وضعيت سابق و اوليه خود مي باشند 

و منافع متعلـق بـه يكـي از عوضـين باشـد ، در       نمائات صحيحاً واقع شده اند تا زمان انحالل هر آنچه از

  .  مالكيت هر يك از طرفين قرار مي گيرد
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يكي از آن عوامل را قـبالً ديـديم كـه همانـا     . عوامل موثر در بطالن پيمان دو مقوله مجزا از هم است    

امـا مـورد ديگـر    . نيز در آن خصوص ارائه داديم  يشرايط عمومي پيمان است و توضيحات 48مفاد ماده 

ن ، اصوالً پيمانكـار نبايـد   شرايط عمومي پيما 44مربوط است به ممنوعيت قانوني پيمانكار كه وفق ماده 

 46مـاده   ''ب  ''بنـد   2هر چند در ماده اخيـر الـذكر و همچنـين جـزء     . مشمول قانون منع مداخله گردد 

شرايط عمومي پيمان در صورت مشموليت قانون پيشگفته در مورد پيمانكار ، كارفرما حق فسـخ پيمـان   

پيمان است لهذا فسخ پيمان در آن بطالن جبات لكن از آن جا كه مشموليت قانون ياد شده از مورا دارد 

  . صورت بال مفهوم خواهد بود 

  : عوامل موثر در بطالن پيمان را در دو گفتار آتي مطالعه مي كنيم 

  
  ) خاتمه پيمان ( شرط خيار پيمان : گفتار اول 

ن مـدني يعنـي   قـانو  401شرايط عمومي پيمان كه بدون رعايت مـاده   48قبالً عنوان شد كه نفس ماده    

بـه موجـب   . تاريخ شرط خيار در سند پيمان آمده ، جز بطالن پيمان هيچ تاثير ديگري نداردن ييعبدون ت

شرايط عمومي  48قانون مدني چون مدتي براي اعمال خيار تعيين نگرديده لذا هم ماده  401حكم ماده 

مهم و قرارداد با ارزش اداري بـا  يعني اين سند . پيمان و هم مجموعه سند پيمان محكوم به بطالن است 

از ابتدا فاقد آثار حقوقي بوده و هر آنچه كه طرفين از زمان انعقاد آن رشته بـوده انـد ، پنبـه     48آن ماده 

  . كرده اند 

شرايط عمومي پيمان را باالستقالل و صرفنظر از ساير مواد مرتبط بـا   48ماده  گاه بنا به مراتب باال هر    

يم يعني اين كه كارفرما هر زمان بخواهد مي تواند به فسخ پيمـان مبـادرت ورزد و ايـن    آن در نظر بگير

امـا هـر گـاه    . باطل و از درجه اعتبـار سـاقط اسـت    پيمان ني نباشد ، قانوناً يعماختيار نيز موكول به مدت 

تلقـي كنـيم    شرايط عمومي پيمان را به ساير مواد مرتبط با آن محدود كنيم ، يعني چنين 48مفهوم ماده 

كه مندرجات صدر ماده مرقـوم نـاظر اسـت  بـه ديگـر مـواد مـرتبط بـا شـرايط عمـومي پيمـان و سـاير             

مندرجات آن ناظر است به اقدامات و ترتيبات بعد از خاتمه پيمان ، نمـي تـوانيم از آن حكـم بـه ابطـال      

  .پيمان دهيم لذا از اين حيث ترديدهايي وجود نخواهد داشت 

  

  



 ٤٣

  شمول حكم قانون منع مداخله نسبت به پيمانكار  :گفتار دوم  

ــزء       ــاس ج ــد  2براس ــاده  ''ب''بن ــن      46م ــان اي ــخ پيم ــوارد فس ــي از م ــان يك ــومي پيم ــرايط عم   ش

گردد ، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند  44پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده ‹‹ : است كه  

  ››  48براي شمول ماده  ،آن  ''ب ''

قانون منع مداخله به منظور جلوگيري از تباني و سوء استفاده احتمالي كاركنان دولـت در معـامالت        

دولتي ، اشخاص مندرج در ماده اول قانون موصوف را از معامله با وزارتخانه ها ، بانك ها ، شـهرداري  

اين در پيمـان كـه يـك    بنـابر . ها ، سازمان ها و ساير موسسات مذكور در قانون ياد شده ممنوع مي كند 

است ، پيمانكار بايد مفاد قـانون مـورد   ) دولت ( معامله دولتي و در واقع يك طرف آن دستگاه اجرايي 

  . بحث را رعايت نمايد 

در تشريح قانون منع مداخله بايد متـذكر شـويم كـه حكـم قـانون مرقـوم ممكـن اسـت در دو زمـان              

  : متفاوت شامل پيمانكار گردد 

  ) يعني ضمن كار تا تحويل موقت ( قع عقد پيمان و ديگري بعد از عقد پيمان يكي در مو

  
  مشمول قانون منع مداخله در موقع عقد پيمان : قسمت اول 

هر گاه به هنگام عقد پيمان ، پيمانكار مشمول قـانون منـع مداخلـه بـوده و آن را از كارفرمـا كتمـان            

ي پيمان رفتار كرده و كارفرما وسيله اي براي احـراز ايـن   شرايط عموم 44كرده باشد چون خالف ماده 

امر پيش از انعقاد پيمان در دست نداشته لذا كاشف به عمل مي آيد كه پيمان باطل بوده و پيمـان باطـل   

 2پس در چنين صورتي اعالم فسخ پيمان از سوي كارفرما به اسـتناد جـزء   . هيچ گونه اثر حقوقي ندارد 

فقط مي تـوان  . است بي مفهوم خواهد بود 44شرايط عمومي پيمان كه متكي به ماده  46ماده  ''ب ''بند 

شـرايط عمـومي    47ادعا كرد كه در اين حالت ترتيبات و اقدامات پس از بطالن به نحو مقـرر در مـاده   

به عبارت ديگـر در صـورت احـراز مشـموليت قـانون منـع مداخلـه نسـبت بـه          . پيمان ، مربوط مي شود 

  .شرايط عمومي پيمان با پيمانكار رفتار مي شود  47و طبق ماده وجب بطالن پيمان مپيمانكار 

  

  
   شمول قانون منع مداخله پس از انعقاد عقد: قسمت دوم 

چنانچه بعد از انعقاد عقد يعني ضمن كار تا تحويل موقت ، پيمانكار مشمول قانون منع مداخله گردد ،    

  : حالت قابل پيش بيني است  وشرايط عمومي پيمان د 44طبق ماده 

  . تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد  –الف 

  . تغييراتي در دستگاه هاي دولت يا كارفرما پيش آيد  –ب 

ولي همان طور كـه  . رفتار مي شود  47طبق ماده و پيمان فسخ مطابق ماده اخير الذكر در حالت الف     

مگر اينكه واژه . بايد اذعان كرد كه در حالت مذكور نيز پيمان باطل و فاقد آثار حقوقي است  گفته شد



 ٤٤

و فقط اقدامات بعـد از بطـالن را   ) كه بعيد به نظر مي رسد ( فسخ را مسامحتاً در معني بطالن تلقي كنيم 

  . ارجاع دهيم  47به ماده 

  

  
  ات در دستگاههاي دولت يا كارفرما شمول قانون منع مداخله در اثر تغيير: گفتار سوم 

ماده مزبور  ''ب ''شرايط عمومي پيمان بند  44يكي ديگر از فروض و حاالت پيش بيني شده در ماده     

موقت موضوع پيمان ، تغييراتي در دستگاههاي دولت است كه به موجب آن ضمن انجام كار تا تحويل 

 درصد سـهام اسـت ،   5ن شركت پيمانكار كه داراي بيش از يا كارفرما پيش مي آيد مثالً يكي از سهامدارا

سمتي در يكي از دستگاههاي دولتي يا كارفرما به عنوان وزير يا معاون يا مدير كل و مانند اينها بدسـت  

در صـورت بـروز   . شمول تغييرات در دستگاه دولت يا كارفرما مي گردد مدر اين صورت مورد . آورد 

شرايط عمـومي   44كار قهراً مشمول قانون منع مداخله مي گردد و برابر ماده چنين اتفاقي ، شركت پيمان

بـراي اينكـه   . پيمان ، پيمانكار مكلف است به محض وقوع منع قانوني ، مراتب را به كارفرما اعالم كند 

  .پيمان در چنين وضعي باطل نگردد ، بايد كوشش شود ، مانع قانوني به هر طريق ممكن ، مرتفع گردد

هر حال چنانچه به هر نحوي شركت پيمانكار مراتـب مشـموليت قـانون منـع مداخلـه را بـه موقـع بـه         در 

كارفرما اعالم نكند و باصطالح موضوع را از كارفرما كتمان نمايد و يا در صورتي كـه بـه موقـع اعـالم     

  بـار سـاقط   كرده خود را به هر طريق ممكن از مشموليت قانون خارج نكند، پيمـان باطـل و از درجـه اعت   

  . مي گردد 

  

   اقدامات پس از انحالل و ابطال پيمان: مبحث چهارم 

انحالل پيمـان  . پيمان ممكن است پس از امضاء اعم از حين اجرا يا پيش از اجرا منحل و باطل شود      

  به معني انقطاع توافق و قرارداد صحيحي اسـت كـه بنـا بـه علـل مختلـف يكـي از طـرفين يـا دو طـرف           

  . اهند اين رشته حقوقي پيوند خود را تا پايان داشته باشد نمي خو

پس عقالً و قانوناً آثار اين امر نمي تواند در گذشته موثر باشد بلكـه تنهـا اثـرات آنهـا متوجـه آينـده            

انقطاع پيمان نيست و اساسـاً در بطـالن بحـث وجـود      معناياما بطالن پيمان بر خالف انحالل، به . است 

  آنچـه را كـه طـرفين بـه غلـط      . في است و براي امر باطل نيز هـيچ اثـر حقـوقي حـاكم نيسـت      پيمان منت

مي پنداشتند و مبادالتي كه بر مبناي پيمان باطل صورت داده بودند به زمان قبل از پيمـان باطـل عـودت    

در هر صورت براي اينكه تكليف موضوع پيمان و حقوق و تعهدات طرفين روشن شـود چـه   . مي دهند 

يمان به لحاظ انحالل ، حيات خود را از دست دهد و چه بطـالن آن آشـكار گـردد مطـابق ترتيبـات و      پ

مفاد هر يك از دو ماده فـوق  . شرايط عمومي پيمان رفتار خواهد شد  48و  47اقدامات مقرر در مادتين 

  :را ضمن دو گفتار جداگانه ذيالً مورد مطالعه قرار مي دهيم 



 ٤٥

   
   47پيمان به استناد ماده  لالزم براي انحالل يا ابطال تشريفات: گفتار اول 

و ترتيبـاتي را مقـرر مـي دارد كـه      ، عمليـات  46شرايط عمومي پيمان كه ناظر است به مـاده   47ماده     

مفهوم فسخ را ندارد و بعضاً انفساخ و ابطال پيمان را نيز شـامل   46همه ماده . مربوط است به فسخ پيمان 

شرايط عمـومي   46به طور كلي عمليات و اقدامات پس از فسخ پيمان را به ماده  47ماده اما . مي گردد 

  . پيمان معطوف مي دارد 

را حـذف كنـيم    ''فسـخ   ''پيمان ناچاريم واژه  لما در مقام تشريفات مربوط به پس از انحالل يا ابطال    

ود بلكـه بـه تناسـب مـورد اعـم از      خود استعمال نمـي شـ  خص به معناي ا ''فسخ  ''لكن در اين جا كلمه 

  . را هم در بر گيرد انفساخ ، فسخ و حتي شايد ابطال 

  
  مقدمات فسخ پيمان : قسمت اول 

شرايط عمومي پيمان آنها را به  47فسخ پيمان و تشريفات مربوط به آن نياز به مقدماتي دارد كه ماده     

  :شرح زير مي آورد 
  لزوم بررسي و تاييد فسخ پيمان 

آنچه در پيمان و شرايط عمومي آن مقرر گرديده مفروض به اين اسـت كـه حقـوق ملـت را بـه نحـو          

شايسته در مقابل تعرضات احتمالي پيمانكار صيانت و پاسداري مي كند و كسي حق ندارد به ضرر ملت 

سـت  بنابراين حق فسخ در پيمان به معناي واقعي و دقيق آن در حوزه حقوق خصوصـي ني . صرفنظر كند 

به طور اتوماتيك و به محض مشاهده و انطبـاق هـر يـك از مـوارد فسـخ      ) كارفرما ( و دستگاه اجرايي 

از طرف . به فسخ پيمان مبادرت ورزد 47شرايط عمومي پيمان ناگريز است برابر ماده  46مندرج درماده 

لـذا در غالـب    ديگر اعمال اين حق چون به موجوديت پيمان پيش از اتمام موضوع آن پايـان مـي دهـد   

ايـن اسـت كـه    . يـازد  ت موارد احتياط هاي بيشتري مي طلبد و هر كسي نمي تواند فوراً به اين امـر دسـ  

در صورتي كه تصميم كارفرما  ‹‹: شرايط عمومي پيمان مقرر مي دارد  47ماده  ''الف  ''قسمت ذيل بند 

باشد ، موضوع فسخ پيمان بايد بـدواً   46 ماده ''الف  ''براي فسخ پيمان به استناد موارد درج شده در بند 

  در مــورد ( بـه وسـيله هيـاتي متشـكل از سـه نفـر بـه انتخــاب وزيـر يـا بـاالترين مقـام سـازمان كارفرمـا              

بررسي و تاييد شود و مورد موافقت وزير يـا بـاالترين مقـام    ) سازمان هايي كه تابع وزارتخانه ها نيستند 

مفهـوم مخـالف ايـن قسـمت ازمـاده ايـن         ››. پيمانكار ابالغ شود  سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به

شرايط عمومي پيمان نياز به بررسي و تاييد از سوي هيات  46ماده  ''ب  ''است كه موارد مندرج در بند 

  . مذكور ندارد 
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  لزوم اعالم فسخ : قسمت دوم 

  ››. اللت بر آن نمايد ، حاصل مـي شـود  كه د فعلييا  لفظفسخ به هر  ‹‹: قانون مدني  449مطابق ماده     

شده از قانون فوق مستثني نيست و  ءشرايط عمومي پيمان ذكر و احصا 46موارد فسخ پيمان كه در ماده 

   . كارفرما ملزم است فسخ پيمان را اعالم كند 

  

  

شـرايط   47چون پيمان از عقود بسيط و ساده نيست  و از عقود مهم اداري بـه شـمار مـي رود لـذا مـاده      

عمومي پيمان ، تشريفات خاصي براي فسخ پيمان مقرر داشته است كه الزم است كارفرما آن تشريفات 

  . را در فسخ پيمان رعايت نمايد 

  

  
  ابالغ فسخ پيمان به پيمانكار : قسمت سوم 

از  ورديا چند مدر صورتي كه به علت بروز يك ‹‹ شرايط عمومي پيمان   47ماده  ''الف  ''مطابق بند     

، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد ، نظـر خـود را بـا ذكـر      46حالت هاي درج شده در ماده 

  ›› مواردي كه به استناد آنها پيمانكار را مشمول فسخ مي داند ، به پيمانكار ابالغ مي كند 

اينكه كارفرما پيمان ان از سوي كارفرما همان اعالن فسخ پيمان است كه تا قبل از آن ولو يمابالغ فسخ پ

پس اولين مقدمـه بـراي رعايـت تشـريفات     . را مشمول فسخ هم تشخيص دهد ، فاقد آثار حقوقي است 

فسخ پيمان ، ابالغ فسخ كارفرما با ذكر مواردي است كه به استناد آنها پيمـان را مشـمول مـي دانـد ، بـه      

  . پيمانكار است 

  
  سخ پيمان تكليف پيمانكار پس از ابالغ ف :قسمت چهارم 

  پاسخ پيمانكار   -الف 

پيمان عمل حقوقي است كه به يقين انشاء و با علم و آگاهي طرفين امضـاء و توسـط پيمانكـار اجـرا          

  اين وجود يقيني هر گـاه در معـرض فسـخ قـرار گيـرد كـه در واقـع حـاكي از زوال آن         . گرديده است 

مي شود كه يـا دو طـرف در آن بـاره توافـق داشـته       يقين زماني حاصل. است ، نياز به زوال يقيني دارد 

 .احـراز كنـد    راشرايط ايجاد حق خيار و اجراي بهنگام و درست آن ) مثالً دادگاه ( باشند يا شخص ثالث 

پس طبيعي اسـت كـه او   . پيمانكار به سادگي از پيمان دست نمي كشد و تسليم اراده كارفرما نمي شود 

  شـرايط عمـومي پيمـان مقـرر      47لذاسـت كـه مـاده    . ول نداشـته باشـد   در عمل اجراي آثار فسـخ را قبـ  

روز از تاريخ ابالغ كارفرما ، در صورتي كه داليلي  10پيمانكار مكلف است كه در مدت  ‹‹: مي دارد 

 ››.مراتب را به اطالع كارفرما برسـاند  حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد 

  در تشـريفات فسـخ پيمــان ، صـرف اعـالم فســخ از سـوي كارفرمـا نمــي توانـد قـاطع پيمــان و          بنـابراين 



 ٤٧

زوال آن تلقي گردد اما همان طوري كه ذكر شد اعالم فسخ مقدمه اي است براي اعمـال  و پايان بخش 

از  كـه  شود كه استماع و رسيدگي به داليل عدم انطباق نظر كارفرما مالحظه مي. تشريفات فسخ پيمان 

بنـابراين چنانچـه داليـل    . سوي پيمانكار اعالم مي شود ، در عدول از فسخ پيمان مي توانـد مـوثر باشـد    

ابرازي از سوي پيمانكار موجه و مقرون به حقيقت باشد ، قطعاً كارفرما را از فسخ پيمان منصرف خواهد 

  . كرد 

  
  فسخ و يا رد داليل پيمانكار اعالن  بي پاسخ ماندن –ب 

ايـن  . ممكن است پيمانكار در قبال اعالم فسخ پيمان از سوي كارفرما ، پاسخي بـه او ندهـد    در عمل    

زيـرا چنانچـه پيمانكـار    . سكوت را مي توان ظهور در درستي تشخيص كارفرما در اعالم فسـخ دانسـت  

 داشت كه حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با مـوارد اعـالم شـده    داليليخود را ذي حق مي دانست و 

پس عـدم پاسـخ پيمانكـار بـه     . جهت فسخ پيمان بود قطعاً اعالم فسخ كارفرما را بي پاسخ نمي گذاشت 

  . اعالم فسخ كارفرما مرحله ديگري است كه كارفرما را به زوال و انحالل پيمان نزديكتر مي كند 

كه به عقيده او نظـر  ممكن است پيمانكار اعالم فسخ كارفرما را بي پاسخ نگذارد و داليلي ابراز كند     

لكن كارفرما با بررسي داليل او به اين نتيجه مي رسد كه نظر . كارفرما با موارد اعالم شده انطباق ندارد 

در اين . پيمانكار در عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعالم شده غير منطقي و كامالً غير قابل اعتنا است 

  رعايت ساير تشـريفات فسـخ ، نسـبت بـه فسـخ پيمـان مبـادرت       صورت با اعالم رد داليل پيمانكار و با 

اگـر   ‹‹: شرايط عمومي پيمـان مـي خـوانيم     47ماده  ''الف  ''اين است كه در قسمتي از بند . مي ورزد  

  ظرف مهلت تعيـين شـده ، پاسـخي از سـوي پيمانكـار نرسـد يـا كارفرمـا داليـل اقامـه شـده را مـردود             

به پيمانكار ابالغ مي كند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضـائي ،   بداند ، كارفرما فسخ پيمان را

روز از تـاريخ اعـالم    10بنابراين پس از اينكه پيمانكار ظرف  ›› .به ترتيب مفاد اين ماده عمل مي نمايد 

غيـر  فسخ كارفرما ، پاسخي به فسخ پيمان ندهد يعني داليلي ابراز نكند كه نظر كارفرمـا بـا فسـخ پيمـان     

 روز بـه كارفرمـا اعـالم شـده از سـوي كارفرمـا       10اقامه شده او كه ظـرف    منطبق باشد و يا اگر داليل

در پيمـان ، كارفرمـا بـراي اينكـه     . فسخ پيمان را به پيمانكار ابالغ مي كنـد  كارفرما ، اعالم شود مردود 

ي را طـي نكنـد انجـام    درستي اقدام خود را در معرض دادرسي قرار ندهد و تشـريفات طـوالني دادرسـ   

در . تشريفات قضائي را براي فسخ پيمان الزم نمي بيند و عمل خود را صواب و دور از خطـا مـي دانـد    

اين صورت اين پيمانكار است كه چنانچه اقدام كارفرما را براي فسخ پيمان ناصواب مي داند ، مي تواند 

  . مراجعه كند ) ه داوري يا دادگا( اثبات نظر خود به مرجع حل اختالف  براي



 ٤٨

  اقدامات پس از فسخ : قسمت پنجم 

شـرايط عمـومي    47بعد از اينكه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان از سوي او بـه نحـو مقـرر در مـاده         

  پيمان بررسي و تاييد شد و نهايتـاً بـا بـي پاسـخ مانـدن فسـخ از سـوي پيمانكـار يـا رد داليـل او توسـط            

  :اقدامات زير مبادرت مي ورزد  بهپيمانكار ابالغ گرديد ، كارفرما  بهن كارفرما ، موضوع فسخ پيما

  

  
  ) شرايط عمومي پيمان  47ماده  ''ب  ''بند ( خلع يد از پيمانكار  –الف 

  : براي خلع يد پيمانكار از كارگاه ، كارفرما به اقدامات زير دست مي يازد 

ر كسر شـده را ضـبط و بـه حسـاب خزانـه      كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كا -1

  . واريز مي كند 

كارفرما بي درنگ كارگاه ، تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، مصالح و تجهيزات ، ماشـين آالت و   -2

 . ابزار و تمام تداركات موجود در آن را در اختيار مي گيرد 

  .براي حفاظت موضوع پيمان اقدام الزم معمول مي دارد -3

از پيمانكار دعوت مي كند كه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري كارفرما بي درنگ  -4

و تهيه صورت مجلس كارهـاي انجـام شـده و تمـام مصـالح ، تجهيـزات ، ماشـين آالت و ابـزار و         

 . تداركات ديگر كه در كارگاه موجود است ، معرفي نمايد 

ودداري نمايـد يـا نماينـده معرفـي     هر گاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده فوق خ -5

شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر نشود ، كارفرما به منظور تامين داليل با 

حضور نماينده دادگاه محل ، براي صورت بـرداري اقـدام مـي نمايـد و پيمانكـار حـق هـيچ گونـه         

 . اعتراضي در اين مورد را ندارد 

هر يك از صورتهاي مـذكور در بنـد چهـار يـا پـنج فـوق الـذكر ،         پس از صورت برداري به شرح -6

  بـه تهيـه صـورت وضـعيت قطعـي از كارهـاي انجـام شـده ،         اقدام  40پيمانكار بي درنگ طبق ماده 

  . مي نمايد

  

در صورتي كه پيمانكار ، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكند ، با تاييـد كارفرمـا ، مهنـدس         

به تهيه آن مي كند و پس از امضـاي پيمانكـار بـراي تصـويب كارفرمـا      پيمانكار ، اقدام مشاور به هزينه 

در صورتي كه پيمانكار از امضاي صورت وضعيت خودداري كنـد ، مهنـدس مشـاور    . ارسال مي دارد 

  ) شرايط عمومي پيمان  40ماده . ( بدون امضاي پيمانكار صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستد 



 ٤٩

  رف تاسيسات و ساختمان هاي موقت تص –ب 

تاسيسات و ساختمان هاي موقت كه براي ادامه كار مورد نياز است ممكن است در دو مرحله استقرار     

  : يافته و ايجاد شوند 

احداث شـده  ) محل تحويلي كارفرما ( كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقت را كه در كارگاه  -1

هاي آنها را برابر ارزش مصالح و تجهيزات بازيافتي كـه بـا توافـق دو    است ، در اختيار مي گيرد و ب

طرف تعيين مي شود با توجه به اينكه در اين موارد نبايد وجهي بابت برچيدن به پيمانكار پرداخـت  

  . شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور مي كند 

يجاد شده باشـد ، كارفرمـا   اگر تاسيسات و ساختمان هاي موقت و خارج از محل تحويلي كارفرما ا -2

بهاي اجاره آنها راكه با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه بـه منظـور تكميـل كـار در     

 ) شرايط عمومي پيمان  47ماده  ''ج  ''بند . ( اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت مي كند 

  

  
  تصرف ماشين آالت و ابزار و وسايل متعلق به پيمانكار  –ج 

از اقدامات ديگر كارفرما پس از فسخ پيمان ، در اختيار گرفتن ماشين آالت و ابزار و وسايل متعلق به     

 از آنجـا كـه در اثـر تخلـف پيمانكـار از شـرايط عمـومي پيمـان ،        . پيمانكار براي مدت محدودي است 

به عمليات موضوع پيمان وصول نبايد انجام علي اال كارفرما ناگزير از فسخ گرديده و چون بعد از فسخ 

يفتد ، لذا در شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده كه كارفرما مي توانـد ماشـين آالت و ابـزار و    بتعويق 

وسايل پيمانكار را كه در كارگاه موجود و به تشخيص خود بـراي اتمـام كـار مـورد نيـاز اسـت ، بـراي        

  گـر الزم اسـت در اختيـار بگيـرد و     مدت مناسبي كـه بـراي جـايگزين كـردن آنهـا بـا ماشـين آالت دي       

د  ''بند . ( مال االجاره آنها را كه با توافق دو طرف تعيين مي شود به حساب طلب پيمانكار منظور نمايد 

هر گاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابالغ كارفرما به منظور توافق ) شرايط عمومي پيمان  47ماده  ''

توافق بين طرفين حاصل نگردد ، كارفرما يـك يـا چنـد كارشـناس      در اجراي مورد فوق حاضر نشود يا

نظر اين كارشناس يا كارشناسان براي طرفين قطعـي اسـت و حـق    . رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد 

 47مـاده   ''ز  ''بنـد  ( پيمانكـار منظـور مـي كنـد     را كارفرما مي پردازد و به حسـاب بـدهي   الزحمه آنان 

  ) شرايط عمومي پيمان 

  
  تعيين تكليف مصالح و تجهيزات  –د 

  : به هنگام فسخ پيمان اشياء فوق مي تواند سه حالت داشته باشد      

  .مصالح و تجهيزات پاي كار طبق مشخصات براي اجراي پيمان تهيه شده است  -1

 در اين صورت كارفرما آن مصالح و تجهيزات را قبول مي كند و بهاي آن را براساس نرخ متعارف روز

 ''هــ   ''بنـد  . ( توافق دو طرف است به حساب طلب پيمانكار منظور مي نمايد  مورددر تاريخ خريد كه 



 ٥٠

چنانچه بهاي آنها مورد توافق دو طرف قرار نگيرد يا پيمانكار ظرف دو ) شرايط عمومي پيمان  47ماده 

ارشناس رسمي دادگستري هفته از تاريخ ابالغ كارفرما براي توافق حاضر نشود ، كارفرما يك يا چند ك

نظراين كارشناس يا كارشناسـان بـراي طـرفين قطعـي اسـت و حـق الزحمـه آنـان را         . انتخاب مي نمايد 

شـرايط عمـومي    47مـاده   ''ز  ''بنـد  ( . كارفرما مي پردازد و به حساب بدهي پيمانكار منظور مـي كنـد   

  )  پيمان 

  

  

  .ولي هنوز تهيه و ارسال نگرديده است مصالح و تجهيزات براي اجراي پيمان سفارش شده  -2

درا ين حالت پيمانكار با دريافت ابالغ فسخ پيمان بي درنگ فهرسـت مصـالح و تجهيـزات سـفارش         

ما تـا ده روز از  رشده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال مي نمايد كارف

ز مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نيـاز تشـخيص   مي االتاريخ دريافت فهرست پيشگفته ، اق

مبالغي كه . مي دهد به پيمانكار اعالم مي نمايد تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد 

تسليم اسـناد  و بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل دريافت 

به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط  و مدارك آن ،

  . به آن بر عهده كارفرما خواهد بود 

  

  

  
  . مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات مازاد براي اجراي كار است  -3

حل هاي در اين صورت پيمانكار مكلف است مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در م     

تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده 

در غير اينصورت كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هـر نحـو كـه مقتضـي بدانـد      . خارج كند 

  ر ايـن حالـت پيمانكـار   د. و هزينه هـاي آن را بـه حسـاب بـدهكاري پيمانكـار منظـور دارد       عمل نمايد 

 ''بنـد  . ( نمي تواند نسبت به ضرر و زيان وارد شده به اموال و دارايي هاي خود ، دعوايي مطرح نمايـد   

  )شرايط عمومي پيمان  47ماده  ''ح 

  

  

  
   48 تشريفات الزم براي انحالل يا ابطال پيمان به استناد ماده: گفتار دوم 

شرايط عمومي پيمان ، ناگزيريم  48الل و ابطال پيمان به استناد ماده در توضيح مربوط به اقدامات انح    

استفاده كنيم و براي انسجام مطالب از تغييـر و تبـديل آن بـه واژه ديگـر      ''خاتمه پيمان  ''عيناً از عبارت 
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بـه كـار مـي رود و     ''خاتمـه پيمـان    ''اما بايد متذكر شد از اين پس هـر جـا عبـارت    . خودداري نمائيم 

  شـرايط عمـومي پيمـان بررسـي     48به انحالل و ابطال پيمان را به استناد مـاده   مربوطقدامات و ترتيبات ا

يعنـي  . و ساير مواد مرتبط بـا آن شـرح داديـم     48مورد ماده در مي كنيم به همان معنايي است كه قبالً  

  . مل گردد به تناسب مورد ممكن است شامل فسخ ، نوعي انفساخ و يا ابطال را شا 48ماده 

  

  
  مقدمات خاتمه پيمان : قسمت اول 

شرايط عمومي پيمان به شرح زير آمده  48براي خاتمه پيمان مقدماتي الزم است كه در ابتداي ماده      

  : است 
  لزوم ابالغ خاتمه پيمان  -1

كارفرما در .  ما در خاتمه دادن به پيمان ، ابالغ موضوع خاتمه پيمان به پيمانكار استراولين وظيفه كارف

شـرايط عمـومي پيمـان الزم اسـت بـدواً موضـوع را بـه آگـاهي          48صورت خاتمه پيمان به استناد ماده 

شـرايط   48و چه به استناد مـاده   46لزوم اين امر چه به هنگام فسخ پيمان به استناد ماده . پيمانكار برساند 

خاتمه پيمـان را بـه پيمانكـار ابـالغ نكـرده      تا زماني كه كارفرما . عمومي پيمان باشد ، علي السويه است 

  . مفاد پيمان به اعتبار خود باقي بوده و بين او و پيمانكار الزم االتباع است 

  
  تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل  -2

زماني كه كارفرما خاتمه پيمان را به پيمانكار ابالغ مي كند الزم است تا تحويل ، آماده كـردن كارگـاه   

 15در اين صورت تحويل كارگاه به پيمانكـار نبايـد بيشـتر از    . راي تحويل را نيز به پيمانكار ابالغ كند ب

سند پيمان مشخص نكرده كه در صورت عـدم تحويـل كارگـاه    . روز از تاريخ ابالغ خاتمه پيمان باشد 

  ظرف مدت مذكور از سوي پيمانكار ، چه بايد كرد ؟ 

  

  
  كارهايي كه ناتمام مانده است تعيين مهلت براي تكميل -3

درصورت اعالم خاتمه پيمان از ناحيه كارفرما ممكـن اسـت بعضـي از كارهـاي موضـوع پيمـان كـه            

  شـرايط عمـومي پيمـان مقـرر      48گردد بـدين منظـور مـاده     ناتمام مانده موجب بروز خطر يا زيان مسلم

اسـت در ايـن   وجب بروز خطـر يـا زيـان مسـلم     كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها م‹‹ : مي دارد 

تعيين مي كند و مهلت بيشـتري مـي دهـد تـا پيمانكـار بتوانـد در آن مهلـت        ) ابالغ خاتمه پيمان ( ابالغ 

  ›› . اينگونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل نمايد 
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  اقدامات عملي پس از خاتمه پيمان : قسمت دوم 

خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل ، كه نبايـد بيشـتر   ما ربعد از اينكه كارف  

روز باشد ، به پيمانكار ابالغ كرد و مهلتي براي تكميل كارهاي ناتمـام در آن ابـالغ تعيـين نمـود      15از 

  . بايد اقدامات زير را معمول دارد 

  
  خلع يد از پيمانكار  -1

  : كارگاه كارفرما به اقدامات زير مبادرت مي ورزد براي خلع يد پيمانكار از 

  تحويل قطعي كارهاي ناتمام  –الف 

  قطعي  تحويل 41ما آن قسمتي از كارها را كه ناتمام است ، طبق مندرجات درج شده در ماده فركار     

عضـاي هيـات   مطابق ماده مرقوم ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تاييـد مهنـدس مشـاور ، ا   . مي گيرد 

و تاريخ تشكيل هيات را به ) نماينده كارفرما ، نماينده مهندس مشاور و نماينده پيمانكار ( تحويل قطعي 

. براي تحويل موقت پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابالغ مي كند  39همان گونه كه در ماده 

  )شرايط عمومي پيمان  48ماده  '' الف ''بند ( 

  

  وقت كارهاي پايان يافته ل ميتحو –ب 

پس از ابالغ خاتمه پيمـان از سـوي كارفرمـا ، پيمانكـار از مهنـدس مشـاور تقاضـاي تحويـل موقـت              

. مـي نمايـد    معرفـي  كارهاي پايان يافته را مي كند و نماينده خود را بـراي عضـويت در هيـات تحويـل    

ي تحويـل موقـت ، تقاضـاي تشـكيل     مهندس مشاور ضمن تعيين تاريخ آمادگي كارهاي پايان يافته بـرا 

كارفرما به گونه اي ترتيـب كـار را فـراهم مـي نمايـد كـه       . هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد 

روز از تاريخ آمادگي كارهـاي پايـان يافتـه ، در محـل كـار خـود        30هيات تحويل ، حداكثر در مدت 

 39موقـت مطـابق تشـريفات مقـرر در مـاده       هيـات تحويـل  . تحويل موقت اقدام نمايد حاضر شود و براي 

بديهي است كليه شرايط و ضوابط . كارهاي پايان يافته را تحول موقت مي گيرد  شرايط عمومي پيمان ،

موجود در ماده فوق الذكر براي تحويل موقت موضوع پيمان ، عيناً در مورد كارهاي پايان يافته نيز بايد 

  . رعايت گردد 

  

  
  رك اجراي كار از طرف پيمانكار به كارفرما تحويل دادن مدا -2

چون در خاتمه پيمان موضوع پيمان به طور كامل به اتمام نرسيده و مدارك اجراي كـار بعـداً مـورد        

شـرايط عمـومي پيمـان تـا حـدي كـه لـزوم و درخواسـت          48نياز كارفرما خواهـد بـود لـذا وفـق مـاده      

وگها ، قراردادهاي با پيمانكاران جزء و ساير اسناد و مدارك كارفرماست ، پيمانكار بايد نقشه ها ، كاتال

  . اجراي كار را تحويل كارفرما دهد 
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  تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده  -3

 40تبصـره مـاده   ( پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت يكماه از تـاريخ تحويـل كارهـاي انجـام شـده           

هاي انجام شده را بر اساس اسناد و مـدارك پيمـان ،   صورت وضعيت قطعي كار) شرايط عمومي پيمان 

بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و بـراي رسـيدگي بـه مهنـدس مشـاور تسـليم       

مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نمـوده و ظـرف مـدت سـه مـاه بـراي       . نمايد 

مـاه از تـاريخ    2يت دريافت شده را ظـرف مـدت   كارفرما صورت وضع. تصويب كارفرما ارسال نمايد 

 .وصول رسيدگي مي كند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعـالم مـي دارد   

در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده ، براي تهيه صورت وضعيت اقـدام نكنـد يـا از امضـاي     

ت به نظر كارفرما داشته باشد مطابق مقـررات منـدرج   بصورت وضعيت خودداري كند ، يا اعتراضي نس

 . با او رفتار مي شود  40در ماده 

 

  
  تعيين تكليف مصالح و تجهيزات  -4

پيمانكار سفارش شـده  در زمان خاتمه پيمان مصالح و تجهيزات يا در كارگاه موجودند و يا از طرف     

مصالح و تجهيزات را پيمان چگونه تعيين كرده  بايد ديد تكليف اين. ولي هنوز به كارگاه نرسيده است 

  است ؟ 

  مصالح و تجهيزات موجود  –الف 

مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات فني بوده و بـراي اجـراي موضـوع پيمـان          

تهيه شده است ، اندازه گيري و بهاي آنها بر اساس نرخ متعارف روز از تاريخ خريد ، كه مـورد توافـق   

  )  48ماده  ''ج  ''بند  1جزء . ( دو طرف باشد ، در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود 

  مصالح و تجهيزات سفارش شده  –ب 

پيمانكار با دريافت ابالغ خاتمه پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سـفارش شـده بـراي          

كارفرمـا تـا ده روز از تـاريخ    . مي نمايـد   اجراي كار را همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال

دريافت فهرست ، اقالمي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص دهد به پيمانكـار  

اعالم مي نمايد تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد در صورتي كه قرارداد في مابين 

ميسـر  طوري تنظيم شده باشد كه انتقـال قـرارداد خريـد آنهـا بـه كارفرمـا        پيمانكار با فروشنده آن اقالم

نگردد و در اثر فسخ آن قرارداد هزينه ها و خسارت هايي به پيمانكـار وارد شـود ، پـس از رسـيدگي و     

 ''ز  ''بنـد  . ( تاييد كارفرما ، اين هزينه ها و خسارت ها به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي گـردد  

  )شرايط عمومي پيمان  48 ماده

  



 ٥٤

  لزوم فسخ قراردادهاي پيمانكار با پيمانكاران جزء  -5

پيمانكار بايد بي درنگ پـس از دريافـت    ''شرايط عمومي پيمان ،  48ماده  ''ج  ''بند  3براساس جزء     

منظـور از   ''ابالغ خاتمه پيمان ، تمام قراردادهاي خود با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد 

خاتمه دادن به قراردادهاي پيمانكار با پيمانكـاران جـزء ، همـان فسـخ آن قراردادهـا اسـت و منظـور از        

اشخاص ثالث اشخاصي غير از پيمانكاران جزء هستند كه پيمانكار براي اجراي موضوع پيمـان بـا آنـان    

  . قرارداد بسته است 

  
  ما تصرف تاسيسات و ساختمانهاي موقت توسط كارفر -6

. كارفرما تاسيسات و ساختمانهاي موقتي را كه در كارگاه احداث شده اسـت ، در اختيـار مـي گيـرد        

بهاي اين تاسيسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداخت هايي كه قبالً به پيمانكار شده است ، با توافق 

نهـا وجهـي بـه عنـوان     دو طرف تعيين مي شود و به حساب طلب پيمانكـار منظـور مـي گـردد و بابـت آ     

اگـر تاسيسـات و سـاختمانهاي پيشـگفته در خـارج از محـل هـاي        . برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود 

با توافق دو طرف تعيين ميشود ، براي كه تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را 

مـاده   ''هــ  ''بند ( . ر پرداخت مي كند مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكا

   )شرايط عمومي پيمان  48

  
   خارج كردن مازاد مصالح و تجهيزات از كارگاه توسط پيمانكار -7

در محـل هـاي    كـه  پيمانكار مكلف است كه مازاد مصـالح و تجهيـزات و ديگـر تـداركات خـود را         

ه از تاريخ ابالغ كارفرما ، از محل هاي يـاد  ما 3تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف مدت 

در غير اينصورت ، كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هر نحو كـه مقتضـي   . شده ، خارج كند 

  در ايـن صـورت ، پيمانكـار   . بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهي پيمانكار منظور دارد 

 ''و ''بند ( . دارايي هاي خود دعوايي مطرح نمايدو رد شده به اموال نمي تواند نسبت به ضرر و زيان وا 

   )شرايط عمومي پيمان  48ماده 

  
  آزاد شدن تضمينهاي پيمانكار  -8

از ›› حسـن انجـام كـار   ‹‹ و همچنين ›› انجام تعهدات پيمان ‹‹ همانگونه كه دانستيم كارفرما به منظور     

تضمين انجام تعهدات پيمان موقع امضاي پيمان به عمل مـي آيـد   .  پيمانكار تضمين هايي اخذ مي نمايد

بانـك   درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف 5و بدين منظور پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل 

اما تضمين حسـن انجـام كـار    ) شرايط عمومي پيمان  34ماده . ( مورد قبول كارفرما تسليم كارفرما كند 

درصد به عنوان تضمين حسـن انجـام    10ت كه از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار معادل به اين صورت اس

چون بـه   ) پيمان شرايط عمومي  35ماده ( كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود 



 ٥٥

موضوع پيمان به اتمام نرسيده و قسمتي از كارها ممكـن اسـت پايـان    ) خاتمه پيمان ( هنگام فسخ پيمان 

تضـمين هـاي پيمانكـار در ايـن مرحلـه از      افته و قسمتي نيز ناتمام باقي مانده باشد لذا نحوه آزاد شـدن  ي

پيمان با چگونگي آزاد شدن آنها در حالت عادي يعني در مرحله اتمام موضوع پيمان ، قدري متفـاوت  

هـاي  ك از تضمين براي ديدن آزاد شدن تضمين هاي پيمان به هنگام خاتمه پيمان در مورد هر ي. است 

  : به طور جداگانه به شرح زير رفتار مي شود  ]انجام تعهدات و حسن انجام كار [ياد شده 

  

  آزاد شدن تضمين انجام تعهدات پيمان  –الف 

حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كارهاي انجام شده اعم از قسـمت تحويـل موقـت شـده و تحويـل         

ماده  ''ز ''بند . ( احتساب مصالح پاي كار تنظيم مي گردد  قطعي شده آخرين صورت وضعيت موقت با

هر گاه بر اساس اين صورت وضعيت ، پيمانكار بدهكار نبوده يا جمع بـدهي   ) شرايط عمومي پيمان 48

  او از نصف كسور تضمين حسن انجام كـار كمتـر اسـت ، ضـمانتنامه انجـام تعهـدات بـي درنـگ آزاد         

هي پيمانكـار ، از نصـف كسـور تضـمين حسـن انجـام كـا بيشـتر بـود ،          ولي هر گاه ميزان بـد . د ومي ش

  . آزاد مي شود  52يا  40ضمانتنامه انجام تعهدات ، بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده 

  

  آزاد شدن تضمين حسن انجام كار  –ب 

ماه از تاريخ تحويل ، كارهاي پايان يافته كه تحويل موقت شده ، حداكثر تا يك پيمانپس از خاتمه     

كارهاي انجام شده ، صورت وضعيت قطعي آن كارها با احتساب مصالح پاي كار توسط پيمانكار تهيـه  

مهندس مشـاور صـورت وضـعيت دريافـت شـده را      . و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم مي شود 

گـاه بـا توجـه بـه     هـر  . رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرمـا ارسـال مـي نمايـد     

صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب هـاي پيمانكـار ، پيمانكـار بـدهكار نباشـد ، نصـف       

  . تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود 

اما در مورد كارهاي ناتمام در مرحله خاتمه پيمان ، پيمانكار براي آن نوع كارها بايد صـورت وضـعيت   

تحويل كارهاي ناتمام با احتساب مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه  يك ماه از تاريخ قطعي را حداكثر تا

پس از تصويب صورت وضعيت قطعـي از سـوي   . و به وسيله مهندس مشاور به تصويب كارفرما برساند 

كارفرما ، پيمانكار در انتظار مي ماند تا ظرف سه ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي ، كارفرما 

  . ن را تهيه كند صورت حساب نهايي پيما

گاه براساس صورت حساب نهايي ، پيمانكار بستانكار شود ، طلب او حداكثر در مدت يـك مـاه    هر    

در ايـن صـورت كليـه    . از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي يا اعـالم كارفرمـا پرداخـت مـي گـردد      

حسن انجام كار كه تـا   تضمين هاي پيمانكار از هر نوع كه باشد آزاد مي شود به استثناي نصف تضمين

بعد از اين مرحله پيمانكار بايد منتظـر سـپري شـدن دوره تضـمين     . تحويل قطعي بايد نزد كارفرما بماند 



 ٥٦

موافقتنامـه تعيـين شـده اسـت و بـه موجـب آن اساسـاً         5اي است كه در ماده  دورهدوره تضمين . باشد 

بدين منظور در پايان دوره . ب و نقص باشد موضوع پيمان كه به نحو احسن انجام يافته بايد عاري از عي

تضمين هيات قطعي تشكيل مي شود و پس از بازديد كارها ، هر گاه عيـب و نقصـي كـه ناشـي از كـار      

نمايد ،كارهاي ناتمام را تحويـل مـي گيـرد كـه نهايتـاً كارفرمـا تصـويب قطعـي         نپيمانكار باشد مشاهده 

  . يد كارهاي ناتمام را به پيمانكار ابالغ مي نما

  
  پرداخت مطالبات احتمالي پيمانكاران جزء  -9

داشـته باشـند ، مهنـدس    ) اصـلي  ( هر گاه پس از خاتمه پيمان ، پيمانكاران جزء مطالباتي از پيمانكار     

مشاور و كارفرما ، موضوع را رسيدگي مي نمايند و اگر پس از رسيدگي و تهيه صورت حساب نهايي، 

باشد ، كارفرما مي تواند طلب پيمانكار جزء را از محل پيمانكـار بـه شـرح زيـر     پيمانكار مطالباتي داشته 

  : بپردازد 

هر گاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جزء با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنها ، تـاخيري روي  

امالً انجام دهد، در صورتي كه پيمانكار جزء تعهدات خود را بر اساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكار ك

داده و كار او مورد قبول و تاييد مهندس مشاور باشد ، كارفرما مي تواند بنابر تقاضاي پيمانكار جزء ، با 

اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار جزء طلبكار شـود  . حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند 

پيمانكار جزء را براي كارهايي كه صورت  و پيمانكار از پرداخت آن خودداري كند، كارفرما حق دارد

در صـورتي كـه بـا    . وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، از محل مطالبـات پيمانكـار بپـردازد     

اخطار كارفرما پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشود ، كارفرما رسـيدگي مـي نمايـد و ايـن     

  . عمل قطعي و غير قابل اعتراض است 
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  حل اختالف پيمان : پنجم  فصل

اساساً محل حل اختالف افراد ، دادگستري است اما در صورت توافق مي توانند از طريـق داوري نيـز      

موضوع ارجاع اختالف بين كارفرما و پيمانكار در پيمان پيش بينـي شـده اسـت    . فصل خصومت نمايند 

ن اساسي و مقررات ديگر داراي محـدوديت  اما از آنجا كه ارجاع دعاوي دولتي به داوري از حيث قانو

قانوني است لذا بدواً و پيش از بحث در مورد موضوع داوري در پيمان بايد روشن كنيم كه محدوديت 

  . مربوط به داوري در پيمان چيست و چگونه مي باشد قانوني 

  

   داوري نسبت به اموال دولتي و عمومي: مبحث نخست 

به داوري قانوناً مجـاز اسـت امـا ايـن قاعـده يـا حكـم عـام قـانوني در          گرچه ارجاع هرگونه اختالف    

آيـين   496مـثالً وفـق مـاده    . ص بوده و در مواردي ديگر مقيد و محـدوديت دارد  خصمواردي داراي م

  : دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيستند  ‹‹دادرسي مدني 

   دعواي ورشكستگي -1

  ›› .، طالق و نسب دعاوي راجع به اصل نكاح ، فسخ آن  -2

  

  . بنابراين هر دعوايي قابل حل و فصل از طريق داوري نمي باشد 

از طريق روش داوري از طرف ديگر بعضي از دعاوي هر چند با ممنوعيت قانوني جهت فيصله اختالف 

قـانون   139اين محـدوديت قـانوني را در اصـل    . مواجه نيست ليكن مقيد و مشروط است به امور ديگر 

  . به وضوح مي توان در مورد اموال عمومي و دولتي مشاهده كرد  اساسي

قـانون   457مفاد اصل فوق به نحو مشابهي در خصوص ارجاع دعاوي اموال دولتي و عمومي در ماده     

  : آيين دادرسي مدني به صورت زير آمده است 

وزيران و اطالع مجلس  ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات‹‹

در مــواردي كــه طــرف دعــوي خــارجي يــا موضــوع دعــوي از . شـوراي اســالمي صــورت مــي گيــرد  

  موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي نيـز ضـروري      

  ››. است  



 ٥٨

در ني ، ارجاع دعـاوي  قانون آيين دادرسي مد16 457قانون اساسي و ماده  13915پس با توجه به اصل     

اموال عمومي و دولتي داراي محدوديت هايي به شرح زير است كه بدواً و قبل از حل اختالف از  مورد

 : طريق داوري بايد لحاظ شود 

  تصويب هيات وزيران  -1

 اطالع مجلس شوراي اسالمي  -2

 رفيت خارجي طتصويب مجلس در موارد مهم داخلي و  -3

  

  
   ولتياموال عمومي و د: گفتار اول 

اموال عمومي و دولتي از اين حيث كه متعلق به عموم ملت ايـران اسـت هـيچ گونـه تفـاوتي بـا هـم             

  . ندارند اما از جهت چگونگي استفاده از آنها داراي اختالف محسوسي مي باشند 

  
  اموال و مشتركات عمومي : قسمت اول 

  د اسـتفاده عمـوم  مـردم قـرار مـي گيـرد ماننـد        اموال ومشتركات عمومي ، اموالي است كه مستقيماً مور    

  ) قانون مدني  25ماده .... ( كاروانسراها ، مدارس و  پل ها ،

  : اموال عمومي داراي چهار مشخصه زير است 

مورد استفاده مستقيم يا مع الواسطه آحاد مردم براي حفـظ مصـالح عمـومي اختصـاص داده شـده      :  اوالً

  . است 

  . داري مالكيتي نسبت به آن اموال ندارند دولت يا شهر:  ثانياً

آن  زدولت يا شهرداري در مورد اموال عمومي مدير و متصدي است و به نمايندگي عموم جامعه ا:  ثالثاً

  . محافظت و بهره برداري مي كند 

  . طبق قانون و مدارك موجود ، ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نيست : رابعاً 

اي تشخيص اموال عمومي و دولتي از يكديگر منابع قـانوني ، بسـيار محـدود و    بايد اضافه كنيم كه بر   

اما در مورد ضابطه تشخيص اموال و مشتركات عمومي دولتي ، پاره اي از نويسـندگان ،  . مختصر است 
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صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطالع مجلـس  ‹‹  

  ›› موارد مهم را قانون تعيين مي كند . يد به تصويب مجلس نيز برسد برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي با

  : قانون آيين دادرسي مدني   457ماده .  16

در . ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطالع مجلس شوراي اسالمي صورت مي گيرد ‹‹  

وضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا م

 ››   . ضروري است  



 ٥٩

اموالي را در شمار مشتركات عمومي آورده اند كه طبيعت آنها اقتضاء دارد كه به مالكيت خصوصي در 

  . ورد استفاده مردم قرار گيرد مانند ساحل دريا نيايد و م

  
  اموال دولتي :  قسمت دوم

  اموال دولتي ، اموالي است كه در مالكيت خصوصـي اشـخاص حقـوقي مربـوط بـه حقـوق عمـومي            

مي باشد و همانند اشخاص حقوقي با رعايت پاره اي از تشريفات اداري با توجه به مقـررات مربـوط بـه    

  . ه مي كنند دز آنها استفامالكيت خصوصي ا

قانون اساسي كه در تبيين نظام اقتصادي ايران برآمـده ، هـر مـالي كـه مطـابق قـانون و        44بنابر اصل      

داليل قانوني اختصاصاً به نام دولت يا يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شركتهاي دولتي يا هر 

ــوان ديگــري باشــد ،  در    ــا عن ــي ب ــدرج در   ســازمان دولت ــف من ــق تعري ــي اســت طب ــوال دولت ــره ام   زم

امـوال دولـت امـوالي هسـتند كـه توسـط        ‹‹ ) 7/10/73اصالحي مـورخ  ( آيين نامه اموال دولتي  2ماده 

وزارتخانه ها ، موسسات و يا شركت هاي دولتي خريداري مي شود يـا بـه هـر طريـق قـانوني ديگـر بـه        

اين اموال دولتي گرچه متعلق به عمومي مـردم اسـت لكـن    بنابر›› . تملك دولت درآمده يا در مي آيند 

در تصرف اختصاصي دولت و نهادهاي عمومي است كه نسبت به آن اموال مالـك انـد ولـي در غايـت     

  . براي مصالح يا انتفاعات عمومي به كار مي رود 

  

  

  
   رعايت قيودات قانوني در ارجاع اختالف پيمان به داوري: گفتار دوم 

حدوديتهاي داوري راجع به اموال عمومي و دولتي تصويب هيات وزيران اسـت كـه اصـل    يكي از م    

زيـرا  . قانون آيين دادرسي مـدني معتـرض ايـن موضـوع گرديـده اسـت        457قانون اساسي و ماده  139

داوري اگـر چـه از   . واقع پذيرفتن حل مناقشه از سوي مراجع غير رسمي و غير قضايي است  داوري در

داراي مقام رسـمي حكـومتي   ) داور ( گذار مجاز شمرده شده است لكن مرجع حل اختالف ناحيه قانون

رسـيدگي داور تـابع تشـريفات    . نيست بلكه از سوي طرفين دعوي و با تراضي آنهـا انتخـاب مـي شـود     

در خصوص پيمان ، هـر چنـد موضـوع    . قانوني نيست ولي بايد راي او مخالف قوانين موجد حق نباشد 

شرايط عمومي پيمان نيز پذيرفته شده است و گرچه سند پيمان  53از طريق داوري در ماده حل اختالف 

قانون برنامه و بودجه و آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران رسـيده امـا ايـن     23به استناد ماده 

مضاء رسيده تصويب به معناي ارجاع حل مناقشه از طريق داوري در مورد هر يك از پيمان هايي كه به ا

سند پيمان به معناي جواز ارجـاع   تيپچرا كه هر پيمان طبيعت ويژه خود را دارد و تصويب . نمي باشد 

  عليهـذا چنانچـه در هـر يـك از     . نمـي دارد   مـدلل اختالف به داوري و شمول آن به كليـه پيمـان هـا را    

ات وزيران آن را تصويب كند و ثانياً به پيمان ها ، اختالفي بين كارفرما و پيمانكار بروز كند اوالً بايد هي



 ٦٠

همه اين قيودات بدين منظور . اطالع مجلس هم برسد و ثالثاً در موارد مهم نياز به تصويب مجلس دارد 

به اموال عمومي و دولتي به سـهولت مـورد تعـرض قـرار نگيـرد و نماينـدگان        است كه اختالف مربوط

  . ق داشته باشندمردم در جريان چنين امري بوده و نظارت دقي
 

  

  شرط داوري در پيمان : مبحث دوم 
اشخاص زماني مي توانند از حل اختالف دادگستري صرفنظر كنند كه قـبالً بـراي ارجـاع اختالفـات         

  اين توافق مي تواند قبل از بـروز اخـتالف يـا بعـد از آن و هـم      . خود به داوري با هم توافق داشته باشند 

و نيز طي قرارداد عادي يا رسمي و هم به طور جداگانه يا ضمن قرارداد اصلي مي تواند شفاهي و كتبي 

  . به عمل آيد ) قانون آيين دادرسي مدني  45517ماده ( 

در پيمان براي حل اختالف ناشي از آن بين كارفرمـا و پيمانكـار قـراردادي وجـود دارد كـه ضـمن            

  . دارند  53مان چنين توافقي با هم در ماده تراضي در اصل سند موافقتنامه ضمن شرايط عمومي پي

 10الزم به يادآوري است قرارداد داوري اگر به طور جداگانه بين طرفين منعقد شود بر اساس مـاده       

ي الزم است كه هيچ يك از آن دو نمي تواند به طور يك جانبه و بدون هاقانون مدني از جمله قرارداد

اما اگر قـرارداد داوري ضـمن قـرارداد اصـلي الزم و بصـورت      . ند موافقت طرف مقابل از آن عدول ك

شرط ضمن عقد تشكيل شود ، لزوم خود را از عقد اصلي كسب مـي كنـد و تازمـاني كـه عقـد اصـلي       

  . پابرجاست قرارداد داوري و يا بهتر است بگوييم شرط داوري نيز براي طرفين الزام آور است 

  در شـرايط عمـومي پيمـان   ) كـه عقـد اصـلي اسـت     (  هن موافقتنامدر پيمان چون شرط داوري ضم       

قيد گرديده است لذا علي الظاهر براي كارفرما و پيمانكـار حـل اخـتالف از طريـق داوري     )  53ماده (  

  . الزم است 
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در . گيرد  ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطالع مجلس شوراي اسالمي صورت مي‹‹  

مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز 

  ››   . ضروري است  



 ٦١

   چگونگي حل اختالف و تشكيل قرارداد داوري در پيمان: گفتار اول 

و حسـب   53الف از طريق داوري باشد ، حل اختالف طبق ماده چنانچه عزم طرفين پيمان بر حل اخت    

  : مورد با دو گزينه مي تواند انجام شود 

  حل اختالف به روش مسالمت آميز  -1

 حل اختالف به طريقه داوري  -2

  

  
  حل اختالف به روش مسالمت آميز : قسمت اول 

به  53مناقشه است كه ماده  انگيزه اصلي در حل اختالف به روش مسالمت آميز همانا سرعت در رفع    

اما در اين مرحله اختالف در اجراي موضوع پيمان يا تفسير مفاد آن و يـا هـر دو ،   . آن تصريح مي كند 

آن . جداگانه نيز پيش بيني شده است  روشهايو براي هر دو موضوع دو موضوع از هم تمايز پيدا كرده 

  : دو موضوع عبارتند از 

  طرف از متون بخشنامه ها ود برداشت هاي متفاوت –الف 

  ) كه خارج از شمول برداشت هاي متفاوت از بخشنامه ها است ( ساير اختالف نظرها  –ب 

 هر گاه در اجرا يا تفسير مفـاد پيمـان ،   ‹‹ : شرايط عمومي پيمان مي گويد  53ماده  ''الف  ''چنانچه بند      

نـد بـراي حـل سـريع آن ، قبـل از درخواسـت       بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد ، دو  طرف مـي توان 

بر حسب مورد ، به روش تضـمين   ''ج  ''ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به داوري طبق بند 

  . عمل نمايد  2و  1شده در بندهاي 

 23در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هايي كه به اسـتناد مـاده    -1

) سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي وقـت     ( بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه قانون برنامه و 

  .... ابالغ شده است 

 ›› .... ، است  1مورد اختالف نظرهايي كه خارج از شمول بند  -2

  

  
   حل اختالف به طريقه داوري: قسمت دوم 

رايط عمومي پيمان بدين ش 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 ، هـر يـك    ‹‹. شرح آمده است 

از طرف ها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يـا موضـوعات مـورد اخـتالف بـا داوري را بـه رئـيس        

س سازمان ياد شده با تقاضـاي مـورد   و چنانچه رئي. ارائه نمايد ) وقت ( سازمان مديريت و برنامه ريزي 

  . اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختالف شوراي عالي فني خواهد بود 

  



 ٦٢

عقدي كه بر طبق آن افرادي متعهد مي شوند كه اختالف و دعواي تحقق يافته و يا احتمالي خود را      

ايـن تعهـد يـا    نماينـد،  به رسيدگي و اظهار نظر شخص يا اشخاصي غير از مراجع رسمي قضائي واگذار 

شرايط عمومي پيمـان   53اين تعريف با آنچه بين كارفرما و پيمانكار در ماده . داوري گويند  قرارداد را

  . به صورت شرط ضمن عقد آمده مطابقت مي كند 

  : خدشه قرار گيرد  موردقرارداد داوري در پيمان از دو بعد مي تواند 

  بطالن داوري به تبع بطالن پيمان  -1

شرايط عمومي پيمان ديديم كه ماده مذكور مي تواند يكي از علل بطـالن پيمـان    48در تحليل ماده      

پيمان است ، پذيرفتـه شـود    مبطلشرايط عمومي پيمان  48هر گاه اين استدالل كه ماده . محسوب شود 

ي و داوري باشـد  در صورت بروز اختالف بين كارفرما و پيمانكار اعم از اينكه موضوع در حال رسيدگ

يا پس از صدور راي از سوي شوراي عالي فني ، ممكن است يكي از دو طرف كه راي داور را مطـابق  

شـرايط عمـومي    48منافع و مصالح خود نمي بيند اقدام به طرح دعوي در دادگاه به اسـتناد همـان مـاده    

ادگـاه ابتـدا نسـبت بـه اصـل      قانون آيين دادرسي مـدني د  18 461در اين صورت وفق ماده . پيمان بنمايد

هر گاه دادگاه پيمان را باطل اعالم كنـد، چـون بطـالن آن كليـه     . پيمان رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد 

را نيـز شـامل مـي گـردد ، لـذا       53اسناد و مدارك پيمان از جمله شرايط عمومي پيمان و به ويـژه مـاده   

لكن هر گاه بطـالن پيمـان بـه    . منتفي است موضوع داوري شوراي عالي فني نسبت به اختالفات آن دو 

شرايط عمومي پيمان مورد پذيرش دادگاه واقع نشود يكي از دو طرف مي تواند به ايراد  48استناد ماده 

 . شرايط عمومي پيمان بپردازد  53ماده  ''ج  ''حقوقي مربوط به قرارداد داوري به كيفيت مقرر در بند 

 

 

  ب ايرادات قانوني بطالن قرارداد داوري به سب -2

آن غير نافـذ   1شرايط عمومي پيمان و تبصره  53ماده  ''ج  ''اگر شرط ضمن عقد مورد بحث در بند     

بوده و از سوي پيمانكار تنفيذ نگردد و اختالفي حاصل شود كه كارفرما آنرا به داوري ارجاع دهـد  در  

 عقانون آيين دادرسي مدني راج 19 489ماده  7ند و نيز ب 461اين حالت پيمانكار مي تواند به استناد ماده 

                                                 

  : قانون آيين دادرسي مدني   461ماده   .  ١٨
 ››. تالفي باشد ، دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اخ‹‹ 

  : قانون آيين دادرسي مدني   489ماده   .  19
  : راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد ‹‹ 

  .  راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد -1
 . ر كرده است داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده، راي صاد -2

در اين صورت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است . داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد  -3
 .ابطال مي گردد 

 . راي داور پس از انقضاء مدت داوري صادر و تسليم شده باشد  -4

 . سناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد راي داور با آنچه در دفتر امالك يا بين اصحاب دعوي در دفتر ا -5

 .راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند  -6

 ›› . قرار رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد -7



 ٦٣

هر گاه دادگـاه نسـبت بـه    . به بي اعتباري قرارداد داوري از دادگاه تقاضاي رسيدگي و اظهارنظر نمايد 

شرايط عمومي پيمـان و تبصـره آن پـيش بينـي      53ماده  ''ج  ''قرارداد داوري كه نحوه انعقاد آن در بند 

. د ، تبعاً راي صادر شده از سوي شوراي عالي فني نيز باطـل خواهـد بـود    شده حكم به ابطال صادر نماي

عكس آن نيز امكان پذير است يعني پيمانكار اختالف موجود را به داوري ارجاع دهد و كارفرما راضي 

او مي تواند با همان استدالل از دادگاه ابطال راي داور را تقاضا نمايد راي صادر شـده از سـوي   . نباشد 

 . ي عالي فني باطل خواهد بود شورا

 

  
 

  مرجع حل اختالف در پيمان : گفتار دوم 

شرايط عمومي پيمان ، مرجع حل اختالف بين  53ماده  ''ج  ''همان طور كه ديديم مطابق تبصره بند      

اصالح اين شورا برابر ماده واحده اليحه قانوني راجع به . است  ''شوراي عالي فني  ''كارفرما و پيمانكار 

مركـب از سـه نفـر بـه     ) شوراي انقـالب   2/11/58مصوب ( كل كشور  56قانون بودجه سال  80تبصره 

  . پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت كشور و تصويب هيات وزيران تشكيل مي گردد 

  

 53ماده  ''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 كارفرمـا و پيمانكـار   

  . است 

  

بعضي از حقوقدانان داوري اشخاص حقوقي را به لحاظ فقدان اهليت قـانوني منتفـي مـي داننـد و بـه          

د كه اشخاص حقوقي را نمي توان به عنوان قانون آيين دادرسي مدني مدعي ان 20 466ماده  1استناد بند 

  . داور نتخاب كرد 

  

البته از اين ظهور مواد قانون آيين دادرسي مدني بايـد گذشـت و آنـرا بـراي اشـخاص حقـوقي نيـز روا        

  : داشت زيرا 

                                                                                                                                            

  

  : آيين دادرسي مدني  466ماده .  20

  : تخاب نمود اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور ان‹‹  

  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
  



 ٦٤

و منـع   ضقانون آئين دادرسي مدني در هيچ يك از مواد مربوطـه داوري اشـخاص حقـوقي را نقـ    :  اوالً

  .نكرده است 

  تصميمات شخص حقوقي بـه وسـيله مقامـات صـالحيتدار اتخـاذ       ‹‹قانون تجارت  583مطابق ماده : ثانياً

  حكم ايـن مـاده تنهـا شـامل شـركتها نمـي شـود ، بلكـه سـاير اشـخاص حقـوقي همچـون              ›› مي گردد 

  . سازمان ها و موسسات داوري و غيره را نيز در بر مي گيرد 

داوران و قضـات نيـز وجـوه    بـين  ي و دادرسي وجـوه افتـراق وجـود دارد    همان طور كه بين داور: ثالثاً 

  .افتراق فراواني است 

ايـن قـوانين   . در بعضي از قوانين ديگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقي تصـريح شـده اسـت    :  رابعاً

  : عبارتند از 

اتاق هـاي   '': ه كه مقرر داشت) 7/10/33مصوب ( اليحه قانوني تاسيس اتاق هاي بازرگاني  26ماده  -1

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

) 13/6/70مصوب ( تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران قانون بخش  53و نيز ماده  43ماده  9بند  -2

ط حل اختالف و داوري در محدوده امور مربـو  ‹‹يكي از مقاصد شركتها و اتحاديه هاي تعاوني را 

 . مي داند  ››به تعاوني ها به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاي تعاوني ها 

يكـي از وظـايف    15/12/69قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب  -3

ناميـده   ''اتاق ايران  ''و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران را كه در قانون مركز اتاق بازرگاني 

  ش در جهت حل و فصل مسـائل بازرگـاني اعضـا از طريـق تشـكيل مركـز داوري اتـاق       تال ‹‹شده 

 . دانسته است›› ايران  

بنابراين مالحظه مي شود كه داوري اشخاص حقوقي در قوانين ديگر نيز پذيرفته شـده اسـت معهـذا در    

 .داوري شوراي عالي فني بين كارفرما و پيمانكار ترديدي وجود ندارد 

  

  پايان
 


