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  :چكيده
. ، يكي از قراردادهاي شايع جهان امروز است)EPC( ه تجهيزات و ساختيطراحي، ته  قرارداد   

 داخلي يا خارجي در هنگامي كه بخش دولتي تمايل دارد كه از تخصص پيمانكاران خصوصي
 را قالب حقوقي مناسب EPC قراردادها ،هاي زيربنايي استفاده كند طراحي و ساخت پروژه

هاي حقوقي اين دسته قراردادها از قبيل  ترين جنبهايم تا به مهم در اين مقاله كوشيده .يابد مي
... و ت طرفينمسوولي ها، نامه رابطه حقوقي طرفين قرارداد، ضمانت ،EPCساختار قرارداد 

  .بپردازيم
  
  

  :واژگان كليدي
  . مسووليت-الزحمه هاي تعيين حق  شيوه-ها نامه  ضمانت - طرفين قرارداد-EPC قرارداد      

                                                           
  Email: sadeghi202002@yahoo.com                                                                    66938374: فاكس  ∗

  : زير در همين مجله منتشر شده استتاز اين نويسنده تاكنون مقاال

جستاري نقادانه «. 68، شماره 1384، سال »هاي نوين آنظم عمومي در مراجع قضايي و شبه قضايي و جلوهمفهوم و اعمال ن«

  .74، شماره 1385، سال »هاي هانس كلسندر انديشه
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  مقدمه

در گذشته و به منظور اجراي يك پروژه ساخت و ساز، هر بخش از كار به يـك پيمانكـار                    
 غالب بر واگذاري تمام پـروژه بـه         شد ولي امروزه گرايش     متخصص و كامالً مستقل واگذار مي     

) EPC (يك پيمانكار يا حداكثر تفكيك آن به سه قسمت طراحـي، تهيـه تجهيـزات و سـاخت                 

هر چند قراردادهاي پيمانكاري در روابط خصوصي افراد بسيار شايع است اما از آنجا كه               . است
كوشـد كـه از    خش مـي  و اين ب  استهاي عمراني و زيربنايي غالباً در اختيار بخش دولتي            پروژه

 بيــشتر از EPC منــد شــود لــذا قراردادهــاي تخــصص و كــارايي پيمانكــاران خــصوصي بهــره
  )  /http://www.fedpubseminars.Comگيرد قراردادهاي پيمانكاري مورد استقبال دولت قرار مي

 ).Seminar/dbc.html:2007,pp1& seq  ايــن قراردادهــا صــرفاً جنبــه داخلــي نداشــته و حــضور

 بنابراين آشنايي   .المللي داده است    هاي عمراني كشور بدان جنبه بين     انكاران خارجي در طرح   پيم

رسد؛ وانگهي  قرارداد و ابعاد حقوقي آن، مفيد به نظر مينوع كارفرمايان ايراني با چارچوب اين 

، در 1375 مـصوب   ايـران نامه اجرايي قانون حداكثر استفاده از توان فنـي و مهندسـي      طبق آيين 

EPC  المللي نيز پيمانكار خارجي مكلف است تا حد امكان از پيمانكـاران ايرانـي نيـز                   هاي بين

استفاده كند لذا آگاهي پيمانكاران داخلي از نحوه انعقاد و مفاد اين قرارداد مفيد فايـده خواهـد                  

   .بود

دهاي مشابه،   و تفكيك آن از قراردا     EPCايم كه پس از بيان مفهوم قرارداد           اين مقاله كوشيده   در

 قراردادها از جمله شرايط طرفين قرارداد، چگونگي ارجاع كار به            اين ترين نكات مطرح در   مهم

هـا و مـسووليت متعاقـدين را     نامه الزحمه پيمانكار، بحث ضمانت هاي تعيين حق   پيمانكار، شيوه 

ررات سـازمان   ده و جايگاه اين قرارداد در نظام حقوقي ايران و موارد مغاير آن با مقـ               كربررسي  

  .تجارت جهاني با توجه به ضرورت الحاق ايران به اين سازمان را بررسي كنيم

  

   EPC مفهوم قرارداد -1
EPC مخفف سه واژه )Engeenering ،Procurement و (Construction بوده و به قراردادي 
زات، شود كه به موجب آن، كارفرما امور طراحي، مهندسي، تهيه مصالح و تجهي اطالق مي

مديريت طرح، اخذ مجوزهاي الزم، ساخت و نصب پروژه را به پيمانكار عمومي واگذار 
صورت تركيبي و ه اين عمليات گاه ب. )EPC and Design-Build Constrution:2006,p.1 (كند مي

در اين نوع . شود صورت قراردادهاي جداگانه انجام ميه در قالب يك قرارداد واحد و گاه ب
 تامين  ، انبارداري،شود كه كارهاي طراحي، مهندسي، تهيه مصالح  پيمانكار متعهد ميقراردادها،
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 آموزش نيروهاي كارفرما و عمليات ساخت و ساز ، انتقال فناوري، ماشين آالت،نيروي انساني
 ،كارفرما نسبت به تأمين محل مورد نياز جهت اجراي پروژه ، را بر عهده گيرد و به نحو متقابل

العات و ضوابط جاري در محل اجرا از قبيل ضوابط محيط زيست يا ضوابط راجع به ارائه اط
 گردد مدارك تسليمي پيمانكار در موقع متقضي متعهد مي كاربري زمين و بررسي

)Huse:2002,p.2(. قراردادهايEPC را قراردادهاي كليد در دست )Turnkey Contracts ( نيز
هاي ها و بازرسيراجع به نصب و تكميل ساخت و آزمايشنامند زيرا پس از انجام عمليات  مي
 ACE and(كند  برداري مي كارفرما تنها با فشار دادن يك كليد، از پروژه مورد نظر بهره, فني

CECA ICE:2002(. هاي عمراني و زيربنايي، تنها يك قرارداد معموالً در طرحEPC منعقد 
 ميليارد ريال 100گ مانند قراردادهاي نفتي باالي هاي پيچيده و بسيار بزرطرح شود اما در مي

شود چرا كه   منعقد شده و كل طرح به يك پيمانكار واگذار نميEPC چندين قرارداد ،در ايران
آيد؛ ثانياً هزينه  اوالً در صورت واگذاري كل طرح به يك پيمانكار عمومي سرعت كار پايين مي

  .دياب اجراي طرح بسيار افزايش مي

  

   از قراردادهاي مشابهEPCيك قرارداد  تفك-2
 و قراردادهاي معمول BOTبا قراردادهاي نهاد ، ممكن است اين EPCبا بيان مفهوم قرارداد 

 از دو قرارداد ديگر EPC به تفكيك ،پيمانكاري خلط شود لذا براي جلوگيري از اين اختالط
  :پردازيم مي

  

   BOT از قرارداد EPCتفكيك قرارداد ) الف
برداري و واگذاري به قراردادهايي اطالق   بهره، يا قراردادهاي ساختBOTادهاي قرارد

، امتياز ساخت يك پروژه را به بخش خصوصي )معموالً دولتي(شود كه در آن، يك بخش  مي
 مالك طرح شده و از ،بخش مزبور نيز پس از ساخت طرح، به مقدار مورد توافق. كند منتقل مي
 مالكيت طرح را مجدداً به بخش انتقال دهنده ،و پس از پايان مدتكند  برداري مي آن بهره

هاي زيربنايي كالن استفاده شده و غالباً دولت از اين قراردادها معموالً در طرح. دهد عودت مي
 ,UNIDO:1996( كند اندازي طرح استفاده مي از بخش خصوصي خارجي جهت ساخت و راه

p.23(. يان قراردادهاي طور كلي دو تفاوت اساسي مه بBOTو  EPCوجود دارد:  
شود و هزينه  ، پيمانكار پس از ساخت طرح، مالك موقت آن ميBOTدر قراردادهاي  -1

، EPC كه در قراردادهايكند در حالي اندازي طرح را از همان محل تامين مي اجرا و راه
طراحي و تهيه مصالح بر طرح نداشته و تنها در قبال گرفتن مبلغي، عمليات مالكيتي پيمانكار 

همچنين مالكيت مصالح خريداري شده  .گرددرابطه پيمانكار با طرح قطع ميو انجام پذيرفته 
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شود چرا كه اين مواد به  توسط پيمانكار براي اجراي پروژه، پس از خريد به كارفرما منتقل مي
ين شرط  اEPCالبته ممكن است در برخي قراردادهاي .اند حساب كارفرما خريداري شده

 كارفرما مالكيتي بر طرح نخواهد داشت ،گنجانده شود كه تا زمان تاديه نشدن حقوق پيمانكار
توان اين مالكيت را با  و پيمانكار همچنان مالك طرح بماند اما با وجود چنين شرطي هم نمي

 و چه BOTبا اينحال چه در قراردادهاي  . يكسان پنداشتBOTمالكيت حاصل از قرارداد 
EPC،ها و اسناد تهيه شده طبق حقوق مالكيت فكري، متعلق به خالق آنهاست و   مالكيت نقشه

  .هاي ديگر نيازمند كسب اجازه از صاحب حق استاستفاده از اين اسناد در طرح
 عمليات راجع به طراحي EPCتفاوت دوم اين دو دسته قرارداد آن است كه در قراردادهاي  -2

 اين امر گاه در اختيار پيمانكار و گاه در اختيار BOTكه در قراردادهاي ليبرعهده پيمانكار است در حا
  .)Meheer, Ppllais,pp.23 and s( كارفرماست

  

   از قراردادهاي معمول پيمانكاريEPCتفكيك قرارداد ) ب
  :توان قايل به دو فرق عمده شدميان اين دو دسته قرارداد نيز مي

گردد و  ي، وظيفه ساخت و ساز به پيمانكار محول مي در قراردادهاي معمول پيمانكار-1
شود  كارهاي مربوط به طراحي پروژه معموالً از سوي شخص ديگري شخص ديگري انجام مي

، طراحي، تهيه تجهيزات و نصب و ساخت پروژه تماماً به EPCدر حالي كه در قراردادهاي 
 .)(FIDIC: 1998, p.10گردد  پيمانكار عمومي واگذار مي

هايي كه نيازمند  هاي كالن عمراني و زيربنايي و پروژه  غالباً در پروژهEPC قراردادهاي -2
كه از گيرد در حالي استفاده از تخصص پيمانكار خارجي است مورد استفاده قرار مي

هاي غير زيربنايي استفاده  هاي كوچك و پروژه قراردادهاي معمول پيمانكاري، بيشتر در پروژه
  .شود مي

  

  EPCاهيت حقوقي قراردادهاي  م-3
آنچه روال معمول و شايع اكثر نويسندگان حقوقي ماست آن است كه در تعيين ماهيت 

 ،هاي سنتي مذكور در قانون مدني مانند بيع، اجاره ابتدا به سراغ قالب،حقوقي يك نهاد جديد
    10 از ماده ،ورروند و در صورت عدم توفيق در انطباق آن نهاد با عقود مزب مي.... معاوضه و

را منعقد  قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن «،جويند كه به موجب آن ياري مي. م. ق
نگارنده در تعيين ماهيت اما  .»كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ استاند در صورتي نموده

عتقد است يك از اين دو راه نگراييده است زيرا از يكسو م  به هيچEPCحقوقي قراردادهاي 
 زماني در تعيين ماهيت بايد مورد استفاده قرار گيرد كه نهاد مورد بحث با هيچ. م. ق10ماده 
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 ،يك از عقود معين منطبق نباشد و از سوي ديگر بر اين باور است كه منظور از عقود معين
يط  آثار و شرا، عقدي است كه نام، مقصودصرفاً عقود سنتي مذكور در قانون مدني نيست بلكه

 EPCلذا از آنجا كه نام، آثار و شرايط قرارداد . ذكر شده باشد] طور عامه ب[ويژه آن در قانون 
در برخي قوانين ايران نظير قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي 

هاي ، قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادها در دستگاه)1375مصوب (اجرايي كشور 
ذكر شده ) 1379( قانون برنامه سوم توسعه كشور 85و بند و ماده ) 1381مصوب (اجرايي 

البته ماده . برشمرد» عقود معين« بايد آنرا يكي از مصاديق EPCاست، در بيان ماهيت حقوقي 
و يا تراضي طرفين بر خالف قانون در جايي كه قانون تواند در رفع سكوت  نيز مي. م.  ق10

در مورد ماهيت، اين نكته را نيز بيفزاييم كه  . مورد استفاده قرار گيرد،مري نيستمفاد قانون ا
گذاري قرار داد زيرا پيمانكار خارجي پس توان در رديف قراردادهاي سرمايهقراردادهاي را نمي

سود حاصل از طرح  اي با طرح نداشته واز طراحي و تهيه تجهيزات و نصب پروژه ديگر رابطه
در حقيقت او تنها با ارايه خدماتي معين،  .شودهاي او تلقي نمينبع تامين هزينهبه عنوان م

توان اين قراردادها را در زمره قراردادهاي خدماتي محسوب كند لذا ميدستمزد دريافت مي
  .نمود
  

   و شرايط آنهاEPC معرفي طرفين قرارداد -4
در اين . آيند  به شمار ميEPCد  دو طرف اصلي قراردا،چنانكه گفتيم كارفرما و پيمانكار

  :تر معرفي كرده و شرايط آنها را بررسي نماييم كوشيم تا اين دو دسته را مفصل بخش مي
  

  كارفرما) الف
شايد . نامند مي(Employer)   طرف قرارداد با پيمانكار را كارفرما،در كشور ما به طور سنتي

 دولت يا سازمان ،ر قراردادهاي پيمانكاري ناشي از اين امر است كه در اكث،استعمال اين واژه
 منعقد شده در ايران، كارفرما EPC در برخي قراردادهاي دولتي طرف قرارداد است براي مثال،

 1382 بخش خصوصي است مثل قرارداد شركت آذر آب و شركت لوشه آلمان در سال
كار  ز اصطالح صاحبكه در كشورهاي توسعه يافته معموالً ا در حالي)5، ص84-1383: گودرزي(
)Owner( يا خريدار خدمت )Purchaser(غالباً خود ،هاي عمراني بزرگدر طرح .شود  استفاده مي 

كارفرما قادر به نظارت بر كار و كنترل كيفي نيست لذا نمايندگاني از سوي خود براي انجام 
  : گزيند كه عبارتند از تعهدات خود برمي
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  مشاور ) 1 - الف

، شخصي حقوقي است كه از سوي EPCالمللي   در بيشتر قراردادهاي بينمشاور كارفرما
 كارهاي موضوع قرارداد منصوب   جهت انجام خدمات فني در زمينه،كارفرما و به عنوان عامل

بنابراين در مواردي كه كارفرما وظايف و اختيارات خود در زمينه اتخاذ تصميم . شود مي
كند، پيمانكار   عمليات را به مشاور خويش واگذار ميپيرامون موضوعات قرارداد يا تاييد

حق البته اختيارات مشاور محدود بوده و. )Twarog:1993,p.36( مكلف است به او مراجعه كند
نظام حقوقي ايران  .تجديد يا سلب مسووليت پيمانكار يا افزايش مدت يا مبلغ قرارداد را ندارد

  : بيني كرده است هايي را براي كارفرما پيش شرايط و محدوديت،در خصوص انتخاب مشاور
هاي مندرج در  كارفرما بايد مشاور را از ميان افرادي برگزيند كه شرايط و صالحيت-اوالً
 بندي واحدهاي خدمات مشاوره را دارا باشند؛  نامه تشخيص صالحيت و رتبه آيين

 ، خدمات مشاوره خارجيها و مؤسساتتواند از ميان شركت كارفرما تنها زماني مي: ثانياً
اي موردنظر كارفرما  هاي ايراني، توانايي انجام خدمات مشاورهدست به گزينش بزند كه شركت
مشاركت ( درصد خدمات از سوي واحد ايراني عرضه شود 35را نداشته باشند وانگهي حداقل 

ت طرف ايراني  مشارك،اما در مواردي كه بنا به شرايط يا ماهيت كار). مشاور ايراني و خارجي
بايد نسبت كمتري داشته يا مشاركت ايراني اساساً ممكن نباشد، تنها پس از تاييد وزير و رئيس 

 . پذير استنسازمان برنامه و بودجه، اين امر امكا

در صورت  به احتمال بسيار والزم به توضيح است كه مقررات نظام حقوقي در اين زمينه، 
جهاني دستخوش تغيير خواهند شد زيرا كشور ما در لحظه الحاق ايران به سازمان تجارت 

الحاق بايد با ديگر اعضاي سازمان در خصوص كاهش مانع آزادسازي خدمات به توافق برسد 
آيند اصالح مقررات ايران  جزو قراردادهاي خدماتي به شمار ميEPCو از آنجا كه قراردادهاي 

لملل ضروري است و يكي از داليل حضور ادر اين بخش جهت هماهنگي با نظام تجارت بين
هاي خاص نظام حقوقي هاي كشور نيز به محدوديتغيرفعاالنه پيمانكاران خارجي در طرح

  .گرددايران در اين زمينه باز مي
  

  بازرس فني) 2- الف

بازرسي فني، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه از سوي كارفرما براي نظارت و كنترل 
در مواردي كه . كند صوب شده و زير نظر مشاور انجام وظيفه ميكيفيت اجراي پروژه من

نظر دارند، به منظور پيمانكار و كارفرما در خصوص يكي از مسايل و اسناد فني طرح، اختالف
 ,Easwaran:1993(حل اختالف به بازرس فني مراجعه كرده و نظر او براي طرفين، قطعي است 

p.52(.  
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 پيمانكار ) ب

  :گوييم دا از شرايط پيمانكار و سپس از پيمانكاران فرعي سخن ميدر اين بخش ابت
  
  شرايط پيمانكار) 1-ب

هاي بزرگ و پيچيده بوده و وظيفه طراحي، تهيه  غالباً طرحEPCاز آنجا كه موضوع قرارداد 
عهده دارد لذا بايد از شايستگي و توانايي كافي براي  لوازم و ساخت و نصب را پيمانكار بر

تواند وظيفه  پيمانكار عمومي نيز هر چند مي.  شده تعهد قراردادي برخوردار باشدعهده دار
 واگذار كند اما از آنجا كه پيمانكار اصلي به (Subcontractor)خود را به چند پيمانكار فرعي 

عنوان يكي از طرفين قرارداد در قبال كارفرما مسوول است در نتيجه او نيز در انتخاب 
 دولت EPCاين موضوع نه تنها در قراردادهاي . كند  توانا و شايسته تالش ميپيمانكاران فرعي

شود بلكه در قراردادهايي كه بخش غيردولتي، كارفرماست نيز  با بخش خصوصي ديده مي
در  .)EIC Contractor's Guide to the FIDIC Conditions of Contract for EPC: 2006, p.1(وجود دارد 

اردادهايي كه كارفرما بخش دولتي است براي تعيين پيمانكار شرايطي در نظر حقوق ايران در قر
 : گرفته شده است

 مطابق قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي اجرايي كشور در -1
  :1375ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب  اجراي پروژه

شود كه مسووليت انجام  اي اطالق مي ه شركت يا موسسه پيمانكار طراحي و ساخت ب-الف
خدمات طراحي تفصيلي واجرايي، تهيه و تامين كاال و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و 

از آن رو در تعريف . ها در يك پروژه را برعهده دارداندازي و مديريت انجام اين فعاليت راه
 نه تنها در ايران بلكه در دنيا سخن گفتن از فوق، به شركت يا موسسه اشاره كرديم كه امروزه
به همين . هاي بسيار كوچك، منسوخ شده استاشخاص حقيقي به عنوان پيمانكار جز در طرح

  .دليل در ماده مورد ذكر، پيمانكار به شركت يا موسسه اطالق شده است نه شخص حقيقي
مشاور و پيمانكاري  از تاريخ تصويب قانون مذكور، ارجاع كارهاي خدمات مهندسي -ب

هاي داخلي مجاز ساختماني، تاسيساتي، تجهيزات و خدماتي صرفاً به موسسات و شركت
در صورت عدم امكان، به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق . است

 51 خارجي، مجاز خواهد بود و حداقل سهم ارزشي طرف ايراني -هاي ايرانيمشاركت شركت
  .باشد درصد مي

 پيمانكار موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و -ج
 51در هر حال، حداقل . شود يا قابليت توليد و ارائه را دارد مورد استفاده قرار دهد ارائه مي
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جه و در موارد استثنا، تاييد سازمان برنامه و بود. درصد از ارزش كار بايد در داخل انجام شود
  .تصويب شوراي اقتصاد، ضروري است

هاي دولتي ها، موسسات و شركت الزم به ذكر است كه قانون مذكور براي كليه وزارتخانه
اعم از اينكه قانون خاص ... هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي ويا وابسته به دولت و شركت

 تاسيساتي ،نكاري، ساختمانيداشته باشند يا نه، در انجام كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيما
  .الرعايه است  الزم،و تجهيزاتي

هاي صنعتي به روش طرح و نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران اجراي طرح  طبق آيين-2
  .شود ، براي پيمانكاران گواهي صالحيت صادر مي1380ساخت مصوب 

ورداري چنانكه پيش از اين گفتيم لزوم سهيم بودن طرف ايراني در پيمانكاري و برخ
سازمان تجارت جهاني و نيز گرايش روح حاكم بر  درصد سهام با 51شريك ايراني از حداقل 

البته قانون  .غالب به آزاد سازي خدمات و حذف موانع غير ضروري در اين راه، مغايرت دارد
هر گذاري خارجي محدوديت بخش خارجي را حذف كرده است و تشويق و حمايت سرمايه

يك از اقسام  جزء هيچ،EPC  وگذاري خارجي است مورد سرمايه  دررمزبوقانون  چند
به حذف محدوديت سهام رد اما با استباط از گرايش مقنن ايراني ها قرار نداگذاري سرمايه

   توان به ، ميEPC و تعميم آن به بخش خدمات و از آن جمله قراردادهاي بخش خارجي
نگارنده اصالح اين با اين حال . ها پي بردگذار در كاهش محدوديتخط مشي كلي قانون
  .كند  را پيشنهاد ميWTOسازي آن با مقررات مقررات و هماهنگ

  
  پيمانكاران فرعي و رابطه حقوقي آنها با پيمانكار اصلي و كارفرما ) 2-ب

هاي بزرگ پيمانكار اصلي يا عمومي، انجام بخشي از كار را به پيمانكاران فرعي  در پروژه
تواند تمام كار را به پيمانكاران فرعي واگذار  كند اما نمي كرده و خود بر آنها نظارت ميواگذار 
شود كه در صورت واگذاري   اين شرط گنجانده ميEPCمعموالً در قراردادهاي نمونه . نمايد

كل قرارداد از سوي پيمانكار اصلي، كارفرما حق فسخ قرارداد و واگذاري آن به پيمانكار 
در حقوق ايران و به موجب ). Special Conditions for EPC Subcontracts: 2006, p.1(ارد ديگري را د

بيني شده  نامه ارجاع كار به پيمانكاران، ضمانت اجراي شديدي پيش  آيين18 ماده 2تبصره 
پيمانكار اصلي اصوالً  .سال است 2است كه همان، محروم شدن پيمانكار از ارجاع كار به مدت 

ري بخشي از طرح را به پيمانكار فرعي را دارد مگر آنكه اين حق در قرارداد از وي حق واگذا
در هر حال در قراردادهايي كه . سلب شده يا واگذاري، منوط به تاييد كارفرما شده باشد

رابطه  .شود كند، نام كارفرما به عنوان ذينفع قرارداد ذكر مي پيمانكار اصلي با فرعي منعقد مي
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رفرما، پيمانكار اصلي و پيمانكار فرعي با يكديگر، در بردارنده برخي نكات سه جانبه كا
  :حقوقي است كه جا دارد بدانها اشاره شود

 اين دو به موجب يك قرارداد فرعي كه غير از قرارداد : رابطه پيمانكار اصلي با فرعي-1
EPCر متخلف ذيحق  است در برابر يكديگر متعهد شده و تخلف از آن، متعهدله را در براب
  .گرداند مي

در برابر ) EPCقرارداد ( اين دو طبق قرارداد اصلي : رابطه كارفرما با پيمانكار اصلي-2
يكديگر متعهدند ضمن آنكه پيمانكار اصلي نسبت به اعمال پيمانكار فرعي در قبال كارفرما 

  .مسووليت دارد
شود  ار اصلي ورشكسته مي در مواردي كه پيمانك: رابطه كارفرما با پيمانكار فرعي-3

درخصوص حق رجوع كارفرما به پيمانكار فرعي براي اجراي تعهدات و يا دريافت خسارت 
  :ممكن است دو استدالل مختلف طرح شود

توان اين حق را از كارفرما گرفت چرا كه كارفرما با پيمانكار اصلي طرف  از يكسو مي
ا، پيمانكار فرعي در برابر كارفرما مسوول قرارداد است و طبق اصل نسبي بودن اثر قرارداده

الزحمه خود به جاي مراجعه به پيمانكار اصلي،  تواند براي گرفتن حق نيست همچنانكه او نمي
مابين  توان گفت كه هر گاه نام كارفرما در قرارداد في اما در مقابل مي .به كارفرما مراجعه كند

د گويي يك تعهد به نفع شخص ثالث رخ داده پيمانكار اصلي و فرعي به عنوان ذينفع قيد شو
در مواردي هم كه پيمانكار اصلي . تواند براي كسب حق خود اقدام كند مي) كارفرما(و ذينفع 

الزام پيمانكار  اي براي اجبار او موجود نباشد دادن حق  از اجراي تعهد امتناع نموده و وسيله
دانست ) متعهدله( و جبران خسارت كارفرما فرعي به انجام تعهد را بهترين وسيله اجراي تعهد

همچنين در  .سازگار است. م.كه اين نظر با روح برخي مواد نظام حقوقي ايران از جمله ماده ق
   تواند طبق  جايي كه از ورشكستگي پيمانكار اصلي، زياني به كارفرما وارد شود دادگاه مي

مسووليت مدني، بهترين راه جبران خسارت را الزام پيمانكار فرعي به اجراي تعهد .  ق3ماده 
در حالت دعوي پيمانكار فرعي عليه كارفرما نيز در صورتي كه پيمانكار اصلي حق  .قرار دهد

توان براي پيمانكار فرعي  واگذار كردن بخشي از طرح را داشته و كار هم انجام شده است مي
صورت كاري به نفع كارفرما انجام شده ه حق مراجعه به كارفرما شد چرا كه در غير اينقائل ب

آنكه پولي بابت آن پرداخت كرده باشد و به عبارت بهتر دارا شدن ناعادالنه صورت  است بي
 هيات عمومي ديوانعالي 19ي اصراري شماره أكند ر آنچه استدالل ما را تقويت مي. گرفته است

اصل منع دارا شدن ( بود كه با توجه به همين اصل كلي حقوقي 1377 كشور در سال
: 1377مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال ( ، حكم به نفع پيمانكار فرعي داد)بالجهت

1382(.   
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   چگونگي ارجاع كار از سوي كارفرما به پيمانكار-5
  : مراحل ارجاع به پيمانكار عبارت است از

كند تا متقاضيان براي به عهده  ا كارفرما براي واگذاري پروژه، اعالم آمادگي مي ابتد-1
  .گرفتن طرح، اسناد و مدارك خود ار ارائه دهند

دهد پيمانكاراني   كارفرما از ميان مدارك فرستاده شده و براساس تحقيقاتي كه انجام مي-2
در جايي كه كارفرما، يك . كند  مي دارند، انتخاب دار شدن طرح را برعهده را كه صالحيت عهده

بخش خصوصي است معموالً روال و شرايط استانداردي براي احراز صالحيت وجود ندارد با 
 از )(Finance  كه كارفرما بخش دولتي بوده يا تأمين مالي طرحEPCاين حال در قراردادهايي 

گيرد، احراز  المللي توسعه صورت مي سوي مؤسساتي نظير بانك جهاني يا انجمن بين
در احراز صالحيت پيمانكار مواردي مانند تجربه و . شود صالحيت طبق روال خاصي انجام مي

عملكرد گذشته آنها در قراردادهاي مشابه، قابليت پيمانكار از صالحيت نبايد براساس 
 ACE and(هاي رقيب و رقابت غيرمنصفانه منتهي شود معيارهايي باشد كه به حذف شركت

CECA ICE,op.cit.,pp.100 and s.(.  
 ارزيابي و تعيين ،نامه ارجاع كار به پيمانكاران  آيين14 و 10در حقوق ايران، مطابق مواد 

شود؛ ضمن آنكه براي ارجاع كار در  صالحيت پيمانكار براساس معيارهاي عيني انجام مي
مين شده باشد، هيات طرحهايي كه تمام يا قسمتي از منابع مالي آن، از محل اعتبارات عمراني تأ

ارزيابي پيمانكار، پيمانكاراني را كه به نخستين فراخوان پاسخ داده و داراي باالترين امتياز بوده 
 درصد امتيازات متقاضيان به حد نصاب نرسد، كارفرما مخير است كه فراخوان را تجديد 65و 

  .نامه بفرستد صالح، مستقيماً دعوت كرده يا براي پيمانكاران ذي
اين . شود صالح ارسال مي   بعد از احراز صالحيت، اسناد مناقصه براي متقاضيان ذي-3

جزئيات فني طرح؛ : شرايط قرارداد؛ بخش دوم: بخش اول:  بخش است3اسناد معموالً شامل 
  .).Huse,op.cit,.pp.10 and s(هاي مفصل درباره چگونگي تقديم پيشنهاد راهنمايي: بخش سوم

 قانون محاسبات، انجام قراردادهاي پيمانكاري توسط 79 مطابق ماده در حقوق ايران و
 قانون برنامه سوم 35پذيرد و از آنجا كه ماده  بخش خصوصي بر اساس مناقصه صورت مي
هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در ارجاع كار و توسعه كشور، تبعيض قائل شدن ميان بخش

منوع كرده است، اگر بخش دولتي ديگري نيز انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي را م
به عالوه .  را انجام دهد بايد طبق اسناد مناقصه وارد عمل شودEPCبخواهد موضوع قرارداد 

 قانون مذكور، انجام هرگونه قرارداد خارجي بيش از يك ميليون دالر را تنها از 85بند و ماده 
  . داند المللي، ممكن مي طريق مناقصه محدود يا بين
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طور كلي از روش مناقصه ه ، بEPCالمللي  در ارجاع كار به پيمانكاران در قراردادهاي بين
هايي كه براي قراردادهاي   اما در مناقصه)Glagola:1992,p.20( شود محدود رقابتي استفاده مي

EPCشود، حضور پيمانكاران خارجي، منوط به مشاركت با يك پيمانكار   و در ايران برگزار مي
ني است و در صورت عدم امكان مشاركت طرف ايراني، پروژه با تاييد سازمان برنامه و ايرا

    رسد كه بنظر مي .شود بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به پيمانكار خارجي واگذار مي
، با 1381گذاري خارجي مصوب  هاي خارجي طبق قانون تشويق و حمايت از سرمايهشركت

 درصد مشاركت طرف ايراني يا ضرورت تصويب شوراي 51هاي راجع به حداقل محدوديت
نامه شركت در مناقصه را  براي شركت در مناقصه، متقاضي بايد ضمانت .اقتصاد روبرو نيستند

به عالوه نظام .  درصد است5 تا 2ارئه دهد كه مبلغ آن بر حسب مبلغ ارزيابي شده، بين 
ترتيب بيني كرده است بدين  نيز پيشحقوقي ايران براي پيمانكار خارجي، محدوديت ديگري

هاي مورد تواند ارائه دهد كه از سوي بانك هايي را مي نامه كه پيمانكار خارجي تنها ضمانت
هاي موسسات مالي و  نامه تاييد بانك مركزي صادر شده باشند ولي از پيمانكار داخلي، ضمانت

اقصه قرارداد را امضا كرده و در مواردي كه برنده من .شود اعتباري مجاز هم پذيرفته مي
 ,Meyer:2002(شود   شركت در مناقصه آزاد مي نامه نامه انجام تعهد را ارائه دهد، ضمانت ضمانت

pp.81 and seq( . اين فرايند در حقوق ايران نيز پذيرفته شده است)نامه   آيين8به ماده . ك.ر
فيد (المللي مهندسان مشاور  ه بيندر قراردادهاي نمونه اتحادي). تضمين براي معامالت دولتي

ترين مبلغ پيشنهاد  مقرر شده است كه در جريان مناقصه، كارفرما مجبور به قبول پايين) يك
بيني نشده است   در حقوق ايران چيزي در اين زمينه پيش.).FIDIC, op.cit.,pp,40 and s(نيست

ه كارفرما منتسب دانست كه بايد رسد با توجه به عرف بتوان اين اراده فرضي را ب اما بنظر مي
ترين قيمت واگذار كرد مگر آنكه از اراده صريح كارفرما يا  پروژه را به پيشنهاد دهنده پايين

  .اوضاع و احوال قضيه خالف آن استنباط شده يا عدم صالحيت پيمانكار اثبات شود
  

  الزحمه پيمانكار هاي تعيين حق  شيوه-6
، تعيين مبلغ قرارداد و شيوه EPC در قراردادهاي ترين موضوعات مطرحيكي از مهم

طرفين قرارداد براي جلوگيري از بروز مشكالت در آينده . الزحمه پيمانكار است پرداخت حق
طور معمول در اين دسته ه ب .كوشند تا اين موضوع را صراحتاً در شروط پيمان ذكر كنند مي

  :گيرد ه پرداخت آن مورد استفاده قرار ميالزحمه و نحو قراردادها سه روش عمده در تعيين حق
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  )Lump- Sum(قيمت مقطوع ) الف
شود، كارفرما و پيمانكار   نيز ديده ميEPCالمللي  در اين شيوه كه در برخي قراردادهاي بين

كند كه در مواعد مقرر، مبلغ معين شده را  بر مبلغ معين و ثابتي توافق كرده و كارفرما تعهد مي
حسن اين روش براي كارفرما آن است كه هزينه . )Condition of Engagement:2005,p.1(بپردازد 

بيني است و حتي در صورت افزايش  نهايي مورد نياز براي اجراي پروژه براي او قابل پيش
بيني شده، كارفرما تكليفي به  هزينه اجراي طرح يا قيمت مواد و تجهيزات نسبت به مبلغ پيش

گردد  ها بر پيمانكار تحميل مي  ندارد و به تعبير ديگر ريسك افزايش هزينهالتفاوت پرداخت مابه
ها شرايط قرارداد را  هر چند اين امكان براي طرفين وجود دارد كه در صورت افزايش هزينه

هاي  با اين حال پيمانكاران خارجي مجرب با در نظر گرفتن مبلغي به عنوان هزينه. تعديل كنند
كنند و از اين لحاظ  هاي خود، مبلغ را باالتر ارزيابي مي  نشده، در محاسبهبيني احتمالي و پيش

وانگهي ممكن است در . تواند بر كارفرما گرانتر تمام شود اجراي طرح با اين شيوه پرداخت مي
 پيمانكار در جهت منافع خود بكوشد كه از مواد و مصالح ،صورت افزايش قيمت مصالح

تر استفاده كند در نتيجه كارفرما بايد در صورت انتخاب اين شيوه  ارزانتر و با كيفيت پايين
 منعقد شده در EPCدر قراردادهاي  . بازرسي فني دقيقي از اجراي طرح به عمل آورد،پرداخت

  :االصول مقطوع است مگر در موارد زير  علي، قيمت پرداختي،ايران
 حجم ، درصد25جاز است تا كه كارفرما م در صورت تغيير كار موضوع قرارداد بطوري-1

  كار را افزايش يا كاهش دهد؛
  : در صورت توافق طرفين بر تعديل تمام يا بخشي از شرايط قرارداد-2

  

   )Cost- Reimbursable(ها  شيوه بازپرداخت هزينه) ب
گيرد و ويژه مواردي  هاي گسترده و پيچيده مورد استفاده قرار مي اين شيوه غالباً در پروژه

 خدمات و انواع تجهيزات الزم جهت اجراي طرح ، مصالح،تعيين ميزان و قيمت مواداست كه 
 Office of the(و در نتيجه تخمين هزينه نهايي پروژه در زمان انعقاد قرارداد ميسر نيست 

Inspector General Department of Defense:2000(. شود كه   كارفرما متعهد مي،در اين شيوه
الزحمه پيمانكار را پرداخت كند و عيب  طرح به عالوه مبلغي به عنوان حقهاي اجراي  هزينه

پيمانكار نيز . شود ها بر او تحميل مي بزرگ آن براي كارفرما اين است كه ريسك افزايش هزينه
ها ندارد معموالً از مواد گرانتر  جويي در هزينه كه نفعي در استفاده از مصالح ارزانتر و يا صرفه

كند چرا كه بازپرداخت آن برعهده كارفرما خواهد بود اما ممكن است كارفرما براي  استفاده مي
ها در قرارداد مقرر كند كه پيمانكار تا حد معقول و ها و ريسك افزايش قيمت كاهش هزينه

  .متعارفي مستحق دريافت هزينه است
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  )Unit- Unit (شيوه واحد به واحد) ج
, شود كه مقدار مواد و خدمات و تجهيزات مورد نياز  ميهايي استفاده از اين شيوه در پروژه

توان طرح را به واحدهاي مختلف تقسيم كرده و  در زمان انعقاد قرارداد مشخص نيست اما مي
براي تعيين واحدهاي . الزحمه پيمانكار را معلوم كرد براساس تعداد واحدها، هزينه مواد و حق

تگي به موضوع طرح و توافق طرفين دارد هاي مختلفي وجود داشته و بسطرح، مقياس
)www.opt-osfns.org/dsf/forms/ob-flagpole Repplacement Spec.pdf:2006(  مثالً تعيين حق

ريزي يا براساس هر ساعت حّفاري و  الزحمه و مصالح مورد نياز براساس يك ساعت بتون
 و برخي قراردادهاي منعقد شده در ايران، اين شيوه مورد EPCدر قراردادهاي نمونه  .مانند آن

  .استفاده قرار گرفته است
  

   EPC بحث تضمينات در قراردادهاي -7
ارائه نامه شركت در مناقصه كه قبل از انعقاد قرارداد و از سوي متقاضيان  به غير از ضمانت

ترين آنها عبارتند گردد كه مهم هاي ديگري مطرح مي نامه شود، در جريان قرارداد نيز ضمانت مي
  :از

  

  نامه پيش پرداخت ضمانت) الف
دهد  ها به پيمانكار مي  پرداخت هزينه ، كارفرما مبلغي تحت عنوان پيشEPCدر قراردادهاي 

در .  نياز براي شروع كار استفاده كندتا از آن براي تهيه مصالح و تجهيزات و خدمات مورد
نامه پيش پرداخت به كارفرما  اي به نام ضمانت نامه قبال پرداخت اين مبلغ، پيمانكار ضمانت

هاي پيمانكار  از محل صورت وضعيت،دهد كه به تناسب كسر شدن مبلغ پيش پرداخت مي
  . ).Huse, op.cit(يابد  كاهش مي

  

  سن انجام تعهدنامه استرداد كسور ح ضمانت) ب
، درصدي از مطالبات حالّ شده پيمانكار به عنوان تضمين حسن انجام EPCدر قراردادهاي 

. نامه فوق، مبالغ مزبور را دريافت دارد تواند با ارائه ضمانت شود اما پيمانكار مي كار كسر مي
پس از تحويل نامه با تحويل موقت طرح و تاييد كارفرما آزاد و نيم ديگر  نيمي از اين ضمانت

  .شود قطعي و نهايي طرح مسترد مي
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  نامه انجام تعهدات ضمانت) ج
اي  نامه ضمانت,  پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات قراردادي خودEPCبا انعقاد قرارداد 

دهد تا در صورت نقض تعهد و ورود خسارت به كارفرما،  را در اختيار كارفرما قرار مي
نامه در هر  مبلغ اين ضمانت. نامه خسارت وارده را جبران كند  ضمانتزيانديده بتواند از محل

نامه در  ضمانت. باشد  درصد مبلغ پروژه مي5طرح، متفاوت است اما در غالب موارد بيشتر از 
شود مگر آنكه طرفين بر تحويل نهايي طرح توافق  مورد بحث با تحويل موقت طرح مسترد مي

  .كرده باشند
  

  طرفين قراردادهاي  مسووليت-8
 هستند لذا در دو بند الف و ب، EPCاز آنجا كه كارفرما و پيمانكار دو طرف اصلي قرارداد 

  :دهيم مسووليت پيمانكار را مورد بررسي قرار مي مسووليت كارفرما و

  

  مسؤوليت كارفرما) الف
ختار  تعهداتي از قبيل فراهم ساختن محل مناسب براي اجراي طرح، ايجاد ساEPCقرارداد 

ويژه در جايي كه دولت، كارفرماست، ارائه اطالعات ه اقتصادي، سياسي و حقوقي مناسب ب
نقض هر يك از اين تعهدات در  .ها و اسناد فني دقيق به پيمانكار و مانند آن درست، نقشه

كه باعث ورود خسارت به پيمانكار شود، باعث مسؤوليت قراردادي كارفرما خواهد صورتي
 قانون مدني در 226ليت با نظام حقوقي ايران سازگار بوده و از حكم كلي ماده اين مسؤو .شد
  .توان اين امر را استخراج كرد نيز مي» خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد قراردادي«باب 
  

  مسؤوليت پيمانكار ) ب
پيمانكار مكلف است كليه تعهداتي را كه صراحتاً يا به حكم اوضاع و احوال قضيه و عرف 

 Exhibit a(كند  راردادي برعهده گرفته است انجام دهد و نقض آنها براي او ايجاد مسووليت ميق

Prototype of Certain General Conditions for EPC Contracts: 1998( . با اين حال، قلمرو مسووليت او از
 نهايي، با لحظه انعقاد قرارداد تا تحويل موقت طرح و از لحظه تحويل موقت تا زمان تحويل

  :هم متفاوت است
  
  مسووليت پيمانكار تا زمان تحويل موقت طرح) 1-ب

هاي الزم در مورد عملكرد طرح و حصول تحويل موقت طرح پس از انجام آزمايش
پيمانكار از لحظه شروع كار تا تحويل موقت، نسبت به هر . پذيرد شاخصهاي الزم صورت مي
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ت از مواد و تجهيزات خريداري شده، بايد بر اجراي بخش كار مسوول بوده و عالوه بر مراقب
طرح نيز نظارت كند به تعبير ديگر، پيمانكار در اين دوره زماني براي جبران خسارات وارده 

با اين حال پيمانكار در برابر خسارات غيرمستقيم و نيز خسارات مازاد . مسووليت كامل دارد
پس از خريداري مصالح،  .، مسوول نيستبر مبلغ تعيين شده به عنوان حداكثر مسووليت

شود اما پيمانكار به عنوان امين بايد از آنها  رغم آنكه مالكيت بالفاصله به كارفرما منتقل مي علي
  .حفاظت كند

  
  مسووليت از زمان تحويل موقت تا زمان تحويل قطعي) 2 -ب

ووليت مراقبت پس از تحويل موقت طرح و با توجه به عدم تسلط پيمانكار بر پروژه، مس
شود پيمانكار  او منتفي است اما تا مدت زماني پس از آن كه به موجب قرارداد مشخص مي
آيد، خواهد بود  مسوول رفع نواقص موجود در طرح يا نواقصي كه در اين دوره بوجود مي

آنچه تاكنون گفتيم در مورد  .مگر آنكه نقض بوجود آمده، ناشي از عمل كارفرما باشد
راردادي بود اما در مورد مسووليت مدني اين نكته را بيفزاييم كه پيمانكار تا زمان مسووليت ق

تحويل نهايي طرح، در قبال هرگونه خسارات وارده به اشخاص ثالث يا پاسخ به ادعاي آنان در 
موارد مرتبط با موضوع قرارداد، مسووليت دارد مگر آنكه خسارات وارده ناشي از عمل 

  .د شخص ثالث يا قوه قاهره باشدكارفرما، اقدام خو
  

  گيري و پيشنهاد نتيجه    
 ، امور طراحي،شود كه در آن، كارفرما  به قراردادهايي گفته ميEPC قراردادهاي-1

مهندسي، تهيه مصالح و تجهيزات، مديريت طرح، اخذ مجوزهاي الزم، ساخت و نصب پروژه 
  .كند را به پيمانكار عمومي واگذار مي

، پيمانكار پس از ساخت طرح، مدتي مالك طرح بوده و از آن BOTدهاي  در قراردا-2
، EPCكند اما در قراردادهاي كند و سپس مالكيت را به كارفرما منتقل مي برداري مي بهره

اندازي طرح، رابطه قراردادي او با كارفرما قطع  پيمانكار مالك طرح نشده و پس از نصب و راه
 از قراردادهاي معمول پيمانكاري با توجه به قلمرو و مفاد EPCهمچنين قراردادهاي . شود مي

  .گردد قرارداد، متمايز مي
 در برخي قوانين ايران ذكر شده است لذا در EPC از آنجا كه نام، شرايط و آثار قرارداد -3

م تنها براي تكميل . ق10را از مصاديق عقود معين دانست و از ماده  ماهيت حقوقي آن بايد آن
  . ناقص قانون بهره بردموارد
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 هستند كه برحسب مورد، مشاور و EPC طرفين اصلي قرارداد ، كارفرما و پيمانكار-4
پيمانكار نيز از ميان . بازرس فني نيز ممكن است به عنوان نماينده كارفرما انجام وظيفه كنند

  . باشدشود كه شرايط قانوني و صالحيت الزم براي انجام طرح را دارا كساني انتخاب مي
اعالم آمادگي كارفرما براي :  نحوه ارجاع كار به پيمانكار شامل سه مرحله است-5

واگذاري طرح، ارسال مدارك پيمانكاران متقاضي و بررسي آنها، ارسال اسناد مناقصه براي 
  .صالح پيمانكاران ذي

ج تعيين ها و شيوه واحد به واحد، شيوه راي  شيوه قيمت مقطوع، شيوه بازپرداخت هزينه-6
  . استEPCالزحمه پيمانكار در قراردادهاي  هزينه طرح و حق

هاي شركت در مناقصه، پيش پرداخت، استرداد كسور حسن انجام تعهد و  نامه  ضمانت-7
  . استEPCهاي رايج در قراردادهاي  نامه انجام تعهدات، از ضمانت

  .شود گر قرارداد مي نقض تعهدات قراردادي، باعث مسووليت متخلف در برابر طرف دي-8
 جاري است نظير قانون حداكثر EPC برخي مقررات داخلي ايران كه در قراردادهاي -9

     در مورد لزوم مشاركت پيمانكار ايراني در 1375استفاده از توان فني و مهندسي مصوب 
ن در المللي موجود كه الزام خارجيا هاي واگذار شده به پيمانكاران خارجي با قواعد بينطرح

اند، مغايرت آشكار داشته و براي هماهنگي  استفاده از نيروهاي داخلي كشور ميزبان را منع كرده
المللي بايد مقررات مزبور را اصالح كرد و ضرورت اين اصالح با توجه به الحاق  با رويه بين

  . دو چندان خواهد شد)WTO(ايران به سازمان تجارت جهاني 
  

   و مأخذمنابع
  فارسي -الف

  .تحقيق دوره دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران، )EPC،) 1383قرارداد   حبيب،،گودرزي .1

  . 1382 چاپ دوم،  ،4ج ،1377مذاكرات و آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال  -2
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