
  فسخ قرارداد پيمانكاري از ناحيه كارفرما
 

  )ديوان عالي كشور 18شعبه  68/702/18شماره نقد و بررسي راي (
 

 1علي محمد فالح زاده

  2محمد پرسا
 

  چكيده
روند  راردادهاي پيمانكاري عمومي، از جمله قراردادهاي خاص به شمار ميق
اصول و قواعد به تبع استقالل قراردادهاي اداري از قراردادهاي خصوصي،  كه

ا عموماً تابع حقوق عمومي بوده و اين نوع قرارداده. بر آنها حاكم استخاصي 
 صيانت ازپيمانهاي دولتي كه اهدافي چون در . جنبه آمره دارند آنهاقواعد حاكم بر 

يك سو شخص شود، عمدتا دنبال مي همگاني منافع عمومي و ارائه خدمات
هر يك از نيز از انعقاد پيمان  بعد .حضور داردخصوصي و سوي ديگر طرف دولتي 

تعهداتي دارا خواهند بود كه ميتوان فسخ را يكي از علل و كارفرما  طرفين پيمانكار
با بررسي قوانين و مقررات . سقوط اين تعهدات البته از ناحيه كارفرما ذكر كرد

موجود در مي يابيم كه حق فسخ قراردادهاي پيمانكاري به دو علت تخلف پيمانكار 
شرايط  48مومي به استناد ماده شرايط عمومي پيمان و مقتضيات ع 46به استناد ماده 

در مورد نخست كه مستند به فعل پيمانكار مي باشد . عمومي پيمان قابل اعمال است
اما در مورد دوم كه در متن شرايط عمومي  ،مقررات نسبتا مشخصي وجود دارد

استفاده شده، بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد  "خاتمه"پيمان از عبارت 
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تحليل اين راي از . به مصلحت خود يا علل ديگر پيمان را فسخ ميكندكارفرما بنا 
حائز اهميت است كه فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومي، يك حق  آن رو

فسخ گسترده بوده كه راه را براي سو استفاده از اختيارات باز ميگذارد؛ چرا كه 
يت نظارت منفعت عمومي، مفهومي كلي و مبهمي است كه محتواي مادي آن قابل

از سوي ديگر . ندنك قضايي نداشته و معموالدادگاه آيين اعمال فسخ را نظارت مي
دغدغه تامين حداكثر منافع عمومي و ارايه خدمات همگاني در اين نوع قراردادها 

  .توجيه گر اعطاي اختيارات ترجيحي به كارفرماي دولتي است
  

اختيارات  ومي پيمان،پيمانكار، كارفرما، فسخ، شرايط عم :كليدي واژگان
  ترجيحي

  
  مقدمه

تجديد نظر خواهي خوانده از راي صادره  -شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
توسط شعبه پنجم دادگاه عمومي شيراز درخصوص شكايت خواهان عليه سازمان 

اي استان فارس به خواسته صدور حكم بطالن فسخ قرارداد پيمان كاري  آب منطقه
  .از ناحيه كارفرما

  
  صه پروندهخال

دادخواستي به طرفيت ) ب(به وكالت از شركت ساختماني ) ل(شاكي آقاي 
صدور دستو موقت بر منع خوانده از -1«سازمان آب منطقه اي فارس به خواسته 

صدور حكم بر استرداد اصل ورقه ضمانت نامه -2«، »دريافت وجه ضمانتنامه بانكي
عالم ابطال فسخ قرارداد شماره ا-3«و » مزبور از يد خوانده و ديان به موكل

شاكي در دادخواست چنين . تسليم دادگاه عمومي شيراز نموده » 1048/401
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احداث (توضيح داده كه پس از انعقاد قرارداد بين شركت موكل و فرمانداري آباده 
، شركت موكل مشغول به كار شده و مقدار متناسبي )منبع ده هزار متر مكعبي آب

كند كه شركت ذيحسابي  ميدهد، اما كارفرما به موكل اعالم  يماز كار را انجام 
ي عمراني علي رغم تائيد صورت كاركرد، از دريافت آن خودداري نموده  ها طرح

و عدم پرداخت ) كارفرما(دهد كه به علت تغيير مجري طرح  ميو به شركت اطالع 
به  سپس سرپرست فرمانداري آباده. صورت وضعيت كارگاه تعطيل شده است

اي  كند كه امور مربوط به احداث منبع آب به سازمان آب منطقه ميشركت اعالم 
فارس محول شده و كارفرما و دستگاه نظارت، سازمان منطقه اي فارس خواهد بود، 

كند كه به علت نداشتن دستور كار و نقشه در مورد  ميو سازمان مزبور اعالم 
زي و به دست آوردن مصالح سازي و عمليات سنگ چيني جهت بستر سا جاده

در ادامه  .باشد ميكارگاه در حال حاضر تعطيل ) مسامحه از طرف كارفرما(مطلوب 
ورزيده و  به شرح دادخواست كارفرماي جديد در انجام وظايف خود تعلل مي

براي راه اندازي مجدد ) ب(ي شركت  ها جهت رفع موانع و تامين نيازمندي مياقدا
عدم (ساخته است  ميه و خود موجبات تعطيل كارها را فراهم كارگاه به عمل نياورد

همچنين صورت مجلسي به امضاي ). ارسال نقشه جهت ديوار سازي و سنگ كاري
شود جهت اخذ قرارداد از فهرست بها پايه  مينمايندگان طرفين رسيده كه توافق 

قرارداد شروع به كار كرده و ) ب(سال استفاده گردد و متعاقب آن كارگاه شركت 
در ادامه به . شود ميو سازمان آب منطقه اي فارس منعقد ) ب(جديدي بين شركت 

هاي  علت مشكالت فني از جمله مسئله پله اي كردن كناره منبع آب، وجود برگه
تاييد شده توسط كارشناس متخصص مكانيك (سنگ مارني آهكي كف مخزن 

از آن در اجراي مخزن در و خطرات ناشي ) خاك دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز
آيد و خوانده دستورات جديدي  موقعيت تپه، كارگاه به صورت نيمه تعطيل در مي

ساخت مخزن جديد و تغيير از ده هزار متر مكعبي به -1: از جمله. دهد به شركت مي
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ي هر طرف و حذف ديوار نگه دارنده و  ها حذف ستون-2پنج هزار متر مكعب 
دهد كه ادامه عمليات  ميشركت به كارفرما اطالع  متعاقب اين دستور. غيره

ي زمين امكان پذير نبوده و با تعلل  ها ساختمان مخزن جديد بدون ابالغ نقشه
  .بيند مي، كارگاه تعطيل شده و زيان هنگفتي )ي جديد ها عدم ابالغ نقشه(كارفرما 

لذا شركت، گزارش تعطيلي عمليات اجراي مخزن آب آباده و عدم اجراي 
دهد و  ميرارداد از طرف كارفرما را به معاونت عمراني استانداري فارس اطالع ق

شود كه اساسا در بودجه سازمان آب، اعتباري براي اين پروژه  ميشركت متوجه 
. گذرانده است ميوجود نداشته و كارفرما با پنهان كردن اين مطلب زمان را با تعلل 

كند  ميه اي به شهرداري آباده اعالم همچنين سازمان آب منطقه اي فارس در نام
در صورت عدم تامين اعتبار الزم، اجراي تامين آب شهر آباده به تعويق خواهد «كه 

  ».بايست از پيمان كار پروژه فسخ پيمان نمود ميافتاد و باالجبار 
با وجود تسامح عمدي در تامين (در ادامه سازمان منطقه اي آب استان فارس

در نامه اي به شركت )  ها خت صورت وضعيت و عدم ابالغ نقشهاعتبار و عدم پردا
نسبت به تجهيز و ) از تاريخ نامه(كند كه چنانچه ظرف مدت شش روز  مياعالم 

. فعال نمودن كارگاه اقدام نشود طبق مفاد شرايط عمومي پيمان اقدام خواهد شد
فسخ  1ومي پيمان شرايط عم 46النهايه كارفرما قرارداد را به استناد بند ب ماده 

دارد كه اوال موكل وظايف خود را به طور شايسته  ميوكيل خواهان اظهار . كند مي
انجام داده است، ثانيا چنانچه تاخيري در انجام كار پيش آمده باشد در درجه اول به 

                                                                                                                  
  : شرايط عمومي پيمان 46 ماده. 1

 : پيمان  موارد فسخ

و  43و بدون علل قهري موضوع ماده  بدون اجازه كارفرما تعطيل كردن كاريا بدون سرپرست رها كردن كارگاه -ب
  روز 15 بيش از

 15ون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما بيش از بد« 46ماده  8بند : در متن جديد(
 )روز
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علت تغيير طرح از ده هزار متر مكعب به پنج هزار متر مكعب و سپس به علت 
ي مارني و آهكي و عدم امكان ادامه كار بوده و ثالثا  ها برخورد حفاري به سنگ

كارفرما بودجه الزم براي ادامه طرح و پرداخت صورت وضعيت موكل را نداشته و 
حقوق موكل را نپرداخته و صراحتا به فقدان بودجه و اعتبار جهت ادامه طرح 

مومي پيمان شرايط ع 46لذا هيچ عملي كه منطبق با بند ب ماده . نمايد مياعتراف 
موضوع به شعبه پنجم دادگاه عمومي .باشد از ناحيه شركت صورت نگرفته است

شيراز ارجاع گرديد و دادگاه نخست دستور موقت را صادر و پس از توضيحات 
وكالي طرفين، اخذ توضيح از وكيل خوانده درباره چگونگي تامين اعتبار از ناحيه 

ه كيفيت خسارت مورد مطالبه مبادرت به به شهرداري و نيز از وكيل خواهان دربار
  .صدور راي نمايد

  
  راي شعبه پنجم دادگاه عمومي شيراز

شرايط عمومي پيمان نامه در صورتي مصداق دارد كه  46چون مقررات ماده 
كارفرما تمام وظايفي كه به عهده دارد انجام دهد و تعلل در انجام كار متوجه 

شرح مندرجات پرونده بر دادگاه محرز است كه پيمانكار بوده باشد و حال آنكه به 
از جمله دالئلي كه در اين خصوص و توقف كار بيشتر ناشي از تعلل كارفرما بوده 

  فرمانداري آباده به شركت پيمانكار 4632نامه شماره -1در پرونده موجود است 
 نامه -3ي فارس رسيده ا صورت مجلسي كه به امضا نماينده سازمان آب منطقه -2

اي كردن كنار  شركت خواهان به سازمان آب منطقه اي موضوع پله 203شماره 
به سازمان آب منطقه اي و ) ب(شركت  163منبع آب و نيز مواد نامه شماره 

ي سنگ مارني كه موضوع آن در  ها همچنين برخورد محل مخزن مورد قراداد برگه
نوشته شده و باالخره  )ب(اي به شركت  سازمان آب منطقه 460-37969نامه شماره 

نبودن اعتبار كافي در پيمانكار كه دليل اين موضوع مفاد تلگراف شماره 
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كه از طرف سازمان آب منطقه اي به شهرداري آباده براي تامين اعتبار  2204/460
پرونده ارسال شده و ساير مندرجات پرونده لذا معتقدم فسخ اعمال شده مطابق با 

پس از ابالغ، وكيل خوانده نسبت  .فسخ مذكور نظر دارد مقررات نبوده و به ابطال
به راي صادره در مهلت مقرر اعتراض نموده كه پس از ثبت در دبيرخانه ديوان 

به شعبه هجدهم ديوان عالي كشور ارجاع  68/702/18عالي كشور به شماره دادنامه 
  :شد و اين شعبه مبادرت به صدور راي نمود 

  
  1عالي كشورراي شعبه هجدهم ديوان 

با توجه به محتويات پرونده اعتراض بر نظريه صادره از شعبه پنجم دادگاه 
حقوقي شيراز كه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني اتخاذ گرديده و منافي با 
قوانين موضوعه نيست و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال 

ظريه را صحيح و موجه تشخيص و ضمن لذا ن. باشد ميموثر است، وارد و موجه ن
  .گردد تائيد آن پرونده جهت انشا حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي

  
  يادداشت

ي دولتي و كليه  ها عدم تدوين ضوابط واحد كه قابل استفاده براي همه سازمان
ي دولتي در  ها كه هر يك از سازمانمي شد باشد، منجر به اين   ها انواع پيمانكاري

و شرايط شخصي خود را   ها ، سليقهنمودند قراردادهايي كه با اشخاص منعقد مي
حاكم نمايند كه اين امر در نهايت منجر به آشفتگي و تعدد گسترده انواع 

به تدريج  ،يجه به علت نياز و ضرورتنتدر . قراردادهاي پيمانكاري شده بود
ظام هماهنگ و يكسان مقدمات تدوين ضوابط و مقررات جديد به منظور اعمال ن

                                                                                                                  
  75-68،صص1389يد اهللا، منتخب آرا ديوان عالي كشوردر قراردادها،چاپ سوم، تهران انتشارات فردوسي،بازگير.  1
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و  1351براي تحقق اين منظور در سال . ي دولتي فراهم گرديد ها حقوقي براي پيمان
... «: قانون مذكور چنين مقرر داشت 23در هنگام تدوين قانون برنامه و بودجه ماده 

 و ساختماني كارهاي به مربوط ي ها پيمان كليه در بايد پيمان عمومي شرايط دفترچه
  .»گيرد قرار استفاده مورد تأسيساتي
 و كارها به مربوط قراردادهاي تمامي اوالً ماده، اين اساس بر ترتيب بدين
ي دولتي و  ها سازمان از يكي آنها طرف يك كه تأسيساتي و ساختماني عمليات
با مقررات و مفاد كلي » قرارداد نمونه«ي اجرايي باشد، بايد به صورت  ها دستگاه

ثانياً در اجراي موضوع قرارداد ميان پيمانكاران و كليه  .يكسان منطبق گردد
هاي دولتي مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان و ساير مدارك ضميمه حاكم  هدستگا
  .باشد

سازمان برنامه و بودجه بود  04/03/1353دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب 
ي مورد استفاده سال در قراردادهاي پيمانكار 25نزديك به  1377كه تا پايان سال 

اما گذشت زمان و پيدايش نيازهاي جديد كه خود معلول توسعه . گرفت قرار مي
صنعت و رشد زندگي شهرنشيني بود، ضرورت تصويب مقررات جديد و 

از سوي ديگر، از همان زماني كه سازمان برنامه و . نمود تري را ايجاب مي كامل
همواره ابالغ كرد، اران و كارفرمايان بودجه، مفاد شرايط عمومي پيمان را به پيمانك

مجموع اين علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه . موجب اعتراض پيمانكاران بود
 .يدرا بر آن داشت تا شرايط عمومي جديد پيمان را تدوين و به كارفرمايان ابالغ نما

در سال  53، 48، 47، 46، 30، 29، 28 موادبازنگري جدي و تغييرات عمده در 
مقررات جديد شرايط عمومي پيمان كه مجموع آن و در نهايت آغاز گرديد  1376

نامه، شرايط عمومي پيمان و شرايط خصوصي  موافقت«در يك دفترچه تحت عنوان 
االجرا گرديده  در كل كشور الزم 03/03/1378گردآوري شده در تاريخ » پيمان

ج در صفحه اول دفترچه در قانون برنامه و بودجه مندر 23است و به استناد ماده 
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باشد و پيمانكاران موظفند اين مقررات  الرعايه مي كليه قراردادهاي پيمانكاري الزم
  .را جزو الينفك قرارداد خود قرار دهند

شايان ذكر است برخالف گذشته كه شرايط عمومي پيمان در زمره 
ي عمراني بود، ها  نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي نوع دوم آيين  دستورالعمل

نامه مذكور  هاي آيين  مقررات جديد شرايط عمومي پيمان از نوع اول دستورالعمل
اين امر صراحتاً . گونه تغييري را در اين شرايط ندارند بوده و لذا پيمانكاران حق هيچ

 .در بخشنامه منضم به صفحه اول دفترچه جديد شرايط عمومي پيمان قيد شده است

ه شرايط عمومي پيمان قسمتي از قرارداد است كه بين به بيان كلي و ساد
هاي  طرح( 1اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي كارفرمايان دولتي و پيمانكاران طرح

  3. شود منعقد مي) 2عمراني
  

  تعريف و مفهوم قرارداد پيمانكاري دولتي
پيمانكاري دولتي به  شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي

در تعريف اصطالحي . ت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي داردشناخ

                                                                                                                  
هاي  تملك دارايي اعتبار طرح« 1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  77قسمت اخير ماده . 1

منظور اعتبار مجموعه ي عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات «: را اينگونه تعريف مي كند» اي سرمايه
شود، طي مدت معين و با اعتبار معين براي  توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي

اي  ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه 5 هاي برنامه توسعه تحقق بخشيدن به هدف
شود و به دو  اي تامين مي هاي سرمايه گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي اجرا مي

  ».گردد نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي
ي عمراني عبارت است از مجموعه عمليات و  ها قانون برنامه و بودجه، طرح 1ماده  10بنا به تعريف مندرج در بند . 2

شود  ي اجرايي انجام مي ها خدمات مشخص كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه
گذاري ثابت  به صورت سرمايهساله  5ي برنامه عمراني  ها طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف

هاي اجرايي  گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي غير ثابت وابسته به دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي شامل هزينه
  .گردد آن از محل اعتبارات عمراني تامين مي شود و به سه نوع انتفاعي، غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي

  .13،ص1393،خرسندي شهرزاد، دعاوي ناشي از شرايط عمومي پيمان، چاپ اول، انتشارات و شمسا، قهرماني،نصراهللا. 3
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و يا ) ساختمان و بنا و راه و غيره( آنكه شغل او تعهد به فعل: گفته شده» پيمانكار«
به عبارت ديگر، شخص حقوقي است كه . حمل و نقل كاال به صورت عمده باشد

پيمان را بر اساس اسناد و  سوي ديگر امضا كننده پيمان است و اجراي موضوع
  1.مدارك پنهان به عهده گرفته است

كه پيمانكار به دستور و به نفع او، تعهد به  آننيز،  تعريف اصطالحي كارفرمادر 
به بياني ديگر، شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده  .كند فعل و غير مي

پيمان واگذار  پيمان است و علميات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك
  2. كرده است

  
  پيمانكاري

ترين قرارداد با موضوع مالي مي باشند كه عناوين  قراردادهاي پيمانكاري رايج
  4قرارداد نيمه كليد در دست، 3قراردادي خاص همچون كليد در دست،

قراردادهاي طراحي، تامين تجهيزات و  5قراردادهاي طراحي و تامين تجهيزات،
قرارداد بيع متقابل، قرارداد ساخت،  7مين مالي يا فاينانس،قرارداد تا 6ساخت،

قرارداد ساخت، تملك، بهره برداري، قرارداد ساخت،  8برداري و واگذاري، بهره
قرارداد احداث، «، »قرارداد احداث،انتقال، بهره برداري«برداري و انتقال، تملك،بهره

                                                                                                                  
  شرايط عمومي پيمان 7ماده . 1
  شرايط عمومي پيمان 6ماده . 2

3. Turnkey 
4. Partial Turnkey 
5. E.P. Contracts 
6. E.P.C. Contracts 
7. Finance 
8. Build, Operate & Transfer (B.O.T) 
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   2.گيرند وع از معامالت قرار ميذيل اين ن 1»قرارداد ساخت و انتقال«، »اجاره، انتقال
  تعريف اصطالحي قراردادهاي پيمانكاري دولتي

آن دولت يا مؤسسات و  بقراردادي است كه به موج» مقاطعه يا پيمانكاري«
ي عمومي انجام عمل يا فروش كااليي را با شرايط معيني در برابر مزد و  ها سازمان

موضوع . كند واگذار مي يمانكاردر مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پ
پيمان ممكن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارك كاال يا انجام 

» پيمانكار«كه مترادف با » مقاطعه كار«در تعريف اصطالحي همچنين . 3عملي باشد
كسي كه ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس : باشد، آمده است مي

گونه عمل و يا فروش كااليي را با شرايط مندرج در قرارداد يا مناقصه، انجام هر
 4.پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين متعهد نمايد

  :ريف، پيمانكاري سه نوع استامطابق اين تع
  پيمانكاري ساختمان و پل و راه سازي و تأسيسات ديگر .1
  پيمانكاري حمل و نقل .2
  ا تهيه و تدارك كاالپيمانكاري فروش ي .3

 يانامي از پيمانكار  در قوانين مختلف كه مربوط به حقوق خصوصي است
در ماده  فرانسهبرخالف ايران، قانون مدني . خورد قرارداد پيمانكاري به چشم نمي

  : قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسيم كرده است 1779
  قرارداد كار يا خدمت .1
  لاجاره متصديان حمل و نق .2

                                                                                                                  
1. B.O.O., B.O.O.T., B.T.O., B.L.T., and B.T. 

  . 94-95، ص1393قراردادهاي اداري، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، مواليي، آيت،. 2
  1339قانون ماليات بر درآمد  11ماده . 3
  16/01/1335قانون ماليات بر درآمد و امالك مزروعي و مستغالت و حق تمبر مصوب  11ماده . 4
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 مقاطعه كاري .3

  قرارداد پيمانكاري يا «آنچه در مورد قرارداد پيمانكاري رايج است، همان 
  

اشد كه طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانكار كه يك شخصيت ب مي» مقاطعه دولتي
  .گيرد حقوقي است، اجراي عمليات موضوعي را به عهده مي

بات عمومي و آيين نامه تابع قانون محاس» قرارداد مقاطعه يا پيمانكاري« همچنين
  .معامالت دولتي است و تشريفات مزايده و مناقصه نيز خاص اين قراردادهاست

 قرارداد پيمانكاري بيشتر در مورد عمليات ساختماني مرسوم است، يعني
شناسند و عموماً قراردادهاي پيمانكاري  پيمانكار را بيشتر در مورد ساخت و ساز مي

چه در حوزه حقوق عمومي مربوط به عمليات چه در حوزه حقوق خصوصي و 
قراردادهاي پيمانكاري ساخت يا مقاطعه كاري . باشد ساخت و ساز مي ساختماني و

  .روند ترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار مي كامل
نامه، شرايط عمومي پيمان،  قراردادهاي مزبور عموماً مشتمل بر يك موافقت

ندي كلي، فهرست بها و مقادير كار، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان ب
هاي  و نقشه) مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي(مشخصات فني 

از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرايط عمومي  1.اجرايي است
پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي پيمان اولويت دارند، به 

مفاد شرايط عمومي و شرايط  تواند خصوصي نمياي كه هيچ گاه شرايط  گونه
بررسي مقررات موجود حاكي از .نامه را نقض كند تتواند مفاد موافق عمومي نمي

و   "تخلفات پيمانكار"وجود حق فسخ قراردادهاي پيمانكاري دولتي به دو علت 

                                                                                                                  
 ، مجله حقوقي عدالت آرا، شماره اول،»اصول حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري دولتي«رد، محمد علي، اعاليي ف. 1

  .58، ص 1384پاييز
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در خصوص تخلفات پيمانكار، موجبات آن به . است "مقتضيات منافع عمومي"
  .شرايط عمومي پيمان درج گرديده است 46ماده صراحت در 

مطابق شرايط عمومي پيمان به صرف وقوع تخلفاتي از سوي پيمانكار، كارفرما 
. و در اين خصوص احتياجي در مراجعه به دادگاه ندارد. قادر به فسخ پيمان است

 اما در مقابل برخي .آيد اين موضوع يكي از مظاهر قدرت عمومي اداره به شمار مي
 46فسخ پيمان كه به استناد موارد ذكر شده در ماده . نظر تكميلي ديگري نيز دارند

گردد همواره محل اختالف بين كارفرما  شرايط عمومي پيمان به پيمانكار ابالغ مي
بنابراين نياز به بررسي و تاييد يك مرجع باالتر از سازمان  .باشد پيمانكار مي و

بر پيمانكار  46جه به شدت اثر مخرب اعمال ماده با تواحساس مي شود كه  كارفرما
و احتمال اينكه كارفرما دچار اشتباه شود يا به علت ديگر خالف واقعيت عمل 

گردد فسخ پيمان پس از تصويب هيئت منتخب كارفرما به يك  پيشنهاد مي ،نمايد
  1.دمرجع باالتر و خارج از كارفرما جهت تاييد ارجاع شو

چنانچه  ،شرايط عمومي پيمان 46رح در مفاد ماده صطبق موارد مالنهايه 
يا تاخير بيش از حد تعيين شده در شرايط  پيمانكار مسبب گسستگي زماني پروژه و

 شرايط عمومي 46موجب ماده ه تواند ب شود، كارفرما مي ...و يا  عمومي پيمان
بات و پيمان را فسخ و خسارات وارده مطابق شرايط عمومي پيمان از مطال پيمان،

تاخيرات  مسبب اين گسستگي زماني و حال اگر. وجوه تضمين پيمانكار كسر نمايد
خساراتي از قبيل بيكاري عوامل پيمانكار و خواب ماشين آالت  مجاز كارفرما باشد،

  گردد؟ چگونه به پيمانكار پرداخت مي...  ي ديگر ها و ساير هزينه
بدليل عدم توانايي كارفرما  رادر صورتيكه كل يا قسمتي از كارگاه براي مثال 

امتناع ) تعليق( 49معلق گردد و كارفرما نسبت به ابالغ ماده ، در اجراي تعهدات

                                                                                                                  
  ./http://www.iiiwe.com پورتال، ي موجود در شرايط عمومي پيمان ها و چالش  ها نارساييمعين پور، بهمن، . 1
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كارفرما موظف به پرداخت  ورزد، از تاريخ اعالم تعطيلي كارگاه از طرف پيمانكار،
 % 15كاركرد فرضي در قسمتهايي كه كارتعليق شده براي سه ماهه اول و % 10

 48ده و بعد از اين مدت كارفرما بموجب ما .ي براي سه ماهه دوم شودكاركرد فرض
شرايط  48اما ماده .خاتمه كار را به پيمانكار اعالم نمايد، شرايط عمومي پيمان 

شرايط  48ماده  .دهد هاي اداري مي اي به مقام عمومي پيمان حق فسخ گسترده
 پيمان، موضوع رهايكا اتمام از پيش هرگاه«: دارد عمومي پيمان اشعار مي

 علل يا مصلحت خود به باشد، بنا پيمانكار متوجه تقصيري آنكه بدون كارفرما

 آماده تاريخ تعيين با را پيمان خاتمه بگيرد، پيمان دادن خاتمه به تصميم ديگر،

 ابالغ پيمانكار به باشد روز 15از  بيشتر نبايد كه تحويل، كارگاه براي كردن

ي حق فسخ  نشان دهنده» علل ديگر«و » مصلحت خود« ذكر دو عبارت» .كند مي
النهايه آنكه اين قراردادها به دليل اهميت  .باشد گسترده براي كارفرماي دولتي مي

هايي براي تدوين مقررات واحد و  الملل تالش اي كه دارند، در سطح بين اقتصادي
در اين راستا  .المللي حاكم بر پيمانكاري انجام شده است سازي قواعد بين يكسان

از سال ) آنسيترال(هاي كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد  توان به تالش مي
اشاره كرد كه منتهي به  1993و همچنين نشست بيست و ششم خود در سال  1986

قانون «ماده و يك سند راهنماي اجرايي  تحت عنوان  57تصويب قانوني مشتمل بر 
توان  همچنين در كنار اين قانون مي. شد 1»ه كاالنمونه در خصوص پيمانكاري و تهي

  3.نام برد 2)گپ(» گات«از موافقت نامه پيمانكاري دولتي 
  

  مسائل شكلي

                                                                                                                  
1. The model law on procurement of goods and construction UNCITRAL 1993 
2. Agreement on government procurement 

  .53، ص 1393، چاپ اول، انتشارات جنگل جاودانه،حقوق قراردادهاي اداريشمعي، محمد، . 3
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با عنايت به راي صادره، مواردي به شرح ذيل به عنوان موضوعات شكلي قابل 
  :طرح است

در خصوص صالحيت دادگاه عمومي شيراز در رسيدگي به اختالف  -1
مورخ  604انكاري، بايد اشاره كرد كه طبق راي وحدت رويه شماره قرارداد پيم

هيات عمومي ديوان عالي كشور، مطالبه حقوق پيمانكار نسبت به كار  22/12/1374
انجام شده در صالحيت مراجع قضائي بوده و خارج از صالحيت مراجع حل 

و  پرداخته همچنين در راي ديگري نيز به اين موضوع. باشد اختالف قانون كار مي
قراردادي كه براساس شرايط عمومي پيمان منعقد و منتهي به فسخ دارد  اشعار مي
عدم انطباق اقدامات  بر داير ادعاي پيمانكار، شده است طرف كارفرما از قرارداد
مرجع  شرايط عمومي پيمان قابل رسيدگي در 46ماده  در مذكور موارد با كارفرما

 1.قضائي است

و با توجه به  1369قانون كار مصوب سال  2ارگر در ماده نظر به تعريف ك«
حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده، 
مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي 

رفرما نداشته و كه مستلزم امعان نظر قضائي است انطباقي با اختالف بين كاگر و كا
موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از 

قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صالحيت  157شمول ماده 
بنا به مراتب راي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين . محاكم عمومي است

اين راي . شود ميقانوني تشخيص داده اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازين 
براي شعبه ديوان  1328بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 

  ». در موارد مشابه الزم االتباع است  ها عالي كشور و دادگاه

                                                                                                                  
  دادگاه حقوقي تهران 19شعبه  29/01/1371راي مورخ . 1
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شايسته است بر كارمنداني كه دادنامه را تايپ مي نمايند نظارت شود تا از  -2
اي كه شركت به  تاريخ نامه: شاهد مثال آنكه، نخست. شوداشتباهات تايپي اجتناب 

اي كردن كنار  در خصوص موضوع پله 203اي فارس به شماره  سازمان آب منطقه
شماره تلگرافي كه از : دوم. منبع آب مي نويسد، در راي به اشتباه ذكر شده است

پرونده طرف سازمان آب منطقه اي فارس به شهرداري آباده براي تامين اعتبار 
  .آمده است 2204/460مي باشد كه در راي به اشتباه  22040/460ارسال شده 

اصول . از لحاظ اصول نگارش بهتر است از يك استاندارد واحد تبعيت شود -3
چرا كه عدم استفاده . ويرايش ادبي از جمله ويرگول، پرانتز و نظاير آن رعايت شود

. ري در فهم متن راي خواهد شدهاي نگارشي موجب دشوا از ويرگول و نشانه
همچنين از جمله اصول نگارشي كه بايد در صدور راي دادگاه مورد توجه قرار 

همچنين الزم بود .  "حصرا"استفاده نكردن از كلمات غير فارسي است مانند  گيرد
  .بعد از پايان هر جمله از نقطه استفاده شود

ه در صورتي مصداق شرايط عمومي پيمان نام 46چون مقررات ماده « -4
شرايط عمومي پيمان مي باشد و سپس با  46شروع راي با اشاره به ماده . »...دارد

. طرح استدالل نظر خوانده رد شده و در آخر به نفع خواهان راي صادر شده است
همان گونه كه مالحظه مي شود راي به نحو صحيحي آغاز نشده و عالوه بر عدم 

تداي راي، ادامه يك جمله ي ديگر است كه به قرينه رعايت توالي ادبي، گويي اب
از لحاظ . شود حذف شده است و از نخستين كلمات راي، استدالل دادگاه آغاز مي

اي راي  شد كه در خصوص چه پرونده نگارشي بهتر بود در ابتداي راي اشاره مي
  .شود صادر مي

راي ارتباط ميان عبارت پردازي صدر راي با عبارت مندرج در سطر آخر  -5
بر دادگاه ... « به طوري كه در ابتداي راي عبارت . منطقي و هماهنگي برقرار نيست

از سوي قاضي » ...لذا معتقدم ... « و در انتهاي راي عبارت » ...محرز است كه 
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همچنين جمله آخر راي نيز اشكال نگارشي دارد و بايد به . محترم بيان شده است
لذا معتقدم فسخ اعمال شده مطابق با مقررات نبوده ... « : گونه ديگري نوشته مي شد

كه منظور را » فسخ اعمال شده«همينطور عبارت » . و به ابطال فسخ مذكور نظر دارد
  .باشد به درستي منتقل نمي كند و نارسا مي

بايد   ها قانون اساسي، احكام دادگاه 166طبق اصول آيين دادرسي و اصل  -6
قاضي . شود اد قانوني باشد كه براساس آن حكم صادر ميمستدل و مستند به مو

شرايط عمومي  46محترم دادگاه مي توانست عالوه بر بهره گيري استنادي از ماده 
پيمان، از سابقه آرا وحدت رويه و قوانين و مقررات ديگر براي تقويت وجه 

  . استداللي راي بهره مند گردد
شايسته است خالصه اي از . تراي صادره فاقد گردش كار مناسب اس -7 

ماوقع راي كه مشتمل بر خواسته خواهان، مدارك و مستندات و داليل او، پاسخ 
ي دادگاه و  ها خوانده و داليل ذكر شده در اليحه ارائه شده و سرانجام استدالل

داليل صدور راي در مقدمه راي و در قسمتي كه معروف به گردش كار است 
كه بدون اشاره به استدالل طرفين نوشته شده اند، هيچ  اما از آنجا. آورده شود

شخص ثالثي نمي تواند بدون در اختيار داشتن پرونده، اين راي را مورد تجزيه و 
  .تحليل قرار دهد

در راي صادره بايد عنوان نهادها، ادارات، موسسات، و امثال آن به طور  -8
چهار مرتبه تكرار شده  "اي سازمان آب منطقه"در اين راي عنوان . كامل ذكر شود

از قلم افتاده كه بايد به طور ) سازمان آب منطقه اي فارس(است و كلمه فارس 
  .شد كامل ذكر مي

ر راي، چيزي در حدود وبا در نظر گرفتن تاريخ دادخواست و تاريخ صد -9
يك سال و نيم، انتظار مي رفت فرآيند دادرسي در بازه زماني كوتاه تري صورت 

  .از اين حيث رسيدگي به دعوي با اطاله دادرسي مواجه بوده است. گرفت مي
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  مسائل ماهوي

از لحاظ ماهوي مي توان مسائل و نكات زير را در خصوص دادنامه مزبور 
 :يادآور شد

در يك راي جامع و استاندارد، قاضي پس از توصيف وقايع و قبل از صدور  -1
قررات حاكم بر مسئله را بيان و آنگاه حكم، قواعد و اصول حقوقي و نيز قوانين و م

قواعد را بر وقايع تطبيق نموده و در صورت نياز، تفسير و نظريه خود را در مورد 
هاي  قاعده با توجه به اوضاع و احوال پرونده در چهارچوب قواعد و مفاهيم و نظريه

مر به در اين راي اين ا. حقوقي بيان نموده و در نهايت اقدام به صدور راي نمايد
  .صورت گذرا و ناكافي تقريرشده است

و . باشد راي داراي برخي اشكاالت خصوصا در بخش استداللي مي -2
ها و  تر بود اليحه دفاعيه خوانده به صورت اجمال بيان گردد و اگر استدالل مناسب

شد راي از استحكام بيشتري برخوردار  ادعاهاي طرفين بيشتر توضيح داده مي
شرايط عمومي پيمان مستند اصلي راي بوده، انتظار  46ايي كه ماده از آنج. بود مي
در اين خصوص در بند . گرفت رفت تحليل راي حول اين ماده بيشتر صورت مي مي
 .توضيحاتي ارائه خواهد شد 10

تواند  با توجه به اينكه طبق شرايط عمومي پيمان، در مواردي كارفرما مي -3
پيمان هم عقد  :اي در اين خصوص بيان شود قدمهپيمان را فسخ كند، الزم است م

و تعريف  1قانون مدني 185تعريف عقد الزم در ماده . الزم است و هم عقد جايز
مفاد پيمان به ويژه شرايط عمومي . آمده است 2قانون مدني 186عقد جايز در ماده 

نكار الزم و زيرا نسبت به پيما. پيمان داللت دارد بر اينكه پيمان عقد الزم جايز است

                                                                                                                  
  .ا نداشته باشد مگر در موارد معينهرعقد الزم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن  :قانون مدني  185ماده . 1
  .عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند: قانون مدني  186ماده . 2
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باشد لذا پيمانكار هيچ گاه نمي تواند به طور يكجانبه  نسبت به كارفرما جايز مي
. تواند به فسخ آن مبادرت ورزد پيمان را فسخ كند اما كارفرما هر وقت بخواهد مي

  1. به اين ترتيب وضعيت پيمانكار در پيمان هميشه متزلزل است
خ پيمان در دو بند الف و ب و هر بند شرايط عمومي پيمان موارد فس 46در ماده 

. مورد احصا شده است 15مورد يعني جمعا در  2مورد و  13به طور جداگانه شامل 
شرايط عمومي پيمان  46بند ب ماده ( شرايط عمومي پيمان 46بند الف ماده  8جز 
  :عبارت است از) سابق

كارگاه سرپرست كارگاه همان رئيس : بدون سرپرست گذاشتن كارگاه: نخست
 كارگاه، رئيس«شرايط عمومي پيمان در تعريف آن مي گويد  10است كه ماده 

 مهندس به را او پيمانكار، كه است الزم تجربه و تخصص داراي حقيقي شخصي

» .كند سرپرستي را كارگاه در پيمان موضوع اجراي تا كند معرفي مي مشاور
زيرا او . يمان داردرئيس يا سرپرست كارگاه نقش مهمي در عمليات موضوع پ

يعني حضور فيزيكي وي . نماينده پيمانكار و به مثابه دست عيني او در پيمان است
در كارگاه به منزله حضور مستقيم پيمانكار جهت اجراي دقيق موضوع پيمان 

شرايط عمومي  18ماده » ز«در اهميت نقش او در پيمان همين بس كه بند  .باشد مي
 را صالحيتي واجد شخص عمليات، آغاز از پيش بايد رپيمانكا«: گويد پيمان مي

 رئيس. نمايد معرفي رئيس كارگاه عنوان به باشد مشاور مهندس قبول مورد كه

 مسئوليت با ،اجرايي عمليات و باشد حاضر كارگاه در كار اوقات در بايد كارگاه

 و ر باشدكا اجراي به مربوط كه اعالم و اخطار نوع هر...  شود  نظارت او انجام و
 ابالغ حكم در شود، ابالغ كارگاه رئيس به او نماينده يا مشاور مهندس طرف از

  ».است پيمانكار به

                                                                                                                  
  . 336، ص 1392جنگل جاودانه،اسماعيلي هريسي، ابراهيم، مباني حقوقي پيمان، چاپ نهم، تهران، انتشارات . 1
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حال اگر چنين شخصي با اين نقش پر اهميت در كارگاه حضور نداشته باشد، 
. عمليات موضوع پيمان چگونه و با چه وضعي اجرا خواهد شد، معلوم نيست

مسئوليت حضور . كارگاه از ضروريات پيمان استبنابراين حضور مستمر او در 
زيرا او نماينده و در واقع بازوي اجرايي پيمانكار . رئيس كارگاه با پيمانكار است

روز كارگاه سرپرست نداشته باشد چون اين مسئوليت  15پس اگر بيش از . باشد مي
شرايط  46ماده بند الف  8به جز  تواند مستنداً متوجه پيمانكار است، لذا كارفرما مي

البته هرگاه پيمانكار قبال از كارفرما اذن . عمومي پيمان به فسخ پيمان مبادرت ورزد
  .روز كارگاه را بدون سرپرست بگذارد 15داشته باشد مي تواند بيش از 

لكن بايد توجه داشت اوال براي اذن كارفرما اساسا بايد پيمانكار داليل قابل 
اذن كارفرما كارگاه مي تواند بدون سرپرست باشد،  قبولي داشته باشد و ثانيا با

. تواند مورد قبول كارفرما باشد معهذا فقدان رئيس كارگاه براي مدت معقولي مي
لذا طبعا كارفرما نمي تواند با فقدان سرپرست كارگاه به طور نا محدود يا براي 

سخ پيمان بنا به مراتب مذكور يكي ديگر از مراتب ف.مدت طوالني موافقت نمايد
روز كارگاه را بدون  15اين است كه پيمانكار بدون اذن كارفرما به مدت بيش از 

  .در صورت تحقق اين امر كارفرما پيمان را فسخ مي كند. سرپرست بگذارد
اگرچه پيمانكار مكلف است مطابق برنامه زماني : تعطيل كردن كار: دوم

تمام هر يك از كارهاي پيش بيني تفصيلي موضوع پيمان را اجرا نمايد و تاخير در ا
شده در برنامه زماني تفصيلي كه بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن صورت 

مع الوصف ممكن است برنامه زماني . گيرد، حق فسخ براي كارفرما ايجاد مي كند
تفصيلي طوري تنظيم شده باشد كه او بتواند براي مدتي كار را تعطيل و پس از 

يع كار، عمليات خود را با برنامه زماني تفصيلي تطبيق و موزون مدتي با انجام سر
شرايط عمومي پيمان چنين امري براي  46بند الف ماده  8اما با توجه به جز . نمايد

پيمانكار تجويز نشده و او حق ندارد بدون اذن كارفرما، كارگاه را به مدت بيش از 
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ه پيمانكار كارگاه را به مدت در غير اين صورت يعني هرگا. روز تعطيل نمايد 15
روز و بدون تجويز كارفرما تعطيل كند مستوجب فسخ پيمان از سوي  15بيش از 

  1. كارفرما خواهد بود
صدور حكم «  ها با توجه به دادخواست وكيل خواهان، يك مورد از خواسته -4

دنامه است كه در دا» بر استرداد اصل ورقه ضمانتنامه بانكي از يد خوانده به موكل
هر چند از حكم، قبول . نسبت به قبول يا رد اين خواسته تعيين تكليف نشده است

به عبارت ديگر . گرديد آيد ولي مي بايست در راي ذكر مي اين خواسته بر مي
  .دادگاه درباره ضمانتنامه بانكي پيمانكار تعيين تكليف نكرده است

ال تصميم كارفرماي دولتي ، جبران مقرر در اين راي ابط ها از لحاظ جبران -5
ي مقرر در حقوق اداري  ها ، از لحاظ جبران»فسخ اعمال شده«حكم ابطال . است

اهميت داشته و به عنوان ضمانت اجراي غير قانوني بودن تصميم دستگاه دولتي 
در چنين حالتي خواهان مي تواند از كليه آثار ناشي از ابطال تصميم . رود بكار مي
هاي  حال قاضي دادگاه در متن راي به نحوه جبران خسارات و زيان با اين. سود ببرد

به ويژه آنكه با توجه به محتويات پرونده، . (وارده به شركت ب اشاره نكرده است
به  13588/27460/3/63سازمان آب منطقه اي فارس طي نامه اي به شماره 

اعالم  شهرداري آباده، پيشرفت فيزيكي كار را تا تاريخ مذكور سي درصد
همينطور پس از اعالم بطالن فسخ قرارداد پيمانكاري اعالم شده از جانب .) كند مي

كارفرما، به مسئله سرنوشت قرارداد و چگونگي ادامه يا قطع همكاري طرفين 
دانيم اصل لزوم جبران خسارت به  زيرا همانطور كه مي .قرارداد ورود نكرده است

ي حقوقي دنيا و از جمله ايران به داليل و مباني  ها اي عام در همه نظام عنوان قاعده
گوناگون فلسفي و اجتماعي مانند آزادي، برابري، عدالت و انصاف نفع عمومي 
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و اگر كارفرماي دولتي به عنوان يكي از طرفين قرارداد به . پذيرفته شده است
 تعهداتش عمل نكند و در اثر آن خساراتي به پيمانكار وارد شود، خسارت قابل

منتها شيوه . جبران بايد باشد و نبايد بين دولت و افراد عادي قائل به تفكيك شد
شرايط عمومي پيمان، تاخير  28براي مثال ماده . اعمال ضمانت اجراها متفاوت است

اداره در تحويل زمين را از مصاديق تقصير اداره دانسته است كه به غير از اين مورد، 
اما در مواردي . ير اداره دولتي اشاره اي نشده استدر شرايط عمومي پيمان به تقص

كه شرايط عمومي پيمان ساكت باشد پيمانكار مي تواند در چهارچوب الزامات 
قراردادي ناشي از مقررات قانون مدني از طريق مراجعه به محاكم عمومي استيفاي 

  1. حق نمايد
مانند نامه (ي از يك سو ذكر دالئلي كه در پرونده موجود است در متن را -6

اي كردن كنار  شركت خواهان به سازمان آب منطقه اي موضوع پله 203شماره 
اي و  به سازمان آب منطقه) ب(شركت  163منبع آب و نيز مواد نامه شماره 

ي سنگ مارني كه موضوع آن در  ها همچنين برخورد محل مخزن مورد قراداد برگه
نوشته شده و باالخره  )ب(ي به شركت ا سازمان آب منطقه 460-37969نامه شماره 

نبودن اعتبار كافي در پيمانكار كه دليل اين موضوع مفاد تلگراف شماره 
اي به شهرداري آباده براي تامين اعتبار  كه از طرف سازمان آب منطقه 2204/460

اما از سوي ديگر منطوق . شود از نقاط قوت راي محسوب مي) پرونده ارسال شده
خي از استنادات پرداخته است بدون اينكه مشخص گردد چنين راي به ذكر بر

  .باشد مستنداتي از طرف خواهان بوده يا مستندات قاضي محترم مي
نداشتن دستور كار و نقشه در : با بررسي داليل و مستندات خواهان از جمله -7

مورد جاده سازي و عمليات سنگ چيني جهت بستر سازي، خودداري از پرداخت 
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عيت، فقدان اعتبار پيش بيني شده در بودجه و نبود بودجه الزم، تسامح صورت وض
ي الزم به پيمانكار، نرسانيدن مصالح ساختماني، بر طرف ننمودن  ها در ابالغ نقشه
 13588/27460/3/67ي مارني و آهكي و به ويژه نامه ي شماره  ها مشكل سنگ

ه در آن صراحتا اعالم سازمان آب منطقه اي استان فارس به شهرداري آباده ك
در صورت عدم تامين اعتبار الزم، اجراي برنامه تامين آب شهر آباده «كند كه  مي

و » به تعويق خواهد افتاد و باالجبار مي بايست از پيمانكار پروژه، فسخ پيمان نمود
ضمن همين نامه سازمان آب منطقه اي استان فارس صريحا بيان مي دارد كه در 

، پيمانكار ديگري هم براي اتمام پروژه پيدا نخواهد شد، به اين صورت فسخ پيمان
  .باشد نتيجه مي رسيم كه از لحاظ ماهوي راي دادگاه صحيح مي

جا داشته است كه دادگاه در خصوص مواردي كه كارفرما موجبات تاخير  -8
ار هاي پيمانك انجام كار را فراهم نموده، بررسي مي نمود و ميزان كاركرد و دريافتي

كرد و عنداللزوم براي كشف حقيقت موضوع به كارشناسي  را بررسي و محاسبه مي
يا هيئت كارشناسان ارجاع مي شد تا معلوم شود علت تاخير در انجام كار چه بوده 

ي او را بررسي نموده و با توجه به  ها است و همچنين ميزان كاركرد و دريافتي
ين طور در خصوص عدم پرداخت به موقع هم. نمود نتيجه، مبادرت به انشا راي مي

شرايط عمومي  37بند الف ماده  3، بنا به مفهوم مخالف تبصره  ها صورت وضعيت
پيمان، اگر پيمانكار صورت وضعيت را به موقع تهيه و تسليم نمايد ولي كارفرما در 

كما اينكه در اين . پرداخت آن تاخير نمايد، مسئوليت متوجه كارفرما خواهد بود
ها  ونده نيز سازمان آب منطقه اي استان فارس از پرداخت صورت وضعيتپر

  .كرده است خودداري مي
 فسخ براي كارفرما تصميم كه صورتي شرايط عمومي پيمان در 47طبق ماده  -9
بدون يعني رها كردن كارگاه ( 46 ماده الف بند در شده درج موارد استناد به پيمان

و بدون علل قهري موضوع ماده  ن اجازه كارفرمابدو تعطيل كردن كاريا سرپرست 
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 از متشكل هياتي وسيله به بدواً بايد پيمان باشد، موضوع فسخ )روز 15 بيش ازو  43
 كه يي ها سازمان در مورد( كارفرما سازمان مقام باالترين يا وزير انتخاب به نفر سه
يا  وزير موافقت مورد و شود تائيد و بررسي) نيستند  ها وزارتخانه از يك هيچ تابع

درحالي كه  .شود ابالغ پيمانكار به سپس و گيرد قرار كارفرما سازمان مقام باالترين
دادخواست وكيل شركت  26افتد و طبق بند  در اين پرونده چنين امري اتفاق نمي

، فسخ قرارداد را به 763/485اي فارس طي نامه شماره  ، سازمان آب منطقه)ب(
. شرايط عمومي پيمان به شركت موكل اعالم مي دارد 46ده ما )ب(استناد بند 

شرايط عمومي پيمان، دادگاه مسئله بررسي موضوع  47شايسته بود به استناد ماده 
  .داد فسخ پيمان به وسيله هيات سه نفره را بررسي و مورد پيگيري قرار مي

 ستا مكلف پيمانكار«: شرايط عمومي پيمان مقرر مي دارد 47همچنين ماده 

 از حاكي داليلي كه صورتي در كارفرما، ابالغ تاريخ از روز 10 مدت در كه

 اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم موارد با نظر كارفرما انطباق عدم

بنابراين در تشريفات فسخ پيمان، صرف اعالم فسخ از سوي » .برساند كارفرما
اما همانطوري . ل آن تلقي گرددكارفرما نمي تواند قاطع پيمان و پايان بخش زوا

از طرفي . اي است براي اعمال تشريفات فسخ پيمان كه ذكر شد، اعالم فسخ مقدمه
در پيمان، كارفرما براي اينكه درستي اقدام خود را در معرض دادرسي قرار ندهد و 
تشريفات طوالني دادرسي را طي نكند انجام تشريفات قضايي را براي فسخ پيمان 

در اين صورت اگر . داند بيند و عمل خود را صواب و دور از خطا مي الزم نمي
تواند براي اثبات نظر  داند مي پيمانكار اقدام كارفرما را براي فسخ پيمان ناصواب مي

يعني همان اقدامي كه . خود به مرجع حل اختالف داوري يا دادگاه مراجعه كند
  .وكيل شركت ب در دفاع از موكل خود انجام داد

توانست در حكم صادره، نادرست بودن استناد  قاضي صادر كننده راي مي -10
 تعطيل كردن كاريا بدون سرپرست رها كردن كارگاه ( 46كارفرما به بند ب ماده 
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و عدم )  روز 15 بيش ازو  43و بدون علل قهري موضوع ماده  بدون اجازه كارفرما
دن كارگاه مربوط به تحقق اين مطلب در خصوص شركت ب و اينكه تعطيل مان

عمل خوانده دعوي است را با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد، ضمن استناد به ماده 
به عبارت بهتر از آنجايي كه فسخ . شرايط عمومي پيمان در صدر راي، بيان كند 46

پيمان توسط پيمانكار به علت تخلف و يا ناتواني كارفرما از اجراي تعهدات ناشي از 
گردند، دادرسان دادگاه در رسيدگي به  راردادهاي تيپ، پيش بيني نميپيمان، در ق

اين قبيل دعاوي پيمانكاري به دليل سكوت اين نوع قراردادها، نياز به اجتهاد قضايي 
لذا سكوت طرفين پيمان را در اين مورد و ساير موارد مشابه بايد با تمسك به . دارند

را قراردادهاي پيمانكاري گذشته از زي. اصول حاكم در قانون مدني جبران كرد
جنبه معاوضي آنها اين ويژگي را نيز دارند كه ارتباط تعهدات كارفرما و پيمانكار 

آورد كه در  آنها را به صورت يك مجموعه منسجم از تعهدات متقابل درمي
بيني شده در آنها توسط هر يك از طرفين، نظام  صورت نقض يكي از تعهدات پيش

قانون مدني آن است  237مستنبط از ماده . گردد اردادي مختل ميكل مجموعه قر
كه هرگاه يكي از طرفين به تعهدات خود عمل ننمايد، طرف ديگر مي تواند الزام 

همان قانون  239او را به انجام تعهد از طريق دادگاه درخواست نمايد و طبق ماده 
د و فعل مشروط هم از اگر اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباش

جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ 
بدين ترتيب در صورت تخلف كارفرما از اجراي به موقع . معامله را خواهد داشت

، پيمانكار مي تواند قرارداد را فسخ  ها تعهدات، از جمله پرداخت صورت وضعيت
 30ماده  9و بند  37ي پيمانكار، مصرح ماده  ها وضعيت پرداخت صورت 1.نمايد

عالوه بر . شرايط عمومي پيمان، مهم ترين تعهد كارفرما در مقابل پيمانكار مي باشد
                                                                                                                  

 ،انشگاه آزاد اسالمي، پايان نامه كارشناسي ارشد، د1389،فسخ و خاتمه قرارداد در شرايط عمومي پيمانوكيلي، شيوا، . 1
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اين، تامين مصالح ساختماني مورد نياز، چون به دليل وجود تنگناهاي اقتصادي جز 
قسمتي از تعهدات از طريق دواير تهيه و توزيع دولتي امكان پذير نمي باشد، 

كارفرمايان دولتي، ناظر به تهيه مصالح نيز مي باشد كه در شرايط خصوصي منضم 
  .نمايند به پيمان، معموال كارفرمايان دولتي همانند اين پرونده آن را تعهد مي

  
  نتيجه گيري

شرايط عمومي پيمان به دليل  توان نتيجه گرفت كه با توجه به آنچه گفته شد مي
نداشته و همچون ديگر قوانين  مطابقتبا شرايط روز  ،ي منظم ادواريعدم بازنگر

به هر حال، مطالعه قوانين و مقررات مربوط به اين . جاري نيازمند به روزآوري است
كه ظاهراً همه ابعاد آن به صورت عادالنه در  ما را متوجه اين امر مي نمايدحرفه 

زن مالي قرارداد الزمه تنظيم همچنين حفظ تعادل و توا .نظر گرفته نشده است
شود و پيش بيني اختيارات نامحدود براي  منطقي حق فسخ و انفساخ محسوب مي

ي  ها كارفرماي دولتي ممكن است باعث سو استفاده از اختيارات توسط دستگاه
اداري شود با اين حال از سوي ديگر  در حقوق عمومي پذيرفته شده است كه 

هاي خاص و ويژه با نظام حقوقي متمايز از قواعد حقوق قراردادهاي اداري قرارداد
ت و اقتدارات ترجيحي منبعث از اخصوصي هستند و در اين قراردادها اختيار

قدرت عمومي براي كارفرماي دولتي وجود دارد مهم ترين دليل توجيهي چنين 
اختياراتي از جمله حق فسخ به علت مقتضيات منفعت عمومي همان ارايه خدمت 

برقراري تعادل و توازن بين . ي دولتي متولي آن هستند ها ني است كه دستگاههمگا
اين دو دغدغه يعني ارايه بهتر خدمت عمومي و نفع همگاني از يك سو و عدم سو 

ي راستفاده از اختيارت ترجيحي توسط كارفرماي دولتي از سوي ديگر مستلزم برقرا
اسايي قواعد ويژه حقوق عمومي نظارت قضايي موثر بر قراردادهاي اداري با شن

اي كه  فقدان آن در نظام حقوقي و قضايي ما اين نوع قراردادها را با  است مساله
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به بيان ديگر با اين كه در سطح مقررات دولتي اين نوع . مشكل مواجهه نموده است
عمدتا قواعد ماهوي   ها اند اما دادگاه قراردادها با قواعد ويژه و خاص شناسايي شده

نمايند و از سوي ديگر نيز كارفرماي دولتي  اعمال مي  ها حقوق خصوصي را بر آن
ها اعطا شده است عمدتا به  هاي اختياري كه در اين نوع قراردادها به آن از صالحيت

هاي  نمايد در حالي كه اعمال صالحيت ضرر پيمانكار خصوصي استفاده مي
ت ترجيحي دراين قرادادها بايد در اختياري در قراردادهاي اداري و اعمال اختيار

در . راستاي ارايه بهتر خدمت و منفعت عمومي باشد نه منفعت سازماني يا شخصي
شد و كارفرما موظف  هر حال شايسته بود جهات اعمال اين حق به روشني تبيين مي

توانست تا حدودي از  اين موضوع مي. گرديد به درج آن در ابالغيه فسخ مي
همچنين بديهي است كه اين جهات صرفا بايد . مقام اداري بكاهد ي ها سواستفاده

اي نيز داليل موجه و قابل قبولي ارائه  ناظر به منافع عمومي باشد و در هر زمينه
بنابراين از قانونگذار انتظار مي رود با برطرف نمودن معايب موجود در . گردد

كارويژه اين حوزه يعني كه  ،آباداني قوانين و مقررات، راه را براي پيشرفت و
  .هموار سازدهاي دولتي مي باشد،  پيمان
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