
  
    473 -  489، صفحات    1397، پاييز 3، شمارة 48 ة، دور خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

 
  
 

  
  شرط، فسخ و شرط فاسخاري اعمال خي حقوقيبررس

 B.O.T قرارداد در
 
 
 

  يدي سعيمحمدعل

  مشهدي رضويدانشگاه علوم اسالم گروه حقوق ارياستاد

 اني رازقمتين

  مشهدي دانشگاه آزاد اسالميارشد حقوق خصوص كارشناس

 )25/1/1396: تاريخ تصويب - 16/11/1395 :تاريخ دريافت(

 
  

  چكيده
 پس تا دكن مي محول يخصوص بخش به  رااي پروژه ساخت يعموم بخش ،B.O.T قرارداد در      

. دكن واگذار يعموم بخش به را آن ن،يمع زمان مدت در مذكور ةپروژ از برداري بهره از
 است ممكن حال، نيا با. است آن نيطرف ياصل هدف B.O.T قرارداد مفاد ياجرا گمان بي

 قطع ساز زمينه ،B.O.T قرارداد موقت تعذر و تعهدات نقض ،يمومع منافع ن،يطرف توافق
 مقررات رانيا ياسالم يجمهور مقررات و نيقوان در ،زمينه نيا در. باشد يقرارداد روابط
 يراهكارها قرارداد به دادن خاتمه يبرا است ذكر انيشا. ندارد وجود يحيصر و روشن
 حاضر، جستار در. است فاسخ شرط و فسخ رط،ش اريخ ،آنها ترين مهم كه وجود دارد يمختلف

 ةنيزم در را مزبور يراهكارها ،يقانون نصوص و يفقه متون يواكاو با ،اند آن بر سندگانينو
 .نندك نييتب و ليتحل ،B.O.T قرارداد به دادن خاتمه
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  مقدمه. 1
 سيستم يريكارگ به دارند،  احتياج زيربنايي كه به تأمين مالي باالييهاي پروژهبراي ساخت 
قراردادهاي . دهد، تضمين مناسبي را ارائه ميمذكور هاي پروژهمد، براي پيشبرد ااجرايي كار

راستاي تأمين مالي و  مساعدي در روشتواند ، مي)B.O.T1( و واگذاري برداري بهرهساخت، 
خصوص كشورهاي در حال  به زيربنايي كشورهاي مختلف هاي پروژهمديريت ساخت در 

در ساخت ) P.P.P 2( مشاركت بخش عمومي و خصوصيموجب  آيد كه حساب بهتوسعه، 
 B.O.T گفت، در يك قرارداد متعارف توان ميدر يك تعريف كلي . شود زيربنايي ميهاي پروژه

)  اجراييهاي دستگاهعبارتي همان  بهيا پذير  سرمايه(يي با مجوز بخش عمومي پروژة زيربنا
 و سپس 3شودساخته مي)  در قالب شركت پروژهگذار سرمايه(توسط يك بخش خصوصي 

 بخش خصوصي مذكور قرار برداري بهرهمورد )  سال30تا  15بين (براي مدت زمان مشخصي 
شيروي، (شود  ميبخش عمومي طرف قرارداد واگذار گيرد و پس از انقضاي مدت، پروژه به مي

1380: 33(.  
 عقدي الزم B.O.T كه قرارداد گفتبا توجه به اصالت لزوم و استثنايي بودن عقد جايز بايد 

 1381ي خارجي مصوب گذار سرمايه در قانون تشويق و حمايت  ذكرشدهاست و استثناهاي
فالحي، (  قانون مدني آمده است185ه در مادة اي است ك  همان موارد معينه،)9از جمله مادة (

1393: 126(.  
، تحقق B.O.Tپذير و شركت پروژه از انعقاد قرارداد  ، هدف سرمايهدانيم ميكه طور همان

، همه آيد ميعمل  به كه در تنظيم روابط دو طرف هايي تالشموضوع قرارداد است و تمام 
 ولي با وجود تالش و خواست ، تصويب اسباب تحقق موضوع قرارداد استمنظور به

 كه اجراي موضوع قرارداد آيد مي قرارداد، شرايطي در جريان اجراي قرارداد پيش هاي طرف
  . يا مطلوب نيست و مستلزم قطع روابط قراردادي استپذير امكان

ي گذار سرمايه در قانون تشويق و حمايت خصوص بهدر مقررات جمهوري اسالمي ايران 
كه مناسب بود مقرراتي در اين زمينه وضع «، 1381 اجرايي آن، مصوب ةنام آيينخارجي و 

بنابراين، . بيني نشده است پيش B.O.T حكم صريحي در زمينة خاتمه دادن به قرارداد ،»شود
گرفته با طرف قرارداد در حدودي كه مقررات   اجرايي بايد برحسب توافق صورتهاي دستگاه
 از منابع فقهي و حقوقي، حكم قضيه را گيري بهرهو با  دهد مي آنها اجازه سازماني درون

ند در اين خصوص، از بخشنامة پيشنهادي توان ميهمچنين در صورت تمايل . كننداستخراج 

                                                            
1. Build, Operate &Transfer  
2. Public- Private Partnership 

 -عمومينامة مشاركت  بخشنامة چهارچوب موافقت: ك.هاي اجرايي و شركت پروژه ر در خصوص تعريف دستگاه. 3
  .21، پيوست 26/12/1393، مورخ 172804خصوصي، شمارة 
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، بهره 26/12/1393، مورخ 172804خصوصي، شمارة -  مشاركت عمومينامة موافقتچارچوب 
   1.گيرند

، خيار شرط، آنها ترين مهم وجود دارد كه  مختلفيهاي حل راهبراي خاتمه دادن به قرارداد 
د از خيار شرط براي توان ميپذير  است كه آيا سرمايه حال سؤال اين. استفسخ و شرط فاسخ 

؟ آيا ستيچ B.O.T بهره گيرد؟ داليل فسخ قرارداد B.O.Tخاتمه دادن يكجانبة قرارداد 
در   قرار دهد؟B.O.Tقرارداد د شرط فاسخ را سببي براي خاتمه دادن به توان ميپذير  سرمايه

پذير در چه صورتي ملزم به پرداخت غرامت   سرمايهB.O.Tصورت خاتمه دادن به قرارداد 
  ؟استعبارتي ميزان و روش پرداخت غرامت چگونه  است، به

   
  B.O.Tاعمال خيار شرط در قرارداد . 2

بايد در نظر بگيرد، توانايي  B.O.T قرارداد ريزي طرحپذير هنگام  سرمايه مقرراتي كه ترين مهماز 
آن براي خاتمه دادن يكطرفة قرارداد در شرايطي است كه حتي شركت پروژه عملكرد 

پذير اختيار تام در فسخ قرارداد  از آنجا كه قانونگذار براي سرمايه. بخشي داشته باشد رضايت
B.O.T  است خيار شرط ،د مستند قرار گيردتوان مي مناسب كه حل راهرا در نظر نگرفته، يك.  

ند شرط كنند كه هر دو طرف يا توان مي طرفين قرارداد ، قانون مدني399مادة براساس 
» خيار شرط«شخص ثالثي، حق فسخ قرارداد را براي مدت معين داشته باشد، چنين شرطي را 

  .نديگو يم
د المؤمنون عن«دليل صحت خيار و نفوذ آن اجماع محقق و عموم ادلة شرط از قبيل خبر 

 قصد متعاقدين و مخالف مقتضي عقد برخالفمعلوم است كه شرط فسخ . است» شروطهم
از شرايط .  شرعاً قابل شرط خيار است،در نتيجه، هر عقدي كه قابل فسخ و اقاله باشد. نيست

 و خود عقد نيز آيد ميصحت خيار تعيين مدت خيار است، زيرا در صورت جهالت غرر الزم 
اين حال تعيين مدت عرفاً كافي است و وقت و ساعات و دقايق آن با . غرري و باطل است

 منفك از توان ميمبدأ خيار را نيز . نندك يم دقايق را مسامحه گونه نياالزم نيست، زيرا عرفاً 
 مثال كاربرد قرارداد رايب .)28 :1327اعتضاد، (كرد زمان قرارداد يا از زمان تشكيل قرارداد ضبط 

B.O.T  عنوان بهوزارت راه و شهرسازي .  كشور در نظر بگيريدهاي زرگراهبرا در ساخت 
 عنوان بهد به استناد منابع فقهي و حقوقي از خيار شرط توان ميپذير در اين قرارداد  سرمايه

نحو كه در قرارداد پروژة مذكور چنين  بدين. ابزاري براي فسخ يكجانبة قرارداد بهره گيرد

                                                            
در اين . ده استش توضيح است كه، اين بخشنامه فقط جنبة راهنمايي و ارشاد دارد، چراكه از نوع گروه سوم ابالغ شايان .1

، 1352ودجه، مصوب  قانون برنامه و ب23هاي عمراني موضوع مادة  نامة استانداردهاي اجرايي طرح  آيين7خصوص به مادة 
  .رجوع كنيد
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هر شرايطي قرارداد را ظرف پنج سال از زمان در پذير بتواند  مايهسر عنوان بهشرطي بگنجاند كه 
  . كند يكجانبه فسخ طور بهانعقاد قرارداد 

 نيا، در غير است موارد يكي از الزامات گونه اينپرداخت غرامت در شايان ذكر است 
 بار هك درحاليبرد،  پروژه بهره ميهاي داراييپذير از   فسخ، ناعادالنه است و سرمايهصورت

همچنين بدون پرداخت غرامت، شركت . شودشده را متحمل نمي توافق هاي هزينهمسئوليت و 
ي خويش محروم شده و قادر گذار سرمايه نقصي از سوي خود، از گونه هيچپروژه بدون وجود 

 ، استشده بيني پيش كه گونه آنو بپردازد  خويش را پرداخت هاي وام و ها هزينهنخواهد بود 
پذير چگونه و در چه زماني  سرمايه كه آيد ميحال اين سؤال پيش . كندا دريافت مبالغ ر

 تحليل ذيل را ارائه توان ميپرسش براي پاسخ به اين . د به شركت پروژه غرامت بپردازدتوان مي
 :كرد

از مواردي كه خيار شرط صحيح است، معامالت متعارف خياري است كه بايع براي خود 
آنچه مورد اختالف است، آن است كه رد ثمن ايجاب حق . رط در نظر گيردبا رد ثمن، خيار ش

 و ادله و دانند مي موجب فسخ فعلي  راخود خودبه، با اينكه رد ثمن دينما يمفسخ براي بايع 
 كه عبارتي را كه اند گفته، و بعضي اند اختيار وارد در مورد فسخ را به رد ثمن كافي دانسته

 و مالك ، بايد منظور داشت،اند  و مفاد آنها را اشعار داشته كردهمنظورمتعاملين در جعل خيار 
 مثال اگر بايع شرط كند كه در صورت رد ثمن رايب( و حق هم همين است قرار دادفهم عرف 

گاه مقرر دارد كه   البته مجرد رد ثمن كافي نيست و هر،)در مدت معيني حق فسخ داشته باشد
  .)29 :همان(  بود محتاج به فسخ لفظي نخواهد،داد فسخ گرددبا رد ثمن در مدت معين قرار

را معلق بر پرداخت  B.O.Tد اعمال خيار شرط در قرارداد توان ميپذير  سرمايهبر اين اساس 
 در پروژة ساخت بزرگراه مورد مثال، وزارت راه و رو ازاين. غرامت در مدت معيني قرار دهد

 ظرف مدت پنج سال به كه درصورتيكه كند رط ش B.O.Tد در قرارداد توان ميشهرسازي 
پرداخت »  باالسريعنوان به و مبلغي گذار سرمايه هاي هزينهشامل كلية «شركت پروژه غرامت 

  .كند را فسخ B.O.Tكند، بتواند قرارداد 
پذير در صورت پرداخت   ذكر است كه در برخي از كشورهاي اروپايي سرمايهشايان

كشورهاي جمهوري چك، اسلواكي، . را دارد B.O.Tقرارداد غرامت، آزادي تام در فسخ 
، هلند و پرتغال، از جمله كشورهايي هستند كه آزادي تام )در برخي موارد(انگلستان، يونان 

پذير  قوانين استراليا نيز به سرمايه (Allen, Overy, 2013: 19). دارند B.O.Tبراي فسخ قرارداد 
پذير را  سرمايهاما . كند اختياري و يكجانبه فسخ صورت بها  رB.O.Tدهد تا قرارداد اجازه مي
 خود را در انعقاد مندي عالقه كامل غرامت شركت پروژه را جبران كند تا طور بهكند تا ملزم مي

آفريقاي  B.O.Tدر مقابل، قوانين . پذير از دست ندهد دوبارة چنين قراردادهايي با سرمايه
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كرده مينان و اعتمادسازي كرده و فسخ يكجانبه را منع جنوبي توجه بيشتري را معطوف اط
 ، اختياري محق بداندطور به B.O.Tپذير نبايد خود را براي فسخ قرارداد   سرمايهرو ازاين. است

                                حتي اگر از اين ديدگاه باشد كه خودش براي ارائة خدمات مجهزتر و سزاوارتر است
 .(Foster Infrastructur, 2012: 25)  

 
  B.O.Tداليل فسخ قرارداد . 3

 يكي از وسيلة بهفسخ در اصطالح حقوقي عبارت است از پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد 
فسخ، .  آوردشمار به قراردادهاتوان از اسباب سقوط تعهدات و بنابراين فسخ را مي. دو طرف

حقيقت مانند ابراء و اعراض، نوعي ايقاع محسوب انشاي يكطرفة انحالل قرارداد و تعهد و در 
  .شودمي

براي ( توافق طرفين يا مستقيماً به حكم قانون ةليوس بهفسخ قرارداد مبتني بر حقي است كه 
براي )  يكي از دو طرف استمتوجه ناخواسته از ناحية قرارداد طور بهجلوگيري از ضرري كه 

  .)202 -  204 :1388يدي، شه(شود يك يا دو طرف قرارداد شناخته مي
 زيرا به موجب مادة ،گردد ميحق، فسخ حاصل  به صرف اعالم اراده از طرف شخص ذي

 451مادة . »شود ميفسخ به هر لفظ يا فعلي كه داللت بر آن نمايد حاصل «:  قانون مدني449
 فسخ فعلي تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد،«: دارد يمقانون مدني نيز مقرر 

 فسخ، معمول بين مردم عنوان به هر عملي كه در عرف  كه كلمة نوعاً حاكي از اين است.»است
  .)26 :1333پور،  فتحي( گردد مي موجب بر هم زدن آن ،است

 و از همان زمان اعالم فسخ، قرارداد شود مي ذكر است كه آثار فسخ عطف به ماسبق نشايان
 كند يماد تا زمان فسخ تمام آثار خود را تمام و كمال ايجاد بنابراين قرارد. رود يماز بين 

  .)48 :1331طباطبايي، (
را  B.O.Tآورد ممكن است قرارداد عمل مي بهپذير طي توافقي كه با شركت پروژه  سرمايه

شركت پروژه يا به موجب تعذر موقت قرارداد،  قرارداد از جانب  اقدامات منجر به نقضليدل به
شركت پروژه . كندرا به لحاظ منافع عمومي فسخ  B.O.Tجاب شود كه قرارداد فسخ كند يا م

 نقض قرارداد از جانب ليدل به را B.O.Tد قرارداد توان مي برخي اختيارات قانوني براساسنيز 
  .كندپذير، فسخ  سرمايه
  

   منافع عموميليدل به فسخ . 1. 3
 اجرايي اجازه داده است هاي تگاهدسي خارجي به گذار سرمايهقانونگذار ايران در عرصة 

 و زيآم ضيتبع، به موجب فرايند قانوني، به روش غيركند يم منافع عمومي ايجاب كه درصورتي
در اين . كند را يكجانبه فسخ B.O.Tدر مقابل پرداخت غرامت به مأخذ ارزش واقعي، قرارداد 
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: دارد يم، مقرر 1381ي خارجي، مصوب گذار سرمايه قانون تشويق و حمايت 9خصوص، مادة 
ي خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت، مگر براي منافع گذار سرمايه«

 و در مقابل پرداخت مناسب غرامت زيآم ضيتبععمومي، به موجب فرايند قانوني، به روش غير
دة مزبور از آنجا كه ما. »ي بالفاصله قبل از سلب مالكيتگذار سرمايهبه مأخذ ارزش واقعي آن 
بخشنامة  داخلي با عنايت به B.O.Tدارد، در قراردادهاي اختصاص به قراردادهاي خارجي 
 ، مورخ172804خصوصي، شمارة -  مشاركت عمومينامة موافقتپيشنهادي چارچوب 

  . مسكوت مانده است، حق فسخ ناشي از منافع عمومي26/12/1393
 در آنها با رجوع به منافع عمومي  كه در اروپا، كشورهايي كه فسخ يكجانبهگفت بايد

 :Allen, Overy, 2013( بلژيك، بلغارستان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا: از ند شود، عبارتتعريف مي

(19. 

  
  B.O.Tدليل نقض قرارداد  بهفسخ  . 2. 3

در صورت نقض قرارداد از سوي يكي از طرفين قرارداد، در حقوق ايران نظر مشهور با وحدت 
، به تئوري اجبار گرايش دارد و )قانون مدني 239، 238، 237مواد (احكام شرط فعل مالك از 

 ديگري قابل وسيلة بهفسخ را جز در فرضي كه اجبار ممكن نبوده و تعهد هم با هزينة متعهد 
 تعهدات عنوان به تا تعهدات ناشي از عقود شود ميدر اين مبنا تالش . رديپذ ينمانجام نيست، 

 يك شرط ضمني براساسبنابراين، قرارداد .  ضمن عقد، تفسير و تعبير شودناشي از شروط
حال، اگر يكي از طرفين .  هر متعهد بايد تعهد خود را اجرا كنددارد يم، كه مقرر رديگ يمشكل 

د اجبار متعهد را درخواست كند؛ و اگر اجبار توان مياز انجام تعهد خود امتناع كرد، طرف ديگر 
اين مبنا، مطابق است با . كند، معامله را فسخ »خيار تخلف شرط ضمني«استناد ممكن نباشد، به 

 قانون مدني، براي تخلف از شروط ضمن عقد 239ضمانت اجرايي كه قانونگذار، در مادة 
  .)64 :1377شيروي، (مقرر كرده است 

 از جانب طرفين، B.O.Tحال به استناد خيار تخلف شرط ضمني در صورت نقض قرارداد 
. پذير و شركت پروژه حق فسخ و همچنين پرداخت غرامت قائل شد  براي سرمايهتوان يم

. شود ميمحسوب  B.O.Tچه اقداماتي نقض قرارداد كنند مشخص بايد طرفين قرارداد  رو ازاين
فهرست كردن اقدامات . 1: كنندميدو شيوه را اتخاذ اغلب كشورهاي اروپايي براي اين مهم 

     .تر گستردهتكيه بر تعاريف . 2 ؛B.O.Tموجب نقض قرارداد 
 اند عبارت، شود ميپذير موجب نقض قرارداد  سرمايه معمول اقداماتي كه از جانب طور به

جايگزيني يا انتقال حقوق و . 2 تعهدات مربوط به پرداخت به شركت پروژه؛  ندادن انجام.1: از
تخطي و تجاوز از . 3؛ B.O.Tرارداد پذير بدون موافقت كتبي شركت پروژه در ق سرمايهتعهدات 
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 كه قابليت عملكرد شركت پروژه را يا اندازهنحو يا به  بهپذير  سرمايهالزامات قراردادي توسط 
  .پذير از استجابت حقوق مرتبط با پروژه سرمايهناتواني . 4  واز بين ببرد؛

رست كردن اقدامات  به فهاتكا، تمايل بر  زيرمطابق بررسي پانزده كشور اروپايي، نه كشور
. آلمان، انگلستان، ايتاليا، اسلواكي، يونان، جمهوري چك، روماني، مجارستان و تركيه: داشتند

لهستان و اسپانيا نيز از . بلژيك، بلغارستان و هلند: اند گرفتهسه كشور از مفهوم گسترده بهره 
حق فسخ قرارداد اغلب ز فرانسوي ني B.O.Tقراردادهاي . اند دهش مند بهرهتركيب اين دو شيوه 

. شناسند نميپذير را به رسميت  سرمايه نقض قرارداد از جانب در پيتوسط شركت پروژه 
 صورت بهپذير  از جانب سرمايه B.O.T در اين كشور اقدامات موجب نقض قرارداد رو ازاين

ر، پذي سرمايهرود تا در صورت نقض تعهدات توسط  و انتظار ميدشو ميقراردادي تعيين ن
در صورت شكست اين . جوي نوعي سازش و مصالحه باشندو  جست درطرفين قرارداد

  .(Allen, Overy, 2013: 17-18) كنندمراجعه به دادگاه صالح توانند براي رسيدگي ، آنها ميحل راه
 اند عبارت، شود مي معمول اقداماتي كه از جانب شركت پروژه موجب نقض قرارداد طور به

عدم موفقيت شركت پروژه . 2ورشكستگي شركت پروژه؛ /  در پرداخت ديونناتواني. 1: از
جايگزيني (تغيير مالكيت شركت پروژه . 3شده؛  توافق خصوصيات اساسبراي ارائة خدمات بر

تجارت / ها ييداراعدم موفقيت در بيمه كردن . 4پذير؛  بدون رضايت سرمايه) شركت پروژه
   . طبق نيازB.O.Tپروژة 

در خصوص نقض قرارداد از جانب شركت پروژه، اغلب وپايي مورد بررسي، كشورهاي ار
، از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان، ايتاليا، رنديگ يماز فهرست كردن اقدامات مذكور بهره 

روماني، بلغارستان، اسلواكي، جمهوري چك، يونان، لهستان، اسپانيا، مجارستان، پرتغال و 
. به تعريف كلي اقدامات مذكور بستگي دارد B.O.Tتر قراردادهاي  هرچند در بلژيك، بيش؛تركيه

جايي كه قراردادها به . ندا و داراي قوانين كلينبوده ، اغلب محرمانه شده هيته يها فهرست
گونه نقض اساسي قرارداد اشاره  به هراغلب عبارات قرارداد  كنند،تعريف وسيعي استناد مي

   (Ibid: 35-36). آورد شمار به از وقايع را يتر عيوستوان مجموعة  بنابراين مي،دارد
خصوصي، شمارة -  مشاركت عمومينامة موافقتدر بخشنامة پيشنهادي چارچوب 

، نيز اتكا بر فهرست كردن اقداماتي كه از جانب طرفين موجب 26/12/1393 ، مورخ172804
 1.، شده استشود مي B.O.Tنقض قرارداد 

، B.O.Tسترده و فهرست كردن اقدامات موجب نقض قرارداد به هر رو، دو شيوة تعاريف گ
 مشابهي دست خواهند يافت و شيوب كمند، در عمل هر دو آنها به نتايج ا گرچه كامالً متفاوتا

                                                            
، 26/12/1393، مورخ 172804 خصوصي، شمارة - نامة مشاركت عمومي بخشنامة چهارچوب موافقت: ك.ربراي مطالعه . 1

  .14 مادة 3 و 2 هاي، بند27 مادة 4 و 3هاي نامه، بند موافقت
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. رنديگ يبرمرا نيز در » تعاريف گسترده«قوانين اغلب  شده هيته يها فهرستدليلش اين است كه 
را نيز » گونه تخطي مادي ديگر هر« مذكور عبارت يها رستفهبه بيان ديگر، معموالً در انتهاي 

 حق تينها دركه كند  اطمينان حاصل خواهد يمپذير  سرمايهدر واقع  (Ibid: 18). كنندذكر مي
 شرايط تكميل براساس اي پروژه در جايي كه وصخص حذف و قطع پروژه وجود دارد، به

ق مانده است، يا جايي كه تعهدات در پروژه مدت زيادي از تاريخ آن گذشته و پروژه معو
و انتخاب ديگري جزء حذف شركت گرفته  طوالني انجام يا دورهسطح بسيار ضعيفي در 
  .(Harris & Reidy, 2011: 3)پروژه وجود نداشته باشد 
ايران كه براي فسخ قرارداد ابتدا اجبار موضوعة  حقوق برعكسكه شايان يادآوري است 

 قرارداد اينكهپذير پيش از  سرمايه، در كشورهاي اروپايي مورد بررسي، نددا يممتعهد را الزامي 
، مختار است اجبار شركت كند فسخ  از جانب شركت پروژه،B.O.Tرا به لحاظ نقض قرارداد 

 اصالح تنها در جايي مجازند هاي دورهالبته . پروژه را تحت عنوان دورة اصالح خواستار شود
 زماني ثابت هاي دوره عنوان بهي باشد كه بتوان جبران كرد و شده، اقدامات مرتكبكه نقض 

از وقوع نقض پس پذير  سرمايهبر اين اساس، . (Ibid: 36)شوند  ميتعريف )  روز30براي مثال (
 بايد نوع و ماهيت اي اخطاريههر . دهدقابل اصالح، به شركت پروژه اخطاريه و هشدار مي

يات معقولي را ارائه دهد و بيان كند كه ي جز؛ كندنقض قابل جبران شركت پروژه را مشخص
در صورت قابل جبران بودن، شركت رو  ازاينيا خير؟ كند تواند جبران آيا شركت پروژه مي

پذير در مدتي  سرمايهروي خود قرار دهد كه براي  پروژه بايد اوالً؛ يك برنامة اصالحي را پيش
پروژه اخطاريه را دريافت كرده است، قابل بعد از تاريخي كه شركت )  روز15براي مثال (

كه نقض شركت پروژه در آن اصالح  زمانيبازة . 1: كندقبول باشد و بايد اين موارد را مشخص 
برنامة كاري براي اصالح نقض قابل جبران، طي بازة زماني . 2و جبران خواهد شد؛ 

. 4را كاهش دهد؛ نقض شركت پروژه تأثيرات گونه اقدام موقتي كه  هر. 3شده؛  مشخص
ثانياً جبران . اصالح و جبران غرامت ناشي از نقض قابل جبران در تطابق با برنامة اصالحي

از تاريخي كه پس گيرد، پذير قرار مي سرمايهكه مورد توافق  زمانينقض قابل اصالح طي 
  (The treasury new Zealand Government, 2013: 185). كند ميشركت پروژه اخطاريه را دريافت 

  
  B.O.Tدليل تعذر موقت و دائم قرارداد  به فسخ . 3. 3

، امكان اجراي )از جمله حادثة قهريه(گاهي بنا به داليلي كه خارج از ارادة طرفين قرارداد است 
دو تعذر اجراي تعهد بر . شود ميتعهدات براي مدت زمان موقت يا دائم وجود ندارد و متعذر 

، تعذر اصلي ناميده شود مينظر زماني همزمان با ايجاد تعهد ايجاد نوع اول كه از :  استگونه
عبارتي در اين حالت، اساساً وقوع تعذر  به. دشو مياين تعذر از اساس مانع ايجاد تعهد . شود مي
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در نوع دوم، تعذر طاري يا تعذري كه پس از تشكيل قرارداد . شود ميمانع تشكيل قرارداد 
سبب برخي  به اقتضاي استمرار دارد، اما جادشدهيار اصلي، تعهد  تعذبرخالف، شود ميايجاد 

حال اگر تعذر پس از حدوث، براي هميشه اجراي تعهد يا .  نيستپذير امكانموانع، اجراي آن 
وجود  بهاما تعذر موقت، هنگامي . تسليم را ناممكن سازد، در اين وضع، تعذر دائمي است

.  باشدپذير امكانو از نظر عرفي، امكان اجراي تعهد  كه مدت زمان تعذر محدود است آيد مي
بنابراين، محدوديت زماني تعذر، محدوديت عرفي است و بر همين مبنا، در تعذر طاري از آنجا 

 به تعذر دائم الحاق ،كه احتمال اجراي تعهد يا قدرت بر تسليم، عرفاً و عقالً منتفي نيست
، سخن از انفساخ مطرح  باشديدائمگاه تعذر  ، هرذلك مع. )45 -  47 :1391بنايي اسكويي، ( شود مين

لكن خيار تعذر، عبارت است از حق فسخ قرارداد . )170 -  175 :ق1403بحرالعلوم، ( دشو مي
 اجراي تعهد به داليلي خارج از ارادة طرفين قرارداد، براي مدت زمان محدودي كه درصورتي
  .)46 :1391بنايي اسكويي، ( دشو ميناممكن 
.  فقه، حق فسخ ناشي از تعذر موقت تسليم به استناد قاعدة الضرر امري مسلم استدر

 آن است كه در عقد شرط شده باشد، ةمنزل بهبرخي فقها معتقدند، تسليم متمم معاوضه است و 
 يا اينكه صبر كند تا تعذر كندلذا در صورت تعذر، طرف ديگر حق دارد معامله را فسخ 

عبارتي حق فسخ در صورت تعذر موقت، مطابق قاعده  بهام گردد؛  شود و تسليم انجبرطرف
  .)128 :1378طباطبايي يزدي، (است 

اختصاص ، ولي روشن است كه به بيع شود ميخيار تعذر تسليم، معموالً در عقد بيع مطرح 
حتي اين خيار مختص قراردادهاي . ندارد و بايد آن را از قواعد عمومي قراردادها دانست

 :1387صفايي، (د مصداق داشته باشد توان مي بلكه در قراردادهاي عهدي هم ،يز نيستتمليكي ن

301(.  
بنا به داليل خارج از ارادة آنها  B.O.Tگاه اجراي تعهدات طرفين قرارداد  بر اين اساس، هر

 موقتي ناممكن شود، براي شخصي كه تحت تأثير اين طور به، )دليل حادثة قهريه بهص خصو هب(
  .شود ميمتضرر شده است، خيار تعذر ثابت حوادث 

دو رويكرد اساسي از جانب كشورهاي اروپايي تحت بررسي براي تعيين و تعريف اين 
براي مثال در فرانسه، . شود مي موسع تعريف طور بهحادثة قهريه . 1: استشده وقايع اتخاذ 

ترل طرفين كه اجراي تعهدات  و ماوراي كنناپذير بيني  هر حادثة پيشعنوان بهروية قضايي آن را 
حادثة قهريه از طريق . 2 ؛كندسازد، تعريف ميبه موجب قرارداد را براي طرفين غيرممكن مي

موارد معمولي شامل حوادث طبيعي و سياسي از . شودفهرست جزء به جزء حوادث تعريف مي
 ,Allen ( شودمي... جمله جنگ، شورش، اعتصاب، بالياي طبيعي، مسائل نامتعارف اقتصادي و

(Overy, 2013: 55.  
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 33 مادة 2، مطابق بند زمينهدر اين . در عمل، اين دو رويكرد تفاوت چنداني ندارند
 ، مورخ172804خصوصي، شمارة -  مشاركت عمومينامة موافقتبخشنامة چارچوب 

وارد  دامنة مهرچند گرفته شده است، كار بهشدة حادثة قهريه  بندي اقالم، فهرست 26/12/1393
  .وسيع است كه در عمل تفاوتي با تعريف موسع حادثة قهريه نداردحدي  به شده انيب

 و موجب استكه بيان شد، مسائل نامتعارف اقتصادي نيز از اقسام حوادث قهريه طور همان
عبارتي، تعذر مالي اجراي قرارداد را بايد در صورتي فرض  به. دشو ميتعذر مالي اجراي تعهد 

كرد كه علل خارجي و غيرقابل انتساب به طرفين قرارداد، سبب ناتواني مالي متعهد شده، در 
 و يريتدب يبتفسير كرد كه اي  گونه بهنتيجه اجراي تعهد براي او ناممكن شود و نبايد آن را 

بنايي ( متعهد را بپردازد يمباالت يبشود كه متعهدله تاوان  و موجب يردبرگ او را در يانگار سهل

  .)48 :1392اسكويي، 
در واقع، ناممكن شدن قرارداد در صورت وقوع تعذر مالي متفاوت با ساير اقسام تعذر 

 در تعذر مالي ناممكن شدن كه درحالي ميسر نيست؛ وجه چيه بهاست كه امكان اجراي قرارداد 
 آنچهري نسبي است، يعني امكان اجرا با نزديك كردن خواست طرفين به اجراي قرارداد به تعبي

 مثال در براي). 51 :همان( از طريق تعديل قرارداد وجود دارد ،مبناي تشكيل قرارداد بوده است
 قيمت مصالح و اقالم يةرو يب، بندي آورده شود كه چنانچه در صورت باال رفتن B.O.Tقرارداد 

بنابراين در  .ممكن شود، امكان تعديل قرارداد وجود داشته باشدمصرفي انجام تعهدات نا
 به متضرر اختيار داد كه در انتخاب فسخ يا تعديل توان ميصورت حادث شدن تعذر مالي، 

اگر نفعي در بقاي قرارداد حتي با . قرارداد، بدون اينكه آنها در طول هم فرض شوند، آزاد باشد
؛ وگرنه كند، از اين حق خود استفاده نديب يم شرايط قرارداد ارجاع به قاضي براي متعادل كردن

در فقه اماميه حدوث تعذر مالي، . )59 :همان(با اعمال حق فسخ، خود را از اين بند رها سازد 
  .شودد به استناد قاعدة الضرر و الحرج، موجد حق تعديل قرارداد توان مي

سبب  قرارداد را قبول كرد كه قرارداد به تعديل توان ميبايد توجه داشت كه تنها در صورتي 
 اجرا، هاي هزينهاما اگر با وجود گزاف شدن . حدوث تعذر مالي قابليت اجرا نداشته باشد

 سخن از توان مي، كماكان امكان وفاي به عهد ولو با سختي ميسر باشد، نرمتعارفيغهرچند 
  .)57 :همان(تعديل به ميان آورد 

  
 B.O.Tرداد اعمال شرط فاسخ در قرا. 4

از جمله راهكارهايي كه ) پذير سرمايه از جانب خصوص به (B.O.Tبراي خاتمه دادن به قرارداد 
 از اين گيري بهره، براي ذلك مع. است B.O.Tداد درج شرط فاسخ ضمن قرارداد  ارائه توان مي

  .دچنين شرطي از لحاظ فقهي و حقوقي ثابت شو صحت: دينما يماختيار، ابتدا امر، الزم 
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منظور از شرط فاسخ اين است كه ضمن شرطي در قرارداد، انحالل آن، معلق به امري 
در منابع فقهي، فقها در .  منفسخ شودخود خودبهگردد و پس از تحقق معلق عليه، قرارداد 

شيخ انصاري در . اند كردهبررسي » بيع الخيار«مبحث خيار شرط، شرط فاسخ را تحت عنوان 
 كه بيع الخيار اين است كه شخصي چيزي را بفروشد و ديفرما يملخيار تفسير اصطالح بيع ا

براي خود مدتي را شرط كند، يعني مدتي را براي خود جعل خيار كند، به اين صورت كه ثمن 
به اعتقاد ايشان در اين صورت، رد ثمن . را در آن مدت برگرداند و مبيع را پس بگيرد

انصاري، ( عقد را منفسخ فرض كرد توان ميه مجرد رد ثمن ن يعني ب؛د، قيد انفساخ باشدتوان مين

 و بدون انشاي فعلي يا قولي، شبيه انعقاد بيع خود يخود به چراكه انفساخ بيع ،)17-16 :1394
 و بدون سبب، در مخالفت با بيع مشروع است كه عبارت است از متوقف خود خودبه صورت به

به نظر ايشان، انفساخ عقد مثل خود عقد از . )21 :همان( شرعي آنها يها سبببودن مسببات بر 
كه انكسار بدون سبب ممكن نيست، انفساخ هم بدون طور همان. مقولة كسر و انكسار است

كه عقد نيازمند سبب شرعي است و بدون انشاي  گونه همان ،به تعبير ديگر. سبب ممتنع است
 :1374انصاري، (انوني و شرعي است ، انفساخ نيز نيازمند سبب قشود ميقولي يا فعلي محقق ن

ممكن است در جواب گفته شود، مشروعيت با سبب عام نيز حاصل است و اكتفا به . )257
 گاه سببيت شرعي در تحقق ماهيات ، به بيان ديگر.اسباب خاص شرعي ضروري نيست

  مثل عقد نكاح كه سببيت خاص شرعي براي تحقق زوجيت دارد يا مثل عقد،اعتباري دارند
اجاره كه سببيت خاص براي تمليك منفعت دارد و گاه نيز اسباب عام سببيت شرعي در تحقق 

 عام سببيت شرعي براي طور به» ون عند شروطهمنالمؤم«عموماتي مثل . ماهيات اعتباري دارند
 تنها نهبنابراين درج شرط ضمن عقد خود سبب شرعي است و . تأثير شروط ضمن عقد دارند

 ي بلكه به اتفاق آرا، اسباب شرعي و قانوني بر اسباب خاص در دست نيستدليل بر انحصار
انديشمندان فقه و حقوق و با استناد به مقررات متعدد قانوني و ادلة فقهي جز در موارد 

  .)230 :1375شهيدي تبريزي، (استثنايي، شرط نيز سببيت قانوني و شرعي دارد 
به عدم مخالفت با » المؤمنون عند شروطهم«موم در مقام مناقشه به جواب باال گفته شده، ع

 شروطي نافذ و معتبرند كه مغايرتي با شرع و قانون كه يطور به  است،افتهي  صيتخصشرع 
: صورت كه بدين  است،همراه استثناي آن نقل شده بهروايت مزبور نيز عمداً . نداشته باشند

 و استناد به )353 :ق1414حر عاملي، (» الالالمؤمنون عند شروطهم اال شرطاً احل حراماً او حرم ح«
 ،1 تمسك به عام در مقام شبهة مصداقيه مخصص آن استمانندعام بدون لحاظ اين تخصيص 

                                                            
انند، بسياري از قدما اعتقاد به جواز تمسك به د در مقابل نظر مشهور متأخران كه تمسك به عام را در اين موارد مجاز نمي. 1

اصول الفقه، چاپ دوم، تهران، انتشارات المعارف ). 1386(مظفر، محمد رضا، : ك.براي بررسي بيشتر ر. اند عام داشته
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اين مناقشه در . در غير استثنا ذيل آن حجيت دارد» المؤمنون عند شروطهم« عموم چراكه
ه باشد، حال آنكه  عنوان مخصص وجود نداشتيصورتي موجه است كه اصلي مبني بر انتفا

بنابراين شرط . استصحاب عدم ازلي حاكي از عدم مخالفت شرط فاسخ با شرع و قانون است
  .)190 :1385سعيدي، (باقي خواهد ماند » المؤمنون عند شروطهم«مزبور كماكان مشمول عموم 

  است، تعليق انفساخ قرارداد به امري است كه فعل اراديشدهآنچه در منابع فقهي بررسي 
و اختياري بايع است؛ يعني رد ثمن و در مورد وضعيت قرارداد معلقي كه زوال آن معلق به 

اگرچه در اين تعليق، .  در فقه نشده استيا اشارهيك واقعة خارج از ارادة طرفين است، هيچ 
دو ، اين تفاوت موجب اختالف وضعيت حقوقي اين استمعلق عليه خارج از ارادة طرفين 

 و حكم به صحت قرارداد و شرط در اين تعليق نيز، از نظر فقهي خالي شود مي قرارداد نگونه
 زيرا آنچه در مورد صحت شرط فاسخ، بر امر ارادي يكي از طرفين ،رسد يمنظر  بهاز اشكال 

گفته شد، در مورد تعليق بر امر خارج از ارادة ايشان نيز صادق است و مانعي براي انعقاد و 
  .)40 :1390ابهري و همكاران، ( شود مي، استنباط ناعتبار چنين قراردادي

 ،شود مي عدم قيد مدت در شرط فاسخ، سبب غرري شدن قرارداد و بطالن آن همچنين
زيرا وجود شرط فاسخ سبب تزلزل هميشگي قرارداد الزم است و اين تزلزل در قرارداد الزم تا 

ابهري، (زم بودن آن منافات دارد مدت معيني قابل پذيرش است و تزلزل هميشگي قرارداد با ال

  .)14 :1388افچنگي، 
 قهري و ناظر به آينده است و در روابط صورت بهاثر شرط فاسخ سقوط تعهد و تحقق آن 

هرچند تحقق . )61 :1394 جعفري ندوشن،  وصديقيان(قراردادي سابق ميان طرفين قرارداد اثري ندارد 
 قانون مدني، نامي از آن برده 264دات در مادة  يكي از اسباب سقوط تعهعنوان بهشرط فاسخ 
 از موارد سقوط توان مي، تحقق شرط فاسخ را نيز شده ارائه با توجه به استدالالت ،نشده است

  .شمار آورد بهتعهد 
 يكي از اسباب سقوط تعهدات ثابت شد، كاربرد اين عنوان بهحال كه صحت شرط فاسخ 

ند انفساخ توان مي طرفين قرارداد رو ازاين. دينما يمل خالي از اشكا B.O.Tشرط ضمن قرارداد 
. كنندظرف مدت معين ) اعم از ارادي و يا خارج از اراده (يا حادثهقرارداد را معلق به وقوع 

شده،  توافق بر پرداخت غرامت B.O.Tد معلق بودن انفساخ قرارداد توان مي مثال نيتر محتمل
  .باشد پذير سرمايه جانب از) سالپنج براي مثال (ظرف مدت معين 

  
 

                                                                                                                                            
اجود التقريرات، تقريرات ميرزاي نائيني، چاپ دوم، قم، ). 1368(موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، . 150االسالميه، ص 

  . 457صطفوي، ص م
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  B.O.Tميزان و روش پرداخت غرامت در قرارداد . 5
 پذير  سرمايهدليل منافع عمومي از جانب  يك حق كلي و فاقد شرايط الزم براي فسخ قرارداد به

، ممكن B.O.Tيا اعمال خيار شرط و شرط فاسخ از جانب وي براي خاتمه دادن به قرارداد 
. اي شركت پروژه باشد، بدون اينكه ضمانت كافي وجود داشته باشداست ريسك نامعقولي بر

، ممكن است مواردي را كه در زمان محاسبة مذكوردر عمل، پرداخت غرامت بنا به داليل 
دليل  به غرامت قابل پرداخت براي فسخ دهند يم بپوشاند كه نشان ،اند بودهغرامت مورد توجه 
 تضمين مقدار كافي غرامت نكتة مهمي براي رو نازاي. پذير است سرمايهنقض جدي توسط 
  .(Seungwoo Son, 2012: 30)شركت پروژه است 

مقدار غرامت قابل پرداخت به شركت پروژه در جايي كه فسخ در نتيجة نقض قرارداد 
B.O.T پذير باشد، معموالً بيشتر از مقدار قابل پرداخت غرامت در صورت  سرمايه از جانب
از جانب شركت  B.O.Tدليل نقض قرارداد  بهيا فسخ  B.O.Tموقت قرارداد دليل تعذر  فسخ به

 از طرف شركت پروژه بايد B.O.Tغرامت قابل پرداخت براي نقض قرارداد . پروژه است
، به هر دليل B.O.T كمتر از پرداخت غرامت خاتمه دادن به قرارداد چشمگيري صورت به

اين است كه چرا غرامت بايد به شركت پرسشي كه ممكن است مطرح شود . ديگري باشد
دليل اينكه غرامت پرداخت . كه به تعهدات خود عمل نكرده است پروژه پرداخت شود، زماني

پذير   به سود سرمايهيا ناعادالنه صورت بهد توان مي اين است كه عدم پرداخت غرامت شود مي
پذير، مجاز  اد شده و سرمايه مثال جايي كه يك دارايي خاص براي ارائة خدمات ايجرايب. باشد

، بدون اينكه الزم باشد به شركت استدنبال فسخ به وي انتقال داده شده  بهبه داشتن دارايي كه 
با اين حال، ممكن است طرفين . (Tahir et al., 2015: 4)پروژه براي ارزش آن غرامتي بپردازد 
مايل دارند تا در صورت آمادگي  اجرايي تهاي دستگاه. توافقي خارج از اين اصل داشته باشند

. كنند فسخ در مورد عدم ايفاي تعهدات شركت پروژه مذاكره يها پرداختبراي كاهش مقدار 
 در حال ها پرداخت براي محاسبة شده استفاده، كاهش در مقدار غرامت فسخ و روش ذلك مع

و، موضع  مثال، در مورد پروژة پل ميلرايب. شوند ينم يكنواخت اعمال صورت بهحاضر 
دليل نقض قرارداد  به اجرايي فرانسوي اتخاذ شد كه در مورد فسخ هاي دستگاهشديدي توسط 

B.O.T و شركت پروژه تنها رديگ يم از جانب شركت پروژه، پروژه مجدداً مورد مناقصه قرار 
 ,.Bliss et al( بگيرد،شود ميگذاران مناقصه براي پروژه تعيين  قيمت كه توسط  راد قيمتيتوان مي

(2005: 14-15 .  
 مشاركت نامة موافقت بخشنامة پيشنهادي چارچوب 12 ذكر است كه مطابق پيوست شايان
، در پي فسخ قرارداد از سوي هر 26/12/1393، مورخ 172804 خصوصي، شمارة - عمومي
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 عواملي چون طرف براساس» 1بهاي انتقال«يك از دو طرف يا وقوع حادثة قهريه، مبلغ 
 و قابل شود  مي، علت فسخ قرارداد و زمان فسخ قرارداد محاسبهكننده نقضرف كننده، ط فسخ

پذير  سرمايهشود، از سوي  محاسبه ميبيترت نيبدمبلغ بهاي انتقال كه . پرداخت خواهد بود
از زمان )  ماه48براي مثال، حدود ( اقساط مساوي متوالي ماهانه و در يك دوره صورت به

، به شركت پروژه شودروش ديگري كه از سوي دو طرف توافق خاتمة قرارداد يا به هر 
  .شودميپرداخت 

. 1: ، از جملهدكن يمپذير معموالً از غرامت پرداختي به شركت پروژه مبالغي را كسر  سرمايه
شده از جانب شركت پروژه در تاريخ فسخ؛  داشته نگه بانكي يها حسابتمامي ماندة اعتبارهاي 

پذير  سرمايهشامل هر مبلغي كه (پذير در تاريخ فسخ  سرمايهت پروژه به مبالغ پرداختي شرك. 2
 يا قابل پرداخت به شركت شده پرداختدرآمدهاي ناشي از بيمة . 3؛ )حق تهاتر آن را دارد

از پيش  كه يا مهيبپروژه در هر زماني بين تاريخ فسخ و تاريخ پرداخت غرامت، و درآمدهاي 
 (Infrastructure شوند و در برابر جزيي از غرامت اعمال تاريخ فسخ دريافت شده باشند

(Australian, 2008: 18.  
 10 و حكومت اراده در نظام حقوقي ايران به موجب مادة قراردادهااز آنجا كه اصل آزادي 

ي ايشان است و قراردادهااست، ارادة اشخاص حاكم بر سرنوشت پذيرفته شده قانون مدني 
 B.O.Tبر اين اساس، اراده و تراضي طرفين قرارداد .  اصل پذيرفتعنوان هبآزادي اراده را بايد 

 كه ميزان و روش پرداخت غرامت ناشي از اعمال خيار شرط، فسخ بنا به داليل منافع است
. دكن يمعمومي، نقض قرارداد و تعذر موقت قرارداد و همچنين اعمال شرط فاسخ را تعيين 

 قانون مدني، عامل خارجي كه آزادي قراردادها و 975 و 10اد البته با در نظر گرفتن احكام مو
قانون، نظم عمومي و : ، يكي از اين سه عنوان را داراستسازد يمحكومت اراده را محدود 

در تعيين ميزان و روش پرداخت غرامت  رو ازاين. )71 :1394 جعفري ندوشن،  وصديقيان(اخالق حسنه 
 مثال در رايب . منافع عمومي لحاظ شودخصوص بهشود و بايد اين سه عنوان در نظر گرفته 

 ندتوان ميپذير و شركت پروژه براي ميزان و روش پرداخت غرامت  سرمايه B.O.Tيك قرارداد 
ي شركت پروژه چيزي گذار سرمايهكه در مرحلة ساخت پروژه از آنجا كه هنوز از كنند توافق 
درصد باشد، هرچند بازگشت سرمايه به پذير نشده است، ميزان غرامت صفر  سرمايهعايد 

، با توجه به ميزان شود مي برداري بهرهكه پروژه وارد مرحلة  زماني. استشركت پروژه منفي 
بنابراين هرچه ميزان سرماية . پذير، ميزان غرامت مشخص شود   به سرمايهشده منتقلسرماية 
ته در محاسبة غرامت بايد اين نكته الب. شود مي، بيشتر شود، به ميزان غرامت افزوده شده منتقل

                                                            
، مورخ 172804 خصوصي، شمارة -  مشاركت عمومي بخشنامة چهارچوب موافقت: ك.در خصوص تعريف بهاي انتقال ر. 1

  .21، پيوست 26/12/1393
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براي مثال ميزان غرامت پرداختي . را در نظر گرفت كه غرامت متناسب با دليل فسخ تعيين شود
پذير و  ناشي از اعمال خيار شرط، فسخ به داليل منافع عمومي، نقض قرارداد از جانب سرمايه

جانب شركت پروژه دو درصد و دليل نقض قرارداد از  بهفسخ  اعمال شرط فاسخ پانزده درصد،
  .دليل تعذر موقت قرارداد شش درصد براي هر سال لحاظ شود بهفسخ 

كنند يا قراردادي مجزا توافق  B.O.Tند ضمن قرارداد توان ميسرمايه پذير و شركت پروژه 
، مصادف يا پيرو پرداخت غرامت، شركت پروژه حسب B.O.Tكه با خاتمه دادن به قرارداد 

 از جمله واگذاري پروژه در وضعيت سالم، انتقال تكنولوژي، ؛ه انجام تعهداتي باشدمورد ملزم ب
   .... صحيح از پروژه و ةاستفادمنظور  بهپذير  سرمايهروش مديريت پروژه و آموزش نيروهاي 

  
  يريگ جهينت. 6

 B.O.T، اعمال خيار شرط در مدت معين براي فسخ يكجانبة قرارداد مذكوربا عنايت به مباحث 
 مبدأ خيار را توان ميهرچند . د راهكار مناسبي باشدتوان ميپذير،  سرمايه از جانب وصخص به

د اعمال توان ميپذير  سرمايه. كردمنفك از زمان قرارداد يا ممكن است از زمان قرارداد ضبط 
البته، اين .  را معلق بر پرداخت غرامت در مدت معيني قرار دهدB.O.Tخيار شرط در قرارداد 

پذير  سرمايهفلذا، اگر . استمالك فهم عرف ، موضوع اختالفي است، ولي آنچه ارجح است
شرط كند در صورت پرداخت غرامت در مدت معيني حق فسخ داشته باشد، مجرد پرداخت 

  . و محتاج به فسخ لفظي استكند ينمغرامت براي تحقق فسخ كفايت 
ي گذار سرمايهنون تشويق و حمايت  قا9قانونگذار جمهوري اسالمي ايران نيز در مادة 

 منافع كه درصورتيصراحت اجازه داده است،  به اجرايي هاي دستگاه به 1381خارجي مصوب 
 و در مقابل پرداخت زيآم ضيتبع، به موجب فرايند قانوني، به روش غيركند يمعمومي ايجاب 

، در  اينبا وجود. نندك يكجانبه فسخ صورت بهرا  B.O.Tغرامت به مأخذ ارزش واقعي، قرارداد 
  .داخلي حق فسخ ناشي از منافع عمومي مسكوت مانده است B.O.Tقراردادهاي 

همچنين بيان شد، در صورت نقض قرارداد از سوي يكي از طرفين قرارداد، در حقوق 
ايران نظر مشهور با وحدت مالك از احكام شرط فعل، به تئوري اجبار گرايش دارد و فسخ را 

 ديگري قابل انجام وسيلة به اجبار ممكن نبوده و تعهد هم با هزينة متعهد جز در فرضي كه
 B.O.Tبنابراين به استناد خيار تخلف شرط ضمني در صورت نقض قرارداد . رديپذ ينمنيست، 

پذير و شركت پروژه حق فسخ و همچنين پرداخت   براي سرمايهتوان مياز جانب طرفين، 
  .غرامت قائل شد

، )جمله حادثة قهريه از( است B.O.Tيلي كه خارج از ارادة طرفين قرارداد گاهي بنا به دال
در صورت دائمي . شود مي دائمي يا براي مدت زمان موقت متعذر طور بهامكان اجراي تعهدات 
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 و در صورت موقت بودن تعذر، براي طرفي كه از دشو ميسخن از انفساخ مطرح  بودن تعذر،
خيار تعذر، بيش از آنكه مبناي حقوقي داشته . عذر ثابت استاين تعذر، متضرر شده، خيار ت
در فقه اماميه تعذر موقتي اجراي تعهد به استناد قاعدة الضرر . باشد، متكي به مباني فقهي است

  .موجد حق فسخ است
، و معلق B.O.Tبا توجه به ادلة فقهي صحت شرط فاسخ، درج اين شرط ضمن قرارداد 

ظرف مدت معين، راهكار )  مثال پرداخت غرامترايب(ور به امري كردن انفساخ قرارداد مذك
  .استپذير  سرمايه از جانب وصخص ه بB.O.Tديگري براي خاتمه دادن يكجانبة قرارداد 

 و حكومت اراده، اراده و تراضي طرفين قراردادها بنا به اصل آزادي گفت بايد در نهايت
امت ناشي از اعمال خيار شرط، فسخ بنا به  كه ميزان و روش پرداخت غراست B.O.Tقرارداد 

داليل منافع عمومي، نقض قرارداد و تعذر موقت قرارداد و همچنين اعمال شرط فاسخ را 
 قانون مدني، در تعيين ميزان و 975 و 10 با در نظر گرفتن احكام مواد ذلك مع. دكن يمتعيين 

 .ر نظر گرفته شودروش پرداخت غرامت بايد قانون، نظم عمومي و اخالق حسنه د
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