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چکیدٌ
تا تَرِ تِ ضقس ضٍظ افعٍى ٍ ّوچٌیي اّویت ٍ رایگاُ قطاضزازّای ؾاذت ٍ ؾاظ فیسیک زض راهٗهِ
تیي الوللی ،اَالٔ اظ قَاًیي ٍ هقطضات هَرَز زض ایي حَظُ ًیع اّویت ٍیػُ ای یافتِ اؾتٌّ .گاهی
کِ پؽ اظ حسٍث قطایُی ذال ذؿاضت ّای پهیف تیٌهی ًكهسًُ ،اذَاؾهتِ ٍ یها هتٗاقهة ؾهْ
اًگاضی یکی اظ َطفیي قطاضزاز ضخ هی زّس ،یکی اظ هْن تطیي هثاحج ،آگاّی اظ قطایٍ هؿهوَلیت ٍ
َطق رثطاى ذؿاضت ّایی اؾت کِ تِ ًَٖی ًاقی اظ ٖسم ارطای نحیح تْٗسات ٍ یها ههَاضز زیگهط
تَزُ ٍ ًقف هْوی زض تطَطف کطزى يطضّای پسیس آهسُ تطای ّهط یهک اظ َهطفیي ذَاّهس زاقهت.
آقٌایی تا ضٍـ ّای رثطاى ذؿاضت تِ ٌَٖاى یکی اظ اضکاى قطاضزازّای ؾاذت ٍ ؾاظ فیسیک ،یهک
چاضچَب کلی اؾت کِ حسٍز اذتیهاضات ،تْٗهسات ٍ هؿهوَلیت ّهای َٖاهه زضگیهط ًٓیطکاضفطهها،
پیواًکاض ٍ هٌْسؼ هكاٍض ضا تثییي هی ًوایسٍ ،رَز ّطگًَهِ ًقهم ،اتْهام ٍ تٌهاقى زض هاهاز ایهي
هزوَِٖ ،تأحیط هٌای قات تَرْی زض ضًٍس اًزام هَفه پهطٍغُ ذَاّهس زاقهت .ایهي تحقیه يهوي
تطضؾی زقی یکی اظ قطاضزازّای پطکاضتطز تیي الوللی ،چگًَگی ضٍـ ّای رثطاى ذؿاضات ٍاضزُ تهِ
َطفیي قطاضزاز ضا تثییي ًوَزُ ٍ زض نسز یافتي ضاُ ح هٌاؾثی تطای ضفٕ ايهطاض زض ایهي قطاضزازّها
تطآهسُ اؾت.
ياشگبن کلیدی :پیواًکاض ،تَافقٌاهِ ،رثطاى ذؿاضت ،کاضفطها ،هؿوَلیت.
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مقدمٍ
زض ضاؾتای تَاف تطای ّط ًَٔ قطاضزازی ،اؾاؾاً تهِ ایهي هَيهَٔ پطزاذتهِ ههی قهَز کهِ حقهَق ٍ
تْٗسات َطفیي تِ ذَتی هكرم قًَس .زض اًَأ قطاضزازّا تها هَيهَٖات هرتله  ،یکهی اظ اّهساف
َطف ّای تَاف  ،ضؾیسى تِ یک ًتیزِ هُلَب زضرْت ارطای نحیح قطاضزاز اؾت .زض اًزام پطٍغُ
ّای ٖوطاًی ،ؾاذتواًی ٍ ؾاذت ٍ ؾاظ ،یکی اظ اقساهاتی کِ تِ هٌَٓض تحق ایهي ّهسف زض رْهاى
1
اهطٍظ اًزام پصیطفتِ اؾتَ ،طاحی یک الگَی قطاضزازی تؿیاض ضاّثطزی تِ ًام قطاضزازّهای فیهسیک
اؾت .فیسیک -فسضاؾیَى تیي الوللی هٌْسؾاى هكاٍض -تطای اًٗقاز قطاضزازّا زض هطاح هرتله آى
هٗطفی قسُ اؾت کِ یک هٌثٕ هٗتثط تطای زؾتیاتی تِ قطاضزازّای الگهَ ٍ ّوچٌهیي زض َطاحهی ٍ
تٌٓین قطاضزازّای ترف ٖوطاًی ،یک ّسایت کٌٌسُ ٍ ضاٌّوای تؿیاض هؤحط ٍ هایس هی تاقس کهِ زض
تؿیاضی اظ کكَضّای رْاى ًیع پصیطفتِ قسُ اؾت .تا تطضؾی ایي هزوَِٖ راهٕ الكطایٍ ههی تهَاى
اشٖاى کطز کِ یکی اظ ًکات هحَضی آى زض ترف هطتٌَ تِ ارطای تْٗسات َطفیي تاظتهاب زاقهتِ ٍ
زض حالی کِ ؾٗی هی کٌس تواهی رَاًة ضا زض ًٓط تگیطز ،قسضت ارطایی قسى تًویٌات َهطفیي ضا
ًیع تِ ٌَٖاى یکی اظ اضکاى قطاضزاز هَضز تَرِ قطاض هی زّس .گطچِ زض اؾهتاازُ اظ ایهي ًوًَهِ ّهای
قطاضزازی هٌاؾة ،هكکالت ٖوَهی زض اؾتاازُ اظ هتًَی غیط اظ ظتاى انلی ٍرَز زاضز ٍ هًهافاً ایهي
کِ قَاًیي کكَضّای هرتل زض اؾتاازُ ٍ اؾتٌاز تِ ایي قهَاًیي ،گهاُ تؿهیاض هتاهاٍت اؾهت ،لکهي
هحتَی ،قک ٍ پیف ظهیٌِ اٍلیِ تا رلؿات هتٗسز ٍ هكتطک َطفیي قطاضزازّ ،ط چٌهس تها تااؾهیط
ََالًی هتَى ،تِ تَاف ًْایی هی اًزاهس .الثتِ ایي اههط تهِ زلیه تٌهَٔ ٍ تاهاٍت ّهسف ٍ هَيهَٔ
هكتطک َطفیي اؾت ٍ گاّی ًیع تِ یک ؾٌس ََالًی ٍ پیچیسُ هٌزط هی قهَز کهِ هوکهي اؾهت
تطای تٌٓین قَاًیي ،ضٍیِ ّا ٍ العاهات ٍ زض تطذی هَاضز تطای تَيهیح تیكهتط ٍ ضفهٕ اتْهام يهطٍضی
تاقس.
اظ َطفی ،یکی اظ انَل زض ّط قطاضزازی تطای اًزام پطٍغُ هَضز ًٓط ایي اؾت کِ َطفیي تایهس تهطای
اًزام قطاضزاز ّوکاضی الظم ضا زاقتِ تاقٌس ٍ ایي هؿألِ هٗوَالً تا قطح تْٗسات ّهط یهک اظ َهطفیي
تیاى هی قَز .زض تیكتط هَاضز  ،تْٗسات تا زضد کلوِ «تایس» هكرم هی قًَس ٍ ایهي اقهاضُ یٌٗهی
العام َطف هتْٗس تِ تْٗسات ذَز ٍ اذتیاض اؾتاازُ اظ تواهی ْطفیت ّای هَرَز تطای ارطا ،هُات
آًچِ اظ ٍی ذَاؾتِ قسُ اؾت .اظَطف زیگط تایس هتَرهِ تهَز کهِ حقهَق َهطفیي ّویكهِ قهاه
تْٗسات ،کِ ذَز زض نَضت ٖسم اًزام ٍ ارطا ،هی تَاًٌس هتًهوي ذؿهاضات تاقهٌسً ،یؿهت .گهاّی
FIDIC- the International Federation of Consulting Engineers.
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هَاضز زیگطی هاًٌس تطٍظ اتااقات یا ایزاز قطایٍ ذانی ضا ًیع تایس تِ قطاضزاز افعٍز کِ هوکهي اؾهت
ک قطاضزاز ضا تحت الكٗأ ذَز قطاض زّس کِ قُٗاً زض یک قطاضزاز تؿیاض زقی َطاحهی قهسُ هاًٌهس
قطاضزازّای ؾاذت فیسیک پیف تیٌی قسُ اًس ٍ ایي هَضز اظ هَاضز تطتطی قطاضزازّای فیسیک اؾت.
تِ ٌَٖاى هخال ،هكاّسُ قطایٍ تس ظهیي پؽ اظ ٖولیات ارطایی کِ زض قطاضزازّای هٌْسؾی ٖوهطاى
پیف تیٌی ًكسُ تاقس ،ذُاّای َطاحی هٗواض یا هٌْسؼ زض رایی کِ َطاحی تَؾٍ کاضفطها اًزام
هی قَز ٍ ،تغییطات زض قَاًیي هَيَِٖ حاکن تط قطاض زاز زض حیي اًزام هٗوَالً هٌزط تِ ایهي تَقهٕ
زض پیواًکاض هی قَز کِ هؿتح پطزاذت هاظاز هی قَزّ .ط کسام اظ ایي هَاضز تایؿهتی تهِ ًحهَی،
کلی یا رعئی ،زض قطاض زاز پیف تیٌی قسُ تاقس .زض غیط ایي نَضت تاٖج تطٍظ اذهتالف ٍ هكهکالتی
ذَاّس قس کِ ًْایتاً هوکي اؾت تا نطف ظهاى ظیاز تطای ح اذتالف ،یکی اظ َطفیي ًیع هزثَض تِ
پطزاذت ذؿاضاتی ؾٌگیي قَز کِ ًحَُ پطزاذت ایي ذؿاضات ًیع چَى زض قطاضزاز هَضز تَرِ قهطاض
ًگطفتِ تَؾٍ زازگاُ نالح تِ ضؾیسگی تحوی قَز .تٌاتطایي هَاضز تؿیاضی ٍرَز زاضًس کهِ هوکهي
اؾت هٌزط تِ پطزاذت ذؿاضت قًَس .آًچِ زض ایي تحقی هَضز تَرِ ذَاّهس تهَز ایهي اؾهت کهِ
هَيَٖات هَضز اقاضُ فیسیک زض هثحج تْٗسات هطتٌَ تِ ذؿاضات ٍ قیَُ ّهای رثهطاى ذؿهاضت
چگًَِ هی تاقس؟ ایي تحقی زض پاؾد تِ یک ضٍـ ٖولی تطای هسیطیت قطاضزازی زض ترهف تٗیهیي
ٍ پطزاذت ذؿاضت هی تاقس کِ زض رْت ارتٌاب اظ اذتالف هؤحط اؾت.
 -1فیدیک
زض ًتیزِ تاظزیس تطذی اظ هكاٍضاى هترهم هؿتق اظ یکی اظ ًوایكگاُ ّای تعضگ رْهاًی (گٌهت
زض تلػیک زض ؾال ،)1913تٗسازی اظ هٌْسؾیي هكاٍض تطای تحج زض هَضز اهکاى تكکی فسضاؾیَى
رْاًی تا یکسیگط زیساض کطزًس .ایي رلؿِ اظ ایي ًٓط هَفقیت آهیع تَز کِ هٌزط تِ تأؾهیؽ ضؾهوی
فسضاؾیَى تیي الوللی هٌْسؾیي هكاٍض زض تاضید  22غٍئیِ  1913قس کِ تا لحهاِ انهَل تٌیهازی
اتراش قسُ اظ قثی کیایت  ،یکپاضچگی ٍ پایساضی تَز .زض رلؿِ افتتاحیِ  59قطکت کٌٌسُ حًهَض
زاقتٌسً .وایٌسگاى ضؾوی اظ اتطیف ،تلػیک ،کاًهازا ،زاًوهاضک ،فطاًؿهِ ،آلوهاى ،هزاضؾهتاىّ ،لٌهس،
ضٍؾیِ ،ؾَئیؽ ،اًگلؿتاى ٍ ایاالت هتحسُ آهطیکا کِ ؾِ کكَض تلػیک ،فطاًؿِ ٍ ؾَئیؽ تهوین تِ
تأؾیؽ فسضاؾیَى گطفتٌس .کكَضّای زیگط زض َی ؾال ّای اٍلیِ پیًَسّای هَقت ضا حاّ کطزًس.
تا ایي حال ،تِ زلی رٌگ ّای رْاًی ٍ ؾایط اغتكاقات هْن ؾیاؾی ،تَؾِٗ فیسیک تا اٍاذط زّهِ
 1940کٌس تَز 1.تِ هطٍض ،تٗساز کكَضّای ًَٖ تِ ََض هساٍم افعٍزُ هی قسّ .وچٌهیي کكهَضّای
See: FIDIC, "History", (2021), https://fidic.org/history.
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اضٍپایی هتقايی ًَٖیت قسًس .زض ؾال ،1959اؾتطالیا ،کاًازا ،آفطیقای رٌَتی ٍ ایاالت هتحسُ ًیهع
تِ آًْا پیَؾتٌس .ایي هَئَ تاٖج قس فیسیک تِ یک فسضاؾیَى تیي الوللی تثسی قَز .فیسیک کِ
ذَز فسضاؾیَى اظ آى ،تِ ٌَٖاى نسای رْاًی هٌْسؾیي هكاٍض تٗثیط کطزُ اؾهتَ ،هی ؾهال ّهای
هتوازی تِ تسضیذ تِ یک ؾاظهاى رْاًی تا اًزوي ّای ًَٖ ًوایٌسگی اظ کكَضّای هرتل اظ توام
ًقاٌ رْاى تثسی قسُ اؾت .اهطٍظُ ،تیف اظ ّط ظهاى زیگطً ،قف فیسیک تهطای نهٌٗت هٌْسؾهی
هكاٍض يطٍضی قسُ اؾت .اًٖای فٗلی فیسیک قاه  100کكَض زض ؾطاؾط رْهاى اظ رولهِ ایهطاى
اؾت( .قیطٍی)86 ،1398/1 ،
فیسیک ،زض پیكثطز اّساف ذَز ،فطم ّای اؾتاًساضز تیي الوللی قطاضزازّا ضا تطای اًزام اهَض هطتََِ،
تطای هكتطیاى ،هكاٍضاى ،هكاٍضاى فطٖی ،هكاضکت ّای هكتطک ٍ ًوایٌسگاىّ ،وطاُ تا هَاز ههطتثٍ
هاًٌس فطم ّای اؾتاًساضز پیف نالحیت هٌتكط هی کٌسّ .وچٌیي اؾٌاز ٖولی کؿة ٍ کهاض هاًٌهس
تیاًیِ ّای ؾیاؾی ،اٍضاق تْازاض ،زؾتَضالٗو ّا ،کتاتچِ ّای آهَظقی ٍ کیت ّای هٌاتٕ آهَظقهی
ضا زض ظهیٌِ ؾیؿتن ّای هسیطیت (هسیطیت کیایت ،هسیطیت ضیؿک ،ههسیطیت یکپهاضچگی تزهاضت،
هسیطیت هحیٍ ٍ پایساضی) ٍ فطآیٌسّای تزاضی (اًتراب هكاٍض ،اًتراب تط اؾاؼ کیایت ،هٌاقههِ،
ذطیس ،تیوِ ،هؿوَلیت ،اًتقال فٌاٍضی ،ایزاز ْطفیت) ضا هٌتكط هی کٌسّ .وچٌیي ،کٌاهطاًؽ ّهای
تیي الوللی ظیطؾاذت فیسیک ٍ تطًاهِ گؿتطزُ ای اظ ؾویٌاضّا،کاضگاُ ّای آهَظقی ْطفیت ؾهاظی
ٍ زٍضُ ّای آهَظقی گًَاگًَی تا ایي هَيَٖات ضا تطگعاض هیکٌس .آقٌایی تا کتاب ّای هٌتكهط قهسُ
ایي فسضاؾیَى تیي الوللی قایس اٍلیي گام تطای قٌاذت ٍ یا ّوگهام قهسى تها فیهسیک تاقهس.کتاب
ّایی کِ ّط کسام تِ ًَٖی تِ هٌَٓض کاضتطز زض رْت ذانی هَضز تَرِ قطاض هی گیطًس .ایهي کتهاب
ّا زض ًؿرِ ّای هتٗسز چاپی تا هَئَ فیسیک هٗطفی قسُ اًس لکهي تهِ نهَضت هرتههط زض ایهي
ترف تِ هٗطفی تطذی اظ پط کاضتطزتطیي ایي کتاب ّا ٍ هَاضزی هطتثٍ پطزاذتِ هی قَز.
کتاب ضاٌّوا 1کِ زض ایي ضاٌّوا ،هُالثی پیطاهَى قطایٍ پیواى ؾاذت ٍ ارطا ،قطایٍ پیواى َطح ٍ
ارطا ٍ قطایٍ پیواى ( EPCکلیس زض زؾت) آٍضزُ قسُ اؾت .قهطایٍ قهطاضزاز ؾهاذت ٍ ؾهاظ تهطای
کاضّای ؾاذتواًی ٍ هٌْسؾی کِ تَؾٍ کاضفطها َطاحی قسُ اًس زض کتاب قطهع هٌتكط ههی قهًَس.
زض ایي قطاضزازّا پیواًکاض َطح ضا هُات پیواى ارطا هی کٌس .قطایٍ قطاضزاز کاضذاًِ ٍ َطاحی تطای
کاضذاًِ ّای الکتطًٍیک ،هکاًیک ٍ کاضّای ؾاذتواًی ٍ هٌْسؾیَ ،طاحی قسُ تَؾٍ پیواًکهاض زض
کتاب ظضز قات زؾتطؾی ّؿتٌس .زض ایي ًَٔ پیواى ،پیواًکاض َث ذَاؾتِ ّهای کاضفطهها پهطٍغُ ضا
FIDIC Contracts Guide.
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َطاحی ٍ ارطا هی کٌس .قطایٍ قطاضزاز تطای پطٍغُ ّای  EPCهٗطٍف تِ کلیس زض زؾت یا آهازُ تْطُ
تطزاضی زض کتاب ًقطُ ای گطزآٍضی هی قًَس .ایي پیواى زض پطٍغُ ّایی تِ کاض هی ضٍز کهِ قُٗیهت
تاالیی زض ظهیٌِ هست ٍ قیوت ًْایی پطٍغُ هس ًٓط تاقس .پیواًکاض زض ایهي پیوهاى هؿهوَلیت کاهه
َطاحی ٍ ارطای پطٍغُ ضا تط ْٖسُ زاضز .کتاب نَضتی ًیع قطایٍ قطاضزاز ؾاذت ،تاًک تَؾهِٗ چٌهس
راًثِ تا ًؿرِ ّواٌّگ تطای کاضّای ؾاذتواًی ٍ هٌْسؾی کِ َطاحی قسُ تَؾٍ کاضفطها ّؿتٌس
ضا قاه هی قَزً .وًَِ هَافقت ًاهِ ذهسهات کاضفطهها  /هكهاٍض زض کتهاب ؾهایس قاته زؾتطؾهی
ّؿتٌس .ایي کتاب ًوًَِای اظ فطم قطاضزازّای ذسهات فٌی ٍ هٌْسؾی فیسیک اؾهت ٍ رْهت اضائهِ
ذسهات ؾهِ ٖهاهلی (کاضفطهها ،هٌْهسؼ هكهاٍض ٍ پیواًکهاض) تهِ کهاض گطفتهِ ههیقهَز ٍ زض اغلهة
هكاضکتّای هالی تاًک رْاًی زض ؾطهایِ گصاضیّای تیيالوللی ظیطؾاذت ّهای اقتههازیًٓ ،یهط
رازُّا ،ضاُ آّي ،فطٍزگاُّا ،ؾسؾاظی ٍ پطٍغُّای ًاتی ٍ نهٌٗتی کهاضتطز زاضز .کتهاب ؾهثع فهطم
کَتاُ قطاضزاز ،رْت اضائِ ذسهات اًَأ اهَض هٌْسؾی ٍ ؾاذتواًی تها اضظـ ؾهطهایِ ای ًؿهثتاً کهن
تَنیِ هی قَز .ایي قطایٍ تطای کاضّای ًؿثتاً ؾازُ یا تکطاضی ٍ کَتاُ هست ،هٌاؾة اضظیهاتی ههی
قَز .کتاب َالیی زض کتاب َالیی فیسیک ،کِ تحت ٌَٖاى َطاحی ،ارطا ٍ تْطُ تهطزاضی پهطٍغُ ّها
اضائِ قسُ اؾت ،هُالثی زض هَضز قطایٍ ٖوَهی َطح ٍ ارطا ،قطایٍ ٍیػُ زض ایي پطٍغُ ّها ٍ ًوًَهِ
فطم ّایی ًیع اضائِ قسُ اؾت.
 -2قبوًن قببل اجرا در سبخت ي سبز بیه المللی
قاًَى حاکن تط یک قطاضزاز ،قاًًَی اؾت کِ تط اؾاؼ آى حقَق ،العاهات ٍ تْٗهسات َهطفیي قهطاضزاز
تٗییي هی قَز .تطای حان قسى ًتیزِ هَضز ًٓهط َهطفیي ،یهک ؾیؿهتن حقهَقی ٍ یهک قهاًَى
هَيَِٖ ای تایس هَضز تَاف قطاض گیهطز کهِ قاته اٖتوهاز تهَزُ ٍ کهاهالً پیكهطفتِ تاقهس تها تتَاًهس
پیچیسگی ّای قطاضزاز ٍ قطایٍ پطٍغُ ای ضا کِ تهِ آى هطتهٌَ ههی قهَز ،فهطاّن کٌهس .فهطم ّهای
قطاضزازی فیسیک هٌكأ اًگلیؿی زاضًس ٍ ٍیػگی ّای هْهن ایهي فهطم ّها ،ههٌٗکؽ کٌٌهسُ هاهاّین
اًگلیؿی تا ؾیؿتن حقَقی کاهي ال اؾت .تا ایي حال ،تا تَرِ تِ ایي ٍیػگی ،اظ قطاضزازّای فیهسیک
تا هَفقیت اؾتاازُ قسُ اؾت .زض هَضز قاًَى حاکن ٍ ٍیػگی قطاضزازّهای فیهسیک زض ایهي ههَضز ،اظ
ًٓط تاضیری ٍ ّوچٌیي ًؿرِ ّای تٌٓین قسُ زض ؾالّ ،2017وِ تالـ ّا تطای اَویٌهاى اظ تهی
َطف تَزى قطایٍ ٖوَهی قطاضزاز زض هَضز قاًَى حاکن ٍ قَاًیي ذانی کِ تَؾٍ َهطفیي اًترهاب
هی قَز تَزُ اؾت .قاًَى حاکن تایس اظ قَاًیي هطتثُی کِ تِ ضٍـ تهوین گیهطی تهِ هٌٓهَض حه
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اذتالفات هی پطزاظز هتوایع تاقس ظیطا هوکي اؾت تطذی اظ ایي قَاًیي تحت قطاضزاز یا زض ضاتُهِ تها
آى تاقس)Godwin, 2017, 19( .
اذتالف ًاقی اظیک قطاضزاز تحت ٌَٖاى قاًَى ًیَیَضک ،هوکي اؾت تا زاٍضی زض پاضیؽ یا لٌسى یها
ؾٌگاپَض ح قَز .اگط هقط زاٍضی زض لٌسى تاقسّ ،طگًَِ اهَض ضٍیِ ای هطتٌَ تِ زاٍضی  ،هاًٌس یهک
تی ًٓوی رسی زض ضًٍس زاٍضی ،تا اؾتاازُ اظ قاًَى آییي زازضؾهی اًگلیؿهی ،کهِ ٖوهستاً زض قهاًَى
زاٍضی  1996هَرَز اؾت ،ضؾیسگی هی قَز .ایي قهاًَى ّوچٌهیي تٗیهیي ههی کٌهس کهِ یکهی اظ
َطفیي هی تَاًس ضأی زاٍضی ضا تط اؾاؼ ٖسم نالحیت زازگاُ ًپصیطز ،یا اظ زاقتي حه تزسیهسًٓط
زض هَضز یک ضأی قاًًَی ،اؾتاازُ ًکٌس .زض کتاب ًقطُ ای زض ٌّگام هٌاقههِ ٍ زض قهطایٍ ذهال زض
کٌاض اٖساز تٌسّای هرتل شکط قسُ اؾت کِ ًیاظ تهِ زضد رعئیهات زاضز ،هاًٌهس ظههاى اتوهام ،زٍضُ
اَالٔ ضؾاًی ًقم ٍ قاًَى ٍ ظتاى قطاضزاز )Godwin, 2017, 19( .زض یک قطاضزاز تیي الوللی ؾاذت
ٍ ؾاظ ،قاًًَی کِ تط اؾاؼ آى حقَق ٍ تْٗسات َطفیي تٗییي هی قَز ،ههی تَاًهس یکهی اظ قهَاًیي
هتٗسز هَرَز تاقس .ایي قاًَى هی تَاًس قاًَى کكَضی تاقس کِ قطاضزاز زض آى کكَض هٌٗقس قسُ یها
پطٍغُ زض آى کكَض احساث قسُ اؾت یا هح اقاهت یکی اظ َطفیي قطاضزاز زض آى کكَض ههی تاقهس.
ایي قاًَى ّوچٌیي هی تَاًس قاًَى ایالتی تاقس .زضنَضتی کِ زض ّط ایالت قَاًیي هَيَِٖ اًحهاضی
زاقتِ تاقٌس کِ زض آى ایالت ترف ٍیػُ ٍ قات تَرْی اظ قطاضزاز ًَقهتِ ههی قهَز ،یها رهایی کهِ
تأهیي هالی ًؿثت تِ قطاضزاز اًزام هی قَز .یها نهطفاً قهاًًَی اؾهت کهِ َهطفیي آى ضا تهطای ازاضُ
هٌاؾثات ذال قطاضزازی هٌاؾة هیساًٌس)Godwin, 2017, 20( .
 -1-2وحًٌ اوعقبد قرارداد ي بسترَبی قبوًوی آن (سیستم حقًقی)
قاًَى هٌاؾة تطای اًٗقاز قطاضزاز تأحیط ظیازی تط کیایت ٍ کاضایی ٍ ًْایتاً ارهطای ّهط قهطاضزاز زاضز.
قَاًیٌی کِ حاکن تط قطاضزاز ّؿتٌس ،تْطُ تطزاضی اظ هَاضز ظیط ضا فطاّن هی ًوایٌس:
 -1هااّینٖ ،ثاضات ٍ انُالحات تِ کاض ضفتِ زض قطاضزاز ،کِ تهطای زضک تهأحیطات قهطاضزاز ٍ ؾهاظ ٍ
کاضّای اؾاؾی آى اؾتاازُ قسُ اًس ،تایس قٌاذتِ قًَس -2 .ظتاى ٍ انُالحات حقهَقی ،کهِ تؿهیاض
تحت تأحیط قاًَى ّؿتٌس ٍ تطروِ آًْا هوکي اؾت گاّی زقَاض تاقس -3 .قَاًیٌی کِ هوکهي اؾهت
ذألّای تاقی هاًسُ ضا ضٍقي کٌس -4 .قَاٖهس حقهَقی ارثهاضی -5 .قهَاًیي تاؿهیط قهطاضزازHok, ( .
)2010, 35
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اظ آًزا کِ ًا آگاّی اظ قاًَى هٗوَالً تْاًِ ای تیف ًیؿت ،پیواًکاضاى ،تِ ٍیػُ کؿاًی کِ اظ ذهاضد اظ
کكَض هی آیٌس تایس ذَز ضا تا قهاًَى قاته ارهطا ،هاهاّین ٍ ظتهاى آى آقهٌا کٌٌهس .هٌْسؾهاى غالثهاً
هٗتقسًس کِ آًْا «یک ظتاى هكتطک» زاضًس کِ اظ َطاحی ّای هرتلای تكکی قسُ اؾت .تها ایهي
حال حتی َطح ّا ًیع تایس زض ظهیٌِ حقَقی الظهِ ذَزقاى تاؿهیط ٍ زضک قهًَس .هاهاّین حقهَق
هسًی ٍ قاًَى ٖازی ًیع اغلة تا حس قات تَرْی تا یکسیگط هتااٍت ّؿتٌس ٍ تطروِ ؾهازُ کلوهات
ّیچ پایِ کافی تطای زضک هكتطک ضا تكکی ًوی زّس .اظ آًزا کِ ظتاى اًگلیؿهی تهِ ٌٖهَاى ظتهاى
انلی تطای اؾتاازُ زض پطٍغُ ّای تیي الوللی ؾاذت ٍ ؾاظ تثسی قسُ اؾهتّ ،هن حقهَق ههسًی ٍ
ّن قاًًَگصاضاى ؾایط قَاًیي هَيَفِ کاضتطزی ،تایس تِ زقت تزعیِ ٍ تحلی کٌٌس کِ آیا ّط کلوِ ای
کِ تِ کاض ضفتِ زض قطاضزاز تِ ََض هكرم ٍ زقی ّ ،واى هٌٗی ضا هی ضؾاًس کِ زض رولِ زض ّوهاى
هٌٗی تِ ًٓط هی ضؾس؟ تا ایي حال ،زضک انُالحات حقَقی ّوچٌیي ،تهِ هٌٗهای زض ًٓهط گهطفتي
ایي ٍاقٗیت اؾت کِ ؾیؿتن ّای حقهَقی اظ ًٓهط انهَل اؾاؾهی ٍ زض تزعیهِ ٍ تحلیه زقیه  ،اظ
یکسیگط هتوایع ٍ تااٍت تیكتطی زاضًس.
قَاًیي ٖازی زض کكَضّایی کِ ؾیؿتن حقَقی کاهي ال زاضًس ٍ ًٓام حقَقی تَؾِٗ یافتِ ای زاضًس،
هیطاث حقَقی ذَز ضا تِ ًٓام حقَقی هی ضؾاًٌس کِ زض اًگلیؽ تٌا ًْازُ قسُ اؾت ،زض ٍّلِ اٍل تا
قاًَى هسًی ،کِ تط اؾاؼ قَاًیي ضٍهی غضهي ؾات تَزُ اؾت ،هغایطت زاضزّ .ط زٍ ؾیؿتن حقهَقی
تا گصقت ظهاى ؾٌت ّا ٍ ٍیػگی ّای ذال ذَز ضا ایزهاز کهطزُ اًهسٖ .هالٍُ تهط ایهي زٍ ؾیؿهتن
حقَقی ،قَاًیي اؾالهی ّن ٍرَز زاضًس کِ تِ آًْا قَاًیي قطٖی ًیع گاتِ ههی قهَز ،ایهي زؾهتِ اظ
قَاًیي ،قاه ّوِ چاضچَب ّای قاًًَی اؾت کِ زض آى رٌثِ ّای ٖوَهی ٍ ذهَنی ظًسگی تطای
کؿاًی کِ زض یک ًٓام حقَقی هثتٌی تط انَل فقِ اؾالهی قطاض زاضًس ،تٌٓین هی قهَزّ .وچٌهیي
هؿلواًاًی کِ ذاضد اظ آى حَظُ ّا ظًسگی هی کٌٌس ًیع اظ آى تثٗیهت ههی کٌٌهس .هاْهَم قهطیٗت
قاه قطآى ٍ ؾٌت اؾت .تطای تطذی ،ایي انَل فقِ اؾالهی ،فقِ کالؾیک ضا ًیع قاه ههی قهَز.
قطیٗت غالثاً تِ ٌَٖاى قاًًَی هثتٌی تط قطآى ،ؾهٌت ٍ فقاّهت کالؾهیک ًاقهی اظ اروهأ ٍ قیهاؼ
تَيیح زازُ هی قَز .تیكتط کكَضّای ٖطتی اظ قطآى یا انَل اؾالهی اؾتاازُ قسُ زض ههَاز قهاًَى
هسًی هَرَز ذَز ،تِ ٌَٖاى هٌثٕ انلی ٍ ضاّگكا یاز هی کٌٌس .زض ؾطاؾهط رْهاى ایهي هُلهة تهِ
نَضت هكتطک پصیطفتِ ٍ زضک قسُ اؾت کِ قطاضزازّا اتعاضی تطای اهَض الظم اإلرهطا ّؿهتٌس .ایهي
اهَض ٍ اتعاضّای الظم اإلرطا زض زازگاُ قاتلیت اؾتٌاز ٍ اؾتاازُ زاضًسٍْ .یاهِ انهلی زازگهاُ زضههَضز
ازٖاّای هُطح قسُ زض یک قطاضزاز کتثی ،تالـ تطای کك قهس َطفیي زض اؾهتاازُ اظ ٍاغُ ّهای
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تِ کاض ضفتِ ای اؾت کِ قطاضزاز زض آًْا تزؿن یافتِ اؾهت .تها ایهي حهالً ،حهَُ اًزهام ایهي کهاض اظ
کكَضی تِ کكَض زیگط هتااٍت اؾت)Godwin, 2017, 19( .
 -2-2احتمبل زیبن (ریسک) ي بررسی مسئًلیت
اظ هَاضز تؿیاض قات تَرِ زض قطاضزازّای فیسیک تَرِ تهِ قهطایُی کهِ زضنهَضت اتاهاق احتوهال
ذؿاضت ٍ ظیاى هی ضٍز ٍ تِ قطایٍ ذُط یا احتوال ظیاى اظ آًْا ًام تطزُ ههی قهَز .پهؽ اظ آى تهِ
تطضؾی هؿوَلیت ّای َطفیي قطاضزاز هی پطزاظین.
 -1احتوال ظیاى :تِ ًٓط هی ضؾس زض تؿیاضی اظ هَاضز تا فَضؼ هاغٍض هتااٍت ّؿتٌس ٍلی هی تَاًٌس
تركی اظ آى تاقٌس .فَضؼ هاغٍض زض تٌس  19چاج اٍل کتاب ًقطُ ای 1فیسیک هٌتكط قهسُ زض ؾهال
 1999آهسُ اؾت .تٌس  19.1قاه تٗطی فَضؼ هاغٍض اؾت ٍ زاضای زٍ قؿوت اؾت :تٗطی آًچهِ
ایي انُالح ضا پَقف هی زّس ٍ چٌس ًوًَِ اظ هَاضزی کِ قهاه آى ههی قهَز .فهَضؼ ههاغٍض تهِ
هٌٗای یک ضٍیساز یا قطایٍ اؾتخٌایی اؾت کِ هی تَاًس یکی اظ َٖاه ظیط تاقس:
ال ) ذاضد اظ کٌتطل ّط یک اظ اًٖای قطاضزاز تاقس .ب) ّط یک اظ َطف ّا ،قث اظ اًٗقاز قطاضزاز تِ
نَضت هٌُقی ًوی تَاًؿت تَریْی تطای ایي اتااق اضائِ زّس .د) تِ نَضتی تَرَز آهسُ اؾت کهِ
ّط یک اظ َطف ّای قطاضزاز زض قطایٍ ٖازی ًوی تَاًس اظ آى ارتٌاب کٌس یا تهط آى غلثهِ کٌهس .ز)
قاتلیت اًتؿاب قات تَرْی تِ َطف زیگط ًساضز.
احط فَضؼ هاغٍض ایي اؾت کِ َطفیي ضا اظ ارطای قطاضزاز هٗاف کٌسَ .ث تٌهسَ ،19.2هطف هتًهطض
فقٍ زض نَضت ٖسم ارطای تْٗسات قطاضزازی ذَز زض نَضت ٖسم هحسٍزیت زض اًزام ایي تْٗهسات
تِ زلی قَُ قْطیِ هٗاف اؾت .تِ ًٓط هی ضؾس زضایهي قهطایٍ هْهن تهطیي ًحهَُ رثهطاى ذؿهاضت
اؾتاازُ اظ تیوِ هی تاقس کِ هتًطض تایس تیوِ ذَز ضا تزعیِ ٍ تحلی کٌس تا هیعاى پَقهف هَرهَز
زض قطاضزازّای ؾاذتواًی ضا زض قطایٍ حاکن هكرم ًوایس )Smith, 2012, 37( .هَاضزی کِ ٖالٍُ
تط فَضؼ هاغٍض هی تَاًٌس تِ ٌَٖاى احتواالت ظیاًثاض هٗطفی قًَس هوکي اؾهت یکهی اظ ههَاضز ظیهط
تاقٌس:
ال ) رٌگ ،ذهَهت (اٖالى رٌگ یا ٖسم اٖالم رٌگ) حولِ ،اقسام زقوٌاى ذاضری.
1

FIDIC Condition of Contract for EPC/Turnky Projects (Silver Book), 1st ed,
Switserland:FIDIC Publishing, 1999.
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ب) قَضـ ،تطٍضیؿن ،اًقالب ،قیام ،قسضت ًٓاهی یا غانثاًِ ،یا رٌگ زاذلی ،زض زاذ کكَض.
د) قَضـّ ،یاَّ یا تی ًٓوی زض کكَض تَؾٍ اقرال زیگطی غیهط اظ کاضکٌهاى پیواًکهاض ٍ ؾهایط
کاضهٌساى پیواًکاض ٍ پیواًکاضاى فطٖی.
ز) هْوات رٌگی ،هَاز هٌازطُ ،تكٗكٗات یًَیعاى یا آلَزگی تَؾٍ فٗالیت ّای ضازیَیی ،زض زاذ
کكَض ،تِ اؾتخٌای هَاضزی کِ هی تَاًس ًاقی اظ اؾتاازُ پیواًکاض اظ ایي قثی هْوات ،هَاز هٌازطُ،
تكٗكٕ یا فٗالیت ضازیَیی تاقس .
ُ) اهَاد فكاض ًاقی اظ َّاپیوا یا ؾایط ٍؾای َّایی کِ تا ؾطٖت نَتی یا هافَق نَت حطکت ههی
کٌٌس.
زض نَضتی کِ ّط کسام اظ ذُطات ٍ اتااقات شکط قسُ زض تاال ضخ زازُ ٍ هٌزط تهِ اظ زؾهت زازى یها
آؾیة ضؾاًسى تِ اهَض راضی ٍ کاضّای زض حال اًزام ،کاالّا یا اؾهٌاز ٍ هؿهتٌسات پیواًکهاض قهَز،
پیواًکاض تایس تالفانلِ تِ کاضفطها اَالٔ زّس ٍ کاضفطها ًیع ایي يطض یا ذؿاضت ٍاضز قسُ ضا تها تَرهِ
تِ آؾیة ّای ٍاضزُ تِ پیواًکاض رثهطاى ٍ انهالح کٌهس )Telford, 1999, 66-65( .اگهط پیواًکهاض زض
ازاهِ تا تأذیط اًزام کاض هَارِ قسُ ٍ یا ّعیٌِ ای ضا تطای انالح ایي ذؿاضت یا آؾیة ّها هتحوه
قَز ،پیواًکاض تایس اذُاض زیگطی ضا تِ کاضفطها اضائِ زّس ٍ تحت هَازی اظ قطاضزاز ازٖاّای پیواًکهاض
تطای ّط کسام اظ اقساهات ظیط کِ هزاظ اؾت تهوین گطفتِ ٍ اقسام کٌس:
ال ) ٖالٍُ تط هست تٗییي قسُ اٍلیِ ،هست ظههاى هٌاؾهثی تاتهت ازاههِ ٍ تکویه کهاض تهِ قهطاضزاز
تیاعایس .زض نَضت ٖسم اهکاى ضفٕ تأذیط ،هؿتٌس تِ تركی اظ قطاضزاز کِ تحت ٌَٖاى توسیهس ظههاى
تطای تکوی هی تاقس اقسام هی کٌس .
ب) زض نَضت پطزاذت ّط گًَِ ّعیٌِ زیگطی هاظاز تطآًچِ زض قطاضزاز قیس قسُ اؾت ،تِ هثلغ کلهی
قطاضزاز افعٍزُ هی قَز .کاضفطها پؽ اظ زضیافت اذُاض هَضز اقاضُ ،هُات تا تٌس یا ترف هطتهٌَ تهِ
تهویوات تطای تَاف تطای تٗییي ایي هَاضز اقسام ذَاّس کطز)Telford, 1999, 66-65( .
 -2تطضؾی هؿوَلیتً :تیزِ انلی هؿوَلیت پیواًکاض زض هطاقثت اظ آحاض ،کاالّا ٍ اؾٌاز پیواًکهاض تهِ
ٍيَح زض پاضاگطاف ؾَم ظیط تٌس  17.2آهسُ اؾت ،کِ پیف تیٌی هی کٌس ،زض نهَضت تهطٍظ ّطگًَهِ
ذؿاضت یا ذؿاضت تطای کاضّا ،کاالّا یا اؾٌاز پیواًکاض ٌّگاهی کِ پیواًکهاض هؿهوَلیت هطاقثهت اظ
آًْا ضا تط ْٖسُ زاضز ،پیواًکاض هَْ اؾت ّطگًَِ ذؿاضت یا ذؿاضت ضا تا هؿوَلیت ٍ ّعیٌهِ ذهَز
9
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انالح کٌس تا هُات تا قطاضزاز تاقس .ایي هؿوَلیت ّوچٌیي تِ ایي هٌٗی اؾهت کهِ پیواًکهاض ایهي
ذُط ضا زاضز کِ انالح چٌیي ذؿاضت یا ذؿاضتی هوکي اؾت اتوام کاض ضا تِ تهأذیط تیٌهساظز .ایهي
هُات تا ؾیاؾتی اؾت کِ اؾٌاز ٍ هساضک پیواًکاض تِ َهَض کلهی تها پایهاى کهاض زض هٗهطو ذُهط
پیواًکاض اؾت )Baker & Mellors, 2009, 354( .زض کتاب ّهای قطههع ،1ظضزً ٍ 2قهطُ ای ،ظیهط تٌهس
( 17.1غطاهت ّا) هؿوَلیت ذُط تطذی ازٖاّا ضا کهِ زض َهَل پهطٍغُ ایزهاز ههی قهًَس ،اظ َطیه
غطاهت اذتهال هی زّس .ایي ذُط تَؾٍ ّط یک اظ َطفیي رثطاى هی قهَز ٍ َهطف زیگهط ضا زض
هقات َٖاقة ایي ازٖاّا رثطاى هی کٌس .زض هَاضزی کِ قرم حالخی تتَاًهس اظ ّهط یهک اظ َهطفیي
ازٖا کٌس ،غطاهت ّا فقٍ هؿوَلیت انلی ضا تِ یک َطف اذتهال هی زٌّس .زض ًتیزِ ،حتهی اگهط
آى قرم حالج تهوین تِ پیگیطی ازٖایی ٖلیِ َطف رثطاى ذؿاضت تگیطزَ ،طف رثطاى ذؿهاضت
هی تَاًس هثالغ رثطاى قسُ ضا اظ َطف رثطاى ذؿاضت زضیافت کٌس ،تا ایي ًتیزِ ذالم کهِ َهطف
ذؿاضت زٌّسُ هؿوَلیت ًْایی ضا تِ ْٖسُ زاضز .تا ایهي ٍرهَز تایهس پهصیطفت کهِ ایهي غطاههت ّها
هکاًیؿن قطاضزازی تطای ترهیم ذُط َٖاقة ایي ازٖاّا ایزهاز ههی کٌٌهس ٍ تهِ ذهَزی ذهَز تهط
هؿوَلیت ّای انلی قاًًَی َطفیي زض قثال هسٖی تأحیط ًوی گصاضًس یا هؿوَلیت قاًًَی هؿهتقیوی
زض قثال اقرال حالج ایزاز ًوی کٌٌس .زض کتاب َالیی ،3تطذی اظ قثاّت ّها تهیي ظیهط تٌهس17.9
(غطاهت تَؾٍ کاضفطها) ٍ( 17.10غطاهت تَؾٍ پیواًکاض) ٍ ظیط تٌس 17.1ؾایط کتاب ّا ٍرهَز زاضز.
ظیط تٌس 17.9کتاب َالیی ٖالٍُ تط ایي  ،پیواًکاض ضا هلعم تِ رثطاى ذؿاضت کاضفطهها زض تطاتهط توهام
ذُاّای َطاحی پیواًکاض زض آحاض هی کٌس کِ هٌزط تِ ًاهٌاؾة تَزى کاضّا ًوی قَز.
تا ایي حال ،غطاهت ّای هَرَز زض کتاب َالیی تایس تا تَرِ تِ ترهیم ضیؿک زض تٌهسّای 17.1
تا  17.4تاؿیط قَز .ایي هَئَ اظ ظیط تٌس ( 17.11ذؿاضات هكتطک) ضٍقي اؾت ،کِ پیف تیٌهی
هی کٌس هؿوَلیت پیواًکاض تطای رثطاى ذؿاضت کاضفطها تِ ًؿثت هتٌاؾة کاّف هی یاتس تها آًزها
کِ ذُطات کاضفطها هوکي اؾت زض ذؿاضت ،اظ زؾت زازى یا ذؿاضت ٍاضز قَز ٍ تِ ّویي تطتیهة،
هؿوَلیت ّعیٌِ ّای کاضفطها زض رثطاى ذؿاضت پیواًکاض تِ ََض هتٌاؾة کاّف هی یاتس .زض توهام
کتاب ّا ،غطاهت ّا گؿتطزُ ّؿتٌس .آًْا کلیِ هُالثات ،ذؿاضات ،يطضّا ٍ ّعیٌِ ّا اظ رولِ ّعیٌِ
1

FIDIC Condition of Contract for Construction (Red Book) 1sted, Switserland:FIDIC
Publishing, 1999.
2
FIDIC Condition of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book),1sted,
Switserland:FIDIC Publishing, 1999.
3
)FIDIC, Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects (Gold Book
1sted, Switserland: FIDIC Publishing, 1999.
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ّای حقَقی ضا رثطاى هی کٌٌسٖ .الٍُ تط ایي ،پیواًکاض هلعم تِ پطزاذت غطاهت ًِ ،تٌْها ًؿهثت تهِ
کاضفطها ،تلکِ ًؿثت تِ پطؾٌ کاضفطها ٍ ًوایٌسگاى هطتََِ آًْا ًیع هی تاقس .تٌاتطایي ،تْٗس کاضفطها
تطای رثطاى ذؿاضت فطاتط اظ پیواًکاض تِ پطؾٌ پیواًکاض گؿتطـ هی یاتس ،کِ َث تٗطیه قهاه
کلیِ پطؾٌ هی قَز .غطاهت ّای هٌسضد زض تٌس )17.10 ٍ 17.9( 17.1تِ نطاحت هكوَل حهصف
هؿوَلیت اظ زؾت زازى ؾَز ،اظ زؾت زازى قطاضزاز یا ؾایط ذؿاضات غیط هؿتقین تحهت تٌهس 17.6
( ،)17.8زض کلیِ کتاب ّا تِ غیط اظ کتاب َالیی هی تاقس .کِ زض ٍاقٕ تیاًگط اٖوهال هحهسٍزیت زض
هؿوَلیت پیواًکاض هی تاقس.
نسهِ قرهی :هؿوَلیت ًْایی زض هَضز ازٖاّای هطتٌَ تِ رطاحات قرهی تحهت ههازُ  17.1زض
کتاب ّای قطهع ،ظضز ٍ ًقطُ ای ٍ تٌهسّای  17.10 ٍ 17.9کتهاب َالیهی اؾهتَ .هطفیي ّهط یهک
هؿوَل ازٖاّای هطتٌَ تِ رطاحات قرهی ّؿتٌس کِ هی تَاًس ًاقی اظ ؾْ اًگاضی ،اقسام ٖوسی
یا ًقى قطاضزاز َطف زیگط ،پطؾٌ یا ًوایٌسگاى آًْا تاقس .اظ ایي ًٓط ،تْٗس پیواًکاض تهطای رثهطاى
ذؿاضت فقٍ هطتٌَ تِ آؾیة قرهی ًاقی اظ ارطا ٍ اتوام کاض پیواًکاض زض رطیاى پطٍغُ یا تِ زلی
َطاحی آى اؾت .هؿوَلیت پیواًکاض فقٍ تِ رهایی کهِ اٍ هقههط اؾهت هحهسٍز ًوهی قهَز ،تلکهِ
گؿتطـ هی یاتس (تا حکن ٍارس قطایٍ هگط ایي کِ ًاقی اظ ّطگًَِ ؾْ اًگاضی ،اقهسام ٖوهسی یها
ًقى قطاضزاز کاضفطها تاقس) تِ ّوِ آؾیة ّای قرهی کِ تقههیط کاضفطهها (یها کاضکٌهاى کاضفطهها)
ًثَزُ اؾت .تٌاتطایي ،پیواًکاض هؿوَل پطزاذت ذؿاضت تِ کاضفطها ذَاّس تَز ،تهِ ٌٖهَاى هخهال ،زض
نَضتی کِ قرم حالخی ٖلیِ کاضفطها ازٖای رثطاى ذؿاضت قرهی کٌس کِ زض قهاًَى ٍرهَز زاضز
حتی اگط ّیچ ؾْ اًگاضی ،اقسام ٖوسی یا ًقهى قهطاضزاز اظ َهطف پیواًکهاض ،کاضفطهها یها پطؾهٌ
هطتََِ ًثَزُ تاقس .تْٗسات هطتٌَ تِ َطفیي تطای رثطاى ذؿاضت زض ضاتُهِ تها رطاحهات قرههی
هطتٌَ تِ آؾیة قرهی ّط کؿی ،اظ رولِ پطؾٌ هطتََِ اؾت.
ذؿاضت تِ اهَال :تٌس 17.1کتاب ظضز ،تا کلوِ «یا» زض پایاى هازُ هٗازل آى زض کتهاب َالیهی ،ظیهط
تٌس ( 17.9ب) احط آى اظ تیي تطزى ّطگًَِ قطٌ ؾْ اًگاضی ،اقسام ٖوسی یا ًقى قهطاضزاز تَؾهٍ
پیواًکاض تِ ٌَٖاى قطٌ هؿوَلیت اؾت .تٌاتطایي پیواًکاض ذؿهاضت هُله ًاقهی اظ َطاحهی ،ارهطا،
تکوی  ،تْطُ تطزاضی ٍ ًگْساضی اظ ٖو ذَز ضا هی زّس .زض توام کتة ،هؿوَلیت پیواًکهاض ًؿهثت
تِ ذؿاضت تِ اهَال هتٗل تِ کاضفطها غیط اظ آحاض هطتََِ هی تاقهس .فقهٍ زض کتهاب َالیهی ،تحهت
هازُ ،17.10کاضفطها هلعم تِ پطزاذت غطاهت هتقات تِ پیواًکهاض زض ههَضز ذؿهاضت تهِ ّهط زاضایهی
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زیگطی غیط اظ آحاض اؾت کِ هی تَاًس ًاقی اظ ّطگًَِ ؾْ اًگاضی ،اقسام ٖوهسی یها ًقهى قهطاضزاز
تَؾٍ کاضفطها ،پطؾٌ کاضفطها یا ًوایٌسگاى آًْا تاقس.
 -3ريش َبی حل ي فصل اختالفبت
تا ایي کِ تؿیاضی اظ قطاضزازّای تزاضی تسٍى تطٍظ اذتالف اظ َطی َطفیي ارهطا ههی قهًَس ،تهطٍظ
اذتالف زض ضٍاتٍ تزاضی تیي الوللی غیطٖازی ًیؿت .تاهاٍت ّهای فطٌّگهی ،فانهلِ رغطافیهایی ٍ
قطاضزازّای ََالًی هست هی تَاًس تِ اذتالف تهیي َهطفیي هٌزهط قهَز( .قهیطٍی)40 ،1398/2 ،
ظهاًی کِ تیي َطفیي اذتالف تطٍظ هی کٌسَ ،طفیي هوکي اؾت اذهتالف هعتهَض ضا تهِ قهیَُ ّهای
گًَاگًَی ح ٍ فه ًوایٌس کِ زض شی تِ آًْا هی پطزاظین:
 -1-3ريش َبی جبیگسیه حل اختالف ()ADR
ضٍـ ّای ح اذتالف رایگعیي کِ تِ اذتهاض ً 1ADRاهیسُ هی قَز ،اهطٍظُ تِ ًحهَ فعایٌهسُ ای
زض اکخط کكَضّای زًیا تِ ٌَٖاى اتعاض هؤحطی رْت ح ٍ فه اذتالفات هیاى اقرال تِ کهاض ههی
ضٍز .هٌَٓض اظ ضٍـ ّای ح اذتالف رایگعیي ٖ ADRثاضت اؾت اظ ّط آییي ٍ ضٍقی رْت ح ٍ
فه زٖاٍی هیاى اقرال تِ اؾتخٌای زازضؾی قًاییًٓ ،یط زاٍضی ٍ هیهاًزیگطی .تٌهاتطایي َثه
ایي تٗطی  ،ADRتِ غیط اظ َطح زَٖی زض زازگاُ ّا ،کلیِ ضٍـ ّهایی ضا کهِ رْهت حه ٍ فهه
اذتالف هیاى اقرال تِ کاض هی ضٍز ،زض تط هی گیطز .ایي قهیَُ ّها یکهی اظ ضٍـ ّهای رهایگعیي
ضؾیسگی قًایی تَزُ ٍ ّسف آى ،ح ؾطیٕ زٖاٍی تِ ٍؾیلِ اقرال حالج ههی تاقهس ٍ ّوچٌهیي
هثتٌی تط تطايی َطفیي تَزُ ٍ زض ٖیي حالً ،تیزِ کاض آًْا الهعام آٍض ًیؿهت .اذتالفهات زض قهیَُ
ّای رایگعیي ح ٍ فه اذتالفات زض ذاضد زازگاُ ّای زٍلتی ٍ تِ نَضت زٍؾتاًِ حه ٍ فهه
هی قًَس )Motiwal, 1997, 453( .تطذی ناحة ًٓطاى تط رٌثِ اذتیاضی ضٍـ ّای حه اذهتالف
رایگعیي تأکیس زاقتِ ٍ تٗطی هحسٍز تطی اظ آى اضائِ زازُ اًس کِ قاه زاٍضی ًوی قَز چهطا کهِ
هاحه فطآیٌس زاٍضی کِ ّواًا ضأی زاٍض یا ّیهأت زاٍضی اؾهت اذتیهاضی ًثهَزُ ٍ ّواًٌهس احکهام
قًایی العام آٍض اؾت تِ ٖثاضت زیگط ایي گطٍُ  ADRضا «ح ٍ فه زٍؾتاًِ اذهتالف» 2زاًؿهتِ ٍ
آى ضا قاه ضٍـ ّایی کِ تا نسٍض ضأی الظم اإلتثأ فه ذهَهت هی کٌٌسً ،وی زاًٌس.

Alternative Dispute Resolution.
Amicable Dispute Resolution.
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 -2-3ريش َیأت بررسی اختالف ()DRB
یک ّیأت اذتالف یا ّیأت تطضؾی اذتالف ( 1)DRBتِ تْتطیي ٍرِ هی تَاًس تِ ٌَٖاى یک زؾتگاُ
زاٍضی اذتالف زض «هح کاض» تَنی قَز ،ایي ّیأت هٗوَالً قاه ؾِ قرم هؿتق ٍ تی َطف
اؾت کِ تَؾٍ َطف ّای قطاضزاز اًتراب قسُ اًس .تااٍت قات تَرهِ تهیي  ٍ DRBؾهایط تکٌیهک
ّای ٍ ADRاحتواالً زلی هَفقیت  DRBایي اؾت کِ  DRBزض آغاظ یک پطٍغُ هٌهَب هی قهَز ٍ
تا اًزام تاظزیسّای هٌٓن اظ پطٍغُ ،تِ ََض فٗال زض توهام َهَل زٍضُ پهطٍغُ زضگیهط ّوهِ هؿهائ ٍ
فٗالیت ّای آى هی تاقس ٍ زض ٍاقٕ ّواًٌس تركی اظ پطٍغُ هی قَز ٍ اظ ایي ضٍ هی تَاًهس زض َهَل
زٍضُ قطاضزازٖ ،ولکطز َطفیي قطاضزاز ضا تحت تأحیط قطاض زّس DRB .تط هثٌای یک قطاضزاز ذل ههی
قَزَ .طفیي قطاضزاز تطای قٌیسى ٍ هكاٍضُ زض هَضز ح اذتالفات احتوالی  DRBزاضای نهالحیت
ضا تأؾیؽ ٍ تَاًوٌس هی ؾاظًس .زض تطذی اظ قطاضزازّا  DRBهلعم تِ تٗییي ههَاضزی اؾهت کهِ ههی
تَاًس الظم اإلرطا تاقس .زض اًگلؿتاى ،قاًَى ؾاذت ٍ تاظؾاظی هؿکي زض ؾال ً 1996یاظ تهِ قًهاٍت
تطای اذتالفات ًاقی اظ تقطیثاً توام قطاضزازّای ؾاذت ٍ ؾاظ زاضز DRB .هوکي اؾت تطای قًهاٍت
زض چٌیي اذتالفاتی تأؾیؽ قَز ٍ زض ًتیزِ زض العاهات قاًًَی تهِ کهاض گطفتهِ قهَز .هٗوهَالً اگهط
تهوین  DRBهَضز قثَل َطفیي قطاض ًگیطز فطنتی تاقی هی هاًس تها هَيهَٔ تهِ زاٍضی یها زازگهاُ
اضرأ قَز .ضؾیسگی تِ رلؿِ  DRBتؿیاض کوتط اظ رلؿِ زاٍضی یا اقسام زض زازگاُ اؾتّ .وچٌیي
ٌّگاهی کِ تا ّعیٌِ ّای احتوالی زاٍضی ٍ حتی زازضؾی زض زازگاُ هقایؿهِ ههی قهَز تؿهیاض کهن
ّعیٌِ تط اؾت.
هٌكأ  DRBزض نٌٗت ؾاذت ٍ ؾاظ یافت هی قَز  ،تا ایهي حهال زاهٌهِ آى تؿهیاض گؿهتطزُ تهط اظ
ؾاذت ٍ ؾاظ اؾت ٍ  DRBاکٌَى زض نٌٗت ذسهات هالی ،پطٍغُ ّای اهتیاظ تلٌس هست ،قطاضزازّای
2
ٖولیاتی ٍ ًگْساضی یافت هی قَز .زاهٌِ  DRBتؿیاض ظیاز اؾت .هَاضز هحسٍزی اتااق افتازُ اؾت
کِ تهوین  DRBزض هَضز اذتالف اؾاؾی تِ زاٍضی یا زازگاُ ّا اضرأ قسُ اؾهت .زض حهال حايهط
ّ DRBا حساق زض  12کكَض 3زض حال فٗالیت ّؿتٌس)Chapman, 1999, 2( .

Dispute Review Board.

2

1

کوتط اظ  20هَضز گعاضـ قسُ تا تِ اهطٍظ.
3
ایاالت هتحسُ ،اًگلیؽ ،فطاًؿِ ،ؾهَئس ،زاًوهاضکً ،یَظیلٌهس ،آفطیقهای رٌهَتی ،اٍگاًهساٌّ ،هگ کٌهگ ،چهیيٌّ ،هس ٍ
تٌگالزـ.
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زض ؾههال ،1996فیهسیک ،فسضاؾهیَى تهیي الوللهی هٌْسؾهیي قههطکت ،انههالحیِ ای ضا زض قههطایٍ
اؾتاًساضز قطاضزاز ذَز هٌتكط کطز کِ  DRBضا تِ ٌَٖاى ضٍـ تطریحی ح اذتالف پیكهٌْاز ههی
کٌس .زض ؾال  1999فیسیک ًؿرِ ّای رسیسی اظ اؾٌاز فطم اؾتاًساضز ذَز ضا هٌتكط کطز کهِ ّهن
اکٌَى زض ًؿرِ ّای آظهایكی هَرَز اؾت ٍ زؾتَضالٗو  DRBزض ّط ؾهِ فهطم انهلی اؾهتاًساضز
فیسیک هَرَز اؾت .تَاف ًاهِ ای کِ  DRBضا پیف تیٌی هی کٌس هوکي اؾت تِ ََض قإَ تیهاى
کٌس کِ تهوین  DRBتِ ٌَٖاى یک تهوین کاضقٌاؾی قسُ تلقی قَز ٍ ًْایی ٍ الظم اإلرطا تاقهس.
تطای پطٍغُ ّای کَچک ،کِ ًوی تَاًس ّعیٌِ ّیأت ؾِ ًاطُ ضا پطزاذت کٌس ،هی تَاى اظ  DRBیک
ًاطُ ًیع اؾتاازُ کطزّ .ن تاًک رْاًی ٍ ّن قطایٍ رسیس فیسیکّ ،یهأت ّهای یهک ًاهطُ ضا تهطای
قطاضزازّای کَچک پیكٌْاز هی کٌٌس.
 -3-3دايری
زض نَضت ح ٍ فه نلح آهیعّ ،طگًَِ اذتالفهی کهِ زض ههَضز آى تههوین ًْهایی ٍ الظم اإلرهطا
هقسٍض ًثاقس ،زض ًْایت تا زاٍضی تیي الوللی ح ٍ فه ذَاّس قس .زاٍضی هوکي اؾت قث یا تٗهس
اظ اتوام کاضّا آغاظ قَز .هگط زض هَاضزی کِ تَاف ّط زٍ َطف تِ ََض زیگطی اًزام قَز:
ال ) هطاح زاٍضی تایس تِ قطح هٌسضد زض قطایٍ ذال اًزام قَز.
ب) اگط ّیچ ضًٍس زاٍضی تِ ایي تطتیة تیاى ًكسُ تاقس ،اذهتالف تایهس تَؾهٍ زاٍضی ًْهازی تحهت
قَاًیي زاٍضی اتاق تاظضگاًی تیي الوللی ح قَز.
د) اذتالف تَؾٍ ؾِ زاٍض ح ٍ فه قَز.
ز) زاٍضی تایس تِ ظتاى اضتثاَات تٗطی قسُ اًزام قَز.

1

 -4تعییه خسبرت
زض حَظُ تزاضت تیي الول اکخط اذتالفات تزاضی تِ ٖلت ٖسم ضيایت َطفیي اظ ًتیزِ هصاکطُٖ ،سم
پطزاذت تطای کاالی ذطیساضی قسُ ،یا ٍرَز ًقم زض کاالی زضیافتی اؾت .تطذهی اظ ذؿهاضات ،تهِ
ٌَٖاى هخال ذؿاضت تِ آحاض ٍ ازٖاّای اقرال حالج تطای رطاحات قرهی ،زاضایی ذؿاضت ٍ ًقى

See: FIDIC, History, (2021), https://fidic.org/history.
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هالکیت هٌَٗی ،اظ َطی هقطضات ذال اذتهال هی یاتس .اقهساهات َهطفیي انهَالً تهِ ههسیطیت ٍ
ایزاز هحسٍزیت ّایی ًیاظ زاضز تا زض نَضت تطٍظ ذؿاضت تِ ًحَ هٌاؾة تتهَاى تٗیهیي ذؿهاضت ٍ
ًیع رثطاى آى نَضت گیطز .ایي هَاضز قاه قطٌ تحسیهس هؿهوَلیت ،اًزهام تیوهِ ٍاذهص تًهویي
هٌاؾة اظ َطف زیگط هی تاقس .تٌس  17کلیهِ فهطم ّهای فیهسیک هطتهٌَ تهِ ترههیم ضیؿهک ٍ
هؿوَلیت تیي پیواًکاض ٍ کاضفطها هی تاقس کِ َی گؿتطزُ ای اظ اهَض یا حهَازحی ضا کهِ زض َهَل
پطٍغُ یا زض ًتیزِ پطٍغُ هوکي اؾت تِ ٍرَز آیٌس ضا تیاى هی زاضز .هااز ایي تٌس ٖثاضتٌس اظ:
ال ) اظ زؾت زازى یا آؾیة ضؾاًسى تِ آحاض ،کاالّا ٍ اؾٌاز پیواًکهاض ب) آؾهیة قرههی تهِ ّهط
قرم د) ذؿاضت اهَال غیط اظ آحاض ًاقی اظ زض رطیاى یا تِ زلی آى َطاحی پیواًکاض (زض نهَضت
ٍرَز) ،ارطا ٍ تکوی کاضّا ٍ ضفٕ ّطگًَِ ًقم ز) ازٖاّا ،ذؿهاضات تهِ هٌٗهای اٖهن یها ذؿهاضات
هطتٌَ تِ هَيَٖات یا ضٍیسازّایی کِ ذُط آًْا تِ نطاحت اذتهال تِ کاضفطها زاقتِ تاقهس ُ) اظ
زؾت زازى یا آؾیة ضؾاًسى تِ تؿْیالت اضائِ قسُ پیواًکاض ،تَؾٍ کاضفطها (زض نَضت ٍرهَز) ٍ)
ازٖاّای هطتٌَ تِ ًقى حقَق هالکیت هٌَٗی یا نٌٗتی کكَض اقرال حالج.
زض کتاب َالیی فیسیک ذؿاضت ًاقی اظ ّطگًَِ تساذ زض ّطگًَِ ح تقسمًَ ،ضَّ ،ا ،آب یا ؾهایط
اضتااٖات کِ ًتیزِ ٍ آحاض ارتٌاب ًاپصیط ؾاذت ٍ ؾاظ هُات قطاضزاز اؾت .اها زض کتاب ظضز فیسیک
ذؿاضتی کِ ًتیزِ ارتٌاب ًاپصیطی اظ تْٗهسات پیواًکهاض تهطای ارهطای کاضّها ٍ ضفهٕ ًقهم اؾهت.
ّوچٌیي ٍقایٕ اؾتخٌایی تطاتط تا فَضؼ هاغٍض زض کتاب ظضز ّؿتٌس .ایي زض هقایؿِ تا ؾایط کتاب ّها
زاهٌِ ذُطات کاضفطها ضا تِ ََض قات تَرْی گؿتطـ هی زّس ،ظیطا زض ؾایط کتاب ّا پهیف تیٌهی
ًوی قَز کِ ّطگًَِ فَضؼ هاغٍض تطای کاضفطها ذُط هحؿَب قَز.
 -5جبران خسبرت
تِ زلی قطایٍ اؾتخٌایی کِ اذُاض آى زض ظیط تٌهس ( 19.1اٖالهیهِ ذُهط اؾهتخٌایی اظ زؾهت زازى
کاضفطها ٍ ٍقَٔ ذؿاضت) ایي گًَِ تیاى قسُ اؾت :اؾاؾاً تطای ارطای هساٍم یا تطای چٌسیي زٍضُ تها
 84ضٍظ ،کِ زض هزؤَ تیف اظ  140ضٍظ ًرَاّس تَز ،تِ زلی ّواى ذُطات اؾتخٌایی اٖهالم قهسُ،
اظ ارطای ّوِ کاضّای زض زؾت اًزام رلَگیطی هی قَزّ .ط یک اظ َطفیي هی تَاًس اذُهاض فؿهد
قطاضزاز ضا تِ َطف زیگط تسّس .زض ایي نَضت ،زض پایاى7ضٍظ پؽ اظ اذُاضیِ فؿد قطاضزاز اٖوال ههی
قَز ٍ پیواًکاض هُات تا تٌس( 16.3تَق کاض ٍ تطزاقتي تزْیعات پیواًکاض) اقسام هی کٌس .تها ٍقهَٔ
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چٌیي قطایُی  ،کاضقٌاؼ تایس اضظـ کاض اًزام قسُ ضا تٗییي کٌس ٍ یک گَاّی پطزاذت نازض کٌس
کِ قاه هَاضز ظیط تاقس:
ال ) هثالغ قات پطزاذت تطای ّط کاضی کِ تطای آى قیوت هٌسضد زض قطاضزاز هحؿَب هیكهَز .ب)
ّعیٌِ کاضذاًِ ٍ هَاز ؾااضـ زازُ قسُ تطای کاضّایی کِ تهِ پیواًکهاض تحَیه زازُ قهسُ اًهس ،یها
پیواًکاض هؿوَل آى اؾت :اگط ایي کاضذاًِ ّا ٍ ههَاز زض هٗهطو ذُهط ،هتٗله تهِ کاضفطهها تاقهس
پیواًکاض تایس آى ّا ضا زض اذتیاض کاضفطها قطاض زّس .د) ّطگًَِ ّعیٌِ یها تْٗهس زیگهطی کهِ زض ایهي
قطایٍ تِ ََض هٌُقی تَؾٍ پیواًکاض تِ هٌَٓض ارطای ههلحت هتْٗس اًزام قسُ اؾهت .ز) ّعیٌهِ
حصف کاضّای هَقت ٍ تزْیعات پیواًکاض اظ هح ارطای پطٍغُ ٍ تاظگكهت ایهي ههَاضز تهِ کاضّهای
پیواًکاض زض کكَض ذَز(یا تِ ّیچ هقهس زیگط تسٍى ّیچ ّعیٌِ تیكتط)ّ )ُ .عیٌِ تاظگكت کاضهٌساى
ٍ ًیطٍی کاض پیواًکاض کِ تَُض کاه زض اضتثاٌ تا کاضّا زض تهاضید ذاتوهِ کهاض ههی کٌٌهسBunni, ( .
 )2001, 17-19ظیط تٌس17.1اظ کلیِ کتاتْا تِ غیط اظ کتاب َالیی ٍ تٌسّای 17.10 ٍ 17.9زض کتاب
َالیی ،قاه هقطضات هرتلای تطای رثطاى ذؿاضت اؾت .هقطضات غطاهت تاتٕ قَاًیي ذهال قهاًَى
حاکن ذَاّس تَز کِ تاؿیط آًْا ضا تحت تأحیط قطاض ذَاّس زاز.
 -1-5خسبرت تأخیر
ظیط تٌس  8.7کتاب ظضز فیسیک تیاى هی زاضز« :اگط پیواًکهاض ًتَاًهس ظیهط تٌهس ( 8.2ظههاى اتوهام) ضا
ضٖایت کٌس ،پیواًکاض تایس تحت هازُ  2.5ذؿاضات تأذیط کاضفطها ضا تطای ایي پهیف فهطو پطزاذهت
هی کٌس .ایي ذؿاضات تأذیط هثلغی اؾت کِ زض پیَؾت هٌاقهِ شکط قسُ اؾت ٍ تطای ّهط ضٍظ کهِ
تیي ظهاى هطتٌَ تِ تکوی ٍ تاضید هٌسضد زض گَاّی تحَی ؾپطی هی قَز پطزاذت هی قهَز .تها
ایي حال ،هثلغ ک ًاقی اظ ایي هازُ ًثایس اظ حساکخط هیعاى ذؿاضت تهأذیط (زض نهَضت ٍرهَز) زض
پیَؾت هٌاقهِ شکط قَز .ایي ذؿاضات تأذیطی تٌْا ذؿاضاتی اؾت کِ پیواًکهاض تهطای ایهي پهیف
فطو ّا آٍضزُ اؾت ،غیط اظ ایي کِ زض قث اظ اتوام کاض َث ههازُ ( 15.2ذاتوهِ تَؾهٍ کاضفطهها)
ذاتوِ یاتس .ایي ذؿاضت ّا پیواًکاض ضا اظ تْٗس ذَز تطای اتوام کهاض یها ؾهایط ٍْهای  ،تْٗهسات یها
هؿوَلیت ّایی کِ هوکي اؾت تحت قطاضزاز زاقتِ تاقس ،ضّا ًوی کٌس» .ضاٌّوهای فیهسیک ذهاَط
ًكاى هی کٌس کِ ّسف اظ ذؿاضت تأذیط رثطاى ذؿاضاتی اؾت کِ زض ًتیزِ تأذیط زض اتوام کاض تهِ
کاضفطها ٍاضز ذَاّس قس .زض هَاضزی کِ هیعاى ذؿاضت تأذیط اظ قث تَاف قهسُ تاقهسّ ،هسف ایهي
اؾت کِ کاضفطها هزثَض تِ احثات يطض ٍ ظیاى ٍاقٗی ًثاقس .ایي کِ آیا ایهي کهاهالً نهحیح اؾهت یها
ذیط ،تِ قاًَى قات ارطا تؿتگی زاضز)Glover, 2015( .
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 -2-5بیمٍ
تِ ََض کلی تٌس (18تیوِ) ،یا تٌس  19زض کتاب َالیی ،تیوِ ّایی ضا تیاى هی کٌس کِ زض فهطم ّهای
فیسیک هَضز ًیاظ اؾت .ایي تیوِ ّا ضا هی تَاى تِ ََض کلی زؾتِ تٌسی کطز:
ال ) تیوِ ًاهِ زض تطاتط اظ زؾت زازى یا آؾیة ضؾاًسى تِ آحاض ،کاضذاًزات ،هَاز ،اؾٌاز ٍ تزْیهعات
پیواًکاض ب)تیوِ ًاهِ زض قثال هؿوَلیت نسهات قرهی تِ اقرال حالج ٍ ذؿاضت تِ اههَال(غیط
اظ آحاض) ج)تیوِ ًاهِ پیواًکاض زض تطاتط نهسهات قرههی پطؾهٌ پیواًکاض(تهِ ٌٖهَاى هخهال ،تیوهِ
هؿوَلیت کاضفطها) ت)تیوِ هؿوَلیت حطفِ ای پیواًکهاض ث)تیوهِ ٖولیهات اذتیهاضیBaker & ( .
)Mellors, 2009, 375
 -3-5ارائٍ تضمیه
ّسف اظ اُٖای تًویي ایي اؾت کِ ،ذؿاضات هتْٗسلِ زض نَضت ترل اظ اًزام تْٗسات قهطاضزازی
رثطاى گطزز .چٌهیي هثٌهایی زض تحلیه ههاَّی تًهاهیي زض قطاضزازّهای پیواًکهاضی زض زٍ قالهة
تًویي ٍحیقِ ای قرهی ٍ زیٌی نَضت هی پصیطز ،تِ ًحَی کِ زض ّهط زٍ قؿهن ،زض نهَضتی کهِ
هتْٗس اظ ایاای تْٗسات ذَیف ؾطپیچی کٌس ،تًویي ٍحیقِ ای قطٌ هطارٗهِ تهِ يهاهي یها زیهي
هَضز ٍحیقِ تَزُ ٍ چگًَگی تَاف َطفیي زض ًَٔ تًویي کِ تِ نَضت هكطٌٍ یا تهی قیهس ٍ قهطٌ
تاقس ،تأحیطی زض حکن هؿألِ ًساضز ٍ زض ّط زٍ ًَٔ ،تًویي اٖن اظ ایي کِ احطاظ ترل هتْٗس قطٌ
هُالثِ تًویي تاقس یا ًثاقس ،زض نَضتی قات هُالثِ اؾت کِ هتْٗهس هطتکهة ًقهى تْٗهس قهسُ
تاقس.
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وتیجٍ گیری
زض قطاضزازّای ؾاذت هطتٌَ تِ نٌٗت ؾهاذت (فیهسیک) ،پیواًکهاض ،کاضفطهها ٍ هٌْسؾهاى هكهاٍض
ًؿثت تِ ّن تْٗساتی ضا ْٖسُ زاض هی قًَس کِ تطای آًْا هؿوَلیت ّایی ضا تِ ّوطاُ ذَاّس زاقهت
ٍ هی تایؿت تِ ًحَ هقطض زض قطاضزاز تهِ آًْها ٖوه کٌٌهس .هوکهي اؾهت زض َهَل ارهطای قهطاضزاز
هكکالتی حازث قًَس ٍ هؿوَلیت ّای ّط کسام اظ َطفیي قطاضزاز ضا زؾترَـ زگطگًَی ّایی قطاض
زازُ ٍ هتٗاقثاً ذؿاضاتی ضا تِ ٍرَز آٍضز .زض تؿیاضی هَاضز تٌا تِ زالیلی کِ شکط قهس ٍ غالثهاً ضیكهِ
زض تطروِ هتهَى ٍ ظیطتٌهای قهاًًَی کكهَضّای هرتله زاقهت ،هوکهي اؾهت ًؿهرِ رسیهسی اظ
قطاضزازّای فیسیک حان قَز کِ زض اغلة هَاضز تغییط کطزُ ٍ اظ آًچِ زض اتتسا تَزُ فانهلِ گطفتهِ
تاقس ٍلی ّوچٌاى تِ ٌَٖاى قطاضزاز فیسیک هٗطفی قَز .ایي اتااق هست ّاؾت کِ هَضز اًتقاز قطاض
گطفتِ ٍ هتأؾااًِ تؿیاضی اظ کاضفطهایاى ،تِ ٍیػُ زض ترف زٍلتی ،زض َی گؿتطزُ ای اظ کكَضّای
هتقايی قطاضزازّای فیسیک اتااق هی افتس .حساق تطای ًَٔ ذانی اظ ایي قطاضزازّا ،تسٍى هالحِٓ
ٍ ضٖایت حقَق ،قطایٍ تغییط هی کٌٌس ،تِ ََضی کِ تطذی تْٗسات ٍ یا ذُطات ًاقهی اظ اقهساهات
کاضفطها تِ پیواًکاض هٌتق هی قَز .تٌاتطایي انَل اؾاؾی فیسیک تطای تقؿهین هتهَاظى اتااقهات ٍ
قطایٍ پیف تیٌی ًكسُ ،تِ ََض هؤحط تِ کاض گطفتِ ًوی قَز .زض نهَضتی کهِ فیهسیک تهطای ّوهِ
َطف ّا قطایٍ هٌاؾثی ضا تكریم زازُ اؾت کِ ایي هَيهَٔ تهِ چهِ نهَضت قٌاؾهایی قهسُ ٍ
چگًَِ قطاضزاز تط اؾاؼ آى هٌٓن قَز .هُالة فَق الصکط ًكاى هی زّس کِ ؾِ قیَُ اؾاؾی تهطای
ح ٍ فه اذتالفات ًاقی اظ تطٍظ ذؿاضت ٍرَز زاضز ٍ آًْا ٖثاضت اظ قیَُ ّای رهایگعیي ،زاٍضی
ٍ ّیوت تطضؾی اذتالف هی تاقٌس ٍ اظ تیي ایي قیَُ ّا ،ضٍـ تطضؾی ّیأت اذتالف تاکٌَى ههَضز
اؾتقثال راهِٗ رْاًی قطاض گطفتِ اؾتّ .وچٌیي تطای رثطاى ذؿاضت تایس ًرؿت حسٍز هؿوَلیت
ّای َطفیي قطاضزاز ضا زاًؿت تا زض نَضت ًقى آى ّها توْیهسات ههؤحطی تهطای رثهطاى ذؿهاضت
حانلِ زض ًٓط گطفت کِ زض ّط هَضز هتااٍت ذَاّس تَز .تْتط اؾت تِ ایي هَئَ تَرهِ قهَز کهِ
اًتراب ضٍـ هٌاؾة تطای رثطاى ذؿاضت تِ َٖاه هتٗسزی تؿتگی زاضز ٍ ّط یک اظ آى ضٍـ ّها
هی تَاًس هعایا ٍ چالف ّای ذَز ضا زض تؿتط ضاتُِ هَضز ًٓط ٍ تا زضًٓط گطفتي ٍیػگی ّای آى ،تهِ
ّوطاُ زاقتِ تاقس .زض ایي هقالِ تالـ قس هاّیت ،هعایا ٍ چالف ّای ضٍـ ّهای رثهطاى ذؿهاضت
کِ زض کتاب ّای هرتل فیسیک ٌَٖاى قسُ اؾت هَضز تحلی ٍ تطضؾی قطاض گیطز .آًچِ هؿلن تهِ
ًٓط هی ضؾس ایي اؾت کِ قطاضزازّای تزاضی تیي الوللی ٍ ٖلی الرههَل زض قطاضزازّهای نهٌٗت
ؾاذت فیسیک قاه هقطضات هرتلای تطای رثطاى ذؿاضت اؾت .تطذی اظ ذؿاضات ،تِ ٌَٖاى هخال
ذؿاضت تِ آحاض ٍ ازٖاّای اقرال حالج تطای رطاحات قرهی ،زاضایهی ذؿهاضت ٍ ًقهى هالکیهت
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هٌَٗی ،اظ َطی هقطضات ذال اذتهال هی یاتسّ .وچٌیي تٌس  17کلیهِ فهطم ّهای فیهسیک کهِ
هطتٌَ تِ ترهیم ضیؿک ٍ هؿوَلیت تیي پیواًکاض ٍ کاضفطها هی تاقس ههَاضز هتٗهسزی اظ اههَض یها
حَازحی ضا کِ زض ََل پطٍغُ یا زض ًتیزِ پطٍغُ هوکي اؾت تِ ٍرَز آیٌس ضا تیاى هی زاضز .اگط چهِ
تِ تاٍض ناحة ًٓطاى ،زض ّیچ قطاضزازی ًوی تَاى احتوال تطٍظ زٖاٍی ذؿاضت ضا اظ ؾَی َطفیي اظ
هیاى تطز اها هی تَاى تا قٌاؾایی تِ ٌّگام ضیؿهک ّهای قهطاضزاز ٍ ّوچٌهیي ًقهاٌ هؿهتٗس تهطٍظ
ذؿاضت تا حس ظیازی اظ ضذساز آى رلَگیطی کهطزُ ٍ زض نهَضت تهطٍظ ذؿهاضت ًیهع هؿهوَل آى ضا
قٌاؾایی ًوَزُ ٍ ؾپؽ ًؿثت تِ رثطاى آى ّا اقساهات هقتًی ضا اًزهام زاز .یهازآٍضی ایهي ًکتهِ
هْن اؾت کِ ان حاکن تط قاًَى رسیس تطای رلَگیطی اظ ًقى قطاضزاز اؾت ٍ ّوچٌیي ایي تهساى
هٌٗی اؾت کِ لعٍهاً هیعاى ذؿاضات تهایِ قسُ ًثایس ًوایٌسُ ذؿاضت هالی ٍاقٗی تاقس کِ کاضفطها
هتحو قسُ اؾت .زض ایي هَاقٕ زقَاض اظ اّویت فهَق الٗهازُ ای تطذهَضزاض اؾهت کهِ پیواًکهاضاى
ّوچٌاى تِ هَقٕ ٍ هُات تا قطاضزاز ذَز اٖالهیِ ّا ٍ ازٖاّای هطتََِ ضا اضائِ زٌّهس .اگهط زض ضًٍهس
رثطاى ذؿاضت ّن حقَق کاضفطها لحاِ قَز ٍ ّن تطای پیواًکاض اهکاى زضذَاؾهت احکهام حقهَقی
فطاّن آیس ،چٌیي اهطی تِ ًحَ هُلَب تاٖج ایزاز اَویٌاى هتقات زض پیواًکاضاى زاذلی یا ذهاضری
قسُٖ ،اهلی هؤحط زض تكَی آًاى زض اًٗقاز قطاضزازّای پیواًکهاضی ٍ ضًٍه اههَض تزهاضی ٍ ؾهطهایِ
گصاضی ذَاّس تَز.
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How to compensate damages in international construction contracts
(FIDIC)
Narges Dehghan1 / D.r Sayyed Ali Asghar Rahimi2

Abstract
Considering the increasing growth as well as the importance and position of
FIDIC construction contracts in the international community, knowledge of
existing laws and regulations in this area has also gained special importance.
When unforeseen, unwanted, or following negligence of one of the parties to the
contract occurs after special circumstances, one of the most important issues is
to be aware of the conditions of responsibility and methods of compensation for
damages that are somehow caused by non-implementation. obligations and
other cases are correct and will play an important role in eliminating the losses
that have arisen for each of the parties. Getting to know the damage
compensation methods as one of the pillars of FIDIC construction contracts is a
general framework that explains the limits of powers, obligations and
responsibilities of the involved factors such as the employer, contractor and
consulting engineer, the existence of any defects, ambiguity and contradictions
in The contents of this collection will have a significant negative impact on the
successful completion of the project. This research, while carefully examining
one of the widely used international contracts, explains how to compensate the
damages caused to the contract parties and tries to find a suitable solution to
remove the damages in these contracts.
keywords: Contractor, agreement, compensation, employer, liability.
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