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  اشاره 

حساببهکشورهاشکوفاییوتوسعهبنايزیرعمرانیهايطرح

خاصیاز اهمیتها کشوربنديبودجهواقتصادينظامدروآیندمی

اختصاصخودبهراکشوربودجهازبزرگیبخشوبودهداربرخور

هاي در کشور ما نیز هرساله مبالغ هنگفتی براي اجراي پروژه .دهندمی

اما به علت مشکالت . گرددهاي عمرانی هزینه میساخت در قالب طرح

اي بیشتر از زمان و ها با صرف زمان و هزینهمتعدد معموالً این پروژه

بخشی از این مشکالت ناشی از .رسندها به انجام مینهزینه مصوب آ

مدیریت از دیگر در کنار مباحث فنی، سوء. باشدنقص دانش فنی می

توان از بروز هاي عمرانی است که میمعضالت مهم در انجام پروژه

دعاوي مابین طرفین پیمان به عنوان یکی از و ایجاداختالف

هاي اخیر شاهد در سال. م بردمدیریت نااصلی این سوءهاي  شاخص

دولتی با هاي  روزافزون اختالفات طرفین پیمان در دستگاهافزایش

جز الینفک اکثر  ،هاي پیمانکاري هستیم به نحوي که اختالفاتشرکت

و متعاقب آن منجر به تشکیل قریب به اتفاق این قراردادها گردیده 

 ر حالی است کهاین د. است شدهمتعدد در مراجع قضایی هاي  پرونده

توان در بسیاري از موارد با اتخاذ تدابیري در زمان انعقاد قرارداد می



اي از این منازعات از بروز بخش عمدهها  و یا حین اجراي پروژه

  .جلوگیري نمود

در این میان سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهاي 

را اجرایی هاي  تگاهدسهاي  نظارتی که رسالت نظارت مستمر بر فعالیت

 ولئهنگام به مقامات مسبه و هشداردهندههاي  گزارش ارایهبا ، دارد

سزایی در پیشگیري از وقوع جرم، تخلف، سوء هتواند نقش بمی

و در کنار رهنمود  باشد داشتهجریانات احتمالی و مناقشات 

متعدد هاي  جرایی از بروز مشکالت و تشکیل پروندهاهاي  دستگاه

شناخت عوامل بروز تأملی برتحقیق حاضر . قضایی جلوگیري نماید

  .استعمرانیهاي  طرفین پیمان و توقف پروژه اختالف میان



)کارفرما و پیمانکار(طرفین پیمان  مروري بر دالیل بروز اختالف میان

  مرانی دولتیهاي عدر پروژه

امین جوادیان
1

  

  مقدمه - 1

مناسبات اقتصادي و معامالت اشخاص حقوقی و حقیقی در قالب 

پذیرد که به واسطه آن طرفین پیمان متعهد به می قراردادهایی صورت

از جمله معامالت اقتصادي . گردندمی انجام تعهدات مطابق مفاد پیمان

باشد که در می عمرانیي ها اجراي پروژهها  حائز اهمیت در میان دولت

آن دستگاه دولتی به عنوان کارفرما و در طرف دیگر یک طرف

  .پیمانکاري قرار دارندهاي  شرکت

هاي  ریزي پروژهاصلی و حائز اهمیت در برنامههاي  شاخص

منابع مالی و منابع انسانی که موفقیت ، زمان، کیفیت: عمرانی عبارتند از

شود و مدیریت می ها سنجیدهراساس آنو یا عدم موفقیت هر پروژه ب

هاي  از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده و روشها  این طرح

هاي  ترین بخشطلبد که در این میان یکی از مهممی علمی و دقیقی را

 الخصوص مسائل حقوقی آنمدیریتی، نحوه انعقاد قرارداد و علی

                                                
  تان لرستانکارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، بازرس گروه تولید و توسعه اداره کل بازرسی اس.1
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نگهداشتن  اساس اصول مدیریتی، کنترل و مطلوببر. باشدمی

مبتنی بر ایجاد زمینه مناسب در چهارچوب مذکور،هاي  شاخص

  .باشدمی قراردادي صحیح و مطلوب

اخیر شاهد افزایش روزافزون دعاوي در طرفین هاي  در سال

دولتی با هاي  پیمان هستیم که قراردادهاي منعقده در دستگاه

ي که پیمانکاري نیز از این امر مستثنی نبوده به نحوهاي  شرکت

  .اختالفات جز الینفک اکثر قریب به اتفاق قراردادها گردیده است

غیرمعقولریسکباتوأموغیرجامعمبهم،قراردادیکانعقاد

بهرو،ایناز.داشتخواهدهمراهبهرامشکالتیطرفین پیمان،براي

 ایفاءرامهمینقشقراردادمدیریتپروژه،مشکالتازپرهیزمنظور

قراردادمدیریتازمهمیامروزه بخشادعا،مدیریتيحوزه.کندمی

  .آیدمی حساببه

عمرانی در قالب قراردادهاي منطقی بین هاي  ریزي صحیح طرحپی

از بین رفتن مناقشات خواهد شد و هرگونه ضعف طرفین پیمان باعث

هاي  و ناسازگاري در فرآیند قراردادها باعث ایجاد مشکالت و آسیب

هاي عمرانی و متعاقب آن از بین رفتن راي طرحجدي در اج

طی شدن فرآیند انعقاد قرارداد به صورت . گرددمی ملیهاي  سرمایه
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سزایی در رسیدن کارفرما و پیمانکار به هدف خود و هثیر بأت ،صحیح

  .خواهد شدها  اثر مستقیم بر کاهش هزینه

به  اختالفات طرفین پیمان ضروري است تا منظور کاهشبهلذا 

شناخت عوامل بروز اختالفات پرداخته شود و مکانیسمی طراحی گردد 

  .که هرگونه اختالفی در حداقل زمان ممکن حل و فصل گردد

  

  عقد قراردادهاهاي  روشطبقه بندي- 2

  .آمده است  1-2در نمودار ها  ژه اجراي پروهاي  مهمترین انواع روش

  

  

  

  

عقد قراردادهاي  روش-1- 2نمودار 
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روش امانی-1- 2

شودنمیمنعقدخارجیپیمانکارباقراداديامانی،روش پیماندر

-ایندر.گیردمی عهدهبهراپروژهاجرايولیتئمسکارفرما،خودو

نمودهتأمینراآالتماشینوپروژهنیازموردمصالحوموادصورت

ها  انپیمنوعایندرواقع،در.گیردمی عهدهبرنیزرااجرامدیرتو

مناقصهروشایندر.هستندحقوقیاشخاصپیمانکار،وکارفرما

وشدهجوییهصرفهزینهووقتدربنابراین.شودنمیبرگزار

بهنیازکهکوچکهاي  پروژهدرمعموالً.کندمی ایفاکمینقشمشاور،

 .شودمی استفادهروشاینازاست،پروژهآنسریعاتمام

تروش کلید در دس -2- 2
1

  

 ،صورت گرفته است اساس مطالعاتی که قبالًروش بردر این 

 از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ، ترین هدف از اجراي طرحعمده

سایر مراحل طراحی پروژه شامل مطالعات توجیهی و .گرددمی

مطالعات اولیه و مطالعات مرحله ، شناسایی جهت انتخاب گزینه بهینه

اجراي پروژه و آماده نمودن ، اجرایی تفصیلیهاي ي نقشهدوم و تهیه

بر  کامالً، برداري و تحویل به کارفرما یا دستگاه اجراییآن براي بهره

طور مثال وقتی شرکت ملی به. ي پیمانکار پروژه خواهد بودعهده

                                                
1 - Turnkey method
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گیرد، می صنایع پتروشیمی ایران تصمیم بر احداث بندر با هدف معین

جیه فنی، اقتصادي براي انتخاب گزینه بهتر مراحل بعدي مطالعات از تو

که بندر در چه موقعیت جغرافیایی ساخته، ظرفیت آن چقدر یعنی این

هاي  تفصیلی اجرایی و احداث بندر و ساختمانهاي  باشد تا تهیه نقشه

  . ي پیمانکار پروژه خواهد بودجانبی آن بر عهده

مأروش طرح و ساخت تو -3- 2
1

  

وطراحیواحد،قراردادیکباکارفرما، )اجراوطراحی(روشدر

روشمانندروشاین.کندمی واگذاررادوهرپروژهعملیاتاجراي

 نیزطراحیمسئولپیمانکاراینکهجزاست،عمومیپیمانکارتعیین

ولیتئمسوشدهادغامهمدرپیمانکارومشاوردرواقعباشد،می

همپیمانکاربنابراین.شودمی گذاشتهپیمانکارعهدهبهنیزمشاور

معموالً.استساختولئمسهموآنطراحیوپروژهمشاورمسئول

روشایندر.استمعقولبسیارروشاینسازيسدهاي  پروژهدر

ازهمچنینوشدهکاستهها  هزینهبسیاريازورودمی باالکارسرعت

درکهرفرماکاومشاور، پیمانکاربیناحتمالیهاي  اصطکاكبسیاري

  .گرددمی جلوگیرياست،مشهوددیگرهاي  روش

  

                                                
1 - Design Build Method
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و ساخت  تأمینروش طراحی، تهیه،  -4- 2
1

  )سیپیاي( 

کارفرما طراحی پایه را در اختیار  در این قراردادها معموالً

 ولیت طراحی تفصیلی و اجرا با پیمانکارئدهد و مسمی پیمانکار قرار

هاي  سی در پروژهپیايهاي  قراردادتا به حال در ایران اغلب . باشدمی

هاي  یکی دیگر از خصوصیات بارز پیمان. وزارت نفت بوده است

ها  و اجرا امکان موازي انجام گرفتن فعالیت تأمینطراحی، تهیه و 

جمع شدن کارهاي طراحی و مهندسی  دلیلبه ها  در این پیمان. باشدمی

آید که می امکان فراهمو اجرا در قالب یک پیمان این  تأمینو تهیه و 

داخلی بتواند هاي  ریزي مناسب و ایجاد هماهنگیپیمانکار با برنامه

به صورت متوالی ها  در سایر پیمانکه بعضی از مراحل پروژه را 

که طبیعتاً باعث کاهش  ،یردگگیرد به صورت موازي پیش می انجام

تر شدن زمان انجام پروژه و بعضاً افزایش کیفیت پروژه و اقتصادي

  .گرددمی آن

  یا روش معروف مثلثی ) سه عاملی(روش پیمانکاري  -5- 2

انجام کار است در این روش هاي  ترین روشاین روش متداول

مربوط به اجراي عملیات، طی مبادله پیمان به هاي  انجام کلیه فعالیت

ولیت ئساً مسأشود و پیمانکار رمیپیمانکار واگذارواحدي به نام 

                                                
1 - Endineering Procurement Construction(E.P.C)
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کلیه امکانات  تأمینیمت مورد نظر خود براي اجراي کار و پیشنهاد ق

در واقع . مورد نیاز براي اجراي پروژه و تحویل آن را بر عهده دارد

ي منابع مالی پروژه است و دهکنن تأمینکارفرما به عنوان عامل اصلی 

بندي گیري اصلی درباره روند اجراي طرح با زماندر عین حال تصمیم

تهیه مطالعات اولیه و طراحی به مشاور . ا استمشخص با کارفرم

شود و عملیات اجرایی پروژه نیز به پیمانکار واجد صالحیت می واگذار

  . شودمی سپرده

برداريمالی و بهره تأمینروش طراحی، ساخت،  -6- 2
1

)او تیبی(

برداري از یک پروژه بخش در این روش امتیاز توسعه و بهره

-به یک شرکت تحت عنوان شرکت توسعهدولتی براي مدتی مشخص 

مالی براي پروژه را  تأمیناین شرکت . شودمی دهنده پروژه واگذار

 فراهم آورده و سپس اقدام به طراحی و اجراي تسهیالت مورد نظر

از تسهیالت مذکور ، براي مدت توافق شده در قرارداد و سپسنماید می

. گرداندمی ت باز پسبرداري نموده و در انتها آن را به دولبهره

تی در واقع یک روش مستقل قراردادهاي اجرایی نیست اوبنابراین بی

.مالی پروژه است تأمینبلکه، روشی براي 

                                                
1 - Build And Operate Transfer (B.O.T)
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روش بیع متقابل -7- 2
1

  

نفت و گاز در ایران هاي  براي اجراي طرح1این قرارداد که عمدتاً 

. ت استگیرد در ردیف قراردادهاي خرید خدممی مورد استفاده قرار

گذاري همچون نفت و شرکت سرمایه گذار خارجی، کلیه وجوه سرمایه

گیرد و پس از می اندازي و انتقال تکنولوژي را بر عهدهتجهیزات، راه

بازگشت سرمایه و همچنین . کندمیاندازي به کشور میزبان واگذارراه

گذار از طریق دریافت محصوالت ي شرکت سرمایهسود سرمایه

  .گیردمی نفت صورتهاي  یعانات گازي، نفت و فرآوردهتولیدي م

  )فاینانس( مالی  تأمینروش  -8- 2

سسه ؤفاینانس بدین مفهوم است که یک بانک یا مقراردادهاي 

وامی را به منظور عملیات معینی به کشور صاحب  ،تجاري خارجی

کرد آن ندارد و تعهدي هم پردازد و درواقع کنترلی بر هزینهمی پروژه

راي به ثمر نشستن طرح نخواهد داشت، بلکه در سررسید وام، اصل و ب

  .نمایدمی کننده قرارداد دریافتفرع آن را از دولت یا بانک تضمین

  

                                                
1 - Buy Back
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  انتخاب پیمانکارانهاي  انواع روش - 3

. گیردمی انتخاب پیمانکاران از طریق برگزاري مناقصه صورت

أمین کیفیت مورد نظر ت براي است رقابتی  درواقع مناقصه فرایندي

 گري مناقصه به معامله موضوع تعهدات در آن ، که)اسناد مناقصه طبق(

  .شود باشد، واگذار می را پیشنهاد کرده متناسب قیمت  که

  معامالت بندي طبقه -1- 3

که هر ساله از ) معامله قیمت(معامالت از نظر نصاب معامالت

-س جمهور اعالم میرییراهبردي نظارت وریزي برنامه طرف معاونت

  :شوند می تقسیم دسته سه گردد، به

براساس نصاب معامالت در  که معامالتی:کوچک ـ معامالت1

  .باشد ریال میلیون و بیستکمتر از صد 1393سال

و  کم به ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه کوچک در معامالت

 تحقیق آن بهاي درباره) یا حقوق کاال، خدمت(معاملهموضوع کیف 

 تشخیص و به فاکتور مشخص و اخذ و صالح صرفه نماید و با رعایت

 ممکن بهاي کمترین به کیفیت را با تأمین خود، معامله ولیتو مسئ

  .دهد انجام
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 از سقف بیش مورد معامله مبلغ که معامالتی: متوسط ـ معامالت2

 کوچک معامالت ارزش برابر سقف و از ده بوده کوچک معامالت مبلغ

  .تجاوز نکند

 کم به ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه متوسط در معامالت

 تحقیق آن بهاي درباره) یا حقوق کاال، خدمت(معامله موضوع و کیف 

،  کتبی استعالم فقره سه و اخذ حداقل صالحو صرفه نماید و با رعایت

مورد تأیید  آمده دست به بهاي مورد نظر، چنانچه کیفیت با تأمین

را با  باشد، معامله همتراز وي ولئمس یا مقام واحد تدارکاتی ولئمس

 استعالم فقره اخذ سه دهد و چنانچه عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام

همتراز  مسؤول یا مقام تدارکاتی ولئنباشد با تأیید مس ممکن کتبی

  .شودمی تعداد موجود کفایت ، به وي

از  ها بیشآن برآورد اولیه مبلغ که معامالتی: بزرگ ـ معامالت3

و به یکی از سه  باشد کوچک معامالت مبلغ ارزش برابر سقف ده

  :شود می دعوت گران مناقصهازروش زیر

در  انتشار فراخوان ازطریق عمومی مناقصه برگزاري) الف

 تشخیص باید به عمومی مناقصه فراخوان. نتشارإلکثیرا هاي روزنامه

هاي از روزنامه در یکی حداقل نوبت  از دو تا سهگزار مناقصه

.منتشر گردد نتشارإلکثیرا
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 به در آن هک است اي مناقصه: محدود مناقصه برگزاري) ب

 گزار، محدودیت مناقصه دستگاه مقام باالترین ولیتئو مس تشخیص

از  مناقصه فراخوان. تأیید شود با ذکر ادله عمومی مناقصه برگزاري

 اطالع دار بهصالحیت گران مناقصه براي دعوتنامه ارسال طریق

  .رسد می گران مناقصه

 مناقصه انجام که در مواردي:ترك تشریفات از مناقصه) ج

 هیأت یک تشخیص گزار به  مناقصه دستگاه توجیهی گزارش براساس

 دستگاه مقام او، باالترین استاندار یا نماینده، متشکل از مرکب نفره سه

مربوط امور مالی  ولئیا مس ابحسيمورد ذ و حسب در محل اجرائی

 داد و در این انجام دیگري طریق را به عاملهم توان میسر نباشد، می

 ،دستگاه و صالح صرفه با رعایت مناقصه  تشریفات ترك هیأت صورت

در هر مربوط سایر مقررات  را با رعایت معامالت گونهاین انجام ترتیب

  .خواهد نمود و اعالم تعیین کاال یا خدمت نوع یک مورد براي

  مناقصات انواع بنديطبقه-2- 3

  :شوند می بندي طبقهزیر انواع به بررسی نظر مراحلاز مناقصات

 به نیازي در آن که است اي مناقصه: اي مرحله یک مناقصه-1

 هايپاکت مناقصه در این. پیشنهادها نباشد بازرگانی فنی  ارزیابی
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 برنده جلسه و در همان گشودهجلسه در یک گران پیشنهاد مناقصه

  .شود می تعیین مناقصه

 تشخیص به که است اي مناقصه: اي دو مرحله مناقصه-2

 در این. باشد پیشنهادها الزم بازرگانی فنی گزار، بررسی مناقصه

 فنی ارزیابی نتایجشود و می تشکیل بازرگانی فنی ، کمیته مناقصه

کند و این  می گزارش مناقصه کمیسیون نهادها را بهپیش بازرگانی

  .کندمی را تعیین مناقصه سیون برندهیکم

  دعاوي -4

  :توان به شرح زیر تعریف کردمی ادعا یا خواسته را

جانبه پیمانکار یا کارفرما براي دریافت ه حرکت یا درخواست یکب

نیـز داشـته باشـد    مبنـاي زمـانی    دتوانـ مـی  غرامت، تاوان یا پاداش کـه 

کننـده از شـرایط و وضـع    عامل درخواسـت  ،براساس ارزیابی شخصی

. شـود می موجود با توجه به برداشت خود از اسناد قرارداد، ادعا اطالق

ترین عوامل بروز اختالفات در این پژوهش سعی گردیده است تا از مهم

 هـا و نحـوه  گیـري آن و دعاوي در قراردادهاي عمرانی و مراحـل شـکل  

  .پیشگیري از ایجاد مناقشات صحبت به میان بیاید



  19هاي عمرانیطرفین پیمان در پروژهوز اختالف میان دالیل بر        

  و قرارداد اشتباهات در اسناد مناقصه-1- 4

و همچنـین پیشـنهاد   پیمان وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد 

-تواند به شکلمی اشتباه و خطا. عادي است مناقصه یک موضوع نسبتاً

ماننـد خطـاي   شامل مواردي ، اشتباهات معمول. هاي مختلف روي دهد

هـا، فرضـیات   محاسباتی یا نوشـتاري، محـذوف شـدن بعضـی ردیـف     

 اشتباه، درك متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یـا تفسـیر دوگانـه   

سـایر انـواع خطاهـا مربـوط بـه      . است نامهدر اسناد مناقصه یا موافقت

ایـن اشـتباهات   .پیشنهاد مناقصه است ارایهدیدگاه پیمانکار در تنظیم و 

انجـام پـروژه، مـدت    هـاي   ي هزینـه مل برآورد همراه با خطا دربارهشا

 مربوط به پروژهنیروي انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات  انجام آن،

  . شودمی

  تغییرات-4-2

 از جمله علل بروز مناقشه بین طرفین پیمـان تغییـرات در قـرارداد   

  :یده استتغییرات اشاره گردترین اینبه مهم زیرباشد که در می

  تغییر شرایط کارگاهی-4-2-1

 ادعا درباره تغییر در شرایط کارگـاهی بعـد از عقـد قـرارداد یکـی     

اثر اشتباه است و این تغییرات ممکن است در پیمانکار از ادعاهاي دیگر

تغییـر شـرایط در   که این به وجود آید ژئوتکنیک هاي  آزمایشدر انجام 
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در بعضـی مـوارد    .گـردد مـی  جـرا ا يکارگاه، موجب افزایش در هزینـه 

 سازي کارگاه بـراي اجـراي عملیـات   هایی که پیمانکار بابت آمادههزینه

بنـابراین الزم اسـت در هنگـام     .پردازد، سنگین و قابل مالحظه استمی

پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به ایـن موضـوع    ارایهبرگزاري مناقصه و 

  .توجه ویژه شود

  غییر در حجم کارت-4-2-2

و ها  فعالیتبودنو تخصصیفردهمتایی، منحصربهپیچیدگی، بی

 عمرانـی هـاي   پـروژه ازخصوصـیات در پـروژه افـراد مختلـف  دخالـت 

بروزجملگی،اهدافآرمانیتحققعدمنیزوخصوصیاتاین. باشدمی

،  هـا  ناپـذیر اجـراي پـروژه   از مـوارد اجتنـاب  .دهندمی نتیجهراتغییرات

شخصات فنی و دستور تغییر در اجـراي کارهـا بـه    اعمال تغییرات در م

ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیـات اجرایـی   . دالیل مختلف است

دلیل عدم امکان اجراي یک کار خاص، نبود شـفافیت در تصـمیمات و   به

ي هسـتند کـه   هـر یـک از مـوارد    ،اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کار

کاهش مقادیر  از حجم کار و احتماالً درنهایت منجر به افزایش مقادیري

طـرح ادعـا از طـرف    موجـب  دیگري از کار خواهد گردیـد کـه ایـن امـر    

این موارد ادعا غیر از اختیار کارهاي اضافی است که .شودمی پیمانکار

  .شود به پیمانکار ابالغ می از شرایط عمومی پیمان 29ماده در قالب 
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  دانجام عملیات خارج از قراردا -4-2-3

را اضـافه هرتغییـري، کـار  کـه داشـت توجـه موضوعاینبهباید

کارو اضافهاضافیکاربینکهاستایناما هوشیارانهگرددمی سبب

قـرارداد ازخـارج وکامالً مسـتقل کاري،اضافیکار. داردوجودفرق

و هـا   نقشهدرملحوظمواردتحققبرايکهنیستکاريو اساساًاست

اسـت  کار، کاريباشد اما اضافهآنانجامبهیازياصلی، نمشخصات

لیکن در  ،و مشخصات فنی منضم به پیمان لحاظ گردیدهها  که در نقشه

با عنایت بـه   .یش یافته استاحجم آن با توجه به شرایط افز ،زمان اجرا

گـردد و در برخـی   می اثناي عملیات اجرایی مطرحکه کار اضافی دراین

ابل اجتناب است لذا توافق در مورد هزینـه انجـام   موارد انجام آن غیر ق

سـاز بـروز   محل اشکال طرفین پیمان و زمینه ،عملیات خارج از قرارداد

  .باشدمی مناقشه

  مصالح و سایر منابع، ناگهانی قیمت موادتغییرات-4-2-4

اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح، به علـل مـرتبط بـا    هاي  در سال

ی جهـانی و یـا بـه علـت شـرایط اقتصـادي       شرایط اقتصـادي و سیاسـ  

کـه در  نظـر بـه ایـن   . داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیـدا کـرده اسـت   

پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تـا عقـد قـرارداد و     ارایهبعضی موارد بین 

آید و اگر در این فاصله قیمت می اجراي پروژه فاصله طوالنی به وجود
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روژه، تغییرات شدید کند یـا تغییـر   مواد، مصالح و کاالهاي مورد نیاز پ

بینـی نباشـد، ایـن مـوارد     وارداتی که قابـل پـیش  هاي  تعرفه گمرکی کاال

  .گرددمیموجب طرح ادعاي ضرر و زیان از جانب پیمانکاران

  شرایط فیزیکی نامناسب-4-2-5

آیـد  می در طول اجراي پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود

در این حالت اگر زمان وقفه یا . کند ر وقفه میکه پیشرفت پروژه را دچا

توقف براي کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر براي پیمانکـار هزینـه   

علـت توقـف کـار ممکـن اسـت      . کنـد می بینی نشده ایجاداضافی و پیش

بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار مانند قطع بـرق و یـا    شرایط پیش

سوخت به مدت طوالنی و یا تـداوم شـرایط خـاص و نامناسـب جـوي     

  .بینی نباشد بندي پروژه قابل پیشباشد که در برنامه زمان

  خیراتأت-4-3

کلیهدر. خیرهاستأتازناشیها  اختالفازقسمتیعامل

،معینمدتدرکارانجامبهاستمنوطتعهدایفايکهقراردادهایی

 وجودبهمقابلطرفرا برايکار قطعاً خساراتیانجامدرخیرأت

نوعایندرزیادياهمیت، تعهدایفايزمانمنظراز این.آوردمی

قراردادهایی ازجملهعمرانیهاي  پرروژههاي  پیمان .داردقراردادها

فراوانیاهمیتازمعینمدتدرآنموضوعاجرايستند کهه



  23هاي عمرانیطرفین پیمان در پروژهوز اختالف میان دالیل بر        

خیرات در این ألذا ضرروي است تا علل بروز ت. برخورداراست

ترین انواع تأخیرات و علل مشخص گردد که در زیر به مهمقراردادها

  .گردیده استآن اشاره

  موقع از سوي کارفرماعدم تأمین مالی به -4-3-1

و یکـی از مـوارد مهـم    مـالی  صیص منابع خیرات کارفرما در تخأت

آوري مـدارك  ادعاهاي پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع معمول در

کننـد کـه   می سازي، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح و مستند

عـدم تـأمین   .شـود مـی  موارد منجر به دریافت خسارات مالی برخیدر 

مشخصصه گزاردن پیمان واعتبارات از سوي کارفرما قبل از به مناق

و فقـط  بـه صـورت معـین   هـا   پـروژه بـه سـالیانه تخصـیص نبـودن 

مواردي این درصـد حتـی   اولیه که دربینی شدهاز رقم پیشتخصیصی

ایـن درحـالی   . گـردد می رسد، موجب بروز ادعاهامی درصد50به زیر

کـه  مبناي رقم اولیـه  را بربندي آناست که هم کارفرما قرارداد و زمان

بوده به پروژه داده شود منعقد و تنظیم کرده است و هم پیمانکـار  قرار

قیمت پیشنهادي و تجهیز و تمام امکانـات خـود را برهمـان مبنـا بـراي      

پر واضح است که دراین شرایط چیزي .اجراي پروژه بسیج کرده است

موقـع  برنـامگی وآمـاده نشـدن بـه    جز ضرر و زیان و از همه مهمتر بی

 جریان غیرثابـت تغذیـه مـالی پـروژه منجـر     . صل نخواهد شدپروژه حا
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گردد چندین مـاه پـروژه بـدون بودجـه، رهـا شـود و ناگهـان تمـام         می

) خصوص چند ماه مانده به پایان سـال مـالی  به(تخصیص عقب افتاده، 

شود و در این مواقع، فشار زیادي را به سازنده بـراي تسـریع   می ابالغ

نـد و درنتیجـه سـازنده اجبـاراً متوسـل بـه       کمی دراجراي پروژه اعمال

ــهاتخــاذ روش ــا  هــاي غیرحرف ــاهی ب ــراي اداره کارگ ــی ب ــر فن اي و غی

  .شودمی متغیر در طول سالهاي  سرعت

  هاوضعیتعدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صورت -4-3-2

شرایط عمومی پیمان، در آخر هر مـاه پیمانکـار    37براساس ماده 

وضـعیت کارهـاي انجـام شـده و تسـلیم آن بـه       نسبت به تهیه صورت 

بایست اقدام نمایـد و کارفرمـا پـس از بررسـی آن و کسـر      می کارفرما

 کســورات قــانونی مبــادرت بــه پرداخــت هزینــه کارهــاي انجــام شــده 

گردد که به علل تعلل کارفرما و یا می در برخی موارد مشاهده. نمایدمی

بـا تـأخیر مواجـه    ها عدم تخصیص اعتبارات، پرداخت صورت وضعیت

شـده کــه بــر ایــن اســاس، پیمانکـار عــالوه بــر مطالبــه مطالبــات خــود   

را داشته ها  درخواست پرداخت خسارت دیرکرد تأدیه صورت وضعیت

که در برخی موارد کارفرما از پرداخت خسارت امتنـاع ورزیـده و ایـن    

  .گرددها می امر موجب بروز اختالف بین آن
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  وقع مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرماعدم تحویل به م -4-3-3

 تأمینعمرانی، طبق اسناد و مدارك پیمان، هاي  در برخی از پروژه

آالت بـر عهـده   و بعضـاً تجهیـزات و ماشـین    حبخشی از مواد و مصـال 

کـه تهیـه و   توانـد بـه دلیـل ایـن    می شود که این امرمی کارفرما گذاشته

 در انحصــار دولــت توزیــع ایــن مصــالح و تجهیــزات در داخــل کشــور

که تهیه آن در داخل کشور نباشد و یـا هـر علـل دیگـر     باشد و یا اینمی

و یـا تعلیـل از سـوي    ها  ذالک به دلیل محدودیتمع. صورت گرفته باشد

 کارفرما، تأخیراتی در تحویـل مصـالح و یـا تجهیـزات بـه پیمانکـار رخ      

  .ندزمی دهد که این امر موجبات پیدایش اختالفات را دامنمی

  بندي عدم تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمان -4-3-4

پیمانکار مکلف است تا عملیات اجرایی پروژه را در مـدت پیمـان و   

. شده بـه انجـام برسـاند    ارایهبندي تفصیلی در چهارچوب برنامه زمان

خیر در أخیر در تجهیز کارگاه براي شروع عملیات موضوع پیمـان، تـ  أت

بینـی شـده در برنامـه تفصـیلی، تعطیـل      از کارهـاي پـیش   اتمام هر یک

نمودن کار و بدون سرپرست گذاشتن کارگاه از سوي پیمانکار و نهایتاً 

بندي منجر بـه بـروز   عدم تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمان

مناقشه بین طرفین پیمان گردیده که در این حالـت کارفرمـا بـه اسـتناد     

مومی پیمـان مبـادرت بـه فسـخ پیمـان و خلـع یـد        از شرایط ع 46ماده 
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پیمانکـار  هاي  نامه و سپردهپیمانکار و مطابق آن اقدام به ضبط ضمانت

  .نموده است

  موقع کارگاه به پیمانکار توسط کارفرماعدم تحویل به -4-3-5

عـوض و بـدون معارضـه    کارفرما متعهد است کـه کارگـاه را بـی   

ه محل تحویل داده شده بـه پیمانکـار   کدر صورتی. تحویل پیمانکار دهد

معارض پیدا کند و کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویـل دهـد کـه    

پیمانکار بتواند پروژه را طبق برنامه زمانی انجام دهد این امر منجر بـه  

 گـردد و ایـن موضـوع باعـث    مـی  توقف اجراي تمام یا قسـمتی از کـار  

نکـار و ادعـاي خسـارت تـأخیر در     گردد تا کارفرما با اعتـراض پیما می

ایـن  . موقع کارگاه و همچنین ایجاد ضرر و زیان مواجه گـردد تحویل به

انتقال خطـوط انتقـال آب، گـاز و شـبکه     هاي  ژه در پروژه ویموضوع به

توزیع برق که کارگاه در خارج از محدوده شهر بوده و در اکثـر قریـب   

اضـی کشـاورزان عبـور    بایست ایـن خطـوط از ار  ها می تفاق پروژهإلبا

  .معمول پیمانکاران استنماید، ازجمله علل ادعاهاي

  درخواست افزایش مدت پیمان -4-3-6

پیمانکار در طول مدت عملیات پـروژه بنـا   ها  در بسیاري از پروژه

به دالیلی از جمله وقوع حوادث قهري، مقارنت زمان اجـراي پـروژه بـا    

... موقـع اعتبـارات و   ص بهفصل سرما، افزایش مقادیر کار، عدم تخصی



  27هاي عمرانیطرفین پیمان در پروژهوز اختالف میان دالیل بر        

تقاضاي تمدید مدت پیمان را نماید هر چند که کارفرما در اغلـب مـوارد   

نمایـد لـیکن ادعاهـاي طـرفین در علـل      مـی  با تقاضاي پیمانکار موافقـت 

خیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار و اخذ جریمـه  أتأخیر کار و محاسبه ت

ات بحـث برانگیـز   خیرات غیرمجـاز از وي، همـواره از موضـوع   أبابت ت

  .باشدمی عمرانیهاي  پروژه

  فهرست بهاهاي  آیتم -4-4

فهرست بها که مـالك پرداخـت کـارکرد    هاي  آیتمعدم شفافیت در

وجود ابهام در معنـا  . باشد از جمله علل مهم اختالفات استمی پیمانکار

و تفسیرهاي شخصی و یک طرفه توسط هر کدام ها  و مفهوم دقیق آیتم

منجـر گردیـده تـا در معـدود قـراردادي      هـا   یمان از این آیتماز طرفین پ

و مناقشه مشاهده نگردد به طوریکه ادعاها در ایـن زمینـه بـه    مشاجره

  .امري کامالً طبیعی تبدیل گشته است

  هانقص در نقشه -4-5

مشخصـات و جزئیـات اجـراي     نقشـه و هاي  در بسیاري از پروژه

-هنداشـته و یـا پـروژه بـ    صورت کامل و مطالعـه شـده وجـود    هطرح ب

 گردیـده شروع ) صورت همزمانهمطالعه و اجرا ب(صورت طرح و اجرا

بـا تعریـف   هـا   نبـود نقشـه  . یابـد مـی  و مقادیر کار در حین اجـرا تغییـر  

استاندارد، تغییرات زیاد نقشه و مشخصات طرح، وجود اشکاالت فنی و 
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رف و صـ  مضـاعف هـاي   غیرقابل اجرا در پروژه موجب تحمیـل هزینـه  

  .گردیده استتر در اجراي پروژه زمان طوالنی

  برآورد اولیه -4-6

عمرانـی تهیـه   هاي  یکی دیگر از مراحل مهم و حائز اهمیت در طرح

عـدم محاسـبه صـحیح    . باشدمیساخت پروژههاي  برآورد اولیه هزینه

بینـی اعتبـارات الزم جهـت    برآورد اولیه پروژه، باعث گردیـده تـا پـیش   

خیر در سـاخت و  أواجـه شـده و درنهایـت منجـر بـه تـ      پروژه با خطا م

از منظر دیگر وجود خطـا و نقـص در   . برداري پروژه گردیده استبهره

ســاز زمینـه  ،ویــژه در قراردادهـاي بــا قیمـت مقطــوع  بـرآورد اولیــه بـه  

استنکاف پیمانکار از تعهدات خود مطابق قراداد منعقده و اجراي پـروژه  

  .اي طرفین گردیده استبا کیفیت نامطلوب و بروز ادع

  دلیل سختی کارهتقاضاي افزایش مبلغ قرارداد ب -4-7

از شرایط عمـومی پیمـان، پیمانکـار     16هر چند که به استناد ماده 

یت نموده و از وضـعیت آب و  ؤکند که محل اجراي پروژه را رمی ییدأت

مختلف سال، با توجه به هاي  هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل

پیشنهاد قیمـت   ارایهساله اطالع یافته و بر این اساس نسبت به  20مار آ

گـردد در برخـی مـوارد در اثنـاي کـار،      مـی  لیکن مشـاهده  ،اقدام نموده

دلیل سختی کار را داشـته کـه   هپیمانکار تقاضاي افزایش مبلغ قرارداد ب
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این تقاضاي وي با مخالفت کارفرما مواجـه شـده و بعضـاً پیمانکـار از     

  .مه کار امتناع نموده استادا

  یید شده صورت وضعیت با کارکرد انجام شدهأمقادیر ت -4-8

عمرانی هاي  از جمله اختالفات عدیده کارفرما و پیمانکار در پروژه

از علـل مهـم   . باشـد مـی  گیـري کارهـا  بحث در محاسبه احجام و اندازه

م ادعاها درخصوص میزان احجام، عدم تهیه صورتجلسه عملیـات انجـا  

ویـژه  ایـن امـر بـه   . باشدمی گرفته با حضور نماینده کارفرما و پیمانکار

شـود و امکـان بازرسـی    مـی  در عملیاتی که پس از انجام کـار پوشـیده  

از اهمیت ... بعداً میسر نیست مانند پی کنی، نصب آرماتور وها  کامل آن

  .باالتري برخوردار است

  تعلیق پروژه دلیلپرداخت خسارت به  -4-9

ی از حقوقی که در پیمان بـراي کارفرمـا شـناخته شـده، تعلیـق      یک

تواند در مدت پیمان، اجراي کـار  می به این معنا که کارفرما. پیمان است

شـرایط   49الـف مـاده   بند. (را براي یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند

را بـه روشـنی   ) تعلیق(دلیل و علل این حق شناخته شده ) عمومی پیمان

ه است ولی از نظـر کارفرمـا ممکـن اسـت در مـواردي مـدت       بیان نکرد

امه تعلیق به مدت بـیش از  براي تعلیق کافی نباشد و اد) سه ماه(مذکور 

 43شده ضروري باشد در این صورت مطابق مفاد بند و ماده  مدت یاد
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تواند یک بـار دیگـر یعنـی بـراي بـار      می شرایط عمومی پیمان، کارفرما

دت سه ماه اجراي موضـوع پیمـان را بـه حـال     دوم آن هم حداکثر به م

باالسري پیمانکـار را  هاي  بایست هزینهمی حال کارفرما. تعلیق درآورد

در دوران تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارك پیمـان بـه وي   

یاد شده در اسناد و موکول هاي  بپردازد و در صورت عدم تعیین هزینه

توافق طرفین، کارفرما در هنگـام تعلیـق    آن به زمان تعلیق و به صورت

بایسـت بـا پیمانکـار بـه توافـق رسـیده و       می پروژه در مورد میزان آن

این در حالی است کـه  . مورد اشاره نمایدهاي  مبادرت به پرداخت هزینه

گردد در برخی موارد در زمان ابالغ تعلیق کار، کارفرمـا از  می مشاهده

آالت در کارگاه امتنـاع  توقف ماشینپرداخت خسارت ناشی از تعلیق و 

  .سبب گشته استورزیده و این امر موجبات بروز مناقشه را

  کاري ناشی از ضعف در اجرادوباره -4-10

ضـعف در اجـراي عملیـات موضـوع پیمـان موضـوعی اسـت کــه        

تـوان گفـت در   مـی  به طوري کـه . باشدمی همواره مورد ادعاي کارفرما

عـدم کیفیـت مطلـوب    . ضـوع مطـرح اسـت   ایـن مو هـا   بسیاري از پروژه

ــابق     ــروژه مط ــرفتن اجــراي پ ــده گ ــار و نادی ــاخت از ســوي پیمانک س

چنـین ضـوابط   گردیـده از سـوي کارفرمـا و هـم     ارایـه مشخصات فنی 

ریزي و نظـارت  برنامهابالغی از سوي معاونت هاي  مصرحه در نشریه
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بـل  و در حـد قا  101و  55هـاي   از جمله نشریه ،س جمهوریراهبردي ری

عمل آمده، منجر گردیده تـا کارفرمـا دسـتور    هقبول نبودن آزمایشات ب

تخریب عملیات انجام گرفته و یا اصالح آن را به پیمانکار ابالغ نماید که 

دلیل ایجاد بار مـالی و زمـانی، موجـب    هاین موضوع با امتناع پیمانکار ب

  .ایجاد اختالف بین طرفین گردیده است

سیساتأمستحدثات و تایجاد خسارت به  -4-11

مسئولیت کامـل حسـن اجـراي     مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان،

  .را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده داردموضوع پیمانهاي  کار

پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوي اجـرا کنـد کـه بـه     

سیسات زیر بنایی موجود در کارگـاه، ماننـد خطـوط آب، بـرق، گـاز،      أت

آسـیبی وارد   و نیز مستحدثات خـارج از کارگـاه   نهارات و مانند ایمخاب

سیسات یاد شـده  أت مستحدثات و هرگاه در اثر عمل پیمانکار، به. نشود

صدماتی وارد شود، پیمانکار متعهد است که هزینـه تـرمیم و برقـراري    

در  نیـز کـه   سیسـات زیرزمینـی  أت خصـوص در. ها را بپردازدمجدد آن

مان مشخص نشده باشد، پیمانکار بایـد بـا توجـه بـه     اسناد و مدارك پی

هـا را از مهنـدس مشـاور    برنامه زمانی اجراي کار، تعیین وضـعیت آن 

استعالم کند و بعد از اعالم نظر مهندس مشاور، براي عملیـات حفـاري   

بدین ترتیب، مسئولیت پیمانکار در مورد بروز هرنوع حادثه . اقدام نماید



  32                       گزارش پژوهشی        

ــه  ــاي  و پرداخــت خســارت و هزین ــیشه ــه در مــورد تپ سیســات أگفت

سیسات مزبور به أزیرزمینی، منوط به آن است که نوع، محل یا مسیر ت

  . اطالع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارك پیمان مشخص شده باشد

وجود صراحت موارد یاد شده در شرایط این در حالی است که با

سامح و تساهل در کار دلیل تهعمومی پیمان، پیمانکار در برخی موارد ب

سیسات داخـل و خـارج از کارگـاه    أمنجر به بروز خسارات به ابنیه و ت

گردیده و از جبران خسـارت امتنـاع نمـوده و زمینـه ایجـاد مناقشـه را       

.باعث گردیده است

واگذاري پیمان به شخص ثالث  -4-12

شـرایط عمـومی پیمـان، پیمانکـار حـق       24ماده بر اساس بند الف

منظـور  توانـد بـه  مـی  مامی پیمان به دیگـران را نـدارد و تنهـا   واگذاري ت

تسریع و تسهیل کار، قسمتی از پروژه را با توجه بـه ترتیبـات زیـر بـه     

  :پیمانکار جزء واگذارنماید

  واگذاري کل پیمان  –الف 

دستورالعمل نحوه تکمیـل و تنظـیم موافقتنامـه،     2-2مطابق ردیف 

، چنانچـه بـه علـت ایجـاد     شرایط عمـومی و شـرایط خصوصـی پیمـان    

وضعیت خاص در تشکیالت پیمانکار که خـارج از اختیـار او پدیـد آیـد،     

توانـد بـراي ادامـه پیمـان     مـی  ادامه کار مقدور نباشد، دسـتگاه اجرایـی  
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براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتبی با جایگزینی پیمانکـار دیگـر   

  . موافقت نماید

  واگذاري جزء پیمان  –ب 

به دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظـیم موافقتنامـه پیمـان و     با توجه

شرایط عمومی چنانچه پیمانکار به طور مخفیانه عملیات  24ماده ببند

موضوع پیمان را بـدون رعایـت مراتـب فـوق بـه دیگـران واگـذار کنـد،         

پیمانکار با اعتراض کارفرما و طرح ادعا جهت فسخ پیمان با استناد بـه  

  . شرایط عمومی، روبرو خواهد گردید 46ب مادهبند 1جزء 

  مشخص نبودن دقیق نوع و جنس مصالح -4-13

 مصـالح و تجهیـزات   ،شـرایط عمـومی پیمـان    20به اسـتناد مـاده   

 معـین در حین کار یا  مندرج گردیدهدر اسناد و مدارك پیمانکه پروژه

و ذکر منابع تهیـه مصـالح   .تهیه گردد تعیین شده منابعاز شود، باید می

ها ضمن اجرا، از تعهدات تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان یا تعیین آن

، بـدین روي . پیمانکار در قبال تهیه مصالح مرغوب و کـافی نمـی کاهـد   

پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلـی و کیفیـت   

منابع تهیه مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهاد خـود را تسـلیم مهنـدس    

که اسـتفاده از ایـن قبیـل منـابع مـورد موافقـت       در صورتی. ور کندمشا

. ها نمایـد مهندس مشاور و کارفرما قرار بگیرد، اقدام به تهیه و حمل آن
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کارفرما ایـن حـق را دارد کـه     شارهاإلمطابق ماده صدر بدیهی است که

منــابع تهیــه مصــالح را تغییــر دهــد و پیمانکــار موظــف بــه رعایــت آن

بخشی از تعهـدات پیمانکـار   عنوانهکه این موضوع برغم آنبهباشد می

در شرایط عمومی پیمان دیده شـده، عـدم پـذیرش آن در حـین اجـراي      

. پروژه از سوي پیمانکار موجبات بروز اختالف را منجر گردیده است

مشکالت مربوط به تفسیر مفاد پیمان-4-14

 کمیاي ه شرایط و مفاد پیمان چهارچوبی براي همه ارزیابی

 شوند ومی باشند و باید اولین منبع اطالعاتی باشند که بررسیمی

بایست معانی کامل هر یک از اصطالحات به کار رفته در متن آن می

  .پیمان خاص به دقت مورد بررسی قرار گیرد

، مدت زمان اجراي قرارداد، مبلغ پیمان، شرح موضوع پیمان

گی از اموري هستند که در مفاد هم... تعهدات کارفرما و پیمانکار و

چرا که وجود . پیمان به صراحت و به دور از هر گونه ابهام درج گردد

ایهام در هر یک از موارد اشاره شده راه را براي طرح ادعا براي هر 

  . گذاردمی یک از طرفین پیمان باز

گردد که اختالفات می مشاهده، با امعان نظر در اسناد و مدارك

هاي پیمان همواره مطرح بوده و در بسیاري از موارد درخصوص بند

این اشتباهات در قراردادهاي مختلف کامالً شبیه بوده است و به 
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باشند این می راحتی با مداقه در تجربیات گذشته قابل جلوگیري

ها  گردد که همچنان این موضوع در پیمانمی مشاهدهدرحالی است که

  . هددمی به صورت سناریوي تکراري رخ

  گیري نتیجه -5

در طول اجراي پروژه پیمانکار با حجم زیـادي از خطـرات مواجـه    

تورم، کمبود منـابع و مصـالح، وضـعیت نامسـاعد     ها  از جمله آن. است

عوامـل  . باشدمی ...بینی نشده در سایت کارگاهی و جوي، حوادث پیش

. شـد تواند موجبات توقف پروژه را به همـراه داشـته با  می شارهاإلصدر

توقـف پــروژه و ایـراد ضــرر و زیـان بــه پیمانکـار او را از شــرکت در     

دارد و نهایتاً پیمانکار با از دست دادن مقـادیر  می دیگر بازهاي  مناقصه

زیادي از منابع مالی خود یا مجبور شدن به صرف نظـر از ادامـه کـار    

فع داد از منـا ن اساس انتظار دارد که مفـاد قـرار  بر ای. مواجه خواهد بود

ــد  ــت کن ــاالتري    . او حمای ــدرت ب ــش از ق ــن بخ ــوالً در ای ــا معم کارفرم

 او طرفی از قرارداد است که خود اسناد پیمان را تنظیم. برخوردار است

بین باشـند و امیـد دارنـد    پیمانکاران تمایل دارند که کامالً خوش. کندمی

تحقق نخواهـد یافـت و اگـر اتفـاق     ها  که ریسک و خطر قالب شده به آن

فتد، موادي از پیمان که توسط آن خطر تحمیل شده است، قابـل اجـرا   بی

کـه منازعـات طـرفین    هـا   که در بسیاري از پروژهدر حالی. د بودهنخوا
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اختصـاص و تقسـیم   . گرددمی گیرد، این امر محققمی پیمان در آن باال

تواند براي طرفین پیمان هم زمان بخرد و هم پـول  می ي خطراتعادالنه

  .کندمی گران را مأیوسطرفه مناقصهماید، لذا قراردادهاي یکذخیره ن

که به باشد به نحويمی اشتباهات جزء الینفک کارهاي اجرایی

. ي اجرایی اشتباهات وجود داردها توان گفت در تمامی پروژهمی تأجر

توان این اشتباهات را به حداقل رساند، امري می لیکن با اتخاذ تمهیداتی

کارفرما . ارفرما را با ادعاهاي پیمانکار روبرو ساخته استکه همواره ک

ده کارفرما که وظیفه مطالعات اولیه و نو یا مشاور به عنوان نمای

صحیح از پروژه  ارایهطراحی پروژه را بر عهده دارد، به دلیل عدم 

. گرددمی موجبات ایجاد اختالفات را در حین اجراي پروژه را باعث

قیق از هزینه انجام پروژه، عدم انجام و یا وجود عدم برآورد اولیه د

اشتباه در آزمایشات ژئوتکنیک و متعاقب آن به وجود آمدن تغییر 

و مشخصات فنی، نقص و ها  ال رفتن نقشهؤشرایط کارگاهی و زیر س

در تشریح عملیات اجرایی پروژه و عدم شفافیت در ها  ایراد در نقشه

نامه رد و بدل شده، همگی از قتتعیین نوع منابع و مصالح در مواف

قابل جلوگیري و یا ها  جمله اشتباهاتی است که با دقت در انجام آن

که این امور همگی متوجه . باشدمی به حد قابل قبولیها  رساندن آن

هر چند که مطابق . کارفرما و یا مشاور به عنوان نماینده کارفرما است
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کند که این امور را به می أییدشرایط عمومی پیمان، پیمانکار ت 16ماده 

اطالعات کافی قبل از انعقاد قرارداد داشته ها  دقت مطالعه نموده و از آن

. نموده استمی بایست کارفرما را از آن مطلعمی و در صورت نقص

  .کاهدبنابراین این موضوعات چیزي از تعهدات پیمانکار نمی

سوي مراجع صادره از هاي  وجود ابهام در ضوابط و بخشنامه

ربط و همچنین بندهاي دو پهلو در اسناد و مدارك پیمان، که راه را ذي

نامه براي تفسیرهاي شخصی و درك متفاوت طرفین پیمان از موافقت

  .کشاندمی شک کارفرما و پیمانکار را به ادعا و نزاعدارد، بیمی باز

عامل مبهم در اسناد پیمان هاي  باید توجه نمود که تنها وجود بند

باشد بلکه در بسیاري از موارد با وجود صراحت نمیها  ایجاد مناقشه

منعقده، نادیده گرفتن عمدي و عدم هاي  نامهدر ضوابط و موافقت

از جمله . گرددمی ساز ایجاد ادعاهاتمکین به قوانین و مقررات زمینه

 پروژه توسط کارفرما که ازتوان به بحث عدم تأمین مالیمی این موارد

که در مواد به رغم این. ترین ادعاهاي پیمانکاران است اشاره نمودرایج

گزار قبل از قانون برگزاري مناقصات اشاره گردیده که مناقصه 10و  9

بایست نسبت به تأمین اعتبارات اجراي پروژه می برگزاري مناقصه

 اقدام و سپس مناقصه را برگزار نماید، در بسیاري از موارد مشاهده

گردد که کارفرما با نادیده گرفتن این موضوع، از انجام تعهدات خود می
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ماند و منجر به توقف عملیات پروژه می نسبت به طرف دیگر پیمان باز

درخواست پرداخت ، اختالفات دیگر از جملهو متعاقب آن دامن زدن به

جهت تعلیق پروژه، درخواست پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خسارت به

ها، تغییر قیمت مصالح و تجهیزات در زمان توقف یتصورت وضع

اجراي پروژه و درخواست افزایش مبلغ قرارداد، درخواست افزایش 

  .گرددمی ...مدت پیمان و 

توان به آن اشاره کرد می خصوصاز دیگر مواردي که در این

. قانون محاسبات عمومی از سوي کارفرما است 92عدم رعایت ماده 

بایست از می الذکر تصریح گشته که کارفرمار ماده صدررغم اینکه دبه

ایجاد تعهد مازاد بر درآمد دولت در انجام عملیات خارج از قرارداد 

شرایط عمومی پیمان، کارفرما تنها  29خودداري نماید و مطابق ماده 

باشد، در می درصد مبلغ قرارداد 25مجاز به افزایش مقادیر کار تا 

گردد که کارفرما با تغییر در حجم کار و یا می  دهمشاهها  برخی پروژه

  .گرددمی ساز ایجاد مناقشهانجام عملیات خارج از قرارداد، زمینه

حاکی از آن است که عدم ایفاي تعهدات از سوي طرفین ها  بررسی

چه آنکه کارفرما مطابق . باشدمی پیمان از علل اصلی بروز اختالفات

ه کارگاه را بدون معارض در اختیار قرارداد منعقده متعهد است ک

-بهها  گردد در برخی پروژهمی مشاهده کهحالیپیمانکار قرار دهد در 
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هایی که محل کارگاه در خارج از محدوده شهر است از ویژه پروژه

انتقال تعریض محورهاي مواصالتی شهرها، خطوطهاي  جمله پروژه

بایست می به ناچار توزیع برق کههاي  انتقال گاز و شبکهآب، خطوط

در بسیاري از موارد خط پروژه از اراضی زراعی عبور نماید و قبل از 

اجراي پروژه، کارفرما مکلف به تملک اراضی و رفع معارض در زمان 

ورزد و موجب می باشد، در انجام تکالیف خود قصورمی مورد نظر

قع مودرخصوص عدم تحویل به. گرددمی ایجاد ادعا براي پیمانکار

در تعهدات ها  ي آنمابین تهیهتجهیزات و مصالحی که مطابق قراداد فی

توان به آن می باشد، از موارد دیگري است که در این زمینهمی کارفرما

نامه از سوي دیگر پیمانکار نیز تعهداتی را در قالب موافقت. اشاره کرد

. گرددمی ساز ایجاد منازعاتپذیرفته که به موجب عدم انجام آن زمینه

و مشخصات فنی و ها  ضعف در اجراي عملیات پروژه مطابق نقشه

ترین گردیده و عدم کیفیت مطلوب ساخت، از رایج ارایهدستور کارهاي 

توان گفت می خصوص است کهترین ادعاهاي کارفرما در اینو معمول

عدم تطابق . اي شاهد مناقشه در این زمینه نیستیمدر کمتر پروژه

بندي و تأخیر در عملیات پروژه یزیکی پروژه با برنامه زمانپیشرفت ف

هایی که خصوصاً پروژهها  برداري از پروژهو در نهایت تأخیر در بهره

ایجاد درآمد براي دولت است از دیگر ها  برداري آنهدف از بهره
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طلبد تا می لذا. ادعاهاي بارز کارفرما علیه پیمانکار در این زمینه است

چه از جنبه ها  خصوص با پیمانکارانی که صالحیت آندر اینکارفرما 

توان فنی و چه از جنبه مالی احراز گردیده قرارداد منعقد نماید و از 

  .عمل آوردهبروز بخش اعظمی از اختالفات ممانعت ب

گردآوري و نگهداري مدارك ، مهمترین قسمت مدیریت ادعا

چون  ،مهمی به وجود آوردتواند مشکل می فقدان مدارك .مناسب است

توان متوجه شد که موضوع مورد ادعا به چه دالیلی  از این مدارك می

مستندات گردآوري شده همزمان با  .و در چه زمانی روي داده است

بایستی به نحوي ، به مرجع رسیدگی یا دادگاه هیجهت ارااجراي پروژه 

لی و بازرگانی ما ،و مدارك صحیح فنیها  دهنده فعالیتشد که نشانبا

  .در دوره انجام کار باشد

در زمان  مانالوصف چنانچه تدابیر الزم فنی و حقوقی توأمع

تنظیم قراردادها اتخاذ گردد از بروز بسیاري از مشکالت و ادعاها و 

  .ملی جلوگیري خواهد شدهاي  هدر رفتن سرمایه
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. قراردادهـاي صـنعت پتروشـیمی   : مطالعـه مـوردي  قراردادهاي صـنعتی ایـران  

المللی مدیریت ساختپنجمین کنفرانس بین

شـرایط عمـومی و شـرایط خصوصـی     ). 1383(ریزي مان مدیریت و برنامهساز

)نظام فنی و اجرایی 4311نشریه شماره ( ها  و مقررات آنها  پیمان

. چاپ پنجم. اصول مدیریت ساخت. )1390(ادقی، حسن؛ علمایی، سید محمود ص

)ع(انتشارات دانشگاه امام حسین 

اخت علل عمـده ادعاهـاي پیمانکـاران    مدیریت پروژه و شن. )1384( قربانی، علی 

المللی مدیریت پروژهدومین کنفرانس بین. عمرانیهاي  پروژه

مجلـه  . موارد مهـم ادعاهـاي قـراردادي پیمانکـاران    . )1385( اله مهریاري، حجت
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