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چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خیزد خدا نگـه دارد ...

  حافظ

پیشگفتار چاپ دوم

گردیده  ارائه  پیش  سالها  مقاله  چند  قالب  در  کتاب  این  نویس  پیش 
بود ولی از آنجا که ماهّیت بین رشته ای این بحث ها و انگشت شمار بودن 
صاحبنظران این موضوعات و فضای آن زمان که موضوعاتی نظیر»باالسری 
نبود،  شده  شناخته  بسیاری  برای  هنوز  و...  قهری«  »تعلیق  نشده«،  جذب 

نویسنده را به انتشار گسترده تر ترغیب نمی کرد.

 با این حال تجربه های بعدی که در فضای دیگر و به عنوان کارشناس 
رسمی دادگستری و بعد در مقام داوری در اختالفات پیمانکار و کارفرما به 
دست آمد، این باور را  ایجاد کرد که این چنین مسائلی برای نقد و پرورش 
نیازمند طرح موضوع می باشند. البته بازهم این نگرانی دیگری باقی بود که 

قضاوت جامعه فنی- حقوقی در مورد این اثر چه خواهد شد. 

خوشبختانه پس از انتشار چاپ نخست هر دو نگرانی تا حد زیادی برطرف 
شد و حتی برخی از صاحبنظران با تشویق و یا نقد بخشهایی از اثر و شریک 
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کردن نگارنده در تجربه های خود باعث دلگرمی اینجانب شدند که از ایشان 
نیز  حاضر  اثر  که  است  این  واقعیت  البته  می نمایم.  سپاسگزاری  صمیمانه 

خالی از اشکال نیست.1 

به  رسیدگی  و  پیمانکاری  قراردادهای  تأخیرات  به  مربوط  دعاوی 
موضوعات مرتبط با آنها خواه در کارگاه توسط مشاورین انجام شود و خواه 
در رسیدگی های قضایی و شبه قضایی در دادگاه و داوری توسط داوران و 
کارشناسان نیازمند نگاهی دو جانبه است به این معنی که اگر هدف اجرای 
عدالت باشد بدون آگاهی از دو جنبه حقوقی و فنی امکان آن وجود ندارد و در 
غیاب حتی یکی از این دیدگاه ها به جای داوری واقعی به توعی کدخدامنشی 
ختم می شود. لذا اینجانب عمیقاً معتقدم که نمی توان صرفاً با نگاه مهندسی 
و یا فقط از جنبه حقوقی این مسائل را بررسی کرد و همچنین باید توجه 
شود که پیچیدگی رسیدگی به این مسائل نباید داوران و کارشناسان را از 
دقت در ظرافت های موضوع بازدارد اما پیش از آن آنچه بسیار اهمیت دارد 
این است که باید پیش داوری ها و ذهنیت های نادرست که در آنها پیشاپیش 

پیمانکار زیاده خواه یا کارفرما زورگو فرض شده باشد کنار گذاشته شود.

کسب آگاهی های بیشتر یکی از راه هایی است که هم به ادعا کنندگان و 
هم به بررسی کنندگان دعاوی این امکان را می دهد تا با اطمینان به نفس 

بیشتر و وجدان آسوده تر بتوانند به نتیجه دست یابند.  

شاید الزم است اشاره شود که علی رغم اشاره های حقوقی انجام شده در 

از  اساتید، دانشجویان و دیگر اشخاصی که  از کلیه مهندسین، کارشناسان رسمی، داوران،    .1
این کتاب استفاده می کنند، تقاضا دارم هرگونه انتقاد، راهنمایی و پیشنهاد خود را به این آدرس 

Ghoreyshimehdi@yahoo.com : ایمیل فرمایند
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متن، کتاب حاضر کتابی حقوقی نیست و نویسنده نیز چنین هدفی نداشته 
است. لذا در مورد راهنمایی های حقوقی یا برخی از استدالل ها مطالبی که 
ذکر شده  همگی در حد دانش و تجربه و به هدف راهنمایی و حل و فصل 

منصفانه اختالفات، عنوان شده است.

در برخی از بخش های چاپ دوم اصالحات و توضیحاتی اضافه شده است 
و بخش هایی از دو  نمونه گزارش یکی در زمینه کارشناسی و یکی با عنوان 
داوری در ارتباط با رسیدگی به تأخیرات جهت استفاده همکاران گرامی در 
پیوست اضافه شده است که البته صرفاً جنبه پیشنهاد و راهنمایی دارند و 
بدیهی است همکاران محترم داور و کارشناس در هر مورد نهایتاً به تشخیص 
به  تا مطالب  نمود. در شرح و توضیحات کوشیده شده  خود عمل خواهند 
زیرا تجربه نشان  اضافی خودداری گردد  از توضیحات  و  بیان شود  اختصار 
داده که کتابهای حجیم جز به کار معدودی از عالقه مندان حرفه ای نخواهد 
آمد و همچنین به ویژه در بخش نحوه طرح ادعا و دفاع  و مسائل مربوط به 
رسیدگی و حل اختالف و داوری مطالب آنقدر هست که خود کتابی جداگانه 

می طلبد.    

مهندس افشین عالمی و جناب  از استاد گرانقدر جناب آقای  الزم است 
آقای مهندس کاظم حاجی مهدی که هر دو نفر از اعضای کمیته پیمان استان 
یزد و از صاحبنظران موضوع حقوق پیمان می باشند و همچنین جناب آقای 
مهندس سید مهدی حسینی پور ریاست محترم سابق گروه راه و ساختمان 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد که علی رغم مشغله فراوان زحمت 
مطالعه چاپ نخست این اثر را متقبل شدند و نیز از دوست و همکار گرامی ام 
جناب آقای مهندس کسری یوسفی سرپرست کنترل پروژه سایت های صنعتی 
که بخشی از راهنمایی های مبحث زمانبندی و کنترل پروژه از ایشان است 
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جلد  طراحی  زحمت  که  رشیدی  محمدرضا  مهندس  آقای  عزیزم  دوست  و 
کتاب را کشیدند قدردانی نمایم،  در پایان می بایست از همسر مهربانم خانم 
مهندس نعیمه طوافیان تشکر کنم که همواره حامی و مشوق من در طی این 

مسیر است. 

و  فنی  دفــاتــر  ـــروژه،  پ ــران  ــدی م بــرای  حاضر  کتاب  ــدوارم  ــی ام
عالقه  دیگر  و  داوران  دادگستری،  رسمی  محترم  امورقراردادها،کارشناسان 

مندان جامعه فنی و حقوقی مفید باشد.

صالح و طالح متاع خویش نمودند

 تا که قبول افتد و که در نظر آید

 مهدی قریشی

تابستان 1400
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برخي از سوابق مؤلف  

• سرپرست دفتر فني پروژه پتروشیمي سبالن )شرکت کیسون(  	

• سرپرست دفتر فني پروژه پتروشیمي دنا )شرکت کیسون( 	

• سیرجان 	 گلگهر   2 شماره  سازي  گندله  پروژه  فني  دفتر  سرپرست 
)شرکت کیسون(

• مدیرپروژه پایانه مرکزي میوه و تره بار استان یزد )شرکت ساباط بنا( 	

• )شرکت 	 یزد  استان  بار  تره  و  میوه  مرکزي  پایانه  کارگاه  سرپرست 
احیاء( 

• فارس 	 خلیج  مسکوني  واحدي    800 پروژه  فني  دفتر  سرپرست 
)شرکت احیاء( 

• مدرس دانشگاه از 1386 	

• کارشناس رسمي دادگستري از 1390 )عضو مرکز کارشناسان رسمی 	
دادگستری و دادیار دادسرای انتظامی کارشناسان(
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»قانون، بدون رعایت عدالت هیچ شرافتي ندارد، باید این فکر 
را که قانوني تفسیرناپذیر تدوین شود از ذهن دور کنیم«.

دکترکاتوزیان

مقدّمه

اهمّیت موضوع هزینه های ناشی از تأخیرات مجاز پیمان

تفاوتی وجود ندارد که با قراردادی مربوط به پروژه ای  بزرگ و بر اساس 
ضوابط و نشریات دولتی سر و کار داشته باشیم  یا پیمانی بین یک گچکار با 
صاحبخانه، در هر صورت، »زمان« اجرای قرارداد جزئی از »ارکان« آن است. 

پایان  مقرر  مهلت  در  ساخت1  پروژه های  بیشتر  که  است  این  واقعیت 
، نشریه 43112 و حتی شرایط خصوصی  نمی یابند. شرایط عمومی پیمان 
راهکارهای  کارفرما  نفع  به  تأخیرات  خسارت  جبران  برای  قراردادها  اغلب 
مشخصی را معرفی می کنند. به نحوی که عموماً پیمانکاران در موضعی قرار 
می گیرند که برای موجه  نشان دادن تأخیرات انجام شده یا نسبت دادن آن ها 
به عوامل دیگر از جمله کارفرما دست به تالش می زنند و حاصل را به صورت 

1. منظور از پروژه های ساخت معنای عرفی کلمه است. 
2. در این نوشته هرجا عنوان شرایط عمومی پیمان ذکر شده است منظور نشریه 4311 می باشد. 
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الیحه تأخیرات ارائه می نمایند. 

ماجرا  سوی  دو  هر  تأخیرات  شدن  تلقی  »مجاز«  با  عموماً  گذشته  در 
نظر  در  را  واقعیت  این  باید  لیکن  می کردند.  تلقی  یافته  خاتمه  را  موضوع 
گرفت که اکنون اهمّیت جبران زمان تنها یک روی سکه است و جبران جنبه 

مالی تأخیرات مجاز1 روی دیگر این ماجرا است. 

پیمانکاران  بودجه،  و  برنامه  سازمان  نشریات  بر  مبتنی  پروژه های  در 
فقط در قالب صورت وضعیت و تعدیل مطرح  دعاوی مالی خود را معموالً 
می کنند و به این ابزار قدرتمند کمتر توجه دارند. حتی در گذشته نه چندان 
زیاده  نوعی  مجاز  تأخیرات  از  ناشی  مالی  ادعای  پروژه ها  اغلب  در  و  دور 
خواهی پیمانکار شمرده می شد. اصوالً کلمه »کلیم = ادعا« در ادبیات پروژه 
بارمعنایی منفی داشت و بسیار متداول بود که معادل »دبه کردن« را برای 

آن به کار می بردند. 

موضوع این بود که در نظام فکری بسیاری از کارفرمایان خسارت پیمانکار 
از بابت تأخیر پروژه جا نیافتاده بود. بسیاری کارفرمایان یا استدالل می کردند 
یا به این متمّسک می شدند که پرداخت »تعدیل« برای جبران این خسارت 
در نظر گرفته شده است. حتی اگر در مواقعی که قصد و نیتی برای جبران 
این زیان وجود داشت، جدا از اینکه ماهیت لطف و مساعدت از جانب کارفرما 
برای  روشی  یافتن  بودند  مواجه  آن  با  که طرفین  پیدا می کرد، مشکلی  را 

محاسبه این هزینه ها بود. 

1. در تأخیرات مجاز، سبب تأخیر ، ناشی از فعل پیمانکار نیست  بلکه منبعث از عواملی است که 
پیمانکار در به وجود آمدن آنها نقشی نداشته است. شرح تفضیلی پیمان، تألیف ابراهیم اسماعیلی 

هریسی، انتشارات دادگستر،چاپ دوم1398 ، صفحه 373
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اکنون پیشرفت صنعت ساخت و ساز، فنی شدن دعاوی و رسیدگی به 
آنان، برجسته شدن مسئله حقوق قراردادها، و مطرح شدن بسیاری از موارد 
از این دست در سطح دادگاه ها فضا را تا حدی تغییر داده است. ادعای هزینه 
تأخیرات مجاز نسبت به گذشته مفهومی آشناتر است و مراجع ذی صالح 
نیز – که در گذشته معموالً در این بخش سکوت می کردند-  به استحقاق 
پیمانکار برای دریافت هزینه های مربوط به آن اشاره کرده اند1. در این کتاب 
به بررسی کلی این ادعا از منظر پیمانکار، با در نظر گرفتن نشریه ی شماره 
4311 سازمان برنامه و بودجه، خواهیم پرداخت. ضمن آن اشاره ای نیز به 
خواهیم  کارشناسی  رویه های  و  طرفین  استدالل های  و  مقررات  و  قوانین 
نیز  و  قراردادها  حقوقی  متون  کردکه  اشاره  باید  هم  هنوز  البته  داشت. 
روش های متداول کمی سازی هزینه ها بیشتر مربوط به کشورها و نظام های 
حقوقی  باسابقه در این زمینه اند و برای استفاده نیازمند مطالعه تطبیقی و 

بومی سازی می باشند.   

آیا خسارت تأخیرات قابل مطالبه است؟ 

کارفرمایان  پروژه ها  اجرای  در  تأخیر  معترض  اولین  معموالً  گذشته  در 
بودند. اما واقعیت این است که کارفرما تنها طرفی نیست که از تأخیر پروژه 
بر   مستقیم  غیر  یا  مستقیم  تأخیر   اثر  بر  وارده  ضرر  شد  خواهد  متضرر 
افزایش هزینه های جاری تجهیزکارگاه، باالسری   ، تأثیر می گذارد  پیمانکار 
جذب نشده، کاهش بهره وری، جریمه یا خسارتی که کارفرما می تواند مطالبه 

1. برای نمونه پاسخ به استعالم شماره 117723 مورخ 1392/12/4 معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور 
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کند، مسائل مرتبط با تعدیل، خسارت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، ، 
آزاد نشدن ظرفیت، تجهیزات و ماشین آالت برای فرصت های دیگر و  موارد 
معنوی چون  ضربه به اعتبار و حسن شهرت پیمانکار  و ضربه به روابط او با 

کارفرما و... از »ضرر«های وارده به پیمانکار هستند. 

مجاز  تأخیرات  هزینه های  جبران  برای  قرارداد  هنگامیکه  درگذشته، 
مسکوت بود، برای عده ای از کارفرمایان کاماًل جا افتاده بود که با پرداخت 
چیزی مثل هزینه های »تعدیل« در دوره تمدید مجاز، پیمانکار دیگر نباید 

ادعایی برای خسارت داشته باشد.1 

امروزه آن نگرش تاحدی  تغییر یافته است. اکنون بیشتر پذیرفته شده که 
دوره تمدید مجاز پیمان برای پیمانکار هزینه اضافی تولید خواهد کرد. جدا 
از اینکه چیزی به پیمانکار پرداخت می شود یا نه، بین عوامل دست اندرکار 
صنعت ساخت حداقل در سه سرفصل، یعنی افزایش  »هزینه های باالسری« 
تأدیه«  تأخیر  »هزینه  شدن  ایجاد  و  کارگاه«  تجهیز  جاری  »هزینه های  و 

ماهیت این »زیان« شناخته شده است.

با این حال اکنون موضوعات جدیدی مطرح شده است، بعضی از کارفرمایان 
پذیرفته شده  قبل  از  »ریسک  را جزء  آن  وجود خسارت،  پذیرش  اعالم  با 

1. امروزه ممکن است این بحث ها توضیح اضافی به نظر برسد ولی متأسفانه این عملکرد زمانی 
بسیار شایع بود. این دو مفهوم هر کدام ناظر بر چیزی جداگانه هستند که ارتباط مستقیمی با 
هم ندارند. تعدیل بر تفاوت نرخ ها در فاصله گرفتن از روز مبنای قیمت دهی اشاره دارد و حتی 
می تواند صفر و منفی هم بشود ولی هزینه های تأخیرات بیشتر بر هزینه های دایر بودن کارگاه 
داللت دارند و هیچ وقت منفی نیستند، حتی چنانچه کارکردی وجود نداشته باشد هم برخی از 

این هزینه ها وجود دارند.    
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قرارداد« به شمار می آورند1 و برخی نیز با ابراز تأسف از مشکل پیش آمده، 
عدم وجود قوانین و مقررات را علتی بر ناتوانی خود از جبران هزینه ها اعالم 
با این  می کنند. کارفرمایانی که دیدگاه واقع بینانه تری به مشکالت دارند 
کارفرما خواهد شد« تالش  مشکل  نهایتاً  پیمانکار  دوراندیشی که »مشکل 
می کنند تا با دادن »معوضی« به پیمانکار هم زیان او را جبران کنند و هم 
راه را بر ادعاهای بعدی ببندند. اما موضوع اصلی این است که در بسیاری از 
موارد افراد دارای حسن نیت هم نمی دانند چه باید بکنند تا هم موضوع را 

حل و فصل کنند و هم پاسخگوی مراجع باالدستی خود باشند. 

اولین پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی در قرارداد صراحتی 
برای جبران خسارت پیمانکار وجود ندارد پس »کارفرما کی و کجا تعهدی 
برای جبرای این زیان ها داده است؟«. پاسخ این پرسش در مفاهیم بنیادی 

حقوق نهفته است. 

ماجرا این است که وقتی قراردادی منعقد می شود، مسئولیت قراردادی 
تنها بر اساس اراده طرفین ایجاد نمی شود یعنی  منشاء تعهد طرفین صرفاً 
آنچه در پیمان نوشته شده نیست و در عمل اراده قانونگذار نیز عاملی برای 
ایجاد تعهد است و بنابراین »قانون« و »عرف« و حتی »رویه های قضایی« نیز 

در تعیین چهارچوب تعهدات نانوشته طرفین تأثیر خواهد گذاشت. 

1. کارفرمایان آشنا به مباحث حقوقی به اصل حاکمیت آزادی اراده و عنصر قانونی آن ماده دهم 
قانون مدنی اشاره می کنند، اما اشکال اصلی در استدالل ذکر شده هم این است که تأخیر ناشی 
از اقدامات کارفرما –تخلف کارفرما از پیمان - را جزء الینفک قرارداد فرض می نمایند! و با این 
پیش فرض که مبنای قراردادی و حقوقی آن مبهم است، به این نتیجه می رسند که پیمانکار این 
اتفاقات – عدم رعایت تعهدات توسط کارفرما -  را پیش از ورود به مناقصه در برآورد قیمت خود 

در نظر گرفته است. 
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به هر روی زمان به عقب برنخواهد گشت و مشخص است که قانون و 
قواعد حقوقی و فقهی، رویه های قضایی و مبانی عرفی بروز »ضرر و زیان« را 
بر نمی تابد. خوشبختانه، در نظام فکری عوامل درگیر با این موضوع نیز اینکه 
»خسارت طرف بی تقصیر را نمی توان ندیده گرفت« ، در حال حاضر بسیار 

پررنگ تر از گذشته گردیده است.

بر اساس قانون، »الزامات خارج از قرارداد« تکالیف و مسئولیتهایی بر عهده 
اشخاص می گذارد که »فراتر از قرارداد« عمل می کنند. در اینجا هدف این 
نیست که وارد پیچیدگی ها و جزئیات حقوقی قوانین شویم،  به همین اکتفا 
می شود که روح قانون با مواردی مخالف است یا از مواردی حمایت می کند. 
برای مثال می توان به قاعده دارا شدن غیرعادالنه یا »انتفاع ناعادالنه« اشاره 
کرد که بر اساس آن هیچ  کس نمی تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه  
قانون، چیزی را دارا شود. در اینجا مراد ما ازمفهوم »انتفاع ناعادالنه« این 
است که قانون اجازه نمی دهد کارفرما با زیان زدن به پیمانکار سود ببرد یا 

به بیانی خودمانی تر »از جیب پیمانکار« پروژه را بسازد. 

و  »اتالف  نام  به  دارد  وجود  قاعده ای  مدنی  مسئولیت  قواعد  میان  در 
تسبیب«، »اتالف« به این معنا است که شخص »به طور مستقیم« مال شخص 
دیگري را به »عمد یا حتی غیر عمد« از بین مي برد. اصطالح »تسبیب« نیز 
مي کند،  فراهم  را  مالي  شدن  تلف  مقدمات  که شخص  دارد  کاربرد  زماني 

قوانین همیشه علیه این اقدامات موضع می گیرند.

این قاعده ها را هر انسان منطقی می تواند درک کند. این قواعد و نظایر 
آنها مبنایی برای قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسالمی 
و... قوانین دیگرند. برای مثال مواد 226 تا 230 قانون مدنی به  مسئولیت 


