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فیدیک و مقایسه آن با نمونه  EPCآیین ادعا در نمونه قرارداد 
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 چکیده:

جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند 

مهندسی، تامین کاال و تجهیزات، ساختمان های مه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانانموافقت

که محل تامین  EPCهای اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه (EPC)و نصب 

االجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این الزمه عمرانی است مالی آن بودج

رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می

د رسبودن قرارداد، مورد مالحظه واقع شده باشد. لیکن با مالحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می

پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختالف، 
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ها مورد المللی سالی که در سطح بینهایقرارداد ها، نسبت به نمونهرسیدگی به اختالفات و حل آن

با  رسید کهالزم  به نظربنابرین  اند تا حدود زیادی مغفول مانده است.استفاده و اقبال واقع شده

و مقایسه آن با نمونه تدوین  EPCهای جهانی قرارداد ترین نمونهبررسی آیین ادعا در یکی از کامل

در مقاله  هایی ارائه شود.حلشده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه

المللی بین فدراسیون نمونه قراردادیعنی ی این حوزه، هاترین نمونه قراردادشدهیکی از شناختهحاضر 

اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده  EPCبه تفصیل بررسی و با نشریه مهندسین مشاور)فیدیک( 

 است. 

 FIDIC، قرارداد پیمانکاری، مدیریت ادعا، EPCقرارداد  کلمات کلیدی:
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  مقدمه

ای( نمونه قراردادهای کلید در دست )کتاب نقرهمنبع مطالعه و مقایسه در مقاله، جدیدترین نسخه 

در تمامی نمونه قراردادهای  است. (1فیدیکاز این پس، المللی مهندسین مشاور) دراسیون بینف

 هنگام اجرای قرارداد فیدیک شاهد به کارگیری سازوکاری جامع در راستای مدیریت ادعاهای طرفین

کاملی از ادعاهای قابل طرح، پیش بینی آئین طرح هستیم. این سازوکار شامل ارائه تقسیم بندی 

پیشگیری از گی به اختالف در دو سطح هیئت حل/ادعا، آیین رسیدگی به ادعا و پس از آن رسید

ات اخطاریه، محتوا و مهلت ارسال آن ابزاری دیگر یاختالف و داوری است. همچنین با تعیین خصوص

شود مدیریت ادعا به عنوان ر مقابل، مالحظه میهم آمده است. دجهت مدیریت مستندات ادعا فرا

ترین ارکان مدیریت قرارداد و عوامل موفقیت پروژه، در نمونه مشابه داخلی یعنی نشریه یکی از اصلی
2EPC واقع نشده است.  اختصاصی صنعت نفت، مورد توجه 

مصوبه  های صنعتی()ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه ۵4۹0پس از انتشار نشریه 

، با توجه به خاص بودن 13۸1ریزی کشوردر سال هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

؛ وزارت (EPC)مسئله نفت در ایران و اهمیت تنظیم قراردادهای نفتی مهندسی، طراحی و ساخت 

تنظیم کرد که  ایجداگانهقرارداد الزامی نمونه  13۹1نفت برای قراردادهای پیمانکاری نفت، در سال 

در  به همان صورت تمدید شد. 13۹۵دارد. نسخه مذکور در سال  ۵4۹0ی با نسخه های جزئتفاوت

ای در خصوص نحوه یک از این نسخ جنبه مدیریت ادعای قرارداد قوتی ندارد و مواد جداگانههیچ

ایط عمومی پیمان شربه ادعاها و اختالفات طرفین بنابرین  طرح و رسیدگی به ادعا بیان نشده است.

شود. قانون مذکور طبق قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی میاختصاصی صنعت نفت 

                                                   
1- Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, (the international federation of 

consulting engineers) FIDIC 

2- Engineering, Procurement, Construction 
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مناسب رسیدگی به ادعاهای قراردادهای  1اما به نسبت نمونه قراردادهای پیمانکاری شاخص

عنوان یکی از  پیمانکاری نیست. بنابرین قراردادهای پیمانکاری نفتی موضوع نشریه مذکور به

به لحاظ ، اشخاص حقوق خصوصی آن و طرف دیگر ی استدولت آن قراردادهای اداری که یک طرف

  2ناقص است. به میزان غیر قابل اغماضی مدیریت ادعا

، تاثیر منفی بیشتری خواهد باشدمتوازن نااین نقطه ضعف در حالتی که فرم قراردادی یکجانبه و 

. 3تواند احتمال بروز اختالف را افزایش دهدمی و نحوه توزیع ریسک گذاشت. چرا که ساختار حقوقی

کننده این نشریه جا که تدوینبه عنوان مثال در شرایط عمومی نشریه اختصاصی صنعت نفت، از آن

و نتیجتا شرایط  شدههای بیشتری به پیمانکار واگذار ها و مسئولیتدولت بوده است، ریسک

از  4احتمال بروز دعاوی قراردادی بیشتر خواهد بود. شود. بنابریندیده میدر قرارداد ای ناعادالنه

، به حفاری و کار زیر آب و سایر مسائلی (یعنی نفت و گاز)های پیمانکاری این حوزه طرفی ذات پروژه

شوند گره خورده است و محتاج حساسیت بیشتری بینی میکه منجر به وقوع اتفاقات غیرقابل پیش

 است. 

ه باختصاصی صنعت نفت صادق است،  نشریهدر مورد توضیحات مذکور عالوه بر این که  ضمنا

میم است. منتشر شده توسط سازمان برنامه بودجه، در خصوص آیین ادعا قابل تع شرایط عمومیسایر 

 نیز بحث مدیریت ادعا تقریبا به طور کامل مغفول مانده است. ها آنچرا که 

به  ،با توجه به کمبود ادبیات حقوقی در حوزه مدیریت ادعا ت، ابتدااز این رو به نظر الزم اس

ه ادعا در قراردادهای پیمانکاری پرداخت آیینترتیب به تعریف ادعا و مدیریت ادعا، سپس ضرورت 

                                                   
 NEC ،JCTالمللی مهندسان مشاور، . مانند نمونه قراردادهای فدراسیون بین 1

منصوری، علی. بررسی تطبیقی حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری و قرارداد فیدیک، تهران: دانشگاه آزاد  2

 .12، 13۹1اسالمی واحد تهران مرکزی، 

 .۶1، 13۸1اول. تهران: ربیعی، فرانک. حقوق قراردادها. ویرایش  3. 

وزارت نفت و نمونه  EPCهای قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای زاده، محمدجواد، بررسی ریسکرضایی  4.

 .12۵، ۹۹،  22فصلنامه حقوق اداری،  ،FIDICالمللی بین
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ای فیدیک ه آن در نمونه قرارداد کتاب نقرهت آیین طرح ادعا و رسیدگی بشود. سپس مشروح جزئیا

 نمونه اختصاصی صنعت نفت بیان گردد. در مقایسه با وضعیت 

 شناسایی مفاهیم –گفتار اول 

)گفتار سوم(  مدیریت ادعا )گفتار دوم( و ضرورت آیین ادعا (بند اولمفهوم ادعا ) ذیل این گفتار

 شود. جهت ورود به بحث طرح ادعا و بازشناسی مفاهیم مذکور بیان می

 مفهوم ادعا -بند اول

در متون حقوقی این در معنای لغوی به معنی مطالبه، اختالف و دعوا نزد محکمه است.  «ادعا»

در قراردادهای نمونه . 1است حق بودن یا برای اعمال حق خودبرای اثبات ذی واژه به معنی اقدامی

 ای بدین ترتیباز جمله کتاب نقره این نمونه قراردادهااصطالحی خاص است که در تمامی  اما فیدیک

اعالم مستحق دانستن خود برای جبران خسارت )اعم از مالی یا زمانی( یا دریافت  "تعریف شده است: 

چیزی از طرف یا اطراف قرارداد که مبنای آن نص شروط عمومی، یا به علتی در ارتباط با قرارداد یا 

و منظور از چیزی در اینجا افزایش مهلت یا افزایش مبلغ قرارداد است.  ".2باشدبرخاسته از آن می

المللی و در نمونه قراردادهای فیدیک، فراتر معنای عام در قراردادهای پیمانکاری بین «ادعا»بنابرین 

شود، دارای معنی خاصی کلمه و آنچه که در حقوق داخلی و در ادبیات رایج از کلمه ادعا استنباط می

شود. ادعا در از ادعا در معنای عام متمایز میبزرگ،  Cبا حرف  این واژه در قراردادهای فیدیک ت.اس

آید. در فرضی که یک طرف نسبت به طرف دیگر، پدید می 3پیش از اختالفمعنای مورد نظر فیدیک 

نده کارفرما، و پس از ارجاع امر به نمای نمایدادعای حقی  بینی شدهمطابق آیینی که در قرارداد پیش

                                                   
1 - Project Management Institute Staff. Construction Extension to the PMBOK Guide 3rd edition. 

Pennsylvania: Project Management Inst, 2007, 28.  
2- International Federation of Consulting Engineers. Conditions of Contract for EPC/Turnkey 

Projects. 2nd Ed. Geneva: FIDIC Publication, 2017, 1. 
3- Dispute  



  234 

 

شود برای یکی از طرفین قابل قبول نباشد و به ترتیبی که در قرارداد آمده، تصمیمی که گرفته می

ارجاع بعد از شود. نسبت به آن اعتراض صورت گیرد، ادعا در این نقطه اصطالحا به اختالف تبدیل می

 ؛ اما آئینی که برای طرحدشوشناخته می 1تحت عنوان دعوی اگر چه این ادعابه هیئت حل اختالف، 

گنجد و موضوع مقاله شود همچنان در معنای عام آئین ادعا میو رسیدگی به آن به کار گرفته می

 پیش روست.

ادعا در  شود.ا بررسی قرارداد نمونه فیدیک، چهار مفهوم مختلف از ادعا دریافت میدر مجموع ب

  معنای اعم، در معنای عام، معنای خاص و معنای اخص.

ادعای مدت  از جملهیی که دو طرف نسبت به هم دارند هاادعاتمام  ادعا در معنای اعم اعم: -1

شود.  ادعاهای مربوط به فسخ اعم از فسخ به علت تقصیر یا بدون قصور را شامل می و مبلغ اضافه،

که بر اساس هر ادعایی دیگری اعم از  در قرارداد نمونه آمده، cبا حرف  2claimاین معنا که عبارت 

 نیز هست.  توانند نسبت به یکدیگر داشته باشند قرارداد یا با توجه به قانون حاکم طرفین می

مطابق معیارهای مدیریتی، در سازمان پیمانکار و کارفرما دفتری جهت مدیریت ادعا  عام: -2

فقط ادعاهای کند. در این معنا  شود که به مسائل مرتبط ادعا در معنای عام رسیدگی می تاسیس می

ای بر روند مدیریت پروژه )به لحاظ چرا که ادعاهای هزینه گیرند. ای مد نظر قرار می زمانی و هزینه

( تاثیرگذار است و ادعاهای زمانی بر تاخیرات مجاز )مدیریت زمان( و نتیجتا 3مدیریت هزینه

عه ادعا در معنای عام قرار زیر مجموسه نوع ادعا  گذارند. بنابرینهای پروژه دارند تاثیر میهزینه

 گیرند. می

به دو شکل تعدیل ناشی از تغییر در مخارج، اعم از کاهش و افزایش در فرضی که  4الف(تعدیل

بها ضمیمه شروط اختصاصی شده است و تعدیل ناشی از تغییر قانون. این مبحث ذیل بندهای فهرست

برای کاهش یا افزایش مبلغ ناشی از تغییر  نمونه قرارداد بررسی شده است. آیین ادعا 13.۷و  13.۶

                                                   
1- Dispute 

 .ادعا 2
3- Cost Management 
4- Adjustment  
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در قانون، مطابق آیین ادعا در معنای خاص )موضوع گفتار بعد( است. اما در صورتی که تغییر در 

االجرا منجر به لزوم تغییر در اجرای کار شود باید مطابق بند تغییرات عمل کرد. یعنی قوانین الزم

در خصوص تغییر قیمت ناشی از  ستور تغییر کار صادر کند.کارفرما راسا یا به درخواست پیمانکار د

های های پروژه نیز در شروط اختصاصی فرمولهای نیروی کار، کاالها و سایر ورودیتغییر هزینه

 گردد.ها مبلغ قرارداد تعدیل میشود و بر اساس آنتعدیل قرارداده می

دهد. بر اساس بند حت تاثیر قرار میعامل دیگری است که زمان و هزینه پروژه را ت 1ب( تغییر

تغییری اعمال کند.   2تواند هر زمانی پیش از تحویل موقت، با صدور دستور، کارفرما می13اول ماده 

برای پیمانکار به صورت استثنائی و مبتنی بر دالیل پنجگانه احصا شده در شروط عمومی، این حق 

این اعتراض باید الزاما از طریق دادن اخطاریه انجام وجود دارد که نسبت به تغییرات اعتراض نماید. 

نظر،  شود. در نهایت کارفرما مجددا باید در مورد دستوری که صادر کرده بود تصمیمی مبنی بر صرف

تایید یا تغییر دستور اتخاذ نماید. بدین ترتیب در خصوص مواردی که در اخطاریه اعتراض توسط 

ی که دستور با همان کیفیت مورد تایید قرار گیرد، ریسک پیشامدهای پیمانکار اعالم شده بود، در فرض

 شود. اعالم شده به کارفرما منتقل می

همچنین ممکن است پیمانکار، با لحاظ کردن مهندسی ارزش پیشنهادی به کارفرما برای صدور 

نهاد نماید. فارغ از دستور تغییر کار بدهد یا کارفرما از پیمانکار با دادن اخطاریه، تقاضای ارائه پیش

تعیین  13مراحل پیش از صدور دستور، در ادامه، فرآیند تغییر طبق آیین خاصی که در بند سوم ماده 

ای که در آن موارد تغییر و هر سندی گرفته شود. بدین ترتیب ابتدا کارفرما اخطاریهشده است باید پی

های کند. این اخطاریه باید ویژگیابالغ می ها الزم است را برای پیمانکارکه برای ثبت و ضبط هزینه

( را داشته باشد. سپس پیمانکار ظرف مهلتی که در اخطاریه تعیین شده یا در 3.4اخطار)موضوع بند 

بندی اصالح روز از زمان دریافت اخطاریه، باید جزئیاتی شامل: برنامه و زمان 2۸صورت سکوت، در 

                                                   
1-Variation  

2 -Instruction  
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، پیشنهاد برای تغییر قیمت قرارداد با ذکر تمامی جزئیات شده، توصیف کارهایی که باید انجام شود

نده کارفرما در مقام انجام نکته بسیار مهم اینکه نمایدالیل این پیشنهاد را به نماینده ارسال کند. 

عمل کند. یعنی نباید به عنوان  طرفبیباید  ،گیری یا کمک به دستیابی طرفین به توافقتصمیم

. در ادامه ممکن است نماینده کارفرما نماینده کارفرما ضامن مصالح وی باشد و از جانب او عمل کند

ها را نیز ارائه دهد. سپس ذکر دالیل و موارد دیگری را نیز الزم بداند که پیمانکار موظف است آن

 3ماده  ۵.3و جداول پرداخت مطابق بند نماینده کارفرما در خصوص افزایش زمان و هزینه 

 کند.گیری میتصمیم

هایی برای افزایش و کاهش مبلغ قرارداد یا افزایش و زمینهدر نشریه اختصاصی صنعت نفت نیز 

جا که از آن اما ،1بینی شده استکاهش زمان انجام قرارداد در شرایط عمومی این قراردادها پیش

های ای برای طرح و رسیدگی به ادعاندارد و شیوه خاصی و مراحل ویژه سازوکار ادعا در قرارداد وجود

ها ادعا کرد که سازوکاری در توان با اتکا به این زمینهبینی نشده است؛ نمیپیش تعدیل و تغییر

ای که در فیدیک قرارداد برای مدیریت ادعا مطرح شده است و منشاهای بروز اختالف به معنی

ها صرفا موجد حقوقی برای یکی از طرفین قرارداد هستند وجود دارد. این زمینه مالحظه شد، در اینجا

که باید توسط طرف دیگر به رسمیت شناخته شود. اگر این حقوق ایفا نشوند نیز باید مطابق قواعد 

 عمومی قراردادها برای الزام به ایفا، مطالبه وجه برای ایفا توسط ثالث یا دریافت خسارت تاخیر یا عدم

انجام به دادگاه یا داوری)حسب مورد( مراجعه کرد. به عنوان مثال صدور دستور تغییر کار یکی از 

شرایط به خصوصی تعیین آن، دالیل افزایش یا کاهش زمان و هزینه است، اما برای نحوه مطالبه 

 ها ضمانت اجرایی داشته باشد. نشده است که عدم رعایت آن

 شود.ره بعدی توضیح داده میدر شما ج( ادعا در معنای خاص

ای به جز موارد تعدیل و تغییر را شامل ی زمانی و هزینهادعاهادر این معنا ادعا تمامی  خاص: -3

شود. چرا که در قرارداد برای تعدیل و تغییر سازوکار متفاوتی برای اصالح زمان و مبلغ قرارداد می

                                                   
 شرایط عمومی قراردادهای طرح و ساخت اختصاصی صنعت نفت )ماده تغییرات در مبلغ پیمان(  3۶ماده  .1

 شرایط عمومی قراردادهای طرح و ساخت اختصاصی صنعت نفت )ماده تغییرات در مدت پیمان( 43و ماده 
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اد فیدیک سازوکار جامع و دقیقی دارد که ذیل در نمونه قراردادعا در معنای خاص تعبیه شده است. 

شود که بحث آیین ادعا در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می

 تواند ناشی از یکی از سه منشا زیر باشد:ادعا در معنای خاص می

از جمله ماده رخدادهای  هایی:در قرارداد نمونه فیدیک در ماده1ادعا طبق شروط قراردادی -الف

( خسارت 4.23شناسی )ماده شناسی و باستانهای دارای ارزش زمین(، ماده یافته1۸ناگهانی )ماده 

ها صراحتا آمده که کدام یک همچنین در این ماده قراردادی با نرخ بهره مشخص تعیین شده است.

 ایط ماده قابل مطالبه است.ها در فرض پیشامد شراز زمان اضافی، هزینه اضافی یا هر دو آن

ش برای افزای به خصوصیدر قرارداد ماده : برای این دست ادعاها 2ادعای مرتبط با قرارداد -ب

موجود دی رمواو در مبحث مربوط به حقوق قراردادها اما در قانون حاکم  زمان یا مبلغ وجود ندارد،

ای داشته باشد. به عنوان مثال هزینهادعای زمانی یا  تواندن یکی از طرفین میکه بر اساس آاست 

بر در فرضی که سقف مسئولیت تعیین نشده باشد،  ناشی از عدم انجام تعهد را خسارت واقعیبتوان 

 اساس قانون حاکم دریافت کرد.

 کردن مثل مراقبت مصداق این ادعا است. مسئولیت خارج از قرارداد: 3ادعای خارج از قرارداد -پ

و طبق قانون حاکم نیز بوده نقرارداد وظیفه  در سان. در واقع اداره فضولی که، از باب احاز پروژه

 الزامی به این مراقبت نبوده است. 

آید، آیینی رو میآیینی که در مقاله پیش است. طبق شروط قراردادیهمان ادعای  اخص: -4

نفع، قوط حق ذیاست که برای طرح این ادعاها ضروری است و عدم مطابقت با این آن، منجر به س

شود. بدین معنی در صورتی که تکالیف و مسیر تعیین شده در قرارداد بر دریافت زمان و هزینه می

                                                   
1-Claim under the contract 

2-Claim in connection with the contract 

3-Claim out of the contract 
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پی گرفته نشود، راهی برای طرح دعوا در خصوص مورد مد نظر در هیئت حل اختالف، دیوان داوری 

 یا دادگاه وجود نخواهد داشت.

 مدیریت ادعا: -بند دوم

توان به فرایندی مرتبط با مالحظات حین اجرای ردادهای پیمانکاری را میمدیریت ادعا در قرا

شوند تعبیر پروژه و کنترل کردن تغییراتی که هر یک از طرفین در آن نقش داشته یا از آن متضرر می

های ناشی از تغییرات و برای کنترل و ارزیابی ریسک در واقع مدیریت ادعا سازوکاری است 1کرد.

برای جبران تاثیرات  طرح و به نتیجه رساندن یک ادعا سازی،هدف آماده ، بااهاقتصادی آنتاثیر 

. این مسئله از چنان 2ای( ناشی از اوضاع و احوال یا رخدادی خاصاقتصادی )اعم از زمانی و هزینه

رح ل طدر بسیاری قراردادها طرفین پیشاپیش ادعاهای احتمالی قابتاثیر اقتصادی برخوردار است که 

 .3کننداز منابع مالی بالقوه در محاسبات و برآوردهای خود لحاظ می در جریان کار را به عنوان یکی

اند بدین معین کردهبرای مدیریت ادعاهای که نویسندگان به نحوی مشابه هفت مرحله اصلی 

اد تغییر، تحلیل ند اسنموری دقیق و نظامآ: شناسایی و یافتن تغییر، اخطاریه تغییر، جمعترتیب است

. مشابه 4گذاری تغییر، مذاکره کردن در خصوص ادعا، حل اختالفای تغییر، قیمتآثار زمانی و هزینه

نیز برای مدیریت دعاوی  ۶PMBOKو استاندارد  ۵این مراحل در نوشته سایر متخصصان این حوزه

                                                   
1-Cox, R. "Managing Change Orders and Claims", Management in Engineering 2 (1997): 26. (26-

29) 

2-Klee, L. “Management of Contractor’s Claims in Construction Projects”, Charles University in 

Prague 6 (2013): 4. 

المللی ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک، چهارمین کنفرانس بینآبادی، داود، بررسی مقایسهطاهری خرم 3. 

 .۵، 1مدیریت پروژه، 
4-Levin, P. Construction Contract Claims, Changes & Dispute Resolution. 2nd Ed. 

Boston: ASCE Press, 1998, 67. 

5-Zaneldin, E. "Construction claims in the United Arab Emirates: types, causes, and 

frequency", International Journal of Project Management 24 (2006): 243. 

6-Project Management Body of Knowledge 
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دعوی، کمی سازی  شناسایی شده است. در این استاندارد مراحل مذکور در چهار مورد شناسایی

 1اند.دعوی، پیشگیری از دعوی و حل و فصل دعوی خالصه شده

استاندارد مدیریت ادعا و شروط عمومی پیمان در قراردادهای فیدیک در مواجهه با دعاوی و 

مودن بینی نمند ساختن و قابل پیشبه دنبال نظاممورد مدیریت آن سازگار و هماهنگند. هر دو 

بنابرین  .2دانندکننده سرنوشت یک دعوی میین دلیل قرارداد را کالم آخر تعیینبه هم دعاوی هستند.

ی از نیازهای ، در راستای افزایش قوام قرارداد و برای پشتیبانفیدیکیکی از مهمترین دستاوردهای 

بینی سازوکار مدیریتی )زمان، موضوع، هزینه( از طریق پیشکنترل سه عنصر  کارفرما و پیمانکار؛

ای برای مدیریت ادعاهایی است که در اثر تغییر در این سه عنصر قابل طرحند. یافتهپیشرفته و تکامل

گانه مذکور، طرفین تعهداتی برای کنترل تاثیر این تغییرات بدین ترتیب با هر تغییری در عناصر سه

در این سازوکار طرفین تعهدات برای ازگرداندن تعادل اقتصادی به قرارداد دارند. بر اجرای پروژه و ب

کوشند برای بازیافت خسارت مالی بنابرین طرفین میبینی شده است. پیش نیز اجراضمانتفیدیک 

یا افزایش زمان انجام تعهدات، در مسیری که از پیش برای هر دو طرف، معین شده گام بردارند. در 

 شود. بینی بودن قرارداد و نحوه اجرای آن تا حداکثر ممکن حفظ میشفافیت و قابل پیشنتیجه 

 ضرورت آیین ادعا  - بند سوم

یک سازوکار  وجوداثر ادعاهای پیمانکاری بر موفقیت پروژه و اهمیت  بند بناست صرفا بردر این 

انه این نهاد در اسنادی که . چرا که متاسف3طرفین تاکید ورزیممدیریت ادعا در ساختار سازمانی 

                                                   
1-Project Management Institute Staff. Construction Extension to PMBOK, A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge. 1st Ed. Pennsylvania: Project Management 

Inst, 2000, 41. 

2-Kangari, R. "Construction Claim Documentation in Arbitration", ASCE Journal of 

Construction Engineering and Management 41 (1995): 201-208. 
 

3-Tochaiwat, K. “Contractors’ Construction Claims and Claim Management Process”, 

Chulalongkorn University 25 (2014): 104. 
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هیئت وزیران تصویب نموده تا کنون جدی گرفته نشده است. همچنین به لحاظ عملی به وجود 

 چنین نهادی نیاز است. 

ریشه در این مسئله دارد که در قراردادهای پیمانکاری  «ادعا»یکی از اهداف تنظیم سازوکار 

ی مدت، حفظ انعطاف قرارداد برای حصول نتیجه و به عنوان یکی از قراردادهای طوالن ،المللیبین

در راستای حفظ  ،الزم است. یعنی ارکان اصلی پروژه )زمان، هزینه و موضوع( اجرای کامل تعهدات

قابل تغییر باشند. زیرا عالوه بر اینکه ممکن  و رسیدن پروژه به محصول مورد نظرتعادل اقتصادی 

در چنین  رایط اجرای قرارداد دچار مشکل شود؛ش ،ایاست در اثر تغییر اوضاع و احوال یا وقوع حادثه

هایی ممکن است با کشف اطالعات جدید حین اجرای پروژه یا تغییر نظر کارفرما در خصوص پروژه

یاز به تغییراتی در نحوه انجام کار یا تغییر در بی به آن، نهای دستیامشخصات محصول نهایی یا روش

که ارکان پروژه در ارتباط با یکدیگرند و بنابرین  است در حالیاین . 1وجود داشته باشد محصول نهایی

زمان یا هر دو همراه خواهد بود. با تغییر هزینه،  نحوه انجام کار یا تغییر در محصول نهایی در تغییر

. 2یابدشکست پروژه افزایش میبروز اختالف و ورت عدم اصالح سایر ارکان، احتمال در صنتیجتا 

ادعا، در صدد حفظ انعطاف  با تنظیم سازوکاربنابرین نویسندگان نمونه قراردادهای این حوزه، باید 

تا نتیجتا، قرارداد به هدف خود  اختار مهندسی مالی پروژه باشندتعادل اقتصادی و سقرارداد، حفظ 

 طرفین تا حداکثر ممکن لحاظ شود.برسد و منافع 

ختالف و تالش حداکثری در راستای حل اختالف و به حداقل ا بروز جلوگیری از دیگرهدف 

رسیدگی قضایی است.  رساندن ارجاع به سایر سازوکارهای حل و فصل اختالف یعنی داوری یا

ت حل اختالف و اجباری بودن مراجعه هیئحل و فصل دوستانه اختالف و ایجاد نهاد  مهلتبینی پیش

سازوکاری که در به عنوان مثال . ه آن، پیش از رجوع به داوری، حکایت از صحت این برداشت داردب

 کلی ویژه در خصوص مهلت طرح ادعا،بینی شده شامل این موارد است: شرایط شای پیشکتاب نقره

تعیین شده برای ادعا  های از پیشیجاد زمینه)از زمان اطالع نوعی یا شخصی از ا زمان آغاز مکاتبات

                                                   
1-Arditi, D. "Selecting a Delay Analysis Method in Resolving Construction Claims". International 

Journal of Project Management 24 (2005): 145–155. 

2-Chovichien, V. “Information System for Managing Employer’s Construction Claims”. 

Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (2006): 7. 
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ظرف آن باید طرف مقابل حق دانستن خود(، محتوای اخطاری که باید ارسال شود، مهلتی که و ذی

شود که با استفاده از گیری و اعالم آن توسط کارفرما. بنابرین مشاهده مینحوه تصمیم پاسخ دهد و

حق دانستن خود، از پیش تعیین شده و بدین ترتیب م ذیاین ابزار قراردادی، نحوه مکاتبه و اعال

میزان نهایی یا قابل اعتراض یا تعدیل بودن، همچنین  وضعیت قرارداد به لحاظ قابل فسخ بودن

شده است و کمتر  بینیتعهدات برای طرفین در طول دوره اجرای تعهدات تا حداکثر ممکن قابل پیش

 ماند.می دلیلی برای بروز اختالف باقی

با پیمانکار بوده، در حالی  1مسئولیت طراحی تفصیلیجا که در قراردادهای کلید در دست، از آن

شده و این امر ممکن است و گنجانده انجام  2در سند الزامات کارفرماکه طراحی پایه توسط کارفرما 

حساسیت بسیار  بنابرین در این قراردادها بایدها شود؛ عوجاج در طراحیمنجر به بروز ناهماهنگی و ا

تری گیرانهشرایط شکلی سختباشد و  داشتهوجود بیشتری در خصوص شرایط اعالم و طرح ادعا 

تا در این قرارداد که خود به علت سرجمع بودن قیمت و تمرکز بیشتر ریسک بر دوش  بینی شودپیش

سازی پروسه طرح دارد، از طریق شفاف بست و شکستتری برای رسیدن به بنپیمانکار، پتانسیل بیش

حین اجرای آن جلوگیری ادعا و ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط طرح آن، از اختالفات احتمالی 

ها و امکان بنابرین به علت تاثیر به سزایی که مدیریت ادعا به لحاظ مالی و زمانی بر پروژه .شود

اجرایی ساختن یک قرارداد دارد، ضروری است طرفین قرارداد پیمانکاری در حصول موفقیت در 

 .3سازمان خود نهادی برای مدیریت ادعا داشته باشند

 آیین ادعا در فیدیک و نشریه اختصاصی صنعت نفت – گفتار دوم

                                                   
1- Detailed design 

2- Employers requirement  
3- Bakhari, N. “Critical Review on Improving the Claim Management Process in Malaysia”, 

Education and Vocational Research 7 (2013): 216. 
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بینی کرده است. در فیدیک در تنظیم کلیه کتب خود آیینی برای طرح و رسیدگی به ادعا پیش

های این فرایند ذیل دو بند کلی شیوه طرح و شیوه رسیدگی به ادعا این گفتار به ترتیب تمام بخش

وضوع شود، اساسا ممورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه در این گفتار به عنوان آیین ادعا مطرح می

. اگرچه فیدیک یعنی ادعاهای کارفرما و پیمانکار است EPCشروط عمومی نمونه قرارداد  20ماده 

توافق و ) 3.۵)اخطار( و  1.3به فراخور بحث، به ارجاعات موجود در این ماده از جمله بندهای 

نشریه  تگیری( نیز خواهیم پرداخت. همچنین در خالل مباحث آیین ادعا در فیدیک با وضعیتصمیم

 اختصاصی صنعت نفت مقایسه خواهد شد.

 

 شیوه طرح ادعا -بند اول

یل ادعا به ذیل این بند منشاهای بروز اختالف، طریق ارسال اخطاریه، مستندات الزم و نحوه تکم

 عنوان مقدمات آغاز فرایند رسیدگی به ادعا )موضوع بند بعد( بیان خواهند شد. 

ها تجربه و با داشتن مهندسان و متخصصان تکا به سالابا : فیدیک منشاهای بروز اختالف -1

ها به عنوان المللی توانسته در نمونه قرارداد خود، مواردی که عموما در پروژهمطرح در سطح بین

ها در زمان بینی نتیجه رخ دادن آنشوند را شناسایی کرده و با پیشمنشا بروز اختالف حادث می

بینی کند. در جای جای قرارداد می توان ا حدود بسیار زیادی قابل پیشاجرای قرارداد، وضعیت را ت

ها، نقص در کارهای انجام وجود اشکال و نواقص در طراحی منشاهای بروز اختالف را مالحظه کرد.

بینی، عدم دریافت مجوزها توسط کارفرما، عدم ارائه دادن وقایع ناگهانی و غیرقابل پیششده، رخ

شناسی در سایت، عدم سایت، پیدا شدن اشیا دارای جنبه جغرافیایی و یا باستانطریق دسترسی به 

ها، وارد شدن صدمه به کار از جانب کارفرما یا کارکنان وی، ها در خصوص انجام تستانجام مسئولیت

های تحویل، تغییر در قوانین به نحوی که منجر به تعلیق کار به خواسته کارفرما، منع از انجام تست

اند بینی شدهها شود و فسخ قرارداد؛ منشاهای بروز اختالفی هستند که در قرارداد پیشغییر هزینهت

 دهند.را پوشش می EPCنکاری اختالفات قابل بروز در یک پروژه پیما رسد تقریبا تمامو به نظر می
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ن شدباید افزود موارد متعددی از منشاهای بروز اختالف که در نشریات فیدیک موجب محق 

نشریه ین اپیمانکار جهت مطالبه مبلغ اضافی یا دریافت زمان بیشتر برای انجام تکالیف است، در 

 افتیدر در ریتاخی، همکار فهینقض وظ. به عنوان مثال است بینی نشدهپیش اختصاصی صنعت نفت

سمت که در ق کارها شرفتیاز پ یریجلوگ، توسط کارفرما تیبه سا یفراهم کردن دسترس، مجوزها

غ شناسایی ای برای مطالبه زمان یا مبلمطالبات پیمانکار شرح داده شد، به عنوان زمینه جداگانه

دعا و بینی چنین مواردی، منتفی ساختن امکان طرح ااند. یکی از دالیل احتمالی عدم پیشنشده

رفته باشد، حذف صورت گتغییر در هزینه و زمان توسط پیمانکار بوده است. لیکن به هر دلیل که این 

اره در نتیجه آن عدم شفافیت وضعیت آتی قرارداد حتی به ضرر کارفرما است. یعنی کارفرما همو

تاخیر  معرض ادعا بر اساس قواعد عمومی قراردادها، ضمان قهری، مسئولیت مدنی و مباحث خسارت

دعا برای ز امکان طرح اتادیه است و تا زمانی که صلحنامه قطعی و نهایی تنظیم نشده باشد، هنو

س از تمامی مسائلی که حین اجرای پروژه حادث شده است وجود دارد. در این صورت ممکن است پ

ماال کارفرما گذشت زمان طوالنی از بروز منشا اختالف و ادعا، مطالبه صورت گیرد و بدین ترتیب احت

ه جلوگیری به عنوان مثال اگرچهیچ مستند و اطالعاتی برای دفاع از خود در دسترس نخواهد داشت. 

ع نشده اما از پیشرفت کار توسط کارفرما به عنوان منشا مطالبه در مواد قرارداد مورد تصریح واق

مچنین تواند از باب تسبیب خسارت خود را مطالبه کند. هپیمانکار طبق قواعد عام مسئولیت می

تواند ست میا عرفی به عهده کارفرمانقض وظایفی که به نحو قراردادی )اعم شرط صریح یا ضمنی( ی

این تاخیر  منجر شود که کارفرما نسبت به خسارت تاخیر تحویل کار محق نباشد. چرا که وی در وقوع

 نقش داشته است. 

ای به اخطاریه اختصاص در نسخه جدید فیدیک بند و تعریف جداگانه: 1ارسال اخطاریه -2

با حرف اول بزرگ نوشته شده  Notice2ز قرارداد کلمه داده شده است. بدین ترتیب در هر قسمت ا

                                                   
1-Notice 

 اخطاریه. 2
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خطاریه در قراردادهای پیمانکاری پیروی کند. ا 1.3باشد، اخطار باید از ساختار و تعریف موجود در بند 

مشتمل بر هشدار دادن به طرف مقابل در خصوص مشکالت بالقوه احتمالی که زمان و هزینه را تحت 

 همکاری ارای جنبه مشورتی و با ابرازدارها باید دقیق، شفاف، ساده و اخط دهد است. تاثیر قرار می

رعایت شود که بسیار حائر ارسال و محتوای اخطاریه الزاماتی باید در خصوص زمان  1د.نهمراه باش

به عنوان مثال در قسمت موضوع مکاتبه تعیین شود که آن مکاتبه اخطاریه است و برای اهمیتند. 

نگاری انجام شده سایر مکاتبات نیز باید در عنوان مشخص شود که در ارتباط با کدام ماده قراداد نامه

است. همچنین برای اجتناب از بروز شائبه تعیین شده است که اخطاریه از زمان دریافت شدن در 

آدرس مخاطب موثر خواهد بود و در فرض ارسال الکترونیکی، روز بعد از روز دریافت، مبدا زمان تاثیر 

( مهلت تعیین شده 20شود. همچنین برای صدور اخطاریه ادعا )در ماده اخطار در نظر گرفته می

اخطاریه  است. با این وجود در مواردی که مهلت خاصی در قرارداد اعالم نشده است نباید در صدور

ها باید طی یک نسخه اصلی به طرف تاخیر غیرمعقولی وجود داشته باشد. همچنین تمام اخطاریه

 مقابل و یک نسخه کپی به نماینده کارفرما ارسال شوند. 

ای مشتمل بر اتفاق یا اوضاع و احوالی که منجر به هزینه، خسارت، طرف مدعی باید اخطاریه

و نتیجتا ادعا شده است را در اولین فرصت ممکن یا نهایتا  2ع نقصتاخیر یا لزوم افزایش دوره رف

روز برای طرف دیگر ارسال کند. مبدا این زمان هنگامی است که مدعی از اوضاع و احوال  2۸ظرف 

شده است. اگر ظرف این مهلت اخطاریه بایست آگاه مییا اتفاق منشا بروز ادعا، آگاه شده یا نوعا می

مدعی، دیگر حقی بر زمان یا مبلغ بیشتر نخواهد داشت و طرف مقابل از کلیه ارسال نشود، طرف 

شود. نکته مهم اینکه اگر مخاطب ادعا معتقد باشد ها در مورد آن منشا خاص مبرا میمسئولیت

روز از زمان دریافت اخطاریه، اخطاری  14اخطاریه خارج از مهلت ارائه شده است، باید حتما ظرف 

شود که اخطاریه در ارسال اخطاریه مذکور ارسال نماید. در غیر این صورت فرض میمبنی بر تاخیر 

کننده ، طرف مطرح"اخطاریه تاخیر در ارسال اخطار"مدعی، در مهلت ارائه شده است. در پاسخ به 

تواند اوضاع و احوالی که بر اساس آن معتقد است که تاخیر وی در ارسال اخطاریه دارای ادعا می

                                                   
1-Kululanga, G.“Construction Contractors’ Claim Process Framework”. ASCE Journal of 

Construction Engineering and Management, 127 (2001) 22. 

2-Defect Notification Period 
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 ارائه کند. 1تواند در ادعای تکمیل شدهست یا اینکه در مهلت اخطار را صادر کرده است میتوجیه ا

به ریزترین جزئیات و محتمالت حین انجام بر خالف آیین دادرسی مدنی ایران شود مالحظه می

مکاتبات و ارسال اخطاریه توجه شده است و طرفین حقوق و تکالیف خود را روشن و بدون ابهام 

اند. بنابرین الزم یک از این جزئیات شرط نشدهدر نشریه عمومی پیمان نیز هیچ شناخت. خواهند

 ای به این بخش از آیین و ارائه اخطاریه توجه شود. است به طور ویژه

آوری مستندات در زمان وقوع رخداد یا حصول اوضاع : مطابق فیدیک جمعارائه مستندات -3

ها برای توجیه و اثبات مدعی الزم است. کارفرما فاصله پس از وقوع آنو احوال منجر به طرح ادعا یا بال

ها را کامل خواهد که آندهند و در صورت لزوم از پیمانکار میاین مستندات را مورد مالحظه قرار می

کند. این مالحظه کردن البته مطابق سطر آخر این بند، به معنی تایید کامل بودن یا دقیق بودن 

ترین ارکان فرآیند استراتژی مستندسازی ادعا یکی از اساسیائه شده نیست. بنابرین مستندات ار

 فرما یا پیمانکار و ناآگاه بودن کارکنانناکارآمدی سازمان کار ها،در بسیاری پروژه2مدیریت ادعاست.

 .3شود خسارتی که در عمل وارد شده، بدون جبران باقی بمانددر مورد اهمیت مستندسازی منجر می

: بعد ارسال اخطار اولیه، مدعی باید ظرف مدت معین، ادعا را با جزئیاتی ادعای تکمیل شده -4

که در قرارداد تعیین شده است، تکمیل کند. بدین ترتیب باید سند مشتمل بر توصیف جرئیات رخداد 

ها عا بر پایه آنیا اوضاع و احوال منشا ادعا، مبنای قراردادی و یا قانونی ادعا، تمام مستنداتی که اد

ها زمان بیشتر یا مبلغ بیشتری مطالبه شده است را شکل گرفته و جزئیات و دالیلی که بر اساس آن

روز از زمان آگاهی نوعی یا شخصی از وقوع  ۸4به نماینده کارفرما ارائه کند. این سند باید ظرف 

کن است توافق دیگری در رخداد یا حصول اوضاع و احوال منشا ادعا ارسال گردد. هرچند که مم

                                                   
1-Fully detailed claim 

2-Nobari, N. “Knowledge-Oriented in the Claim Management (Providing a 

documentation process model for clam management)”, Business and Management 

Invention 5 (2015): 29. 

3-Surawongsin, Panya. The Implementation of Construction Claims Management in the 

Thai Construction Industry, Asian Institute of Technology[AIT], 2002. 
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روزه نیز صورت پذیرد. اگر این سند ظرف مهلت ارائه نشود،  ۸4خصوص کاهش یا افزایش مهلت 

ای صادر نشده بود. نماینده کارفرما موظف است ظرف شود و گویی اخطاریهاخطاریه صادره ملغی می

ماید. در غیر این صورت ارسال ن "اخطاریه اتمام مهلت"روز از گذشت این مهلت، برای مدعی،  14

ای همراه شود. مگر طرف متضرر از این تصمیم به نماینده کارفرما اخطاریهاخطاریه صحیح فرض می

دار با جزئیات مخالفت خود را ارسال نماید. در خصوص ادعاهایی که ناشی از منشاهایی با آثار ادامه

د به عنوان یک ادعای موقت در نظر شوها باال ارائه میروز طبق گفته ۸4هستند، سندی که ظرف 

شود. سپس به صورت ماهانه با همین کیفیت پیش گفته سایر ادعاهای موقت دیگر ارسال گرفته می

روز از خاتمه آثار ناشی از رخداد یا اوضاع و احوال منشا ادعا ادعای تمکیل  2۸شود تا نهایتا ظرف می

 دعا توسط مدعی ارائه شود. شده نهایی، مشتمل بر مجموع مبلغ و زمان مورد ا

بنابرین فیدیک برای مدعی در برابر تکلیف ارائه ادعای کامال مستند و موجه، حق داشتن فرصت 

در حالی که در نشریه اختصاصی صنعت نفت این تکالیف  کند.شناسایی می راکافی برای تکمیل ادعا 

به عنوان شود. جدی مالحظه می نواقص بینی نشده است و در تعیین مهلت برای انجام تکالیفپیش

روزه تعیین شده است. در حالی که  14ها توسط کارفرما مهلت برای بررسی طراحی قراردادمثال در 

بینی نشده است. برخالف نمونه فیدیک که با برای این مهلت هیچ ضمانت اجرای قراردادی پیش

ها ار مبنی بر عدم مطابقت طراحیروز اخط 21روزه، در صورتی که کارفرما در این  21گذشت مهلت 

تواند ادعایی در این خصوص داشته با الزامات کارفرما یا طراحی پایه به پیمانکار ارسال نکند دیگر نمی

کاهد. در پایان بینی این موارد تا چه حد از قوت قرارداد میباید توجه داشت که عدم پیش. 1باشد.

بند ذکر شد، جزو عمومات ادعا است و شامل تمام انواع باید خاطر نشان کرد که آیینی که در این 

 شود. ادعاهای قراردادی می

 شیوه رسیدگی به ادعا -بند دوم

پس از اینکه نماینده کافرما ادعای تکمیل شده )اعم از موقت و نهایی( را مطابق شرایط مذکور 

)توافق و  3.۵ر بند دریافت کرد، موظف است در خصوص زمان یا هزینه اضافی طبق فرایندی که د

                                                   
1-Singh, P. A Comprehensive Guide to Writing a Research Proposal. 1st Ed. Batu Caves: 

Venton Professional, 2006: 185. 
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برای این کار، وی باید در صورتی که دریافت جزئیات و  گیری( آمده، تعیین تکلیف کند.تصمیم

داند، فورا به مدعی اخطاریه صادر کند. در این اخطاریه باید عالوه بر مستندات بیشتری را الزم می

موارد را نیز ذکر کند. همچنین داند، دلیل احتیاج به این توصیف مستندات و جزئیاتی که الزم می

ای برای روز نظر خود در مورد مبانی قراردادی و قانونی ادعا را نیز طی اخطاریه 42وی باید ظرف 

گیری است. در مدعی ارسال کند. بنابرین رسیدگی نماینده کارفرما شامل دو مرحله توافق و تصمیم

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میراض به آناین بند، این دو مرحله، آثار هر یک از این دو و اعت

ای که در راستای حل اختالف در نمونه قرارداد فیدیک سعی شده از اولین مرحله توافق: -1

ه مشهود است. بدین ترتیب که نمایند 3ماده  ۵های جایگزین حل اختالف استفاده شود، در بند شیوه

ها برگزاری جلسه با طرفین و مشورت با آن اید باگیری در خصوص ادعا، ابتدا بکارفرما پیش از تصمیم

 42هلت هم به صورت جداگانه و هم با حضور هر دو طرف، برای دستیابی طرفین به توافق در یک م

ند. این روزه تالش کند. وی باید برای جلوگیری از فوت وقت انجام این وظیفه را سریعا آغاز ک

ا با طرفین، خالف این را توافق کنند. در فرض کارفرم ها باید ثبت و ضبط شود مگر نمایندهمشورت

رف طرا برای هر دو  "اخطاریه حصول توافق طرفین"روزه  42حصول توافق باید ظرف این مهلت 

ای از توافق باشد. ابالغ کند؛ تا طرفین برای امضای توافق اقدام نمایند. این اخطاریه باید حاوی نسخه

هایی( و در فرضی که درخواست ارائه نت ادعای تکمیل شده )موقت یا های مذکور از زمان دریافمهلت

غاز آمستندات بیشتر از جانب نماینده کارفرما صورت گرفته باشد، پس از وصول این مستندات 

شود. همچنین ممکن است دو طرف اعالم دارند که توافقی قابل حصول نیست و بدین ترتیب می

 منتفی شود.وظیفه نماینده کارفرما برای شور 

روز از پایان مهلت توافق، باید در خصوص ادعا  42نماینده کارفرما باید ظرف  گیری:تصمیم -2

اخطاریه "گیری نموده و تصمیم خود را در قالب به نحو منصفانه و مطابق با شروط قرارداد تصمیم

ید تمام اوضاع و گیری وی بابرای دو طرف ارسال نماید. در این تصمیم "تصمیم نماینده کارفرما

احوال مرتبط را مد نظر قرار دهد. نظری وی باید همراه با جزئیات این اوضاع و احوال و دالیل تصمیم 



  248 

 

او باشد. در راستای مدیریت ادعا و تعیین تکلیف در فرضی که نماینده به وظایف خود عمل نکرده 

ر مهلت، معادل رد ادعا فرض بینی کرده است که عدم ارائه نظر دپیش 3.4.3است، فیدیک در بند 

 شود. می

کند، برای صمیمی که نماینده کارفرما طی اخطاریه اعالم میتوافق یا ت اثر تصمیم یا توافق: -3

ح نشده یعنی حل اختالف و داوری تصحی 21طرفین تا زمانی که این تصمیم یا توافق مطابق ماده 

اذ شده باشد، باید اجرا شود و صرف اعتراض می که اتخاالجراست. بدین معنی که هر تصمیاست الزم

وافق عمل نکند، به آن، اثر تعلیقی ندارد. بنابرین در صورتی که هر کدام از طرف به مفاد تصمیم یا ت

 تواند مستقیما برای الزام وی به اجرای تصمیم یا توافق به داوری مراجعه کند. نکتهطرف دیگر می

نماینده کارفرما  دگان این قرارداد است، امکان اصالح رای توسطکننبسیار جالبی که گواه دقت تنظیم

ر در تصمیم روز( از زمان صدور تصمیم یا توافق است. بدین ترتیب که اگ 21در مهلت معین )نهایتا 

ا هر کدام از طرفین یا توافق اشتباه محاسباتی، چاپی یا تایپی صورت گرفته بود، نماینده کارفرما راسا ی

کنند. سپس در فرض وجود اشتباه به را ارسال می "اخطار پیدا شدن اشکال در رای"روز  14ظرف 

شود. در روز تصمیم یا توافق اصالحی مجددا برای طرفین اخطار می ۷نظر نماینده کارفرما، ظرف 

اخطار از هر  صورتی که نماینده کارفرما معتقد باشد اشتباهی وجود ندارد، باید فورا پس از دریافت

عا تالش شده ن ادشود برای تبیین آئیهمانطور که مالحظه میاز طرفین، نظر خود را بیان دارد.  کدام

اکم به آئین دادرسی مدنی خاص قرارداد تنظیم شود. این تالش برای تکمیل قانون ح تا حد ممکن

رچوب جهت خصوصیات قراردادهای طوالنی مدت پیمانکاری و انجام بخش عمده رسیدگی خارج از چا

 ها به نظر اقدامی قابل ستایش است.دادگاه

اینده کارفرما مخالف باشد، در صورتی که هر یک از طرفین با تصمیم نم اعتراض به تصمیم: -4

را به طرف مقابل و یک نسخه کپی از آن را برای نماینده کارفرما  "1اخطاریه مخالفت با تصمیم"باید 

روزه همراه با دالیل، اعالم کند که با تمام یا بخشی از تصمیم  2۸ارسال کند. معترض باید در مهلت 

یافت اخطاریه تصمیم، اخطاریه اصالح تصمیم یا نماینده کارفرما مخالف است. این مهلت از زمان در

شود. اگر مهلت شد آغاز میگیری( باید تصمیم ارائه می)مهلت تصمیم 3.۵.3از زمانی که طبق بند 

                                                   
1-Notice of Dissatisfaction (NOD) 
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شود که طرفین تصمیم را ای ارسال نشود، طبق قرارداد فرض میمذکور به پایان برسد و اخطاریه

جرا بودن، چنین تصمیمی نهایی نیز هست و به هیچ عنوان قابل االاند. بنابرین عالوه بر الزمپذیرفته

 اعتراض در داوری یا هیئت حل اختالف نخواهد بود.

 هیئت حل اختالف  -بند سوم

بینی کرد و تخصصی حل اختالف را در قرارداد پیش هیئتشکیل فیدیک، ت 1۹۹۹از سال 

. این مسئله وط به این کمیته در قرارداد نمودربهای مکارفرمایان و پیمانکاران را ملزم به رعایت مقرره

 هیئت شبیه به داوری، اماآید. چرا که این های فدراسیون به حساب مییکی از بزرگترین نوآوری

( 2ADRهای جایگرین حل اختالف )در بین سایر روش 1دارای مزایای بیشتری نسبت به آن است.

شرطی بر داوری. این خصوصا به عنوان مقدمه و پیشاین روش بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. 

به کار  4JCTو  3NECدر نمونه قراردادهای فیدیک مانند دو همتای دیگر این نمونه یعنی  سازوکار

. بدین معنی که طرفین جز در موارد خاص، بدون ارجاع اختالف به این هیئت و ۵گرفته شده است

را به داوری ارجاع دهند. تنها استثنا موجود در فیدیک  توانند اختالفبینی شده نمیطی روال پیش

در این خصوص، بحث عدم اجرای تصمیم یا توافق نماینده کارفرماست؛ که پیش از این توضیح داده 

 شد.

                                                   
المللی با تاکید بر شرایط قراردادهای ساخت انیسی، الهام. حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری بین.  1

 .۵، 13۸۹المللی مهندسان مشاور)فیدیک(، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، فدراسیون بین
2-Alternative Dispute Resolution 

3-the New Engineering Contract 

4-the Joint Contracts Tribunal 

5-Abdul-Malak, M. “Operational Mechanisms and Effectiveness of Adjudication as a 

Key Step in Construction Dispute Resolution”, Legal Affairs and Dispute Resolution in 

Engineering and Construction 12 (2019): 1. 

 



  250 

 

الف روزه، طرفین موظفند عضو یا اعضا هیئت حل اخت 2۸پس از امضای قرارداد و ظرف مهلت 

شود. نامه بین طرفین و اعضا، هیئت تشکیل میمضای توافقرا با توافق مشخص کنند. نهایتا با ا

ن تمامی بنابرین تشکیل این هیئت منوط به رسیدن طرفین به اختالف نیست. همچنین عمال تا پایا

ا از ن مسئله وجود چنین هیئتی راختالفات احتمالی طرفین هیئت مذکور منحل نخواهد شد. همی

جود اختالف ا که بر خالف داوری، تشکیل و انحالل هیئت به وکند. چرمال متمایز مینهاد داوری کا

شکیل جلسات، یا حل آن وابسته نیست؛ بلکه در تمام طول اجرای قرارداد این هیئت وجود دارد و با ت

جرای کار دریافت نامه از طرفین و امکان دسترسی مداوم به سایت، به طور کامل در جریان نحوه ا

ز ابتدا تا ختالف تا حداکثر ممکن جلوگیری کند. همچنین به علت حضور اتواند از بروز امی است و

توانند ند و میاع و احوال خاص پروژه دارانتهای انجام پروژه، به نسبت داوران اطالع بیشتری از اوض

ط ضعف رسیدگی توسط تر به اختالفات رسیدگی کنند. با این حال برای تکمیل نقاتر و سریعدقیق

رای بتر، سازوکار داوری نیز پیش بینی شده است. چرا که خصوصا صول رای جامعحاین هیئت و 

هیئت حل  اجرای رای، قطعا با توجه به وجود کنوانسیون مقبول نیویورک به رای داور نیاز است و

 اختالف و پیشگیری از آن قدرت اجرایی کافی را ندارد.

هایی برای فروضی حلها، راه، دستمزد آنمسئله چگونگی انتخاب اعضا 21.4تا  21.1ذیل بندهای 

رسند، کارکرد پیشگیرانه این هیئت از بروز اختالف و نقش که طرفین در انتخاب اعضا به توافق نمی

تواند گیری هیئت بیان شده است که به نوبه خود میگری آن و همچنین موضوع نحوه تصمیممیانجی

روز از ارجاع  ۸4توان گفت هیئت موظف است ظرف ه میای باشد. به طور خالصموضوع مقاله جداگانه

گیری نماید. لیکن تا زمانی که دستمزد هیئت پرداخت نشده است، امر، در خصوص اختالف تصمیم

االجرا خواهد بود و اعتراض به این هیئت موظف به ارائه رای نیست. رای هیئت برای هر دو طرف الزم

رای آن داشته باشد. هرچند ممکن است به فراخور اوضاع و احوال تواند تاثیری در قابلیت اجرای نمی

نامه گرفت. کننده ضمانتو به درخواست محکوم برای پرداخت وجهی که در رای آمده از دریافت

)اعم از مخالفت کلی یا  "اخطاریه مخالفت با نظر هیئت حل اختالف"اعترض به این رای با ارسال 

روزه مذکور  ۸4روز از دریافت رای )یا پایان مهلت  2۸ت، ظرف مهلت جزئی( به طرف مقابل و به هیئ

شود. متاسفانه این نهاد با وجود کارکرد بسیار مفید و مقبولیت در فرضی که رای صادر نشود( انجام می
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های یک از شرایط عمومی پیمانالمللی در نشریه اختصاصی صنعت نفت و در هیچدر سطح بین

 ینی نشده است. بمصوب در ایران پیش

 1حل اختالف دوستانه -بند چهارم

ای اختیاری پس از صدور اخطاریه مخالفت با رای هیئت حل اختالف و پیش از ارجاع امر مرحله

تر گیری از پیچیدهبینی شده که به نوبه خود راهکاری مفید جهت پیشپیش 21.۵به داوری در بند 

فت، مهلت روز از زمان ارسال اخطاریه مخال 2۸یب که شدن اختالف و اطاله رسیدگی است. بدین ترت

بینی شده است. از آنجا که هدف، کاهش سطح اختالفات و حل اختالف به صورت دوستانه پیش

بینی شده است که طرفین تواما اعالم نمایند کاهش زمان رسیدگی به اختالف است، این امکان پیش

بینی ا وجود پیشبدر نگاه اول  پوشی کنند.چشم روزه 2۸که قصد توافق ندارند و از این فرصت 

گیری و توافق توسط نماینده فرصت حل اختالف به طور دوستانه و با مذاکره، خصوصا در زمان تصمیم

ای این فرصت کارفرما، این فرایند ممکن است زائد به نظر برسد؛ اما با توجه به فلسفه فیدیک، اعط

ت به ند طوالنی پیشین طرفین شناخت و آگاهی بیشتری نسبدوباره در حالی که به علت طی فرای

اند، حقیقتا مفید و کاربردی است. این نهاد نیز در نشریه های یکدیگر پیدا کردهاختالف و دیدگاه

بینی نشده است و بنابرین تا به این مرحله که از فیدیک گفته شد هیچ اختصاصی صنعت نفت پیش

بینی ادعا یا حل اختالف در نشریه اختصاصی صنعت نفت پیشسازوکار مشابهی جهت رسیدگی به 

 نشده است.

 داوری –بند پنجم 

( اینگونه تبیین شده که در 21.۶در بند نسبتا کوتاهی که در خصوص داوری وجود دارد )بند 

بینی خالف این بند در شروط اختصاصی، پس از طی مراحلی که پیش از این گفته فرض عدم پیش

                                                   
1-Amicable settlement  
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نفره مورد رسیدگی قرار با داوری یک یا سه  1ICCالمللی شد، اختالف مطابق قواعد اتاق داوری بین

واهد گرفت. همچنین تاکید شده که طرفین در ارائه دلیل محدود به آنچه که پیش از این نزد خ

اند نخواهند بود. در خصوص اجرا نیز از آنجا که داوری نماینده کارفرما یا هیئت حل اختالف ارائه کرده

نیست و  آخرین مرحله است و رای آن نهایی است؛ برای دریافت وجه نیازی به مکاتبه و اخطاریه

محکوم باید فورا وجه مذکور را پرداخت نماید. این کوتاه بودن بند داوری در قرارداد به این علت است 

های قواعد داوری ارجاع شده است و بنابرین لزومی به ارائه توضیح ترین نمونهکه در به یکی از جامع

نامه نفت با ارائه شیوهتری نیست. در خصوص نشریه اختصاصی صنعت نفت باید گفت وزارت مفصل

های حل اختالف نفتی را به عنوان مرجع حل اختالف پس از بروز حل اختالفات قراردادی، هیئت

این نهاد قابل مقایسه با هیئت حل  2اختالف معرفی نمود. بنابرین بر خالف نظر برخی نویسندگان

ست که در نشریه اختصاصی اختالف قراردادهای فیدیک نیست. هیئت حل اختالف نفتی تنها نهادی ا

بینی شده است و به روشنی در حوزه نحوه رسیدگی به ادعا نیز نسبت به قرارداد فیدیک، نفت پیش

یابی به یک قرارداد مناسب حوزه پیمانکاری باید مرتفع شود که برای دستکمبودهایی مالحظه می

 گردند.

 

 

 

 

 

                                                   
1-International Chamber of Commerce 

هاي حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه مقايسه هيئتعبدی، صادق،  .2

 ۵۰۵، ص ۴قراردادهای بينالمللي فيديک، مطالعات حقوق انرژی، 
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 گیرینتیجه

اال کمهندسی، تامین های  عمومی و شرایط خصوصی پیمانمه شرایط اموافقتندر شرایط عمومی 

تقریبا  ای،کتاب نقرهاختصاصی صنعت نفت، نسبت به نسخه  (EPC)و تجهیزات، ساختمان و نصب 

بینی اجرایی پیشمانده نیز عموما ضمانتهای مدیریت ادعا حذف شده و برای آنچه باقیتمامی آیین

کنندگان این نمونه قراردادها، مباحث مدیریت جدیدتر تنظیمهای امید است در نسخهنشده است. 

له بیان شد ادعا را با کیفیتی که سالیان سال در کشورهای دیگر مالحظه شده است و چنانکه در مقا

ریت قرارداد مد نظر قرار دهند. چرا که ضعف قرارداد در بحث سازوکار ادعا منجر به عدم امکان مدی

و سایر مواردی که  های خصوصیبین شرکت شود. در قراردادهایمیو مشوش شدن وضعیت اجرا 

تری قرارداد کامل توان از نمونهالزامی به استفاده از نشریه اختصاصی صنعت نفت وجود ندارد می

تکامل  جایگزین بسیار مناسبی به لحاظاستفاده کرد. همانطور که شرح داده شد قرارداد فیدیک 

دادهای دولتی ر قرارد وه بر استفاده از این آئین در قراردادهای خصوصی،عالیافتگی آیین ادعا است. 

ریت ، با توجه به اینکه در خصوص مدینشریه اختصاصی صنعت نفتشود تا زمان اصالح توصیه می

یدگی به ادعا منعی بر توافق طرفین وجود ندارد، در شرایط خصوصی در مورد نحوه طرح ادعا و رس

قاله تشریح ای که در نمونه قراردادهای فیدیک به کار برده شده و در مشیوه آن با الگوبرداری از

 . گرددو به شرایط عمومی منضم  شودگردید، پروتکل ادعا تنظیم 
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 ب( مقاالت
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 .14-۹، 1۶۵، 13۹۷علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز،

فیدیک نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلید گردان جالل،  ،پرچمی

 .4۷-32، 13۸۷،2۷ مجله بنا، شماره ،های مختلفهشها در پروژو بررسی استفاده آن
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، ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیکبررسی مقایسهآبادی، داود، طاهری خرم

 .12-1، 13۸۷ المللی مدیریت پروژه،چهارمین کنفرانس بین

نه مووزارت نفت و ن یهای حل و فصل اختالفات قراردادمقایسه هیئتعبدی، صادق، 

 ۵1۶-4۹3، 13۹۷، مطالعات حقوق انرژی، کالمللی فیدیبین یقراردادها

 هانامهج(پایان



 255  دو فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری    

          1400ییز و زمستان،پا 2سال اول، شماره                                                          

 

 

 

ر شرایط المللی با تاکید بانیسی، الهام. حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری بین

باطبایی، طالمللی مهندسان مشاور)فیدیک(، تهران: دانشگاه عالمه قراردادهای ساخت فدراسیون بین

13۸۹. 

د فیدیک، منصوری، علی. بررسی تطبیقی حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری و قراردا

 .13۹1تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، 
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