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المللی و داخلی به شرایط، ضوابط و معیارهای حق فسخ قراردادها در اسناد بین هدف: و زمینه 

ترتیب در پیمان فیدیک و همچنین شرایط عمومی پیمان در ایران مطرح شده است. از جمله در 
قرارداد و یا پایبندی پیمانکار به تعهدات ش.ع.پ، سازوکارهای الزم برای فسخ  48و  46مواد 

خویش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی آثار و پیامدهای فسخ قرارداد 

 از سوی کارفرما بر پیمانکار از منظر قضایی است.

باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع روش

 گرفته است.

بیانگر روابط حقوقی میان کارفرما و  48و  46شرایط عمومی پیمان از جمله مواد  ها:یافته

لت بر طلبی دوپیمانکار است که البته به دلیل شرایط ناشی از اتصال کارفرمایان به دولت، سلطه

نظر خود باعث شده تا کارفرمایان در  های مختلف امور عمرانی و تعیین کارفرمایان موردبخش

شرایط نابرابری قرار گیرند. رویه قضایی نیز با استناد به همین قانون و سایر قوانینی که در نزد 

خسارات ه ـرداد و ملزم کردن پیمانکاران بجانبه قراشوند، اقدام به فسخ یکدولت تصویب می

نمایند. کنار گذاشتن پیمانکاران از پروژه، طرح جبران خسارت، جایگزین کردن وی با فرد می
 نظر کارفرما از جمله تبعات رویکرد قضایی نسبت به فسخ قرارداد طرفین است. مورد

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و  مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است. داریامانت

شرایط پیمانکار در ایران به دلیل دولتی بودن امور عمرانی، تعیین کارفرمایان  گیری:نتیجه

ها و نهادهای مرتبط، نوعی نابرابری حقوقی خانهتوسط مقامات دولتی و یا ارتباط آنان با وزارت

ی، جبران خسارات و یهی، مالمیان طرفین ایجاد نموده است. این نابرابری توسط ابزارهای تنب
و  46شود. بنابراین شرایط پیمانکار در ش.ع.پ و به خصوص مواد ها دیده میکردن پروژه تعطیل

، متزلزل بوده و به نفع کارفرمایان است. اصالح مواد مزبور و اتخاذ رویکرد برابر در شرایط 48

طور اعم، راهکاری  های خصوصی بهعمومی پیمان به طور اخص و واگذاری امور عمرانی به بخش

برای کاستن از طرح خسارت علیه پیمانکاران و برقراری نوعی توازن حقوقی و قانونی میان 
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 مقدمه. 1

 وها شرایط عمومی پیمان در ایران که احکام آن بر فعالیت

، رمایان داللت داردـقراردادهای میان پیمانکاران و کارف

یان رفرماجانبه از ناحیه کاد یکهای ناشی از فسخ قراردافعالیت

وطه مرب دهد و به دالیل، قوانین و مقرراترا مورد بحث قرار می

ر ـدهد، نظجانبه قرارداد را به کارفرما میکه حق فسخ یک

قی حقو افکند. ضمن اینکه، پیمانکار و کارفرما در یک رابطهمی

ی کنند و در صورت نقض تعهدات توافقبا یکدیگر فعالیت می

 نندتوایان طرفین، با استناد به مواد مندرج در ش.ع.پ، میم

رد نسبت به تخلفات ادعایی اقدام کنند. به طور مشخص، رویک

 های پیمانکار و کارفرما ناشی ازقضایی نسبت به فعالیت

 تحوالتی است که ممکن است در اثر تخلف یکی از طرفین به

 لیتدلیل مسؤوفسخ قرارداد منجر شود که غالباً پیمانکار به 

 ...م پروژه عمرانی، مدیریت کارگاه واجرایی در زمینه انجا

 ایستبتر از کارفرما قرار دارد و میهمواره در مرتبه پایین

ه ر کنسبت به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشد. این ام

مری ، اکارفرما در مقامی باالتر از پیمانکار قرار گرفته باشد

ین المللی فیدیک نیز چنو در قانون بیننسبتاً طبیعی است 

د بایمباحثی وجود دارد. اما شرایط و تعامالت حقوقی طرفین ن

  عدالتی گردد.ای باشد که منجر به بیبه گونه

، 48و  46شرایطی که در ش.ع.پ در ایران و از جمله در موارد 

جانبه از سوی کارفرما بر شود، اجازه فسخ قرارداد یکدیده می

جانبه از داند. فسخ قرارداد یکپیمانکار را محفوظ میعلیه 

سوی کارفرمایان علل متعددی دارد که از جمله قصور و 

ناتوانی پیمانکار، تأخیر وی در تحویل نهایی کار و عدم 

دستیابی به نتیجه مطرح شده در پیمان، بروز تخلف اعم از 

جهی به تورشوه، زد و بند با دستاندرکاران پروژه و همچنین بی

د. آثار ناشی از این تخلفات و باشنضوابط قانونی و عرفی می

تواند به برهم زدن رابطه حقوقی و عرفی میان توجهی میبی

پیمانکاران منجر شود و در نهایت تأخیر در تحویل به نتیجه 

رسیدن پروژه را به دنبال داشته باشد. هنگامی که دستیابی به 

رفرما و پیمانکار به دالیل تعهدات و مفاد پیمان میان کا

متعددی قابل حصول نباشد، کارفرما با عنایت به اختیارات و 

تواند قرارداد را فسخ نموده و حتی از مسؤولیتی که دارد می

های مختلفی نظیر کنار گذاشتن پیمانکار و تعیین روش

سرپرست جدید به جای وی، جبران خسارت اعم از خسارت 

دن پروژه و حتی توقیف ابزارهای مالی و معنوی، تعطیل کر

کارگاره برای تنبیه و پاسخگو نمودن پیمانکار استفاده نماید. 

تواند به تعطیلی عواقب این مسأله نیز از منظر حقوقی می

پروژه و بروز خسارات معنوی و مادی بر علیه پیمانکار باشد. در 

هر صورت، با توجه به موارد بحث شده، پژوهش حاضر با 

رایط موجود در زمینه روابط حقوقی پیمانکار و بررسی ش

المللی، به کافرما و با عنایت به ش.ع.پ و همچنین اسناد بین

تبعات و آثار  وارد شده به پیمانکار که ناشی از فسخ قرارداد 

دهد و به شکلی انتقادی به مواد کارفرما است توجه نشان می

 پردازد. ش.ع. پ. می  48و  46

 

 القی. مالحظات اخ2

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، هم رعایت اصالت متون

داری حفظ شده است و هم از اصول اخالقی صداقت و امانت

 در ارجاعات و متون مورد استفاده بهره برده شد.

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت این تحقیق از نوع نظری بوده 

طریق مراجعه به باشد. مطالب مقاله از تحلیلی می -توصیفی

آوری های مرتبط جمعکتابخانه و مطالعه مقاالت و پژوهش

 شده است که  به شیوه استنباطی نیز تحلیل شده است. 

 

 اه. یافته4

جانبه از سوی رویکرد قضایی که در قبال فسخ قرارد یک

باری برای پیمانکاران در گیرد و آثار زیانکارفرمایان صورت می

ه دلیل شرایط دشواری که برای اعاده حقوق پی دارد، غالباً ب

، 48و  46طرفین در ش.ع.پ. گنجانده شده است. مواد 

ش.ع.پ. و همچنین رویه ناشی از اتصال کارفرمایان به دولت 

جانبه به عنوان حقی برای شود تا فسخ قرارداد یکباعث می

ط دشوار و ـه شده و حتی شرایـترفـر گـرما در نظـکارف

ای برای پیمانکاران در نظر گرفته شود. رویه طلبانهسلطه

قضایی نیز با تبعیت از همین قانون، همواره کارفرما را در صدر 
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دهد. ایده دفاع از منافع عمومی و گره خوردن منافع قرار می

عمومی با نام دولت از یک طرف و تعیین کارفرمایان و یا 

ان، باعث انتصاب آنان از سوی دولت نیز به صورت آشکار و پنه

شده تا کارفرمایان با استناد به آنچه در شرایط عمومی پیمان 

ق ـوبات دولت، حـه مصـود دارد، و یا حتی با استناد بـوج

جانبه فسخ قرارداد را در شرایط مختلف داشته باشند. یک

مهمترین آثار این رویکرد، تعطیل کردن پروژه، جایگزینی 

ار و یا برکناری وی و سرپرست، جبران خسارت از سوی پیمانک

  تعیین جایگزین در مراحل مختلف انجام پروژه است.

 

 . بحث5

ه بار فسخ قرارداد از سوی کارفرمایان و لزوم پایبندی پیمانک

 جعهتعهدات در پیمان، نقض و یا نادیده گرفتن تعهدات و مرا

ز به نهادهای قضایی از جمله روابطی است که در ش.ع.پ، نی

ت ایل در نهـن تعامل و تقابـته است. اما ایرفـمدنظر قرار گ

 تواند آثار متعددی در پی داشته باشد که به برخی ازمی

 شود: مهمترین آنان پرداخته می

 

  . سابقه پژوهش5-1

ه ماهیت ـ( در مقال1395آبادی و بیات )جفـکاظمی ن

ه ـهای پیمانکاری و نحوه ضبط و شرایط مطالبتضمین

یران و فیدیک به این نتیجه رسیدند که نامه در حقوق اضمانت

ای مهمترین ضمان نقل است که بر دو قسم عینی ضمان وثیقه

شود که پیمانکار در صورت عدم تحقق و شخصی تقسیم می

تواند اقامه دعوی نماید. ویژه و تنگستانی تعهدات کارفرما می

( در مقاله حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری 1393)

تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان(، اعطای دولتی )

اختیارات گسترده به پیمانکار دولتی را ناقض حقوق پیمانکاران 

زاده و پرسا دانند. فالحای برای بروز فساد اداری میو زمینه

(، نیز در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما 1392)

مفهومی کلی و  به این نتیجه رسیدند که منفعت عمومی

پیچیده است که متأسفانه از ناحیه کارفرمایان منجر به فسخ 

دهد. در کتاب قراردادها شده و اختیارات ترجیحی به آنان می

( تحت عنوان مبانی حقوقی پیمان نیز شرایط 1392ابراهیمی )

المللی از جمله و قواعد کلی قراردادها هم در اسناد حقوقی بین

ی پیمان در داخل نیز بررسی شده فیدیک و شرایط عموم

( در اثری با عنوان دعاوی ناشی 1393است. قهرمانی و شمسا )

از شرایط عمومی پیمان به تعهدات، نقض آنان از سوی یکی از 

طرفین و شرایط و معیارهای حقوقی و قضایی توجه نشان داده 

( در مقاله اصول حاکم بر قراردادهای 1384فرد )شد. اعالیی

گری دولت در ری دولتی به این نتیجه رسید که تصدیپیمانکا

های پیمانکاری های مهم از جمله تسلط آنان بر بخشبخش

لمللی نیز شده است. در انباعث ایجاد قراردادهای خاص و بی

این مقاله، اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی مورد 

  بحث قرار گرفت.

 ین موضوع قراردادهاتعامل کارفرما و پیمانکاران و همچن

های ذکر شده هرچند محور مشترک مقاله حاضر با پژوهش

است، اما مسیری که در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده 

ت است، مسیری متفاوت و به دنبال بررسی رویکرد قضایی نسب

داد رارـقه پیمانکاران ناشی از فسخ ـبار وارده به آثار زیانـب

ضر، ه حاان است. بنابراین بحث مقالجانبه از ناحیه کارفرماییک

  انتقادی است.

 

  . توجیه دفاع از منافع عمومی5-2

آنچه در جهت رفع اختالفات میان کارفرمایان و پیمانکاران در 

شرایط عمومی پیمان مطرح شده است، مورد استناد رویه 

باشد. این موضوع در صورتی است که قضایی نیز می

از سوی مقامات دولتی و ارتباطی  کارفرمایان به دلیل انتصاب

که با وزراء دارند، به طور آشکار و پنهان، خود را مدافع منافع 

عمومی قلمداد کرده و ابزارهای حقوقی و اجرایی الزم برای 

جانبه قراردادها و فشار بر پیمانکاران را در اختیار فسخ یک

ه دارند. در اینجا، حق فسخ یا خیار فسخ در واقع، حقی است ک

تواند معامله را برهم بزند اساس قانون و یا قرارداد می فرد بر

ع.پ آن است ش. 46و  48این بحث اصلی در مواد بنابر .(1)

که در آن سازوکارهای حقوقی الزم برای فسخ قرارداد، حقوق 

و تکالیف پیمانکار و کارفرما و شرایط فسخ بیان شده است. 

شود، چون پیمان در زمره قراردادهای اداری محسوب می

باشد. به هایی با سایر قراردادها میاعمال فسخ آن دارای تفاوت
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این دلیل که در پیمان، کارفرما به عنوان یک شخصیت 

. بنابراین از یک حقوقی دارای ارتباط با حقوق عمومی است

کامل پیمان است و از طرف اجرای دقیق و  طرف موظف به

ی است که وظیفه دارد دیگر، مأمور وابسته دستگاه اجرای

پیاده کند  مطابق سلسله مراتب اداری قوانین و مقررات را نیز

رسد همین اتصال به دولت به عنوان مدافع به نظر می .(2)

حقوق عمومی، نوعی مصونیت برای کارفرمایان ایجاد نموده 

جانبه قرارداد به است که در پرتو آن بتوانند نسبت به فسخ یک

  نفع خود و به زیان پیمانکاران اقدام نمایند.

ز انتقادی که به شرایط عمومی پیمان در قبال فسخ قرارداد ا

شود، این سوی کارفرما و وارد شدن زیان به پیمانکاران می

های عمومی نه تنها باید است که در قوانین حاکم بر پیمان

های اجرایی باشند، بلکه باید از حافظ منافع دولت و دستگاه

منافع پیمانکار در مقابل دولت نیز حمایت به عمل آورده شود 

توان نسبت به قوانین عالوه بر این، انتقاد دیگری که می .(3)

رارداد ـه قضایی در قبال فسخ قـه تبع آن رویـود و بـموج

نکاران های وارد بر پیماجانبه از سوی کارفرمایان و زیانیک

همواره توجیهی « منافع عمومی»داشت، این است که اصل 

های پیمانکاران برای کارفرمایان جهت عدم توجه به خواسته

است. حال آنکه مسلط شدن چنین رویکردی منجر به فساد 

دم حمایت قضایی کافی از پیمانکاران ـدولتی و همچنین ع

راردادهای شود. بنابراین هدف از قواعد و اصول حقوقی و قمی

عمومی پیمانکاری باید به نحوی باشد که از منافع و حقوق 

عمومی دفاع کند؛ از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و 

تبانی در معامالت دولتی بکاهد؛ و در نهایت از پیمانکاران و 

سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت حمایت به عمل آورد 

شود، تسلط ما آنچه از شرایط عمومی پیمان مستفاد میا .(3)

جانبه قرارداد و بروز زیان علیه کارفرمایان بر فسخ یک

لتی پیمانکاران است. این مسأله نیز ناشی از رویکرد دو

راد و ـه توجهی به مطالبات افـران است کـکافرمایی در ای

ش.ع.پ،  48های خصوصی ندارد. کارفرما به استناد ماده گروه

یمانکار و بدون هیچ سیسـتم بدون نیاز به ادله و ارائه آن به پ

تواند پیمان را فسخ کند و به پیمانکار ی و نظارتی میکنترل

ان را به که کارفرما خاتمه پیمزمانی ابالغ کند. بنابراین تا 

پیمانکار ابالغ نکرده باشد، مفاد پیمان به اعتبار خود باقی بوده 

 .(2)االتباع است و بین او و پیمانکار الزم

ه ـط و سازوکارهای فسخ در ش.ع.پ بـبدین ترتیب، شرای

ورد روز یک یا چند مای است که در صورتی که به دلیل بگونه

 مول فسخن را مشاش.ع.پ کارفرما، پیم 46ه اداز بند الف م

ا اد آنهتشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که با استن

 وند کالغ مید بـه پیمانکار ابدانیپیمانکار را مشمول فسخ م

دالیل  وز پیمانکار پاسخی نداده یا اینکه کارفرمار 10اگر تا 

ررسی ز باده را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را بعد اقامه ش

رین التو تائید هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یـا با

ان ازممقام سازمان کارفرما و موافقت وزیر و باالترین مقام س

د ب د بنکند. در ارتباط با موارپیمانکار ابالغ می کارفرما به

ـد، نمای، کارفرما مشابه بند الف که ذکر شد عمل می46ماده 

ا یزیر ن موارد بررسی و تائید هیات سه نفره منتخب وایاما در 

و  رما و موافقت وی الزم نیستـباالترین مقام سازمان کارف

و تا  .(4)ابالغ شود  بایست مستقیمًا مراتب فسخ به پیمانکارمی

 سبتقبـل از صـدور و ارسـال نامـه مذکور، تشخیص کارفرما ن

م به مشمول فسخ شدن پیمان، فاقد آثار حقوقی بوده و اعـال

وثر ، ملفظـی و یا فعلی به غیر از صدور نامه ابالغ اخطار فسخ

 .(4)در فسخ نیست 

پیمان، در مواردی  اینکه طبق شرایط عمومی با توجه به

ای در تواند پیمان را فسخ کند، الزم است مقدمهکارفرما می

 این خصوص بیان شود: پیمان از یک جهت دیگر نوعی عقد

قانون  185ه الزم و عقد جایز است. تعریف عقد الزم در ماد

آمده است.  قانون مدنی 186ه مدنی و تعریف عقد جایز در ماد

پیمان داللت دارد بر اینکه  ویژه شرایط عمومی مفاد پیمان به

پیمان عقد الزم جایز است. زیرا نسبت به پیمانکار الزم و 

ن ترتیب پیمانکار هیچگاه باشد. بدینسبت به کارفرما جایز می

جانبه پیمان را فسخ کند، اما کارفرما هر طور یک تواند بهنمی

تواند به فسخ آن مبادرت ورزد. به این ترتیب وقت بخواهد می

این رویه  .(5)وضعیت پیمانکار در پیمان همیشه متزلزل است 

دهنده ناتوانی حقوقی پیمانکار در برابر کارفرما است. این نشان

ناتوانی از یک جهت ناشی از مسؤولیت پیمانکار در اجرایی 

های اندازی و به نتیجه رسیدن پروژهکردن امور برای راه
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عمرانی است و از طرفی دیگر ناشی از مسؤولیتی است که 

نسبت به مقامات باالتر پاسخگو باشد. به  بایستکارفرما می

ه ـه دالیل مختلف ورشکستـوان مثال، وقتی پیمانکار بـعن

و از به سرانجام رسیدن و اجرای موضوع پیمان باز شود می

را نیز  ی، کارفرماطریق اولی، عدم اجرای طرح عمران ماند بهمی

و فشارها را بر علیه وی شدت  .(6)دهد الشعاع قرار میتحت

بند  11بخشد. در شرایط عمومی پیمان ایران، مطابق جزء می

د وارد موجش.ع.پ، ورشکستگی پیمانکار از م 46ماده  الف

د که تحت تأثیر ورشکستگی باشیحق فسـخ بـرای کارفرما م

 عهدات ذکر شده در پیمان است.پیمانکار و عدم اجرای ت

  

 . کنار گذاشتن پیمانکار 5-3

واهد نشان دهد که از ناحیه ها و شدر صورتی که بررسی

کار خطایی نظیر گرفتن رشوه صورت گرفته است، به پیمان

ا ، کارفرم47موجب شرایط عمومی پیمان و در بند الف ماده 

ت، ین صورتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در امی

 دهد.کارفرما نظر خود را مبنی بر فسخ قرارداد انجام می

ف ظایوپیمانکار در صورتی که اسباب و شرایط الزم برای انجام 

ف محوله در پیمان برای وی روشن باشد و وی به دالیل مختل

ی ونسبت به انجام تکالیف خود استنکاف ورزد و صرفا تقصیر 

فرما ای کارحق فسخ پیمان بر. (7)د مانع از انجام این عمل شو

 تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید.محفوظ است و وی می

یه جانبه از سوی کارفرما هنگامی قابل توجفسخ قرارداد یک

رت صو است که ناشی از آثار تأخیر اجرای کار از سوی پیمانکار

 جامگرفته باشد. در این صورت، استدالل این است که برای ان

ی برای آن در نظر گرفته کارهای پیمانکاری، زمان مشخص

 شده است و در این مدت مشخص، پیمانکار متعهد است که در

ت آن مدت و طبق برنامه، وظایفی را که به وی محول شده اس

 ظرنکار در یفه پیمانانجام دهد. آنچه در اینجا به عنوان وظ

ه یعنی اگر نتیج .(8)شود، معطوف به نتیجه است گرفته می

 د ازجانبه قراردامطلوب در زمان ممکن ارائه نگردد، فسخ یک

ی رت رویکرد قضایسوی کارفرما امری بدیهی است. در این صو

مان پی نیز با دفاع از کنار گذاشتن پیمانکار، راهی برای تحقق

 کند. منعقد شده پیدا می

ز اتأخیر پیمان کار در انجام تعهدات محوله در زمان معین 

ا رجمله مهمترین دالیلی است که رویه قضایی، فسخ قرارداد 

رای ی بقتداند. به عبارتی دیگر، وبرای کارفرما قابل پذیرش می

ه ینکاانجام قرارداد، زمان معینی در نظر گرفته شود، به محض 

م زمان اجرای تعهد فرا برسد و متعهد )پیمانکار( از انجا

تعهدات خود سر باز زند، مسؤولیت پرداخت خسارت تعیین 

ه بفق شده بر عهده پیمان کار است. بنابراین ذکر موعد در توا

 متعهدله از زمان تعیینمعنای آن است که مطالبه از طرف 

حق فسخ در . (6)ندارد موعد محقق شده و حاجت به مطالبه 

 این صورت در شرایطی از سوی کارفرما قابل اعمال است که

 ووی قبل از اجرای تعهد، مطالبه خود را مطرح کرده باشد 

وافق ر تپیمانکار نیز عمل خواسته شده را انجام نداده باشد و د

د ویکربایست انجام دهد. در اینجا نیز رنیز متعهد شده که می

م. .ق 226ق ماده ـرارداد و مطابـسخ قـفضایی با دفاع از ـق

 تواند آن را اِعمال نماید. می

ز افسخ قرارداد از سوی کارفرما هرگز قبل از اینکه قصوری 

ان سوی پیمانکار صورت نگرفته باشد و یا اینکه هنوز از زم

یز ت نانجام تعهدات باقی مانده باشد، میسر نیست. در این صور

. طرفین به تعهدات است رویه قضایی، مبنی بر پایبند بودن

بنابراین طرح و مطالبه خسارت از سوی کارفرما مستلزم 

منقضی شدن زمان توافق است که تا قبل از آن و در بازه 

ه ک بنابراین هنگامی .(9)نیست زمانی قبل از تأخیر متصور 

ول عد پیمانکار از زمان تعیین شده برای انجام و تحویل پروژه

صی کند، کارفرما با دارا بودن اختیارات عمومی و اختصامی

بل آید و این امر نیز ممکن و قادرصدد فسخ قرارداد بر می

 دسترس است. 

 

 . جبران خسارت و پذیرش آن از سوی پیمانکار5-4

عنوان یکی از آثار زیانبار ناشی از فسخ  جبران خسارت به

قرارداد بر علیه پیمانکار نیز یکی دیگر از ابعاد تصمیماتی است 

شود. در این صورت عدم اجرای که از سوی کارفرما دنبال می

تواند برای پیمانکار منجر به تعیین خسارت برای قرارداد می

جام تعهدات وی گردد. مگر اینکه پیمانکار اثبات کند که عدم ان

نه ناشی از قصور وی، بلکه ناشی از عوامل دیگری بوده که از 
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دسترس و توان وی نیز خارج بوده است. یعنی اگر به جای وی 

توانست در آن زمان، نیز هر پیمان کار دیگری بوده است نمی

البته تعطیل کردن پروژه  .(10)د عمل تعهد شده را انجام ده

نیز ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما است که تنها یک راه 

گذارد و آن هم اثبات این مسأله است برای پیمانکار باقی می

که عوامل دیگری باعث شدند تا وی نتواند تعهدات خود را 

 انجام دهد. 

وانین داخلی و ـنکار در قعهد پیماـوان تـوامل خارج از تـع

در  وجه قرار گرفتند. از جمله اینکه،المللی نیز مورد تبین

شرایط اجبار و مواقعی که زمان کافی برای انجام تعهدات از 

سوی پیمان کار و یا هر متعهدی در پیمان فراهم نباشد، وقوع 

تواند همه مسؤولیت را متوجه فرد متعهد برخی قصور نمی

ط عمومی پیمان در ایران تعریف دقیقی از نماید. در شرای

شرایط عمومی  43موضوع فوری نشده است و تنها در ماده 

پیمان، برخی از موارد مشمول حوادث قهری را بیان نموده که 

گیرد. مطابق این ماده، که هرگونه در زمره این مسأله قرار می

و طرف پیمان که در منطقه ابه خارج از کنترل دحوادث مش

ار ناممکن ه کار را برای پیمانکد و ادامی کار وقوع یاباجرا

-1سازد، جزء حوادث قهری است. ضوابط فیدیک در ماده )

یک رویداد یا  کند:( خارج از تعهد را اینطور تعریف می19

اوضاع و احوال خاص؛ فراتر از کنترل متعهد و متعهدله؛ بـه 

از انعقاد  ای که یک طرف نتواند به طور معقوالنه و قبلگونه

دن بـا آن از آمادگی برخوردار گردد. رای مواجه شقرارداد ب

بدین معنا که حتی هنگام وقوع حادثه مزبور، آن طرف قرارداد 

نتواند به طور معقولی از آن اجتناب نموده و یـا بـر آن غلبـه 

نباشد کند؛ و وقوع آن حادثه منسوب به طرف دیگر قرارداد 

نچه در قوانین آدر هر صورت هم ماده مذکور و هم . (11)

شود ناظر بر همین ، دیده می43داخلی ایران از جمله ماده 

و حوادثی است که از دسترس افراد خارج است. بدین اتفاقات 

هایی در مورد اینکه چه نوع ترتیب رویکرد مزبور مثال

د را بیان دهنده یک قوه قاهره باشتواند تشکیلرویدادهایی می

تواند مواردی ری نیسـت و میکند، اما این رویـدادها حصمی

ب، ه: جنـگ، خصـومت، شورش، تروریسم، آشوزیادی از جمل

ها، آلودگی و بالهای طبیعی مانند زلزله و نظمیانواع بی

 .(11)طوفان را در بر گیرد 

ت اس اما آنچه در حیطه اختیارات طرف قرارداد یعنی پیمانکار

ل و ثابت شود که قصور از ناحیه وی صورت گرفته است، مشمو

با  تواندشود و وی نیز میفسخ قرارداد از سوی پیمانکار می

. ایداستناد قواعد و قوانین، نسبت به ادعای خسارت اقدام نم

ن پروژه از سوی مهمترین قصور در این زمینه تعطیل کرد

 امهمطابق برناگرچه پیمانکار وظیفه دارد که  پیمانکار است.

ه زمانی تعیین شده، نسبت به تحقق موضوع پیمان تالش نمود

در  مالو آن را اجرا نماید. در این صورت ایجاد تأخیر و یا اه

 ردادتواند منجر به فسخ قراانجام وظایف محول شده به وی می

ن . به عبارت دیگر، نادیده گرفتن زمااز سوی کارفرما شود

ا فرمتعیین شده برای انجام وظایف پیمانکار حق فسخ برای کار

 کند. هرچند ممکن است برنامه زمانی در نظر گرفتهایجاد می

ا رشده طوری توافق شده باشد که وی بتواند برای مدتی کار 

ی رهاتعطیل کند و پس از مدتی با انجام سریع مفاد توافق، کا

اما  ید،خود را با برنامه زمانی تعیین شده تطبیق و سازگار نما

پیمان،  شرایط عمومی 46ه )الف( ماد بند 8ء با عنایت به جز

ا رنظمی ای برای برای پیمانکار مجاز نیست و بیچنین رویه

ما، آورد. بدین ترتیب او حق ندارد بدون اذن کارفرپدید می

ی که تعطیل نماید. در صورتوز ر 15کارگاه را به مدت بیش از 

ا به ه رپیمانکار برخالف توافقات انجام شده در قرارداد، کارگا

وز و بدون هماهنگی به کارفرما تعطیل ر 15مدت بیش از 

. (5)کند، حق فسخ پیمان برای کارفرما محفوظ خواهد بود 

قواعد وضع شده در پیمان هم جهت پایبندی پیمانکار به 

نظمی وظایف معین شده برای وی و هم جهت جلوگیری از بی

 15و اهمال وی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب تعیین 

ر روز تعطیلی کارگاه تحت نظر پیمانکار و تصمیم برای کنا

گذار برای ه قانونگذاشتن وی از جمله راهکارهایی است ک

 ساماندهی امور در نظر گرفته است. 

ضمن اینکه در صورت مشاهده و اثبات تخلف پیمانکار و پس 

از اعالم بطالن فسخ قرارداد پیمانکاری از سمت کارفرما، مسأله 

سرنوشت قرارداد و چگونگی ادامه یا قطع همکاری طرفین 

ن تصمیمی گذار نیست و نسبت به آتوافق مورد عنایت قانون
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در نظر نگرفته است. با این استدالل که اصل لزوم جبران 

های ای پذیرفته شده در همه نظامخسارت به عنوان قاعده

حقوقی دنیا و از جمله ایران مقبولیت عام یافته است. در دفاع 

از اصل جبران خسارت، دالیل و اصول گوناگون فلسفی و 

انصاف نفع عمومی  اجتماعی مانند آزادی، برابری، عدالت و

مطرح شده است و اگر حتی کارفرمای دولتی به عنوان یکی از 

طرفین قرارداد به تعهدات خود در انجام تکالیف محول شده 

ه پیمانکار وارد شود، ـعمل نکند و از این طریق خساراتی ب

بایست خسارت وارد شده از ناحیه وی قابل جبران باید می

دولت و افراد عادی تفاوتی قائل شد. باشد. بنابراین نباید میان 

البته باید گفت که شیوه اعمال ضمانت اجراها دارای تفاوت 

پیمان، تأخیر اداره  شرایط عمومی 28ه است. به طور مثال ماد

در تحویل زمین را از مصادیق تقصیر اداره در نظر گرفته است 

پیمان به نقش اداره دولتی و  که البته در شرایط عمومی

یر آن در تحویل زمین توجهی نشده است. ضمن اینکه در تقص

پیمان ساکت باشد،  وضعیتی که ممکن است شرایط عمومی

تواند در چهارچوب پیمانکار نیز برای دفاع از حقوق خود می

الزامات قراردادی ناشی از مقررات قانون مدنی از طریق مراجعه 

 .(12)د به محاکم عمومی حقوق خود را پیگیری نمای

 

 . تعطیل شدن پروژه و کارگاه 5-5

بار دیگری که ناشی از فسخ قراداد پیمانکار از سوی اثر زیان

کارفرما از منظر قضایی شایان توجه است، تعطیل شدن پروژه 

خ قرارداد از اندازی مجدد آن پس از فسو یا ممانعت از راه

سوی کارفرما است. در این زمینه نیز گام اول در خلع ید از 

دهد. هایی است که  پیمانکار میپیمانکار، کنترل تضمین

های عمرانی نظام فنی و اجزائی طرح 27ماده  2حسب بند 

بینی کشور، یکی از قواعد حاکم بر پیمان آن است که پیش

یف در پیمان را در الزم از حیث تضمین و مشخص شدن تکال

گیرد تا در صورت نقض تعهدات از سوی یکی از نظر می

های وارد شده به طرفین، اتخاذ تصمیم برای جبران خسارت

طرف دیگر میسر باشد. در شرایط عمومی پیمان، چنین 

تمهیداتی فقط در راستای حفظ منافع کارفرما در نظر گرفته 

ما، سازوکاری برای شده است و پیمانکار در صورت تخلف کارفر

جبران سریع خسارات وارده بر خود را ندارد و در قانون نیز 

 چنین حمایتی از وی نشده است. 

ش.ع.پ، مسئولیت کامل اجرای  18ماده « الف»مطابق بند 

ر نکاکارهای موضوع پیمان مطابق اسناد و مدارک بر عهده پیما

 این است. شرط الزم برای بر عهده گرفتن این مسؤولیت نیز

ای در میان شدهاست که ضمانت اجرائی مطمئن و پذیرفته

ا رفرمتواند برای کاباشد، در غیر این صورت موضوع پیمان نمی

ش.ع.پ به همین ضمانت  35و  34بخش باشد. مواد اطمینان

ن ای اجرائی پرداخته و شرایط آن را معین کرده است. آنچه در

ار مین حسن انجام کمواد در قالب تضمین انجام تعهدات و تض

در  با .(2)توسط پیمانکار معین شده است، وجه التزامی دارد 

، 35و  34نظر گرفتن همین تعهدات قید شده در مواد 

حو ن بایست تعهدات مرتبط با کار را بهش.ع.پ، پیمانکار می

ل کمیتمطلوبی انجام دهد و نهایت سعی خود را به کار ببرد تا 

به  و نهایی شدن پروژه به شکل آنچه در پیمان قید شده است،

 سرانجام برسد. با توجه به اهمیت نتیجه در این تعهدات،

به  کلفکارفرما برای اطمینان از این دو مقوله، پیمانکار را م

ن به است. این موارد و تضامینامه بانکی نموده تسلیم ضمانت

 قید شده است.  35و  34خوبی در مواد 

رما ـه از سوی کارفـجانبرارداد یکـاز طرفی موضوع فسخ ق

تواند تبعات منفی برای منافع عمومی و ایجاد وقفه در می

های عمرانی داشته باشد. با این حال، در انجام پروژه

ی که قصوری را قراردادهای پیمانکاری به روال معمول، کس

ر عهده او ـدهد مسؤولیت ناشی از این قصور نیز بانجام می

باشد. از جمله در مسأله تأخیر پیمانکار در انجام پروژه، وی می

متعهد است که خسارتی را که به متعهدله وارد شده است، 

جبران نماید، زیرا از نظر عرفی، مسؤولیت جبران خسارت بر 

جانبه به همین دلیل موضوع فسخ یک .(13)عهده وی است 

گیری دعاوی بیشماری پیمان از سوی کارفرما که باعث شکل

های پیمان ها شده است، از جمله مهمترین قسمتدر دادگاه

که  باشد که نیازمند صرف وقت و هزینه است. در حالیمی

ایط عمومی پیمان بایستی اسناد و مدارک قرارداد خصوصاً شر

به نحوی تهیه و تنظیم شود که دارای یک فضای تعامل بین 

طرفین باشد، اما در شرایط عمومی پیمان اختیار فسخ و 
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متوقف کردن عملیات اجرایی پروژه را به طور کلی به کارفرما 

اعطا نموده است که از یک جهت باعث سلطه کارفرما بر 

رسد این اهد شد. به نظر میمسائل مطرح شده در پیمان خو

 مسأله یکی از مشکالت ش.ع.پ در ایران است.

 ای استاز طرفی دیگر، تنظیم شرایط عمومی پیمان به گونه

ر دت ده دولکه موضوع اقتدار و تسلط کارفرما بـه عنوان نماین

مواد شرایط دهد. وقتی بعضی از عقد قرارداد را نشان می

که  بریمم به این نکته پی میکنیه میعمومی پیمان را مطالع

ی پیمانکار مطرح رغم آنچه که در حق فسخ پیمان براعلی

ی ان صراحتی در این امر ندارد و سعشده است، ولی سند پیم

 دوانتما است که میشود وانمود گردد که نهایتا این کارفرمی

بـه موجودیت پیمان خاتمه دهد و پیمانکار از چنین حقی 

ومی شرایط عم 48یـن امـر در قالـب مـاده برخوردار نیست. ا

 پیمان مورد تأکید واقع شده و هرجا که پیمانکار حق فسخ

سخ فپیمان را داشته به نحـوی بـه آن مـاده مرتبط و عاقبت 

هایت بنابراین در ن .(5)ت پیمان بدست کارفرما سپرده شده اس

ت اس کارفرما بر امور پیمان تسلط دارد و شرایط نیز به نحوی

ین ابایست تابع رأی کارفرما باشد. که همواره پیمانکار می

 کارانمانمسأله ناشی از نوعی نگاه از باال به پایین نسبت به پی

ی تواند گسترش دعاوی حقوقی و حتاست که از جمله آثار می

ی هادنام شدن پیمانکاران در دعاوی حقوقی و انجام پروژهب

ز اان عمرانی گردد. بدین ترتیب آنچه به عنوان موارد فسخ پیم

ـوع شود و نـه از نجانب پیمانکار در سند پیمان مشاهده می

ز توان گفت اخیـار تخلف شرط و نه خیار شرط است. بلکه می

ه کردی رت دیگر در مواد. بـه عبـاباشیموارد انفساخ پیمـان م

ت اس ایپیمانکار به ظاهر حق فسخ پیمان را دارد وضع به گونه

مان ی پیگیرد که با اراده و تصمیم وکه او در موقعیتی قرار می

 شود.  منفسخ می

 "خیرأخسارت ت"( در قالب 8-7در ماده ) ضوابط فیدیک

ار بـرای تکمیل چنانچه پیمانک»کنند که چنین مطرح می

در زمان تعیین شده ناتوان باشد، باید هزینه جبران  کارها

خسارت در نظر گرفته شده را از دوره تاریخ تکمیل تعهد و 

زمان تحویل آن، به ازای تأخیر روزانه پرداخت نماید و از این 

جهت کل مبالغ در نظر گرفته شده نباید بیشتر از پیشینه 

غ بلخساراتی باشد که در فرم توافقی قید شده است. م

ین خیر ذکر شده فقط بدهی پیمانکار بابت چنأخسارات ت

-2نظر از خسارت ناشی از فسخ ماده )قصـوری است و صرف

ها، باشد. جبران این خسـارت( قبل از تکمیل کارها می15

تعهدات پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگر وظایف، 

ت به هـایی کـه طبـق پیمان ممکن استعهدات یا مسئولیت

با این اوصاف و با  .(14)« دهدعهده وی باشد را کاهش نمی

عنایت به قوانین فیدیک، پیمانکار متعهد است که کارها را در 

زمان تعیین شده تحویل بدهد و قصور ناشی از تأخیر در این 

زمینه عواقبی برای وی در پی دارد که از جمله نتایج زیانبار 

تواند تعطیلی پروژه و حتی تعیین سرپرست جدید برای میآن 

 اداره کارگاه باشد. 

 خیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمانأت

ما نیز از جمله اسباب الزم برای فسخ قرارداد از سوی کافر

 جاماست. بدین معنا که اگر زمان در نظر گرفته شده برای ان

تواند یماهه از سوی پیمانکار م 6یر سال باشد، تأخ 2ای پروژه

ت حق فسخ را برای کارفرما در پی داشته باشد. در این صور

کار های ناشی از تأخیر نیز متوجه پیمانبرآورد کردن هزینه

ز یر اهای واقعی ناشی از تأخاست. در اینجا نیز مبنا، هزینه

ین گیرد. بدین معنا که تعیپیمانکار مورد محاسبه قرار می

ان بایست از طریق تحلیل کارشناسی نشهای ادعایی میینههز

ه در این صورت رویکرد قضایی نیز معطوف ب. (15)شود داده 

بران خسارت بر مبنای نظریه کارشناسی است که خود ج

ن آای برای توجه به تأخیر در اجرای پروژه و اتمام مقدمه

ست. پیمان نیز مدنظر قرار گرفته ا است. این مسأله در ش.ع.

: داردمی .ع.پ اعالمش 46بند الف ماده  6از جمله در جزء 

 با پیمانه مدت بیش از یک چهارم مدت خیر در اتمام کار بأت»

خیرات، حتما أدر خصوص این مورد از ت«. 30ماده توجه به 

شرایط عمومی پیمان لحاظ  30موارد مندرج در ماده باید 

 دتپیمان به م خیر در اتمام کارهایأگردد. زیرا ممکن است ت

یر ا ناشی از قصور یا تقصبیش از یک چهارم مدت پیمان واقع

ـخ ار فسکارفرما ایجاد خیبرای پیمانکار نباشد وگرنه، نه تنها 

 زـزایش مدت پیمان نیـر و افـوجب تغییـه مد، بلکـکنینم

 گردد. می
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موارد بیان شده که همگی معطوف به تخلفات پیمانکار بر 

 کار صورتـرما و پیمانـه میان کارفـوافقی است کـمبنای ت

ر بی را ای باشد که تصمیم نهایگیرد، همواره نباید به گونهمی

ر ردن بد کارفرما بگذارد و به مثابه ابزاری برای فشار وارعهده ک

ه کست اپیمانکار تلقی شود. بدین ترتیب راه بهتر و مؤثرتر آن 

بار، اج طرفین بتوانند در یک فضای تعاملی و بدون ابزار فشار و

و  هاه به دادگاهـوده و از مراجعـمسائل اختالفی را حل نم

در این مرحله است که  های دادرسی جلوگیری کنند.رویه

د و ماینا را تعیین نتوانند راهکار الزم برای حل آنهطرفین می

م نجاپس از آن در صورتی که اثبات شود که کارفرما نسبت به ا

 رارظر قهای پیمانکار را مدنتعهدات خود اقدام نموده و خواسته

 د کهتوانخواهد یا نمیپیمانکار یا نمی داده است و از طرفی

مان زل نماید، در آن به انجام تعهدات قراردادی خود عم نسبت

 وتواند تصمیم خود را درباره چگونگی است که کارفرما می

میان  و بر مبنای توافقی که .(16)سازوکار فسخ به کار بگیرد 

ن طرفین وجود دارد، نسبت به جبران خسارت و یا تعطیل کرد

حل راه حل قضایی اقدام نماید.پروژه تا زمان رسیدن به یک راه

 یا وموجود در ش.ع.پ  قضایی نیز همواره با اشاره به قوانین

 لباً گیرد که غاسایر مصوبات دولت درباره قراردادها صورت می

 با تسلط حقوقی و قانونی کارفرمایان همراه است. 

 

 گیری. نتیجه6

بار وارد بر پیمانکاران ناشی از رویکرد قضایی نسبت به آثار زیان

ای فسخ قرارداد از ناحیه کارفرمایان، غالباً تحت تأثیر رویه

تری نسبت به است که پیمانکاران را در وضعیت پایین

دهد. در این رابطه، پیمانکاران در موارد کارفرمایان قرار می

توانند نسبت به طرح شکایت و پیگیری مطالبات محدودی می

تر قرار خود از کارفرمایان اقدام کنند و همواره در موضع ضعیف

، به 48و  46ر مواد شود و ددارند. آنچه در ش.ع.پ دیده می

خوبی تصریح شده است، پیمانکار در وضعیت متزلزلی قرار 

بایست در برابر کارفرمایان دولتی، مطیع و فرمانبردار دارد و می

باشد. هرچند این رویه نیز در سایر قوانین کشورهای مختلف و 

گری دولت در شود، اما تصدیحتی اسناد فیدیک نیز دنبال می

ن منافع عمومی با نام دولت، نوعی مصونیت و ایران و گره زد

باالدست بودن برای کارفرمایان ایجاد نموده است. به همین 

جانبه توانند به صورت یکدلیل در اغلب مواقع، کارفرمایان می

های ناشی از این اقدام را از قرارداد را فسخ نموده و هزینه

باره با استناد پیمانکار دریافت نمایند. رویه قضایی نیز در این 

 گردد.به قوانین ش.ع.پ، همواره به نفع کارفرمایان منتهی می

ود در هر صورت دالیل متعددی برای فسخ قرارداد کارفرما وج

نار کج و تواند به برهم زدن توافق طرفین، اخرادارد که آثار می

گذاشتن پیمانکار، تعیین سرپرست جدید به جای سرپرست 

جبران آن توسط پیمانکار خاطی و معزول، ادعای خسارت و 

 به کند شدن روند پروژه عمرانی باشد. در هر صورت، کارفرما

راجع ـار از سوی موانایی پیمانکـسطه سلب صالحیت و توا

ی دازه وـخیرات غیرمجاز بیش از انأصالح قانونی و یا تذی

ل ان دارد به دلیتواند پیمان را فسخ نماید و حتی امکمی

ار مان، پیمانکتعهداتی که در زمان انعقاد پیتخلفات و نقص 

ده است، چنین حقی برای کارفرما موظف به رعایت آنها ش

ایجاد شود و از این جهت مراجعه به دادگاه و تصمیم 

کارشناس برای تعیین خسارت و جریمه پیمانکار نیز مورد 

 فینبررسی قرار گیرد. در این زمینه اصل اساسی بر تعامل طر

ناسبات بر مبنای توافق اولیه است، اما در و حل شدن م

 که تخلفات محرز باشد و پیمانکار در انجام وظایف صورتی

ت. اس خود کوتاهی نماید، اقدام کارفرما برای فسخ قابل توجیه

 اعثبزیرا تخلفات و قصور ناشی از رفتار و عملکرد پیمانکار 

پ .ش.ع . با این حال، ایرادی که بهشودمؤاخذه کارفرما نیز می

صورت  وارد است اینکه کارفرما را به 48و  46و از جمله مواد 

 ایتمطلق بر باالی سر پیمانکار نشانده و سازوکاری برای شک

ه رسمی پیمانکار و در نتیجه احقاق حقوق وی در نظر نگرفت

ه است و یا اینکه به صورت عرفی حقی برای وی در نظر گرفت

 نشده است.

 

 . تقدیر و تشکر7

 این آوری و تدوینمام عزیزانی که در تهیه، نگارش، جمعاز ت

ر و تشکر ـدت و همکاری نمودند تقدیـژوهشی مساعـاثر پ

 کنم.می
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 . سهم نویسندگان8

نویسندگان مقاله حاضر به صورت برابر در تهیه و تدوین 

پژوهش حاضر مشارکت داشته و نسبت به نگارش آن اقدام 

 اند.نموده

 

 . تضاد منافع9

 این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. در
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Background and Aim: The conditions, criteria and scales of the contracts’ revocation 

right in the international and domestic documents have been proposed respectively in 
feedback treaty and Iran’s general contracts’ conditions. The mechanisms required for 
the contract revocation and the contractors’ adherence to their obligations are noted, 
including in articles 46 and 48 of the general contracts conditions. The present study 
seeks investigating the effects and the outcomes of employers’ unilateral contract 
revocation in regard of the contractors from judicial perspectives. 
Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method 

is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done 
by referring to documents, books and articles. 
Results: The general contract conditions, including in articles 46 and 48, are 

expressive of the legal relations between the employer and the contractor and, of 
course, due to the conditions stemming from the employers’ connection with the 
government, the latter’s domination over the various sectors of the civil reconstruction 
affairs and its appointment of the intended employers, have caused the employers to 

find themselves in unequal conditions. Relying on the same law and the other 
regulations that are enacted by the government, the judicial procedures, as well, 
permit the employers to unilaterally revoke the contracts and require the contractors to 
compensate the losses. Putting the contractors aside from the projects, filing lawsuit 
for their compensation of the losses and their replacement by the employers’ intended 
individuals are amongst the consequences of the judicial approach towards the 
parties’ revocation of the contracts. 
Ethical considerations: In all of the writing stages of this research paper, the author 

has, meanwhile observing the texts’ originality, stayed adherent to such principles as 
honesty and trustworthiness. 
Conclusion: The contractors’ conditions in Iran have created a sort of legal inequality 

amongst the parties due to the fact that the civil reconstruction affairs are done 
exclusively by the government and the employers are appointed by the governmental 
authorities and are in close contact with the relevant ministries and institutions. This 
inequality is observed in the form of the punitive and financial means, loss 
compensation and projects’ shutdown. Therefore, the contractors’ conditions are 
shaky in the general contracts conditions and, particularly, articles 46 and 48 for they 
are in favor of the employers. The amendment of the aforementioned articles and 

adoption of an equal approach in the general contracts conditions, specifically, and 
delegation of the civil reconstruction affairs to the private sectors, in general, are 
solutions for reducing the filing of loss compensation lawsuits against the contractors 
and establishment of a sort of legal and right balance between the parties. 
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