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چکیده
همزمان در اجراي قراردادهـاي پیمانکـاري یکـی از ابعـاد تحلیـل      ربه طوتأخیر مالک و پیمانکار 

هریـک از آنـان در چنـین    مسـؤولیت  و تعیـین حـدود   خیر أتست. تأثیر متقابل این نوع اتأخیرها
کـه  ی یجـا . اسـت وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیـده قراردادهـاي سـاخت و سـاز    

یـا مـوردي   انـد دهموجب تأخیر در مسیرهاي اساسی  ساخت و ساز شهریک از این دو مستقالً
اسـت، دو حالـت متفـاوت    کـرده  تکمیل نهایی را با تأخیر مواجـه ها آنکه مجموع اقدامات و آثار

هرکدام بر دیگري را نادیده انگاشت.  توان تأثیر متقابل و همزماننمیکهاست
ثر ؤمـ مستلزم تحلیـل عوامـل مختلـف    ،عامل در این نوع تأخیرها ساده نبودهتعیین سهم هر 

در را برخـی از تحلیلگـران امـور پیمانکـاري، تعیـین سـهم هـر عامـل         هرچنـد ؛ستادر تأخیرها
را، اجـ بنـدي زمـان هـاي  دانند. دسترسی بـه اطالعـات و برنامـه   میناممکنبسیاري از این موارد 

تأخیر در مسیرهاي اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر تمیز هاي تأخیر، تشخیص علت
ثر است.ؤمعلت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها 
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با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، عـالوه بـر   در این مقاله تالش شده 
طـرفین  مسـؤولیت یر، معیارها و ضوابطی براي تعیـین آثـار آن و حـدود    تحلیل این قسم از تأخ

هـا، از دیگـر   مسـؤولیت مرتبط با تعیین هاي موجود و پیچیدگیهاي گردد. شناسایی چالشه ئارا
دستاوردهاي این پژوهش است.  

پیمانکار، مالک، تأخیر همزمان، وجه التزام، اجراي طرح: واژگان کلیدي

مه. مقد1
تقریباً در اجراي همه قراردادهاي ساخت و ساز، تأخیر وجود دارد و بـه طـرق مختلـف    

دهد. در موقعیتی که تـأخیر ناشـی از عوامـل قابـل     میاجراي قرارداد را تحت تأثیر قرار
علل موجه به همراه تقصیر پیمانکـار  ویا است)مالک و پیمانکار(انتساب به هر دو طرف 

دهند و تأخیر ناشی از آن علـل، در یـک دوره زمـانی انطبـاق     میرخصورت همزمانه ب
گردد.میتردارد، مسأله پیچیده

راجع بـه مسـائل حقـوقی بـه منظـور دسـتیابی بـه میـزان و نحـوه          تربیشابهامات 
ناشی از این نوع تأخیر و تعیین حقوق هریک از مالک و پیمانکار است. تعیین مسؤولیت 

دریافت وجه التزام ناشی از تأخیر، تمدید و اعطـاي مهلـت بـراي تکمیـل     خسارت، امکان 
اي است که مستلزم ارائه تحلیلی دقیق از علـت تأخیرهـا   پروژه از موضوعات پر مناقشه

جداگانـه اسـت.   به طـور و تعیین آثار هر علت با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مربوط
تنهـایی بـراي تـأخیر کـافی     نظر از آثار علت دیگـر، بـه  هر علت مستقل صرفکه ییجادر 

کدام از طرفین حق دریافت خسارت از طرف مقابل شود که هیچمیاست این نگاه تقویت
د.  را ندار

متفاوت داشته و دقیقاً منطبـق نباشـند و   یزمان، بازههاي تأخیرکه دورهدر مواردي
دو کـه  ایـن ویاکاري داشته باشندهاي انواع فعالیتو د متفاوتی بر تعداآثارهمچنین اگر 

موقع اجرا نگردد، تعیین آثار تأخیرهـاي  علت تأخیر، باهم سبب شده باشند که قراردادبه
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مستلزم شناخت حـاالت، انـواع و نیـز نشـان دادن آثـار      ،همزمان اهمیت مضاعف داشته
جداگانه است.به صورت کدامهر

در مواجه با تأخیرهاي همزمان ایـن اسـت کـه   ها همدت دادگادیدگاه سنتی و طوالنی
چند این د، هراز دو طرف اجازه دریافت و مطالبه خسارت از طرف مقابل را نداریک هیچ

کـه دو  ي باشـد. در صـورتی  تـر بـیش تأخیر مسؤولها آنامکان وجود دارد که یکی از
این نظـر کماکـان قابـل اعمـال اسـت. بـرخالف ایـن        ،با هم سبب تأخیر شده باشندعلت

ها اعمال شده است خصوصاً اگر تأثیر علـت هـر تـأخیر مختلـف باشـد،      که سالدیدگاه
اند تا طبق ضوابط انصاف با توجه بـه اثـر عمـل هرکـدام، حقـوق و      هیافتتمایل ها هدادگا

.  ندکنرا تعیین ها آنمسؤولیت

. مفهوم همزمانی تأخیرها2
پیمانکـاري داراي معـانی   هـاي  اصطالح تأخیر همزمان در صنعت ساخت و ساز و طرح

در دعـاوي ناشـی از تـأخیر و مناقشـات     ها همتفاوت و در عین حال مرتبطی است. دادگا
ن را مورد اسـتناد و اسـتفاده قـرار   خود، آيآرادر تحلیل که اینساخت و ساز، علیرغم

در طـی  هـا  آن، لکـن از مجمـوع تصـمیمات   انـد دهند، تعریف دقیقی از آن ارائه نکردهمی
توان به یک مفهوم مناسب در این زمینه دست یافت.میسالیان متمادي

شود میتأخیر همزمان به دو یا چند تأخیر واقع شده در یک دوره زمانی واحد گفته
تاریخ تکمیـل پـروژه را تحـت تـأثیر     تنهایی به،مستقل از دیگري بودهها آنهریک ازکه 

.]2، ص2؛364، ص1[دهد و آن را به تعویق خواهد انداخت میقرار
هاي مسـتقل توجـه شـده اسـت. دوره     در این تعریف به همزمانی دوره تأخیر و علت

اق دقیـق دوره تـأخیر از نقطـه شـروع تـا نقطـه پایـان        زمانی واحد لزوماً به معناي انطب
کـه هم منطبق باشـند تأخیر تنها در بخشی از زمان باهاي نیست، بلکه ممکن است دوره

صورت نیز اطالق تأخیر همزمان درست است.  در این
داننـد و بـا   نمـی انطباق دقیق زمانی دوره تأخیرها را الزمها هدر این خصوص دادگا
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بـه شـرایط حـاکم بـر موضـوع، نـوع تـأخیر را        هبستبه اوضاع و احوال قضیه و توجه
ــی ــل م ــدتحلی ــده   کنن ــاالت متح ــوا در ای ــک دع ــثالً در ی ــا. م ــویب آمریک ــک در تص ، مال
اگرچـه از  .اجرایی و پیمانکار در حمل تجهیزات سـنگین تـأخیر داشـت   هاي دستورالعمل

روي نـداده بودنـد، لکـن دادگـاه نـوع تـأخیر را       حیث زمانی، تأخیرها در یک دوره واحد
. در این ]17، ص3[دو نسبت دادآن را به مالک و پیمانکار هر،کردهتأخیر همزمان تلقی

ست و رویداد دیگر انوع تأخیر، یکی از رویدادها، ناشی از عمل پیمانکار و منتسب به او
تـأخیر  رویدادي است که اساسـاً که اینویایا در نتیجه عمل و اقدام مالک به وجود آمده 

تحـریم در سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی کشـور،       مثل،گرددناشی از آن موجه تلقی می
هر نوع حادثه خارجی و طبیعی مانند سیل و از این قبیـل  ویا شرایط نامساعد آب و هوا

همزمان بر اجراي طرح قابـل مشـاهده   به طورها آنآثارلکن ؛گرددکه موجب تأخیر می
و شناسایی است.

همزمانی در وقوع علت تأخیر نیز مالك نیست. مـثالً مالـک در تهیـه مصـالح تـأخیر      
لکـن آثـار   ،دارد و سپس پیمانکار قادر به تأمین نیروي ماهر براي اجراي پروژه نیسـت 

شود.یمهمزمان واقعبه صورت این دو رویداد
بخشی از دوره زمانی تأخیرهاي متعدد در جریان یک ساخت و ساز، همدیگر هرگاه 

شـده را  بنـدي زمانکه مسیرهاي حیاتی و اصلی یک برنامه به شرطی،را پوشش دهند
، 4[مبتنی بـر تحلیـل تأخیرهـاي همزمـان اسـت     همتحت تأثیر قرار دهند، چنین تأخیري 

، دو یـا  توان توصیف کرد کـه در آن میموقعیتیعنوانبهذا تأخیر همزمان را . ل]245ص
گردنـد مـی واقعهمزمان در خالل همه یا جزئی از یک دوره تأخیريبه طورچند تأخیر 

یـک فعالیـت یـا    ها آن. تأخیرهاي همزمان ممکن است متصل عمل کنند و همه]50، ص5[
مسـتقل عمـل  بـه طـور  کـدام  هرویـا  جراي پروژه را تحت تأثیر قرار دهندمسیر اصلی ا

لکـن در هـر حـال، تکمیـل     ؛ندسـاز چندگانه پروژه را متأثر هاي مسیرها و فعالیت،کرده
.]188، ص6[گیردنمیانجامموقع بهنهایی 

مان این است که اسباب متعدد تأخیر،یکی از نکات مهم براي تبیین مفهوم تأخیر همز
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دهنـد،  جداگانه، مسیرهاي اساسی یک ساخت و ساز را تحت تأثیر خود قراربه صورت 
از برنامـه اجرایـی یـک    هـایی  اجرا نگردد. اما  اگر در بخشموقع بهکه قرارداد نحويه ب

، دگـرد متـأثر  مسیر اصلیکه اینبدون، تأخیر صورت گیرد،بنديزمانقرارداد و جدول 
تجهیـزات بـراي حفـاري بـه     هـا و تهیه نقشهدرباره مثالً .شودهمزمان تلقی نمی،تأخیر

دو اساسـی  که اولی تعهد مالک و دومی تعهد پیمانکار است، هـر منظور اجراي یک طرح
مالـک  هرگاهدر چنین وضعیتی، عد است. ها، الزمه ورود به مرحله بانجام توأم آن،بوده

همزمـان بـا   بـه طـور  پیمانکار در انجام این تعهدات تأخیر داشته باشند، اجراي طـرح  یا
لکن تأخیر در نصب برخی وسائل الکتریکی در درون سـاختمان  ؛گرددتأخیر مواجه می

ممکن است یک تأخیر حیاتی نباشد.
مستقل باعـث بـه وجـود آمـدن ایـام      به طورتأخیر همزمان، کافی است تا یک منبع

همزمـان بـا آن،   ویـا  تأخیر قابل استناد به آن منبع گردد و در خالل همـان دوره تـأخیر  
مستقل، کافی براي دوره تـأخیر در  به طورآید که آن منبع نیز منبع دیگري به وجود می

هریـک از منـابع تـأخیر غیـر موجـه و ناشـی از       کـه  این، اعم ازباشدهمان دوره زمانی 
موجه باشد.غیريموجه و دیگرها آنیکی ازویا دخطاي مالک و پیمانکار باش

،دانند و بر همـین اسـاس  برخی همزمانی در شروع تأخیر را در این زمینه شرط می
و نویسـندگان بـه   هـا  هدادگاتربیشکه در حالی؛پندارندمیایجاد تأخیر همزمان را نادر

.]201- 200، ص 7[ندارند اي شرحی که گذشت چنین عقیده

. اقسام تأخیر همزمان  3
همزمـان واقـع   به صورت اجراي طرح به واسطه دو یا چند رویداد حیاتی کههنگامی که

فی متصور است که وضعیت هریک و آثار مترتب افتد، حاالت مختلمید به تعویقشومی
.پردازیممیهابررسی آنبه در ادامهکه استمتفاوت هرکدامبر
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همزمانی واقعی.1- 3
تنهـایی  بـه ها، اتفاقی اسـت کـه اگـر    شود که یکی از آنمیدر این حالت، دو رویداد واقع

داشـت و  د، پیمانکار اسـتحقاق تمدیـد زمـان بـراي تکمیـل را مـی      علت منحصر تأخیر بو
علتـی  ویا )مانند تأخیر ناشی از آب و هواي شدیداً نامساعد(گردیدتأخیر موجه تلقی می

دهـد کـه پیمانکـار    میرویداد دیگري رخ،عین حالآن است و درمسؤولکه مالک است 
لکن ایـن دو رویـداد   )؛انی او در تأمین نیروي کارمانند ناتو(استمسؤولبه واسطه آن 

نظـر از عامـل   ی براي تأخیر، صـرف یتنهاو هریک بهمستقل تحقق یافتهبه طورهرکدام 
و آثـار آن  هر دو علت تأخیر در یک زمان واقـع شـده   ،در این حالت.کنددیگر کفایت می

ها یکی البته ممکن است زمان وقوع علت.اندافتهدو علت نیز با هم شروع و با هم خاتمه ی
را پوشش دهد.دیگر یکها آناما آثار،دنباش

شود که آثار ناشی از تـأخیر دو علـت در   میلذا همزمانی واقعی به وضعیتی اطالق
اوت متفـ ویـا  واحـد هـا  دو مسیر حیاتی از حیث زمانی منطبق باشند، خـواه زمـان علـت   

علـت دیگـر یـا ناشـی از     ،ها به سبب عمل پیمانکار بودهکه یکی از علتنحويه ب،باشند
ی در قبـال آن   مسؤولیتکه اساساً پیمانکار ناشی از حوادث خارجی ویا عمل مالک است

ندارد.  

. تقدم رویداد منتسب به پیمانکار2- 3
واقـع  تنهـایی  بـه هده پیمانکار است و اگـر  آن به عمسؤولیت رویدادي که ،در این حالت

یابد و در خـالل تـأخیر ناشـی از ایـن     میشد اساساً تأخیر غیرموجه بود، ابتدا تحققمی
رویـدادهاي موجـه   هجملاز ویا است رویداد، رویداد دیگري که یا ناشی از تقصیر مالک 

ز اتمـام تـأثیر رویـداد اول، آثـار رویـداد دوم بـه اتمـام        لکـن قبـل ا  ؛گرددواقع میاست
،پیمانکار استحقاق تمدید مهلت زمانی را ندارد و در عـین حـال  ،رسد. در این صورتمی

؛ زیـرا  اسـت آن خسـارات مسـؤول اگر در نتیجه تأخیر خسارتی بـر مالـک وارد شـود،    
توان خسارات ناشی از تـأخیر را  شته است و نمینداتأخیربروز رویداد دوم تأثیري در 
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کـه  آن است قبل از ایـن مسؤولرویدادي که پیمانکار ،به رویداد دوم نسبت داد. در واقع
دیگري تأثیري در پیشرفت کار داشته باشد، سبب تأخیر گردیده اسـت. همچنـین ممکـن    

دو در یـک زمـان خاتمـه    است آثار رویداد دوم همزمان با رویداد اول ادامه یابـد و هـر  
یابند.

محـدود پیمانکـاري   مسـؤولیت  در انگلستان و در قسمتی از رأي دعواي شرکت بـا  
وقتـی کـه رویـداد بـه ریسـک پیمانکـار       :آمده اسـت 1هنري بوت علیه هتل مال ماسیون

نخست واقع شود و از قبل، تأخیر به سبب آن آغاز گردد و در خالل آن تأخیر به سـبب  
مقررات فیدیک واقع گردد، اگرچـه بخشـی از ایـن تأخیرهـا     44دادهاي شرط یکی از روی

بنـابراین  اسـت و واقع تأخیر ایجاد شده به سبب خطاي پیمانکـار  در لکن ،همزمان است
44. رویـدادهاي شـرط   ]736، ص8[استحقاقی نسبت به تمدید زمان نـدارد هیچپیمانکار

(رویـدادي کـه یـا ناشـی از عمـل      نیسـت هـا  آنمسؤول نکار رویدادهایی هستند که پیما
اگر رویداد به ریسک پیمانکار ابتـدا رخ دهـد و   .)ناشی از عوامل قهريویا ستاکارفرما

سپس رویداد به ریسک مالک یا ناشی از حوادث قهري بـه وجـود   وموجب تأخیر گردد
أثیر رویداد دوم به اتمام برسـد تـأثیر رویـداد اول خاتمـه یابـد و      تکه ایناما قبل از،آید

آثـار هریـک از علـل تـأخیر     دبایتأثیر رویداد به ریسک مالک، کماکان ادامه داشته باشد
ها و شـرایط  موقعیتتمیزدادگاه با ،مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در این وضعیت

یه، آثار رویدادهاي در خالل تأخیر مبتنی بر تقصـیر مالـک   حاکم و اوضاع و احوال قض
د و کنـ تعیـین و دوره تـأخیر ناشـی از ایـن رویـداد را محاسـبه مـی       یا حوادث قهري را

ی ندارد.مسؤولیتپیمانکار نسبت به این دوره 
سازي بال فورت سینسلی علیه شرکت امـالك  در این زمینه دعواي شرکت ساختمان

سـنجیده شـود کـه آیـا     دبایـ ابل توجه است. در این دعوا رأي داده شـد کـه   انگلستان، ق
کارها شده است یـا خیـر و اگـر چنـین     تربیشرویداد مربوط به عمل مالک باعث تأخیر 

است مقدار آن تأخیر تعیین گردد و آن موقع پیمانکار استحقاق تمدید زمـانی معـادل بـا    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Henry Boot Construction(uk) Ltd. v. Malmaison Hotel Ltd. [2000] ELR 509
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. دشـواري عملـی بـراي دادگـاه در چنـین      ]92- 91،  ص 9[داردرا تـر بیشمیزان تأخیر 
ها و تعیین آثـار هرکـدام بـه تفکیـک اسـت. بـدین منظـور تحلیـل         وضعیتی تمیز موقعیت

ها، تأخیرها و حدود آثـار هریـک از  علتدرخصوصجزئیات و اوضاع و احوال موجود 
ضروري است.   ها آن

مالک. تقدم رویداد منتسب به 3- 3
ابتـدا واقـع گـردد و سـپس     ،ممکن است تأخیر یا علت آن، که ناشی از عمل مالـک اسـت  

پیمانکار نیز در خالل این تأخیر، تقصیري مرتکب شود یا شرایطی  ایجـاد شـود کـه آن    
لکن آثار تـأخیر پیمانکـار   ؛مستقل براي تأخیر کافی باشدبه طوروضعیت یا شرایط نیز 

چـون  ،. در این صورت]364، ص1[یابدخاتمهان با پایان آثار تأخیر مالکهمزمویا قبل
نظر از تـأثیر علـت   صرفعلت تأخیر مالک مقدم بوده و فرض این است که همان علت نیز

یبراي تأخیر کـافی اسـت، لـذا پیمانکـار اسـتحقاق مهلـت اضـاف       مستقالًتأخیر پیمانکار،
عمل کارفرما را دارد.معادل دوره زمانی تأخیر به علت 

که آثار تأخیر مالک خاتمه یابد و آثار تأخیر پیمانکـار اسـتمرار داشـته    در صورتی
حدود آثار هریک از تأخیرهاي ایجاد شده را مورد ارزیابی و بررسـی  دبایباشد، دادگاه 

منحصـر  قرار دهد؛ زیرا الاقل در یک دوره زمانی بعد از اتمام تأثیر تـأخیر مالـک، علـت    
تأخیر، عمل پیمانکار بوده است.

در مسـؤول از اثر دیگري باشد، طـرف  تربیشاگر اثر یک تأخیر ،صورت منطقیه ب
خاطر تأخیر اضـافه یـا تـأخیر بـا اثـر      ه تر باید اجازه داشته باشد بقبال تأخیر با اثر کم

آثـار کنـد. اگـر   شدیدتر، از طرف دیگر خسارات خود را با یک تحلیل منصـفانه دریافـت  
بـه  و تعیـین کمیـت کـرد، دادگـاه احتمـاالً     دقیق نتوان جـدا به صورت تأخیر همزمان را

از طـرفین  یک هیچدیدگاه عدم تعیین و حق رجوع، رأي خواهد داد و هیچ خسارتی را به 
.]32، ص10؛ 246، ص2[کندنمیاعطا
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آثار تأخیر همزمان.4
،براي تأخیر کافی باشدی یتنهاکه اقدام هرکدام به نحويه ب،تأخیر همزماندر صورت

ی بـراي  مسـؤولیت دیگر یکـ یک از مالـک و پیمانکـار در قبـال    قاعده کلی این است که هیچ
مسـتقل موجـب   به طـور ها آنزیرا هریک از؛دنداربه طرف دیگر جبران خسارات وارد

.  استنظر از عمل دیگري براي تأخیر کافی صرفهرکدامو عمل شدهتأخیر
داده را عالوه پیمانکار استحقاق تمدید مهلت براي تکمیل پروژه معادل تـأخیر روي هب

. ]365- 364، ص 1[گـردد مـی دارد و تأخیر ایجاد شده در اجراي پروژه موجه محسوب
مساعد و کمبود کارگر، انجام هیچ و هواي شدیداً ناپس اگر در محل طرح به دو علت آب

کاري به مدت یک هفته مقدور نباشد و این تأخیر کارها را به مدت یـک هفتـه بـه تعویـق     
توان با این استدالل کـه  نمیجایک هفته مهلت به پیمانکار اعطا شود. در ایندبایبیندازد، 

باز زد.افتاد، از اعطاي مهلت سرمیخیر اتفاقأاین ت،حال به دلیل کمبود کارگردر هر
گفته ایـن  عالوه بر مطالب پیشـ ،لهأمستوجیه گیري ودر این خصوص معیار تصمیم

همزمـان، سـبب   به طور،است که یک رویداد ناشی از عمل پیمانکار توأم با رویداد دیگر
ي تـر بـیش باعـث تـأخیر   نیـز  کار علت تأخیر منتسب به پیماناز طرفی .تأخیر شده است

در وشـد باز تأخیر حاصل مـی ،دادگردد و حتی اگر تأخیر به علت پیمانکار رخ نمینمی
ی براي پیمانکار متصور نیست.مسؤولیت،نتیجه

دبایگردد ی ینهاسبب تأخیر در تکمیل انتوأم(مالک و پیمانکار)دوتأخیر هرهرگاه
تقسیم گردد. هرگـاه ایـن   ها آنبینمسؤولیت تأثیر عمل هریک سنجیده و بر آن اساس 

و انگلستان در نگـاه سـنتی خـود قائـل بـه عـدم       آمریکاهايسنجش ممکن نباشد دادگاه
مورد قبول قرار گرفته است.مسؤولیت لکن در حقوق ایران تقسیم ،هستندمسؤولیت 

سـازه  هتهیمانند ،که تأخیر یکی در مسیر اساسیصورتیردر همزمانی تأخیرها د
ماننـد تـأمین روشـنایی کارگـاه     ،اساسـی توسط پیمانکار و تأخیر دیگري در مسیر غیر

عهده شخصـی اسـت کـه در مسـیر     ه بموقع بهعدم تکمیل مسؤولیت ،توسط مالک باشد
است.   کرده اساسی تأخیر
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بـه اعتقـاد برخـی از قضـات و نویسـندگان      ،رویداد تأخیر همزمـان در نگاه جدید به
المللی، وقتی یک رویداد ناشی از عمل مالک یا حـوادث  حقوق قراردادهاي پیمانکاري بین

صرفاً بـه ایـن جهـت    چنانچه ،قهري قبل از رویداد قابل انتساب به عمل پیمانکار رخ دهد
رویـداد مربـوط بـه عمـل     هنگامی کـه برعکس، ویا مبرا بدانیممسؤولیت پیمانکار را از 

را بر پیمانکـار تحمیـل   مسؤولیت همه اگر پیمانکار با فاصله کمی قبالً ایجاد شده باشد، 
مبناي این استدالل روشن نیست؛ زیـرا اهمیتـی نـدارد    بوده،نمنصفانه تصمیماین ،کنیم

بعد از شروع یک دوره آب و هـواي شـدیداً   که مثالً کمبود کارگر دو روز قبل یا دو روز
کننـد تـا   مـی همزمـان عمـل  به طـور نامناسب ظاهر شود و در هر صورت، دو موضوع 

رد بایـد چنـین در نظـر گرفتـه شـوند کـه در       مـو دوفتـد و هـر  تکمیل کارها به تأخیر بی
چنـین مـواردي یـک تصـمیم     ه بـا  هـ در مواجبایدو دادگاههستندبرگیرنده علل همزمان 

.  ]252، ص11[دکنمنصفانه و معقول اتخاذ 
خطـاي  مرتکـب ویـا  دیده در خطاي مبناي تأخیر سـهمی دارد طرف زیانهنگامی که

ر از تقـدم و  ظنمستقل شده و خطاي مستقل او موجب تأخیر همزمان گشته است، صـرف 
ها و خسارات و جبـران آن نیـز سـهیم شـود و در ایـن      ؤولیتمسدر دبایتأخر هر علت 

تعیین گرفته،را در نظرها آنی بین دو رویداد و آثار هریک ازدادگاه ارتباط علّ،صورت
.دکنمیمسؤولیت

اگـر تـأخیر   کـه ، دادگـاه رأي داد 1در دعواي کبینت علیه شرکت هیلی مدرن الکتریک
تـوان  زمان ناشی از عمل مالک و پیمانکار، سبب عدم تکمیل پروژه شـده باشـد، نمـی   هم

اعمـال  کـه  ییجاکار نادیده گرفت. موقع بههاي مالک را در تکمیل ها و پیشگیريممانعت
بعـد از علـت   ها چند این علتاي تکمیل را به تأخیر بیندازد، هرمالک به طرز قابل مالحظه

همـه آثـار تـأخیر دانسـت. ایـن      مسـؤول پیمانکار را دنبایر پیمانکار به وجود آیند، تأخی
گونـه ممـانعتی از سـوي مالـک واقـع      وضعیت تنها در صورتی قابل اعمال است که هیچ

ن خالف ایـ بـر هاهرویه دادگایکصد سال است سازد که گردید. البته خاطر نشان مینمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. S.M.K.Cabinet v. Hili Modern Electrics
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در چنین مواردي صرفاً به ایـن دلیـل   که این، یعنی]346، ص12؛ 252، ص11[است ایده 
.  شودمحسوب میکلیه آثار تأخیر مسؤولاو ،که تأخیر پیمانکار ابتدا شروع شده

. تحلیل تأخیر همزمان طبق مقررات فیدیک5
آن پیمانکار متعهد به ساخت و اجـراي طـرح   المللی پیمانکاري که در در قراردادهاي بین

عالوه بر ،موضوع قرارداد پیمانکاري در کشوري خارج از کشور محل اقامت خود است
، مقـررات  1آمریکـا بحث قانون حاکم، شـرایط نمونـه ماننـد مقـررات مؤسسـه معمـاران       

فین که ممکن اسـت طـر  شرایط عمومی پیمان ایران وجود داردو انگلستان، 2تی.سی.جی
المللی این شرایط هاي بینترین نمونهبر رعایت مفاد آن بین خود توافق کنند. یکی از مهم

فدراسـیون  هنمون، شرایط ندکنمیالمللی طرفین بر آن توافق که غالباً در قراردادهاي بین
بـه حـدي اسـت    . اهمیت و جامعیت این مقرراتاست(فیدیک)المللی مهندسین مشاوربین

عنوان شروط ضمن عقد بر آن توافـق و  هالمللی پیمانکاري بتنها در قراردادهاي بینکه نه
حتی در قراردادهـاي مهـم داخلـی نیـز مـورد      ، بلکهگرددبخشی از قرارداد محسوب می

گیرد.استفاده قرار می
یر، هـاي پیمانکـاري علـل گونـاگون تـأخ     تکمیـل طـرح  مستنبط از مقررات فیدیک، در

هاي هم دارند. تأثیر رویدادها در مسیر اجراي فعالیتاي باتعامل، کنش و واکنش پیچیده
بـه صـورت   هـا آنحتی ممکن اسـت آثـار هریـک از   ،یک ساخت و ساز نیز متغیر بوده

یـاتی  یـک مسـیر ح  تنهـایی  بـه تواند میندرتروزانه متفاوت باشد. مثالً کمبود کارگر به
سـاخت را بـه تـأخیر انـدازد و برخـی از کارهـا علیـرغم آب و هـواي شـدیداً نامسـاعد           

کـدام از ایـن   گیـرد، توسـط هر  میکه آن کار تحت تأثیر قرارحديپذیر است و درامکان
رویدادها ممکن است از یک روز به روز دیگر متغیر باشد.

، در صـورت  2010فیـدیک  از شـرایط قراردادهـاي پیمانکـاري    8- 4بر طبق شـرط  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. AIA
2. GCT



...تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکارـ ــــــــــــــــــــو همکاران فیروز احمدي

12

تأخیر ناشی از آن رویـداد  میزان تأثیردبای8از ماده 4رویدادهاي تصریح شده در بند 
تا نسبت به تکمیـل  شود را تعیین و به آن میزان مهلت مازاد بر قرارداد، به پیمانکار اعطا 

.  ]13[آن اقدام کند
با در نظر دبایعی وجود دارد در صورتی که همزمانی واق3- 5همچنین طبق شرط 

(رویدادهایی که ناشی از عمـل  8- 4گرفتن تمام اوضاع و احوال بین رویدادهاي شرط 
) و نقص و عیب کار پیمانکار، بـدون در  دکنمیپیمانکار را مستحق تمدیدویا استمالک 

زمـان  ها،ا توجه به همزمانی آثار آنیک ابتدا واقع شده است و بنظر گرفتن این که کدام
اسـاس و مبنـا   ،بنـابراین .ه نحو منصفانه تعیین شودبراساس علت تأخیر بمسؤولیت و 

. مثالً در نظر گرفتن این موضـوع  ]255، ص11[براي تعیین باید منصفانه و معقول باشد
ولی آثـار تـأخیر را کـاهش دهـد در     توانسته است به طرز مناسب و معقـ میکه پیمانکار

باشد که طبق آن 8- 3تواند زیرشرط می. یکی از اقداماتتقش مؤثر داردگیري تصمیم
پیمانکار در صورت رویداد و اوضاع و احوالی که ممکن است اجراي کـار را بـه تـأخیر    

مسـؤول   ي که به سبب آن پیمانکار تأخیر،به مالک کتباً اخطار کند. بنابرایندبایبیندازد، 
در صورت همزمانی با رویدادي که اصـوالً پیمانکـار را مسـتحق یـک     ،شودمیشناخته

لکـن مسـأله حیـاتی ایـن     ؛، مـانع از تمدیـد مهلـت نیسـت    دکنمیتمدید زمانی براي تکمیل
خیر را خواهد بود که یک تمدید براي چه مدتی موجه و مناسب است و رویـدادي کـه تـأ   

. مقـررات فیـدیک رهنمـود روشـنی را     دکنـ کند تا چه حدي تمدید را توجیه مـی میموجه
مـثالً  .تـوان کمـک گرفـت   مـی اما از برخـی مقـررات آن  ،دهدنمیدرباره این مسأله ارائه

اي ارائه دهـد کـه تـاریخ دقیـق هـر فعالیـت در آن       برنامهدبای8- 3پیمانکار طبق شرط 
اگـر دو  کـه  نـد  نداورها یا دادگاها ناچار خواهنـد بـود بررسـی ک   ،باشد. بنابراینروشن

چه تأثیري بر زمان تکمیل داشـته اسـت. مـثالً    ها آنکدام از، هرهادرویداد همزمان رخ د
طراحی معیوب از جانب کارفرما و مهـارت ضـعیف از سـوي پیمانکـار دو علـت تـأخیر       

.دگیرمورد ارزیابی و سنجش قرار یکآثار هردیباهمزمان هستند که 
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عامه  امامیه و مقایسه آن با فقه. فقه6
اختصاص خسارات ناشی از نقض یا تأخیر قرارداد بهرا در قراردادها فقها باب مستقلی 

و بحـث خسـارات را   ند هسـت اي موارد فسخ عقد و عمدتاً قائل به الزام و در پارهاندنداده
مسـؤولیت  که قائل بـه اتحـاد   در صورتیوندکنمیکلی در باب ضمانات مطرح به طور

در این خصـوص اعمـال کـرد. براسـاس     دبایدر این دو حوزه باشیم احکام ضمانات را 
بـه  ،شـود هـا  آندوهرگاه عمل مشترك دو نفر موجـب خسـارت بـراي هـر    ،فقه امامیه

دیده و دیگـري فعـل طـرف    به هریک از دو سبب (یکی فعل زیانکه خسارت واردنحوي
به طرف دیگـر خواهـد   جبران نصف خسارت واردمسؤولگردد، هریک منسوبمقابل) 

سـوار  خسارات ناشی از تصادم دوند کنمیبود. مثالی که در این زمینه معموالً فقها ذکر
، 15؛272، ص14[با همدیگر است کـه نصـف خسـارت هریـک بـر عهـده دیگـري اسـت         

. در ایــن مــورد قــول شــافعی و مــالکی بــا قــول ]229، ص17؛63، ص43، ج16؛162ص
اند او از جمله ابویوسف، محمد و اسحاق گفته،اما ابوحنیفه و پیروان،امامیه موافق است

؛26، ص19؛85، ص18[د بـود  خواهـ دیگـر  به طرف دار تمام خسارات واردهریک عهده
به هریک ناشـی  . اما اگر آسیب یا خسارت وارد]506، ص 22؛409، ص21؛351، ص20

مثالً اگـر کسـی   .داز عمل طرف دیگر باشد، هریک باید خسارات طرف دیگر را جبران کن
د کنـد و هـردو   در راه عبور نشسته و موجب سد معبر شده باشد و دیگري با او برخور

.]65، ص16؛162، ص5[خسارت ببینند، هریک باید تمام خسارت طرف دیگر را بدهد 

. حقوق ایران7
براي تحلیل وضعیت تأخیرهاي توأم مالک و پیمانکار و تعیین آثار آن در حقـوق ایـران،   

اهره از قواعد عمومی راجع به دخالت اسباب متعدد در ورود خسارت و نقش قوه قـ دبای
.دکریین بتاین موقعیت را ،دیده استفاده و بر آن اساسو تقصیر زیان

بـه همـراه تقصـیر خوانـده، زیـان را      دیده زیاندر حقوق ایران در فرضی که تقصیر 



...تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکارـ ــــــــــــــــــــو همکاران فیروز احمدي

14

پیمانکار قادر بـه تـأمین نیـروي کـار نباشـد و مالـک نیـز از تهیـه         که اینایجاد کند، مثل
14مـاده  2و بنـد  4مـاده  3از بنـد  مسـؤولیت  اجز بوده باشد، نظریه تقسـیم  مصالح ع

لکـن تقسـیم براسـاس حـدود     ؛ ]213، ص23[مدنی قابل استنباط استمسؤولیت قانون 
گـردد. در  مـی ارزیابی و تعیـین شدهواردتأثیر عمل هریک از عوامل زیان در خسارات 

ات ضمان در صورت وجود دو یا چنـد عامـل،   قانون مجازات اسالمی نیز در باب موجب
اگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت و در عین حـال  ،هرگاه زیان مستند به همه عوامل باشد

اسـت و در غیـر ایـن    مسـؤول قابل اندازه گیري باشد، هر عامل به میزان تـأثیر عملـش   
قانون مجازات 526اده شود (ممیتقسیمها آنمساوي بینبه طورمسؤولیت ،صورت

هـم برخـورد کننـد، در صـورت انتسـاب      هرگـاه دو وسـیله نقلیـه بـا    همچنیناسالمی). 
نصــف خســارات وســیله نقلیــه طــرف و مســؤول دو راننــده، هریــک برخــورد بــه هــر

قانون مجازات اسالمی).528سرنشینان آن است (ماده 
دبایـ خسارت شوند، گفته شـده  ویا اگر تقصیر خوانده همراه قوه قاهره سبب تأخیر

اگر تقصیر شخصـی بـه همـراه    ،دنبال عاملی رفت که ناشی از تقصیر است. بنابراینبه 
پـس  .تقصـیر اسـت  ،شناسدمیتنها سببی را که حقوق،دقوه قاهره خسارتی به بار آور

هنگـامی  . ]492، ص24[شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیـده گرفـت  مسؤول باید او را 
که علیرغم تقصیر پیمانکار، علت خارجی به استقالل براي تأخیر کافی باشد، بـه نحـوي  

شد لزوماً به سبب قوه قهریه، کـار بـه تـأخیر    که حتی اگر پیمانکار تقصیري مرتکب نمی
کـه در ایـن   ردبـه بـار آو  افتاد، نادیده گرفتن این علت ممکـن اسـت نتـایج نـامطمئنی     می

.رسدبه نظر میتر بر مبناي درجه تأثیر ظاهراً منصفانهمسؤولیت صورت نیز تحلیل 
دیده نیز در ورود زیان نقش هرگاه زیان،شود در فقه و حقوق موضوعهمالحظه می

حـال  ؛تقسیم شود و تنها در کیفیـت تقسـیم اخـتالف اسـت    مسؤولیت دبایداشته باشد 
کـه تـأخیر   نحـوي ه بـ ،که مطابق مقررات سایر کشورها در صورت تـأخیر همزمـان  آن

امکـان مطالبـه خسـارت نیسـت.    ،هرکدام مستقالً براي عدم تکمیـل پـروژه کـافی باشـد    
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زمانهمخیر أتاعمال شرط وجه التزام در صورت .8
. قاعده کلی1- 8

ی هنگـام مشارکت داشته باشند و در صورتی که مالک و پیمانکار در تأخیر ایجاد شده 
کدام حق مطالبه وجـه التـزام از   ، قاعده کلی این است که هیچندیمهسدر تأخیر که هر دو

ههزینـ و همچنین میـزان  1به روشنی سهم هر کدام از تأخیرکه اینمگر،ددیگري را ندار
2.وم و اثبات گرددمعلیکناشی از تأخیر قابل انتساب به هر

یـک تـأخیر گسـترده در    3در دعواي حقوقی ویلیام کلینگن اسمیت علیه ایاالت متحده
کـه عوامـل   و کارهاي ساخت و ساز وجود داشت. در دادگـاه نشـان داده شـد   ها برنامه

. برخی از این عوامـل از جملـه تـأخیر در تحویـل سـایت و      انددهمتعددي سبب تأخیر ش
منتسب به مالک بود و برخی نیز ناشی ها و طرحها ستور براي تغییر در برنامهچندین د

. دادگاه نتیجه گرفت که در صورت بودهمزمان رخ داده به طورکه از عمل پیمانکار بود
اما اگـر  ؛]25[داز طرفین استحقاق مطالبه مبلغ وجه التزام را نداریک هیچتأخیر همزمان 

ب تأخیر ناشی از تصمیمات و اقدامات کارفرما (دولت) باشد، پیمانکـار حـق دریافـت    سب
، 26[مرتبط با این تأخیر را از کارفرمـا دارد هاي و هزینهها مطالبه خرجویاضافمهلت 

.  ]488ص
ین حـدود  تعیـ هستند معموالًزمان، مالک و پیمانکار همبه طورعلت یک تأخیر هرگاه
،بنـابراین ؛بسـیار مشـکل اسـت   ،نسبت به تأخیري که رخ دادهها آنازهریک تأثیر عمل

و خسارات قابل استناد به هر طرف دشوار خواهد بـود و در  ها هزینهتعیین میزان دقیق
یر همزمـان  کدام از طرفین استحقاق مطالبه وجه التزام  به علـت تـأخ  این دعاوي هیچاکثر

.  د کردرا پیدا نخواه
عهده پیمانکـار و  ه نامه بتهیه بیمه4در دعواي حقوقی شرکت سینگلتون علیه هاروي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. proof a clear apportionment of the delay
2. expense attributable
3. William F. Klingensmith. Inc. v United States
4. Singleton Corp v. Harvey
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،تعهداتشان را انجـام ندادنـد. در نتیجـه   موقع بهکدام هیچوعهده مالک بوده تهیه نقشه ب
رأي داد آمریکـا تینافشروع عملیات ساخت و تکمیل با تأخیر صورت گرفت. دادگاه اس

اند و تـأخیر از نـوع تـأخیر همزمـان     که طرفین قرارداد هر دو در تأخیر مشارکت داشته
از طـرفین حـق مطالبـه    یـک  هـیچ است و اثر تأخیر هریک جداگانه قابل تعیـین نیسـت و   

دو خصوصـیت  به دبایدادگاه ،در این موارد.]27[دخسارات ناشی از این تأخیر را ندار
.  ]347، ص28[همزمانی و تأثیر متقابل توجه داشته باشد

در نتیجـه هـر عامـل    جداگانه و تأخیر حاصـل به صورت کداموقتی میزان تأثیر هر
را هـا  مسـؤولیت بتـوان گیري کمی و کیفی نباشد، به نحوي که بر آن اسـاس  قابل اندازه

چـالش  ،نیسـت. در واقـع  هـا  مسـؤولیت عیین حدود و میزان ، دادگاه  قادر به تدکرتعیین 
اصلی دادگاها در تأخیرهاي همزمان، تالش براي تعیین تأثیر سبب تأخیر است. 

2طبق نظـر کارشـناس پرونـده   1در دعواي حقوقی مورگانتی ناتل علیه ایاالت متحده

رهاي پیمانکار داخـل در  که تأخیبودعامل بخشی از تأخیرها مالک و برخی نیز پیمانکار 
7000. در قرارداد بابـت هـر روز تـأخیر    دبودنتأخیرهاي همزمان و در عین حال موجه
کارشناس گواهی کرد که با توجه بـه بررسـی   دالر جریمه (وجه التزام) تعیین شده بود.

، بنـدي زمـان جـدول  براسـاس  موقـع  بـه هاي و قصور در پرداختبنديزمانهاي برنامه
پایه و اساس و گسترده از رد وجه حسن انجام کـار بـه پیمانکـار، تعـدیل     بیهاي امتناع

نداشتن پول کافی بـراي اجـراي   و گیرهاي بیش از حد، و سختدن کرننکردن و اغماض 
.]29[رسد که مطالبه مبالغ وجه التزام از پیمانکار مناسب نیستمیپروژه، به نظر

بـه  اساسـی  . وجه التزام در صورت تأخیر مسیرهاي اساسی و غیر2- 8
همزمانطور

هاي اصلی پیشـرفت پـروژه   یک معیار کلیدي براي تحلیل تأخیر همزمان، تعیین شاخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Morganti Natl Inc. v. United States
2. Mr. Mc. Donough
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است. وقتی کـه مسـیرهاي شـاخص در یـک سـاخت و سـاز تحـت تـأثیر تـأخیر قـرار          
اساسی آن پروژه به تعویـق جزئی و غیرهاي در مقایسه با وضعیتی که بخش،گیرندمی
تأثیر این دو نوع تأخیر متفاوت خواهد بود. وقتی که یک مسیر اصلی که شـروع  ،افتدمی

شود، روشـن اسـت   میبا تأخیر مواجه،دیگر متوقف بر اتمام آن قسمت استهاي بخش
فرعـی کـه حتـی    اما اگر بخـش ؛که اتمام پروژه در زمان تعیین شده مقدور نخواهد بود

تکمیـل نگـردد،   موقـع  بـه د کرتوان سایر کارها را آغاز و تمام میبدون انجام آن بخش،
ممکن است تأثیر جدي در تکمیل نهایی نداشـته باشـد. بـر همـین اسـاس در تأخیرهـاي       

انـد دهواقـع شـ  که آیا تأخیر مالک و پیمانکار که به طور همزمان د کرتوجه دبایزمان هم
کـه  اینیاانددهاساسی طرح را تحت تأثیر قرار داهاي دو مسیرهاي اصلی و شاخصهر

تنها یکی از این تأخیرها، مسیر شاخص را به عقب انداخته است؟ فرض شود کارفرما از 
و در دریافت مجوز مقامات دولتی براي انجام یک عملیات خاص در پـروژه تـأخیر دارد   

بـرداري پـس از تکمیـل    پیمانکار نسبت به تأمین نیروي برق پروژه براي بهره،عین حال
زمـان از جانـب   گرچـه دو تـأخیر هم  .اسـت کرده تأخیربنديزمانطبق برنامه و جدول 

تأخیر پیمانکار مسـیر شـاخص اجـرا را تحـت     اما،مالک و پیمانکار صورت گرفته است
در ،کار، ایـن تـأخیر را جبـران کـرده    هادامتواند در میو پیمانکارود قرار نداده تأثیر خ

امـا تـأخیر مالـک سـبب تـأخیر در      ؛پایان، همه چیز در وقت خود نهایی و تکمیـل گـردد  
انـدازد و  نمیتأخیر غیرشاخص، پروژه را به تأخیر،تکمیل نهایی خواهد شد. به عبارتی

.  دکنجبران ،که دارد استفاده کرده1از حق شناوريتواند مینکار احتماالً پیما
فـراهم کـردن تجهیـزات الزم بـراي     مسـؤول مالـک (دولـت)   2،در یک دعواي حقوقی

بنـدي زمـان بود. دولت نتوانست تجهیزات را بر طبق برنامـه  ی ینهاهاي آزمایش و تست
لکن دادگاه رأي ،. پیمانکار ادعاي خسارت ناشی از تأخیر داشتشده تهیه و تحویل دهد

تأخیر در تحویل ،بنابراینوانددهواقع تا زمان پایان پروژه الزم نبودر داد که تجهیزات 
،مسیر شاخص را تحت تأثیر قـرار نـداده اسـت. در ایـن پرونـده     ،تجهیزات توسط مالک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. float
2. Kelso, II v. Kirk Brothers Mechanical Contractor
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زمانی وجود ندارد که مالک عامل یا سـبب منحصـر تـأخیر    هورددادگاه دریافت که هیچ 
هاي تـأخیر را بـه پیمانکـار بپـردازد    خسارتدولت، الزم نیست که آن باشد و در نتیجه

.  ]603، ص30[

. تعیین منصفانه در صورت اثبات میزان اثر هر عمل3- 8
یل بسـیار گونـاگون و پیچیـده    ساخت و ساز و صنعتی  دالهاي تأخیرها در تکمیل طرح

و ضوابط حـاکم در ایـن زمینـه،    ها آندارند. تعیین قطعی دالیل تأخیر و بررسی ماهیت
کـه یـک دلیـل بـراي تـأخیر وجـود دارد و       ی یجاکند. بدیهی است میرا دشوارترله أمس
موجه بودن آن و یا غیراست، ارزیابی تأخیر و تشخیص موجهی یشناساسادگی قابل به
؛پـذیر اسـت  آسانی امکاناستحقاق یا عدم استحقاق مالک براي مطالبه وجه التزام بهالً آم

یـا علـت   انـد وجـود آورده کـه همزمـان بـوده    ه اما وقتی بیش از یک رویداد، تأخیر را بـ 
امـل طبیعـی   تأخیر، ترکیبی از تقصیر مالک و پیمانکار یا تقصـیر پیمانکـار و دخالـت عو   

و حقوق مالک و پیمانکار پیچیـده خواهـد   ها مسؤولیت ، ارزیابی و شناسایی حدود است
عنـوان  هبود. به منظور مطالبه وجه التزام، مالک باید ثابت کند که بین رفتـار پیمانکـار بـ   

،عنوان معلول، یک رابطه سببیت وجود دارد. عـالوه بـر آن  هعمل آمده به علت و تأخیر ب
شـود  طبیعی از تـأخیر حاصـل مـی   به طورمتعاقب که هاي یر رویداد تأخیر بر هزینهتأث
اثبات گردد.  دبای

زمان، رویداد مرتبطی با تأخیر پیمانکار وجود دارد که آن رویـداد  معموالً در تأخیر هم
ی یتنهـا ایـن رویـداد مـرتبط اگـر بـه      ،مؤثر در تکمیل دیرهنگام کار است. در برخی موارد

امـا وقتـی تـأثیر آن بـر عمـل      ؛مورد ارزیابی قرار گیرد ممکن اسـت سـبب تـأخیر نگـردد    
با در نظر گرفتن این رابطه، تأثیر ایـن عامـل بـر تـأخیر     ،دگیرپیمانکار مورد بررسی قرار 

رویداد مـرتبط، قابـل انتسـاب بـه عمـل مالـک       اگر قابل استنتاج است. همچنین ممکن است 
در یـک هفتـه امکـان    هرگـاه  عنـوان مثـال،   هبلکه یک رویداد طبیعی رخ داده باشد. بـ ،باشدن

عامـل بـراي ایـن وضـعیت عبارتنـد از      گونه کاري در اجراي کـار وجـود نـدارد و دو   هیچ
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شرایط کامالً نامساعد آب و هوا و کمبود کارگر که پیمانکـار موظـف بـه تـأمین آن بـوده      
شـود. در چنـین شـرایطی   مـی و هوا، رویدادي مرتبط خوانـده بدي آب،در این مثالاست. 

نظر کرد.  توان تأخیر را تنها به نداشتن نیروي کار نسبت داد و از رویداد دیگر صرفنمی
راجع به ]31[1دادگاه در دعواي شرکت سیتی این علیه شرکت ساخت و ساز شپرد 

که ی یجاو دیگري به پیمانکار، همزمانی تأخیر و انتساب یکی از موجبات تأخیر به مالک
نظر از وقوع همزمان یا تقدم یکـی بـر دیگـري،    و صرف،تأثیر آن دو عامل همزمان باشد

ه منصفانه و نتیجه معقـول باشـد و تعیـین میـزان تـأخیر بـ      دبایبیان داشت که قضاوت 
ی کـه یـک همزمـانی واقعـی     گـام هناعمال گردد. دبایوجود آمده ناشی از رویداد مرتبط 

، دهیک ابتدا آغاز شـ کدامکه ایننظر ازصرف،رویداد مرتبط و قصور پیمانکار وجود دارد
لکن برخـی از نویسـندگان در ایـن    ؛بین دو علت تقسیم شودمسؤولیت مناسب است که 

و بنـابراین بـه نظـر   این رویکرد فاقد مبـانی حقـوقی در انگلـیس اسـت    که اند زمینه گفته
.  ]319- 318، ص32[گسترده مورد حمایت قرار نگیردبه طوررسد که می

عنوان دو رویداد هدادگاه بیان کرد وقتی اخالل کارفرما و تأخیر ب2،در یک دعواي حقوقی
گر جدا جداگانه روشن شود. ابه طورکدام اند، باید نتایج هرمختلف بر تعویق کار تأثیر داشته

عنـوان اثـر غالـب بـر تـأخیر مـورد       هممکن باشد و اخالل کارفرما، بـ کدام غیرکردن نتایج هر
. بنـابراین در ایـن دعـوا در    استتأخیرمسؤولشناسایی قرار گیرد، کارفرما به طور قانونی 

ؤولیتمسسازي اثر هر عامل ممکن باشد، هر علت به میزان تأثیر خود صورتی که امکان جدا
دادگاه خاطر نشان کرده،گردد. در این رأيمیتقسیممسؤولیت ،صورتد و در غیر ایندار

. ]159، ص33[تأخیر استمسؤولکه اگر علت غالب، اخالل کارفرما باشد کارفرما 

. رویکرد علت غالب4- 8
ن رویکرد دیگر در ارزیـابی تأخیرهـاي همزمـان، رویکـرد علـت غالـب اسـت کـه  بـه آ         

از بین عـاملین تـأخیر، عـاملی کـه نسـبت بـه دیگـر عوامـل         ،اي شد. طبق این نظراشاره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. City Inn v. Shepherd Construction
2. John Doyle Construction v. King Management
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متوجـه  مسـؤولیت  جسته یا غالب تشخیص داده شـود، سـبب تـأخیر و    عنوان علت برهب
علـت  ،در این گونه دعـاوي دبایها هدادگا،. طبق این تئوري]589، ص34[مسبب آن است

و مورد مالحظه قرار دهنـد. تحلیـل علـت غالـب شـبیه نظریـه سـبب        غالب را تعیین کنند
موجب این نظریه باید بـین سـبب ورود ضـرر و    ه متعارف و اصلی در حقوق ما است. ب

.  ]221، ص15[کند تفاوت گذاشتمیگذاري سبب فراهمشرایطی که زمینه را براي تأثیر
ونگذار معیار تقسیم براساس مدنی، قانمسؤولیت قانون 14در ماده در حقوق ایران،

وروددر هـر مـورد کـه اسـباب متعـدد در      ،تأثیر عمل را پذیرفته است. طبق این نظریـه 
را مسـؤولیت  ،کدام را  باید سـنجید و بـرآن اسـاس   خسارت نقش دارند، تأثیر رفتار هر

بنـاي  را بـر م مسـؤولیت نیز بـدواً معیـار   92قانون مجازات سال526.  ماده کردتعیین 
درجه تأثیر قرار داده است.

گیرينتیجه. 8
، هـا ترین مسائل حقوقی مرتبط با تأخیرهاي همزمـان پـس از تحلیـل و شـناخت آن    مهم

. در ایـن  اسـت مالـک و پیمانکـار  مسـؤولیت  تعیین آثار ایـن نـوع تـأخیر در ارتبـاط بـا      
تعیـین حـدود   خصوص تمدید زمـان بـراي تکمیـل پـروژه و اعطـاي مهلـت و همچنـین        

که وجه ی یجانسبت به جبران خسارات ناشی از تأخیر، خواه ها آنهریک ازمسؤولیت 
خسارات طبق قواعد کلـی اعطـا گردنـد،    که اینویابینی شده باشدالتزام در قرارداد پیش

اگـر علـل   ،دو مسأله بنیادین و پیچیده در تأخیرهاي همزمـان اسـت. در مرحلـه نخسـت    
همزمـان  به طورکاري پیمانکار در کنار تغییرات غیرمتعارف مالک هاي یینارساتأخیر، 

و ند هسـت حیـاتی و اساسـی  ،دو عامـل مسیرهاي تأخیر در هرکه اینباشد، با توجه به
پیمانکـار  اسـت،  ده کـر مـی مستقل براي عـدم تکمیـل نهـایی کفایـت    به طورتأخیر مالک 

،استحقاق تمدید مهلت به میزان آثار ناشی از علت تأخیر مالک را دارد. به همـین کیفیـت  
ماننـد  ،اگر تأخیر همزمان ناشی از دو علت مسـتقل تقصـیر پیمانکـار و حـوادث طبیعـی     

یر تواند مهلت اضـافه معـادل مـدت تـأخ    سیل یا هواي شدیداً نامساعد باشد، پیمانکار می
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که تأخیر ناشی از تقصیر پیمانکار ابتدا واقع ی یجاناشی از هواي نامناسب دریافت کند. 
این است که پیمانکار مستحق تمدیـد مهلـت نیسـت، لکـن امـروزه      شده باشد، نگاه سنتی 

مایل به تعیین دقیق آثـار تـأخیر و علـت هرکـدام و تصـمیم منصـفانه در ایـن        هادادگاه
،اه یکی از علل تأخیر، مسیر اساسی اجـراي پـروژه را بـه تعویـق نینـدازد     اند. هرگزمینه

تکمیـل نهـایی را   ،چون ایـن تـأخیر  ،جزئی را به عقب بکشاندبنديزمانهاي بلکه برنامه
ی متوجه عامل این تأخیر نیست.مسؤولیتتحت تأثیر قرار نداده است، 

و مطالبه وجه التزام در مواجه با چنین هاي ناشی از تأخیر همزمان از حیث خسارت
از طـرفین  یک هیچگونه جبرانی به وسیله عقیده دارند که هیچها دادگاهتربیش،وضعیتی

ايبرتنهایی بهمستقالً و ها آناین است که علت تأخیر هریک اززیرا فرض؛وجود ندارد
کـافی بـوده اسـت، حتـی اگـر تـأخیر ناشـی از عمـل دیگـري واقـع           ع موقـ بهعدم تکمیل 

دهکدام متحمل خسارات ناشی از تأخیر شـ مالک و پیمانکار هر،اینگردید. عالوه برنمی
از دیگـري باشـد. برخـی    تـر بـیش هـا  آنهرچنـد ممکـن اسـت خسـارات یکـی از     ؛است

را موجب یک تغییر نگـرش در ایـن خصـوص    غیرمنصفانه بودن آثار این بینش حقوقی
کـدام بـا دقـت و    هرآثـار و شـود تحلیـل دبایـ و عقیده دارند تأخیرهاي همزمان دانسته

عامل هـر تـأخیر   مسؤولیت ، جداسازي و تعیین کمیت شوند و براساس اسناد قابل اتکا
گونـه  وجـود نداشـته باشـد، هـیچ    کـه ایـن امکـان   ی یجـا بر این اساس تعیین گردد. البته 

نخواهد شد.  از طرفین اعطایک هیچخسارتی به 

منابع. 9
[1] Nael Bunni, The FIDIC Forms of Contract, Third edition, Blackwell

publishing, Oxford, UK, 2005.

[2] Zack James G, "Concurrent Delay – the Owner's Newest Defense

NAVIGANT", Construction Forum, 2001.

[3] Bramble Barry B, Michael T. Callahan, Construction Delay Claims,



...تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکارـ ــــــــــــــــــــو همکاران فیروز احمدي

22

Fourth edition, Aspen publisher, United States of America, 2011.

[4] Kelleher Thomas J, Construction Law: A Practical Guide, 3rd edition,

John Wiley and Sons, United States of America, 2005.

[5] ESQ. Cushman, Proving and Pricing Construction Claims, Third edition,

Aspen publisher, United States of America, 2000.

[6] Calin Popescu M, Project Planning, Scheduling and Control in

Construction, First edition, John Wiley and Sons, New York, 1995.

[7] Jeremy Glover, Hughes Simon, Understanding the New FIDIC Redbook:

A Clause by Clause Commentary, first edition, sweet and max well, UK,

2006.

[8] Ramsey Vivian, Telford Thomas, Construction Law Handbook, Thomas

Telford, First edition, London, 2007.

[9] R.W. Thomas & Wright Mark, Construction Contract Claims, Third

edition, Palgave Macib Millan, 2001.

[10] Trauner Theodore, Constraction Delay: Understanding them, Clearly,

Analyzing them Correctly, Second edition, Butt Erworth – Heinemann,

United States of America, 2009.

[11] Volkmar Jaeger Axel & Gotz Sebastian, FIDIC –Conditions of Contract

for Construction, A Guide for Practitioners, 2010.

[12] Wells v. Army and Navy Co – Operative Society (1902 – 1903),

Hundson's Building Cases, 4th, volumes, www.doylesconstruction

lawyers.

[13] FIDIC 2010, Conditions of Contract for Construction.

.هـ.ق1407،مؤسسه نشر اسالمی،، قمالخالفحسن،بنابی جعفر محمد ،طوسی]14[
آثـار  حیـاء  الهالمرتضویهمکتب،، تهران3چ ، المبسوط فی فقه االمامیه، _______ ]15[



1394، تابستان 2، شماره 19قی ـــــــــــــــــــــــــــ دوره هاي حقوق تطبیپژوهش

23

.هـ.ق1388الجعفریه، 
، هاالسـالمی الکتـب  دار،، تهـران 3چ ، 43ج، جـواهرالکالم شیخ محمد حسـن،  ،نجفی]16[

1367.
.هـ.ق1396، هالعلمیهمطبع،، قم2، چالمنهاجهتکملمبانی ، ابوالقاسم،خوئی]17[
.هـ.ق1393دار المعرفه، ،، بیروت2، چاألممحمد بن ادریس، ،شافعی]18[
.تابی، دارالفکر،، بیروتالمجموعمحیی الدین، ،نووي]19[
.تابی، دارالکتاب العربی،، بیروتالمغنی، هقدامابن ]20[
الفکـر،  دار،، بیروتالمقصدهنهایالمجتهد و هبدایمحمد بن احمد قرطبی، ،ابن رشد]21[

.هـ.ق1415
.تابیه، ، بیروت، دارالمعرفتن المنهاجعلی مسراج الوهاجمحمد، ،زهري]22[
مـدنی (الزامـات خـارج از    مسـؤولیت  الـه،  حبیـب رحیمـی،  ونیحسسیدصفایی، ]23[

.1389سمت، ، تهران، )قراردادها
، 6، چمدنیمسؤولیت هاي خارج از قرارداد؛ ضمان قهري، الزام،کاتوزیان، ناصر]24[

.1386، تهرانانتشارات دانشگاه
[25] Openjurist.org/731/F2d/805/wiliam-klingensmith-inc-v-united states

[26] Gibbs Kenneth C. Gibbs & Gordon Hunt, California Construction Law,

Aspen Publisher, 2010.

[27] http://law.resouses.org/pub/us/case/reporter/f3/395/395.f3d.1353.04-

1119.html.

[28] Currie Smith & Hancock's, Federal Government Construction Contracts,

A practical Guide for the industry professional, Second Edition, Printed

in the United States of America, Publisher: John Wiley & sons, 2010.

[29] http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fedclaim/2001/97744.

[30] Cibinic John. Ralph C. Nash, Ames F. Nagle, Administration of

Governments Contracts, published by CCH incorporated, 2006.



...تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکارـ ــــــــــــــــــــو همکاران فیروز احمدي

24

[31] (2007) CSOH 190 and (2008) BLR 269.

[32] Ndekugri Issaka E. & Michael E. Rycroft, The JCT 05 Standard Building

Contract, Law and Administration, Rutledge, 2009.

[33] Macroberts & Lord Hamilton, Macroberts on Scottish Building

Contracts, Blackwell Publishing, 2008.

[34] Baskind Eric & Gerg Osborne & lee Roach, commercial law, Oxford

University Press, 2013.


	+++مقالات مجله حقوق- تابستان.pdf

