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آشنایی
 یکی از اهداف اصلی مدیریت پیمان(Contract Administration ) انجام مراحل مختلف پیمان

.بدون بروز اختالف بین ارکان مختلف پیمان می باشد

ها، یکی از عوامل اصلی جلوگیری از بروز اختالف در قراردادها، تهیه قراردادی با سطح مسئولیت
.وظایف و اختیارات متعادل بین ارکان مختلف پیمان می باشد

چگونه می توانیم این تعادل را در قراردادها رعایت نماییم؟

مثالهایی از عدم تعادل در قراردادها :

ا محدوده بستن قرارداد قیمت ثابت و انتقال ریسک تغییرات قیمت به پیمانکار در پروژه هایی ب
(ساخت-به عنوان نمونه در پروژه های طراحی)نامشخص 

 بستن قرارداد اضافه بر هزینه(cost plus )و انتقال ریسک افزایش قیمت به کارفرما بدون مشخص
کردن مبنایی دقیق سنجش کارکرد پیمانکار

زیادی اختالفات قراردادی در صورتی که به صورت صحیح مدیریت نشود، زیانهای هزینه ای و زمانی
.را می تواند برای طرفین قرارداد به همراه داشته باشد

چه کسی در درجه نخست بیشترین تاثیر را بر جلوگیری از بروز اختالفات قرارداد دارد؟
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مدیریت تغییرات قرارداد
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مدیریت تغییرات قرارداد
 ضروری تالشی از قبل سازماندهی شده برای جلوگیری از افزایش غیرمدیریت تغییرات قرارداد

.زمان و هزینه ناشی از انجام کارهای پروژه خارج از محدوده قرارداد درطول اجرای پروژه می باشد

روع در صورتی که تغییرات قراردادی درست مدیریت نشود می تواند منشاء بروزه اختالفات و ش
.افزایش هزینه های قراردادی طرفین قرارداد باشد

اجرات بدین ترتیب برقراری سیستم صحیح مدیریت تغییرات یکی از راه های اصلی کاهش مش
.قراردادی می باشد

کدامیک از ارکان قراردادهای عمرانی حق تغییر قرارداد را دارد؛ کارفرما یا پیمانکار؟
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انواع تغییرات در قرارداد
انواع تغییرات در قرارداد:
  تغییرات رسمی(Formal :)با توجه به پیش بینی نیاز به انجام تغییرات در قرارداد معموال

ای در قرارداد در نظر گرفته می شود که به کارفرما اجازه می دهد تا در محدوده مشخصی ماده
.  درخواست تغییر در امکانات مورد نیاز مندرج در قرارداد را نماید

ری در صورت تنظیم دقیق این ماده از بسیاری از اختالفات ناشی از تغییر در قرارداد جلوگی-
! میشود

جهت تنظیم دقیق این ماده چه مواردی را می بایست در نظر گرفت؟

از در تنظیم این ماده اینست که تا حد امکان حداکثر حجم و نوع کارهای خارجکلیدی نکته -
.  کردمحدوده ای که ممکن است پیش آید را پیش بینی نمود و مبنای برآورد هزینه آن را مشخص

نه های بیشترین اختالفات قراردادی بوجود آمده ناشی از عدم توافق طرفین قرارداد در برآورد هزی-
.تغییر قرارداد می باشد

 change)در تغییرات رسمی محدوده قرارداد معموال کارفرما اقدام به صدور دستور کار جدید -

order یاextra work order)(2، 1نمونه فرم دستور کار جدید . )می نماید

CA-L08_Support/1_1_ChangeOrderForm1.png
CA-L08_Support/1_2_ChangeOrderForm2.gif
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انواع تغییرات در قرارداد
 (:ادامه)انواع تغییرات در قرارداد

!  بیشتر استسرجمعدر بین انواع قراردادهای عمرانی، لزوم گنجاندن این ماده در قراردادهای -

چرا؟

 تغییرات غیر مستقیم( منتج یاConstructive :) تغییراتی که کارفرما به صورت رسمی در
راتی درخواست می نماید ممکن است به طور غیر مستقیم باعث تغیی( به صورت مکتوب)قرارداد 

ود اعالم دیگر در قرارداد گردد که کارفرما متوجه این تغییرات نیست و در درخواست تغییر رسمی خ
ست رسمی با صدور درخوا. این تغییرات به تغییرات غیر مستقیم قرارداد معروف هستند. نکرده است

کارفرما موظف . دتغییر پیمانکار می بایست تغییرات غیر مستقیم قرارداد را نیز به کارفرما اعالم نمای
.است که هزینه اضافی تغییرات غیر مستقیم را نیز بپردازد

ور کار  در تغییرات غیر مستقیم محدوده قرارداد معموال پیمانکار از کارفرما درخواست صدور دست-
می نماید، کارفرما ( extra work order requestیا change order request)جدید 

(2، 1نمونه فرم درخواست دستور کار  . )پس از تایید فرم آن را به پیمانکار برمیگرداند

CA-L08_Support/2_1_ChangeOrderRequestForm1.png
CA-L08_Support/2_2_ScopeChangeRequestTemplate1.pdf
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انواع تغییرات در قرارداد

مکعبمتر30بهمکعبمتر10ازبامپشتدرواقعآبمخزنظرفیتافزایشدرخواست:مثال

ومحجهمچنینونمایدمیایجابراساختمانایسازهمحاسباتمجددانجامبهنیازکارفرماتوسط

.کندتغییراستممکنساختماندرنیازموردفوالدیهایسازهساختار

کاردستورهایفرموگرددذکرقراردادتغییرمادهدربایستمیقراردادتغییرتاییدوتصویبرویه-

رد)قراردادپیوستبهشدهطراحیپیشازهایفرمعنوانبهجدیدکاردستوردرخواستوجدید

درخواستوجدیدکاردستورهایفرمصورتایندر.گردد(قراردادبستنزمانازبعدیاوزمان

جهتراردادقملحقاتعنوانبهاسترسیدهپیمانکارتاییدوکارفرماتصویببهکهجدیدکاردستور

!بودخواهدمعتبرپروژهمحدودهتعیین
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انواع تغییرات در قرارداد
اساسیتغییرات(Cardinal):ببسیاواستزیادقیمتیتغییرباتوامکهقراردادیتغییرات

یرتغیبرایشدهمشخصمادهقالبدرکهتغییراتی.گرددمیپروژهمحدودهدراساسیتغییر
قراردادبایستمیقرارداددراساسیتغییراتبروزصورتدر.گنجدنمیقرارداددرمحدوده
اتمهخقبلیقرارداداستممکنمواردبسیاریدرشود،بسته(جدیدمحدودهپوششبرای)جدیدی

.کندپیداد

پایهدوازگذرروپلتغییرسازی؛ساختمانپروژهدربتنیبهفلزیازساختماناسکلتتغییر:مثال
.پایهتکبه

.شودمیمحسوبعمرانیقراردادهایدرنامطلوببسیارامریاساسیتغییراتآمدنبوجود
وپروژهکارفرمایضرربهپروژهاجرایزمانوهزینهافزایشباهمراهخصوصیبخشدردرامراین-

باهمراهوارشدمدیریتضعفدهندهنشانعمومی،هایهزینهافزایشبرعالوهعمومی،بخشدر
باریرزبراحتیدولتیمدیراندلیلهمینبه.باشدمیدولتی(ارشدمعموال)مدیرانوجههشدنخراب

بیشترهایهزینهافزایشوکشیدندرازابهواختالفسببامرهمینونرفتهتغییراتبودناساسی
.شودمیپروژه
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انواع تغییرات در قرارداد

برخی علل معمول بروز تغییرات اساسی:

تغییر شرایط پروژه با شرایط پیش بینی شده.

اشتباهات طراحی که به مرحله ساخت منتقل شده است.

تغییرات مشخصات و طراحی پروژه در مرحله طراحی و ساخت به درخواست کارفرما.

تعبیر مبهم یا چندگانه از مواد قرارداد.
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زمان

طراحی و مهندسی دوره ساخت

هزینه تغییرات با گذشت زمان

با توجه به نمودار فوق جهت کاهش هزینه های تغییر پروژه چه باید کرد؟

 نمودار هزینه تغییرات در طول اجرای پروژه
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نمونه گردش کار تغییرات محدوده پروژه

اعالم موضوع به پیمانکار و درخواست برآورد
راراداد تاثیر هزینه ای و زمانی تغییر بر اساس ق

(! معموال در قالب نامه)

!ندکارفرما تغییری در پروژه شناسایی می ک!ی کندپیمانکار تغییری در پروژه شناسایی م

روژه برآورد تاثیر هزینه ای و زمانی تغییر در پ
ارو اعالم آن در فرم درخواست صدور تغییر ک

.  راردادبررسی برآورد پیمانکار و مطابقت آن با ق
و زمانیتوافق با پیمانکار بر سر تاثیر هزینه ای

صدور دستور کار جدید  

نکار و بررسی تغییرات اعالم شده و برآورد پیما
بر سر توافق با پیمانکار. مطابقت آن با قرارداد

تغییر و تاثیر هزینه ای و زمانی

کار رد درخواست صدور تغییر/ تصویب/اصالح
توسط کارفرما
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مدیریت مشاجرات قرارداد
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علل متداول بروز اختالف در قرارداد
رفین با وجود تمام تمهیدات در نظر گرفته شده در قرارداد عوامل امکان بوجود آمدن اختالف بین ط

.قرارداد وجود دارد

علل متداول بروز اختالف در قرارداد:

غلط بودن در صورت برنامه ریزی ضعیف پیمانکار، به خصوص: برنامه ریزی ضعیف پیمانکار
رای برآوردهای هزینه و زمان پیمانکار در زمان ارائه پیشنهاد انجام قرارداد، پیمانکار در طول اج

رنامه برای جبران اشتباه در برآورد و ب. پروژه با مشکل افزایش هزینه و تاخیر مواجه می شود
ستور تغییرات غیر مستقیم و صدور درخواست د( و مردود)ریزی پیمانکار اقدام به اعالم مکرر 

ر به طور معمول این درخواستها مورد موافقت کارفرما قرار نمی گیرد و د. کار جدید می نماید
.نهایت سبب بروز اختالف، مشاجره و توقف پروژه می گردد

پروژه از قبول زمان ها  و قیمتهای پیشنهادی اجرایکارفرمادر زمان انتخاب پیمانکار، : توصیه
فنظر با سایر زمانها و قیمتهای پیشنهادی تفاوت زیادی دارد صرمنطق قابل قبول که بدون 

روژه همچنین می توان ابزارها و انواع گزارشات خروجی از سیستم برنامه ریزی و کنترل پ. کند
.پیمانکار را به عنوان یکی از موارد خواسته شده در پیشنهاد انجام پروژه درخواست نمود
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علل متداول بروز اختالف در قرارداد
 (:ادامه)علل متداول بروز اختالف در قرارداد

در بسیاری از موارد کارفرما در حین تغییر رسمی: تغییر محدوده قرارداد توسط کارفرما
وجه به ، با ت(به سبب تغییر مشخصات، طراحی، درخواست توقف و یا تسریع پروژه)محدوده قرارداد 

ی از این عدم وجود تخصص فنی الزم، قادر به تشخیص ارتباط و قبول تغییرات غیر مستقیم ناش
.تغییر محدوده نیست که موجب بروز اختالف بین طرفین قرارداد می شود

ز اکارفرمادر حین انجام پروژه کارفرمادر صورت عدم وجود تخصص فنی الزم در بدنه : توصیه
.مشاورین متخصص در این زمینه استفاده نماید

راه نامناسب، وجود موانع در راه، عبور از کنترلهای )دسترسی نامناسب :دسترسی به سایت
ندی به سایت سبب ک( چندگانه برای رسیدن به سایت، وجود مسیرهای انحرافی و صعب العبور

بب عملیات تجهیز کارگاه و رفت و آمدن تجهیزات، پرسنل و مواد مورد نیاز به سایت می شود و س
.کندی پیشرفت پیمانکار را می شود

ناقصه به تمامی مکارفرمادر صورت پیش بینی وجود مشکل برای دسترسی به سایت، : توصیه
ز ارائه پیشنهاد، نیز قبل اپیمانکار. گران توصیه نماید که مسیر دسترسی به سایت را بررسی نمایند

.  راه های دسترسی به سایت را بررسی کند
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علل متداول بروز اختالف در قرارداد
 (:ادامه)علل متداول بروز اختالف در قرارداد

به عنوان . حوادث قهری شرایط خاصی را بر روند اجرای پروژه اعمال می نماید: حوادث قهری
از شرایط عمومی پیمان قراردادهای ساخت، تاخیر در انجام پروژه ناشی از 43نمونه بر اساس ماده 

این امکان وجود دارد که هر یک. این حوادث به عنوان زمان اجرای پروژه در نظر گرفته نمی شود
. ذارنداز طرفین قرارداد بخواهند مشکالت قبلی بوجود آمده در قرارداد را به گردن حوادث قهری بگ

آمده با مکتوب سازی دقیق بخش های مختلف پروژه ریشه تاخیرات و مشکالت بوجود: توصیه
اختن توسط طرفهای مختلف قرارداد معین می شود و امید طرفین برای به گردن حوادث قهری اند

.مشکالت بوجود آمده از بین می رود

ید و بستن تغییرات اساسی در قرارداد، بدلیل نیاز به طی انتخاب پیمانکار جد: تغییرات اساسی
یرات قرارداد جدید، امری نا مطلوب برای کارفرما محسوب می شود؛ کارفرمایان معموال از قبول تغی

ود را تحت از طرفی پیمانکار تمایل دارد که مشکالت خ. به عنوان تغییرات اساسی گریزان هستند
ع برخی این تضاد منافع بین کارفرما و پیمانکار منب. پوشش افزایش محدوده قرارداد پنهان نماید

.اختالفات است
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علل متداول بروز اختالف در قرارداد
 (:ادامه)علل متداول بروز اختالف در قرارداد

.دبا تعریف دقیق محدوده پروژه می توان از این نوع اختالفات حتی االمکان پرهیز نمو: توصیه

 ابل تحویل تحویل نگرفتن و یا دیر تحویل گرفتن اقالم ق: عدم توافق در کیفیت تحویل اقالم
ت وجود در صور. توسط کارفرما یکی دیگر از عوامل ایجاد اختالف بین کارفرما و پیمانکار می باشد

عویق مشکالت مالی در بخش کارفرما، کارفرما تمایل دارد که حتی االمکان پرداخت های پروژه را به ت
تحویل نگرفتن لذا کوچکترین ابهام در کیفیت تحویل اقالم قابل تحویل پروژه می تواند سبب. بیندازد

.قلم توسط کارفرما گردد

دریافت از طرفی پیمانکار نیز بدنبال این مساله است که هر چه سریعتر مبلغ کارهای انجام شده را
اشد، این امکان وجود دارد که پیمانکار در مواردی که کیفیت تحویل قلم توام با ابهام می ب. کند

ادن تحویل اقالمی با کیفیت پایین تحویل دهد که مورد قبول کارفرما نیست و سبب به تاخیر افت
.اقالم تحویلی در پروژه می شود

می تواند به کاهش این نوع اختالفات کمک ( ITP)تهیه برنامه دقیق بازرسی کیفیت پروژه : توصیه
.کند
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عمومی-مدیریت مشاجرات قرارداد
معموال ماده ای در قرارداد نحوه حل و فصل مشاجرات قرارداد را تعیین می نماید.

 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان 53ماده در قرارداد های عمومی پیمانکاری ساخت در کشور

.رده استنحوه حل و فصل اختالفات بین کارفرمای عمومی و پیمانکار ساخت را تعیین ک“ حل اختالف”

حل اختالف در قرارداد های عمومی ساخت:

جه در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون منتشر شده از سازمان برنامه و بود-1

.چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را از سازمان استعالم نماید و بر طبق آن عمل کنند

، به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف 1در مورد اختالفهای خارج از شمول بند -2

.مراجعه شود

خواست در صورتی که دو طرف در انتخاب هیئت کارشناسی و یا نظر هیئت به توافق نرسیدند در-3

یس چنانچه رئ. ارجاع موضوع مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید

.خواهد بود( تحت نظر سازمان)سازمان موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی 
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عمومی-مدیریت مشاجرات قرارداد
حل اختالف در قرارداد های عمومی ساخت:

از اعالم نظر پس »این مساله ذکر شده است که 4311قرارداد همسان نشریه 53ماده 2در تبصره -

کرده عمال رای شورای عالی فنی را نهایی تلقی. «نمایندمیآن عمل ها بر طبق ، طرف فنیشورای

.است

ور تمامی قوانین در کشباالدستیکه به عنوان سند )قانون اساسی کشور 34از طرفی طبق اصل -

(: محسوب می شود

صالح دادگاههایبه دادخواهیتواند به منظور میکسحق مسلم هر فرد است و هر دادخواهی”

ا رکسهیچگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و اینهمه افراد ملت حق دارند . نمایدرجوع 

“.کردبه موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کهدادگاهیتوان از نمی

ند این حق برای هر طرفی از قرارداد که فکر می ک( و در هر مرحله از اختالف)بدین ترتیب همیشه 
.حقی از او در قرارداد زایل شده است وجود داد که به دادگاه طرح شکایت خود را به دادگاه ببرد
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عمومی-مدیریت مشاجرات قرارداد
حل اختالف در قرارداد های عمومی ساخت:

ورا از  این ش. ، اولین مرحله از رسیدگی به شکایت در اختالفات قراردادی استشورای حل اختالف-4

می تواند د و شویک قاضی به عنوان رئیس و افراد معتمد محل که تحت نظر قوه قضائیه تشکیل می 

.در دستگاه قضایی کشور باشدبه عنوان مرجعی جهت حل اختالف و مصالحه طرفین قرارداد 

:داریم1387مصوب سال قانون شورای حق اختالف 8براساس ماده 

:در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: 8ماده 

.کلیه امور مدنی و حقوقی( الف

.کلیه جرایم قابل گذشت( ب

.جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت( ج

5این قانون، شورای حل اختالف امکان صدور رای برای اختالفاتی بیش از 11اما براساس ماده 

.ندارد( در شهرها)میلیون تومان را 

CA-L08_Support/3_ShoraHall-eEkhtelaf.pdf
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عمومی-مدیریت مشاجرات قرارداد
حل اختالف در قرارداد های عمومی ساخت:

.آخرین مرحله از حل اختالف استدادگستری هاشکایت در دادگاه صالحه تحت نظر -5

باید توجه داشت که طرح شکایت در دادگاه خود از مراحل مختلفی مانند دادگاه بدوی، دادگاه

. تجدید نظر و دیوان عالی دارد

ته باشد، با توجه به مراحل مختلفی که می تواند داشدادگاه هافرآیند رسیدگی به شکایات از طریق 

.گرددزمان برمی تواند بسیار طوالنی و 
ر حتی اگ( )پس از طی مراحل دعوی و تجدید نظر)حکم صادره در پایان فرآیند دادرسی در دادگاه 

.نافذ و الزم اجرا می باشد( مخالف تمامی احکام قبلی صادر شده باشد
.  داست که حکم صادره در دادگاه صالحه براساس مدارک و مراحل قبلی طی شده می باشبدیهی 

نتایج داوری های انجام شده در مراحل قبل به عنوان مدارک و استنادات مورد استفاده در دادگاه 
.خواهند بود
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد

بودنخواهدحاکمخصوصیقراردادهایبربودجهوبرنامهسازمانتوسطشدهابالغمقرارت.

قراراختالفاتحلعنوانتحتایمادهمعموالکشوردرساختپیمانکاریخصوصیقراردادهایدر

غیرمریاآنبودنبرهزینهوبودنزمان بربدلیلدادگاهبهاختالفاتمستقیمبردنمعموال.می شودداده

قبلهکشودمیگرفتهنظردرقراردادیمادهایندرمراتبیمعموالبنابراین.استمطلوبغیرومعمول

.برسندتوافقبهطرفینکهشودسعیوگرددطیمراحلایندادگاهبهکارارجاعاز

اختالفبروزصورتدرکهشودمیذکرمعموالمادهایندر:

آمدهپیشاختالفمورددرودادهتشکیلایجلسهقراردادطرفین:Negotiationیامذاکره-1

بهجیخارقراردادهایدر.برسندتوافقبهکهدهندمیانجامراخودسعیومیکنندگفتگووبحث

.شودمیگفتهNegotiationمرحلهاین
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
حلکارقرارداداساسبرمعموالاولمرحلهدرتوافقعدمصورتدر:Adjudicationیاداوری-2

نالطرفیمرضیداورهمراهبهقراردادطرفین.می شوددنبالطرفینمرضیداوربهمراجعهبااختالف

وافقتحصولطرفین،نظراتکردننزدیکبهاقدامطرفینمرضیداورودهندمیتشکیلراجلساتی

.می کندرایاعالمتوافق،عدمصورتدرنهایت،دروآنهابین

داوریبهمربوطقوانینوشرایط،(501تا454مواد)مدنیاموردردادرسیآیینهفتمباب

.استکردهمشخصراقراردادها

اقدامالطرفینمرضیداورتعیینبهنسبتمی توانندطرفین(460و459مواد)قانونایناساسبر

ایداورکشیقرعهصورتبهصالحهدادگاهمشخص،داوربرتوافقعدمصورتدراینکه،یاونمایند

.می کندمشخصرانظرموردداوران

داورنتعییدرنتوانندطرفینوباشدنشدهمعینداورتعداد،داوریقرارداددرکهدرصورتی-464ماده

بهسوماوردبهعنواننفریکومعرفیاختصاصیداورنفربایدیکطرفینازهریک،کنندتوافقداورانیا

.نمایندتعییناتفاق
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
بروزدرصورتکهشده اندملزمقراردادموجببهطرفینکهدرمواردی-تبصره-484ماده-(ادامه)2

هسآنمدتباشدنشدهمعینداوریمدتاگرنمایدداوریمعینیاشخاصیاشخصآنانبیناختالف

مدتاین.میشودابالغداورانتمامیاداوربهداوریانجامبرایموضوعکهاستروزیازآنابتدایوماه

.استتمدیدقابلطرفینتوافقبا

.مایندنتصمیماتخاذرأیتصحیحتقاضایازتاریخروزبیستظرفمکلفندداورانیاداور...-487ماده

داورمیمتصاتخاذتادردادگاهاعتراضبهرسیدگیدراینصورت.شدخواهدابالغبهطرفینتصحیحیرأی

.میماندمتوقفیادشدهمدتانقضاییا

دهکننارجاعدادگاه،ننمایداجراراداوریرأی،ازابالغبعدروزبیستتاعلیهمحکومهرگاه-488ماده

طرفدرخواستبهاستمکلفداردرادعوااصلبهرسیدگیصالحیتکهدادگاهییاوداوریبهدعوا

.میباشدقانونیمقرراتبرابررأیاجرای.صادرکنداجراییبرگداوررأیطبقذینفع
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
قبل از مرحله داوری مرحله  بسته به کشور ممکن است قراردادهای خارجی در :تذکر-(ادامه)2

Mediation سازش، با توافق طرفین دعوی برگزار شودبه منظور برقراری میانجیگری، یا.
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
Medicatorیا میانجی معموال -(ادامه)2

و پیدا کردن راه میانه سازش نقش برقراری 

در برخی . برای طرفین دعوی را به عهده دارد

ای حقوقی با تخصص در زمینه هکشورها دفاتر 

ساخت، خرید و فروش، )خاص قراردادی 

و تسلط به موارد حقوقی قرارداد ...( خدمات و 

ارائه می دهند و در Mediationخدمات 

در این مرحله. می نمایندازای آن پول دریافت 

Mediator ایفا یا میانجی را واسط نقش

حلی معقول وکه راه می کندو سعی می نماید

.قابل قبول به طرفین ارائه دهد
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
طرفین در در صورت عدم سازش -(ادامه)2

داور ، (Mediation)مرحله میانجیگری 
Adjudicatorنقش داور یا الطرفینمرضی 

در . و ارائه دهنده رای را به عهده خواهد گرفت
برخی از کشورها رفتن به مرحله داوری در 

برخی در . استالزامیقراردادهای ساخت و ساز 
ای حقوقی با تخصص در زمینه هکشورها دفاتر 

ساخت، خرید و فروش، )خاص قراردادی 
و تسلط به موارد حقوقی قرارداد ...( خدمات و 

و در می دهندارائه Adjudicationخدمات 
در این مرحله . می نمایندازای آن پول دریافت 

Adjudicator با شنیدن صحبت طرفین و
بررسی مدارک رای خود را در زمینه دعوی 

.می دهدمطرح شده ارائه 
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
امر پیش بینی شده است که در صورت عدم توافق در در قانون این : Litigationدادگاه یا -3

در خود به رای داور را اعراضمورد رای داور مرضی طرفین، هر یک از طرفین حق دارد که 

اختالف نزدبردن معموال دادگاه این توقع را دارد که در صورت همچنین، . دادگاه مطرح سازد

در دادگاه ارائه داور مرضی طرفین در قرارداد، این امر انجام شده باشد و نتیجه این داوری 

هر چند رسیدن به رای . دادگاه برای طرفین قرارداد الزم االجرا می باشدنهاییرای . شود

یکی از . نهایی معموال طی چند مرحله و با امکان درخواست تجدید نظر همراه خواهد بود

زینه دالیل عدم تمایل طرفین به رفتن دادگاه مراحل طوالنی رسیدگی به پرونده و صرف ه

.گفته می شودLitigationدر قراردادهای خارجی به این مرحله . های زیاد می باشد
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خصوصی-مدیریت مشاجرات قرارداد
تحت عنوان Litigationپیش از در روند حل اختالف قراردادهای خارجی مرحله ای : تذکر

Arbitration مرحله. آن مرحله را طی نمایندتوافقدر صورت می تواننددارد که طرفین دعوی وجود

Arbitrationقاضی دادگاه . عمال تشکیل دادگاهی غیر رسمی استArbitration یاArbitrator

این فرض در نظر گرفته می شود Arbitrationدر . تخصص قضاوت در زمینه قرارداد مورد نظر را دارد

وقی و که در صورتی که هر یک از طرفین شکایت خود را نزد قاضی دادگاه ببرد، صدور حکم از نظر حق

گزاف هزینه هایبنابراین طرفین بدون . را خواهد داشتArbitrationاستداللی روندی مشابه با 

Arbitrationهزینه برگزاری . رسمی، حکمی مشابه را دریافت خواهند کرددادگاه هایمراحل قانونی 

.استMediationمعموال بسیار کمتر از ورود به مراحل دادگاه رسمی ولی  بیش از 

.  ارائه می دهندArbitrationموسساتی هستند که خدمات Mediationدر اینجا نیز مانند خدمات 

Arbitratorر معموال د. معموال فردی که دانش و توانایی او مورد تایید سیستم قضایی می باشد

شوند، توافق کرده اند که رای Arbitrationصورتی که طرفین قبول کنند که وارد مرحله 

Arbitratorرا قبول دارند و دیگر اختالف خود را به دادگاه نخواهند برد.
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با.ایدشدهتعیینتجاریبزرگمجتمعقراردادتغییراتمدیریتفصلنوشتنمسئولعنوانبهشما
دوجواحتمالاینسرجمعنوعازقراردادگرفتننظردروپروژهطراحیجزئیاتشدننهاییوجود
:آیدبوجودپروژهمشخصاتدرذیلمواردشاملتغییراتبرخیکهدارد
شدهگرفتهنظردرخاکنوعبادرمقایسهخاکنوعتغییر
جدیدهایآیتمبهتاسیساتسیستمآیتم هایازبرخیتغییر
داخلیمعماریجزئیاتدرتغییر
تاسیساتوازسازهبخش هاییبینتداخلبروزوطراحیدراشتباهبروز

براینیازموردتکمیلیفرم هایهمراهبهقراردادیموادمجموعهکهاستشدهدرخواستشمااز
.نماییدتهیهراپروژهمحدودهدراحتمالیتغییراتکارایمدیریت

یک هفته: مدت زمان تحویل
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