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 اساس بر فیدیک، ساخت های پروژه پیمان عمومی شرایط در مصلحت به فسخ ماده ارزیابی

 ایران مدنی قانون سیستم در عرفی قوانین

 3 محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 2مهدی روانشاد نیا، 1 نوید باقریان مرندی

 ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تحقیقاتو واحد علوم ، عمرانگروه مهندسی  -1

 )نویسنده مسئول(ایران  تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد عمران، مهندسی گروه -2

 ، ایراندانشگاه فردوسی مشهد اطالعات هوشمند پردازش و نرم رایانش علمی قطب ،دانشکده فنی و مهندسی -3

 چکیده 
قانون مدنی ایران برداشتی از قانون مدنی مصر است که این قانون نیز خود از قانون مدنی فرانسه و فقه اسالم استخراج شده است، سال ها 

للی المفدراسیون بیناست که در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ ساخت در کشور ایران از شرایط عمومی پیمان استاندارد منتشر شده توسط 

)فیدیک( که بر مبنای حقوق عرفی یا سابقه قضائی )کامن ال( استوار است، استفاده می شود. این در حالی است که این نوع قراردادها سان مشاورمهند

در سیستمی که مبنای تصمیم گیری مراجع قضائی در آن قانون مدنی ایران است، با چالش های جدی مواجه هستند. بنابراین ضروری است ذی 

 فعال در پروژه های ساخت ایران با تداخالت رویکرد فیدیک در مقابل قانون زمینه مدنی اطالع کافی داشته باشند. در این مقاله با مقایسهنفعان 

و ایران )به عنوان دو کشور با سیستم قانونی برگرفته از اسالم( با شرایط عمومی پیمان فیدیک به تداخالت رویکرد  تطبیقی آیین مدنی مصر 

 کرسیدگی قضائی در دو نظام حقوقی مختلف پرداخته شده است. نتیجه این مطالعات ارائه چند پیشنهاد در قانون مدنی ایران و کتاب قرمز فیدی

)فیدیک ساخت( در خصوص ماده فسخ قرارداد به مصلحت، گردیده است. از آنجایی که در اختالفات قراردادهای ساخت بیشتر به ماده فسخ  1999

 دراد در دادگاه ها و مراجع داوری استناد شده است، می توان این انتظار را داشت که پیمانکاران با درک بهتر ماده فسخ به مصلحت کارفرما قرارد

ها از نآ قراردادهای خود از بروز اختالفات در این زمینه پیشگیری کنند، بعالوه، این مطالعه برای سایر کشورهای خاورمیانه مفید است زیرا بیشتر

 قلمروهای قانون مدنی پیروی می کنند.
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 مقدمه

قبل از ورود به هر قرارداد ساخت، هر کارفرمایی می بایست به صورت متعارف تالش قابل توجهی را برای اطمینان از اینکه هیچ مورد 

اند. اگر چه برخی قراردادها کارفرما را برای پایان دادن به خاصی که بتواند با تعهدات کارفرما در قرارداد متناقض باشد، به انجام برس

قرارداد بنا به مصلحت خود مختار دانسته است به این ترتیب که اگر کارفرما با مشکالت غیرمنتظره ای مواجه شود که مانع اتمام تعهدات 

. به بیان دیگر فسخ قرارداد از [1]فسخ متکی نیست شود یا کارفرما دیگر به پروژه احتیاج نداشته باشد، به هیچ یک از روشهای معمول 

این جهت در مفاد قرارداد گنجانده می شود که این احتمال را می پذیرد که کارفرما ممکن است بخواهد کل پروژه را رها کند، مالحظاتی 

امروز بیشتر مورد توجه است. بنابراین ابزاری مفید برای کارفرما است که بتواند چنین بندهایی را در قرارداد درج  که در شرایط اقتصادی

کند چرا که کارفرمای امکان فسخ قرارداد را پیدا می کند، در غیر این صورت ممکن است به عنوان مثال، به دلیل فسخ غیرقانونی، نقض 

. در چنین شرایطی، کارفرما می تواند قرارداد را فاقد هرگونه نقض یا حادثه یا مشکلی که  بتوان پیمانکار را به [2] قرارداد اتفاق افتد

.برای چنین بند خاصی نیازی به جمله بندی خاصی [3]عنوان مسئول قانونی آن در نظر گرفت، و صرفا به صالحدید خود فسخ نماید 

. حقوق پیمانکار در چنین مواردی بستگی [2]نیست و کافی است عبارت حق فسخ قرارداد را از مشکل یا مسئولیت پیمانکار متمایز نمود 

و قانون حاکم بر قرارداد دارد. این بندها گاهی اوقات به عنوان درخواست فسخ ، فسخ اختیاری یا فسخ بنا بر مصلحت و به متن قرارداد 

ا عنوان خاتمه پیمان بیان شود. طبق مقررات خرید فدرال آمریکا، مشروط بر اینکه به بیا در قرار داد یکسان شرایط عمومی پیمان ایران 

قوق یک جانبه گسترده برای فسخ قرارداد بنا بر مصلحت برخوردار است. و این موضوع به منشأ بند فسخ نفع دولت باشد، دولت از ح

باز می گردد، در زمانی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هنگامی که دولت فدرال به مکانیسمی احتیاج داشت  1900قرارداد به اواسط دهه 

 .[4]که دیگر الزم نیست، خریدهای نظامی خود را ملغی کند که بتواند با پایان دادن به قراردادهای جنگی 

، اقتصاد ایران در حال . از طرفی[5]صنعت ساخت و ساز نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه ایفا می کند 

تورم، کاهش ارزش پول مواجه است، بر این اساس، ممکن است کارفرمایانی که حاضر با بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم، افزایش نرخ 

در پروژه های ساخت در ایران مشغول کار هستند، ترجیح دهند بندهایی را در نظر بگیرند که به آنها اجازه می دهد قراردادها را بنا به 

 پروژه در فاتاختال افزایش به منجر ساختمان صنعت پیچیدگی افزایش و دینامیک طبیعتاز طرفی دیگر  مصلحت خود به پایان برسانند.

 قابل همس از تبع به آنها تداوم و اختالفات این بروز شوند، می تشدید پروژه پیشرفت با اختالفات اغلب که آنجا از. است شده ساخت های

 کند، می پیدا بیشتری اهمیت موضوع ساخت، این پیچیده و بزرگ های پروژه . در[6] کاهد می جهان اقتصاد در ساخت صنعت توجه

 و تاخیرات هزینه نظیر زیادی های هزینه زیرا باشد، داشته پروژه هزینه بر جدی تاثیر تواند می دعاوی و تعارضات این که جهت بدین

 رداختهپ تاثیرات این میزان بررسی به تحقیقات از برخی در. گردد می تحمیل پروژه به دعاوی فصل و حل مراحل در پروژه احتمالی توقف

 به ادعا یک با انگلیس کشور در ساخت های پروژه تمام از %52 که اند کرده اشاره نکته این به سایرین و رن نمونه عنوان به است شده

 سالیانه هزینه 2003 سال در وسایرین مورا نهپ .[7] رسند می پوند بیلیون 2/1 عدد به دعاوی این سرجمع صورت به و میرسند پایان

 در همان سال در شده امانج مطالعات . طبق[8] اند زده تخمین دالر بیلیون 5 را آمریکا کشور در ساخت صنعت اختالفات و تعارضات

 افزایش با ها پروژه %33 شده، قرارداد رقم به نسبت های هزینه %30 افزایش به منجر ساخت ها پروژه از %50 در دعاوی بروز کانادا کشور

 .   [9] است شده همراه قرارداد عدد به نسبت قیمت افزایش %100 با بقی ما و قرارداد اصلی قیمت از 60%

( به دلیل عدم وجود قرارداد یکپارچه برای پروژه های مهندسی، تدارکات و 1فیدیکشرایط فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور )

ه های بزرگ و پیچیده ساخت در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، در حقیقت، یا طرح و ساخت در تعدادی از مهمترین پروژ 2ساخت

. عالوه بر این، شرایط فیدیک در کلیه پروژه هایی [10]شکل مشخصی از قرارداد ساخت و ساز در منطقه خاورمیانه است  فیدیکقرارداد 

تأمین می شود، مورد استفاده قرار می گیرد، و توجه داریم که   3آژانس ایاالت متحده برای توسعه بین المللیکه توسط بانک جهانی و 

هم بانک جهانی و هم آژانس ایاالت متحده برای توسعه بین المللی، تعداد قابل توجهی از پروژه های مهم زیرساختی را در خاورمیانه 

 های پروژه اکثر برای که کرد منتشر را قرارداد جدید استاندارد شکل چهار از ای مجموعه کفیدی ،1999 سپتامبر در تأمین می کنند.

                                                           
1 Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils )FIDIC( 
2 Engineering, procurement and construction )E.P.C( 
3 United States Agency for International Development )USAID( 
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 هشناخت فیدیک کمان رنگین عنوان با استاندارد قراردادهای جدید مجموعه. است مناسب جهان سراسر در تجهیزات نصب و ساختمانی

 : است زیر شرح به فیدیک کمان رنگین در اصلی های کتاب. شود می

o ینجایگز کتاب این(: جدید قرمز کتاب) کارفرما توسط شده طراحی مهندسی و ساختمان کارهای برای ساز و ساخت قرارداد شرایط 

 (.99 فیدیک)شود  می شناخته(  ساخت) فیدیک عنوان به همچنین. است شده فیدیک سنتی قرمز کتاب

o کارپیمان توسط شده طراحی مهندسی و ساخت کارهای و مکانیکی و الکتریکی درتجهیزات صنعتی ساخت-طرح قرارداد شرایط 

ترجمه این کتاب ضمن اصالح بخش هایی از  .است شده نارنجی و زرد فیدیک سنتی های کتاب جایگزین کتاب این(: زرد جدید کتاب)

عنوان قرارداد همسان طرح و ساخت  آن به منظور تطبیق با شرایط و مقررات داخل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه ایران تهیه و با

 به فعاالن در پروژه های عمرانی کشور ابالغ شده است. 1384در سال  85428/101به شماره 

o مهندسی، های پروژه برای کتاب این(: ای نقره کتاب) دست در کلید/ ساخت و مهندسی طراحی، های پروژه برای قرارداد شرایط 

 شده هیهت تطبیقی مجموعه یک عنوان به قبلی کتاب سه. است فیدیک جدید قرارداد یک این. است دست در کلید یا ساخت و تدارکات

 که حالی در. باشد الزم که مواردی در مگر است، گرفته قرار استفاده مورد کتاب هر در مشابه شکل به موضوع هر آن در که است،

  .است تحقیق این موضوع( ساخت) فیدیک است، یکسان کتاب سه این در مصلحت به فسخ اصطالحات

 2براساس مفاهیم حقوقی که ریشه در نظام حقوقی عرفی فیدیکدارد، قرارداد 1اگرچه ایران یک ساختار حقوق بر اساس قانون مدنی

دارد، بنا نهاده شده است. حوزه های قضایی با قانون مدنی معموالً یک حق کلی را برای فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما را به رسمیت 

می شناسند. بنابراین، به کارفرمایان و پیمانکاران با مبنای حقوق عرفی، اکیداً توصیه می شود که قانون زمینه را با دقت مورد بررسی 

 به .[11]تا دریابند که آیا آنها در آنجا قوانین اجباری را پیدا می کنند که امکان فسخ کار به مصلحت کارفرما را فراهم سازد قرار دهند 

 از شود، یم پیشگیری مصلحت به بنا کار فسخ از ناشی اختالفات از حاضر مطالعه از ماده این بهتر درک دلیل به که هنگامی ترتیب، این

 .شود می نیز جلوگیری توجه قابل مالی ضررهای

هدف از این تحقیق، بررسی قوانین فسخ به مصلحت بر اساس فیدیک بر مبنای قانون عرفی در چارچوب قانون مدنی ایران با توجه 

( برجسته کردن شباهت 1است. بر این اساس، اهداف این تحقیق بدین قرار است ) 3مدنی مصر  قانونبه تفاوت ها و شباهت های آن با 

( ارائه توصیه هایی برای 2ها و اختالفات بین مقررات مربوطه در فیدیک )ساخت( و قانون مدنی ایران با توجه به قانون مدنی مصر، و )

بوط مر ماده اصالح برای در این مطالعه پیشنهادهایی اساس، این براصالح مقررات مربوطه در فیدیک )ساخت( و قانون مدنی ایران است. 

 نحوه جبران خسارت پیمانکار در صورت فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما در قانون و( ساخت) فیدیک به فسخ قرارداد به مصلحت در

 .گردید ارائه ایران مدنی

 روش 

استوار  تطبیق مقایسه و ه شده است. این روش تحقیق که برمبنایدر این مقاله از یک روش تحقیق تطبیقی چند مرحله ای استفاد

گیرد، انجام پژوهش های تطبیقی  می قرار استفاده مورد اشتراک و افتراق نقاط یافتن برای و یا ای، اعتباربخشی توسعه اهداف با است

فهم بهتر موضوعات حقوقی و یافتن راه حل های در حوزه حقوق به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است و به حقوق دانان در 

حقوقی کارآمدتر یاری رسانده است. از جمله تحقیقات مشابه این پژوهش در رشته حقوق و مدیریت ساخت، می توان مطالعه تطبیقی 

بررسی تطبیقی شرط فاسخ از  [13] انگلیس، تخلف از انجام تعهد بین حقوق ایران، مصر و [12] خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر

را  [15]کشور  اجرایی فنی نظام در ساخت و طرح همسان قراردادهای تطبیقی و مقایسه [14] امامیه، حقوق ایران و مصر منظر فقه

در زمینه پروژه های ساخت در ایران به اهمیت و ضرورت توجه پرونده های اختالف 142برشمرد. در این تحقیق ابتدا به کمک بررسی 

به مفاد قانون در زمینه فسخ قراردادها پرداخته شده است، سپس ماده فسخ بنا به مصلحت در فیدیک )ساخت( مورد بحث قرار می گیرد. 

به طور انتقادی کاربردی فسخ به مصلحت  سوم، همان ماده در قانون مدنی ایران و مصر مورد بررسی قرار می گیرد. چهارم، نویسندگان

را در فیدیک )ساخت( بر اساس قانون مدنی مصر و قانون مدنی ایران به عنوان قانون زمینه حاکم در قرارداد را تحلیل می کنند. سرانجام، 

                                                           
1 Civil Law 
2 Common law 
3 Egyptian Civil Law (ECL) 
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مراحل و روش انجام تحقیق  نویسندگان توصیه هایی را در مورد اصالحات الزم در مورد این ماده در فیدیک )ساخت( ارائه می نمایند.

 نمایش داده شده است. 1در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نمودار روش تحقیق -1شکل 
Figure 1. Diagram of the research method 

 

 مجموعه داده های گردآوری شده 

با توجه به تنوع قراردادی در اختالفات پروژه های ساخت ایران، صرفا از قرارداد هایی که از آنها به عنوان قراردادهای متعارف میان 

پیمانکار یاد می شود، استفاده گردید، بر اساس نظامات اداری حاکم بر پروژه های ساخت بخش دولتی ایران، قرارداد متعارف کارفرما و 

(  شناخته می شود و از آنجایی 4311مورد استفاده در این پروژه با عنوان شرایط عمومی پیمان )نشریه سازمان برنامه و بودجه به شماره

شرایط عمومی پیمان مذکور، مرجع رسیدگی به اختالفات قراردادی پیش از مراجعه به دادگاه می تواند  53ز ماده که مستند به بند )ج( ا

شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه باشد، با دسترسی به اطالعات اختالفات طرح شده در خصوص قرارداد های پیمانکاران با 

که به منظور داوری به کمیته پیمان این استان   87الی  80ان خراسان بین سال های کارفرمایان عموما در بخش دولتی در سطح است

مورد اختالف رسیدگی شده در این  42)همان جایگاه شورای عالی فنی مورد نظر در شرایط عمومی پیمان( ارجاع داده شده اند، تعداد

. همچنین با مراجعه به شعب حقوقی شهرستان مشهد، طرقبه و چناران و جمع آوری [16] کمیته و نتیجه این بررسی استخراج گردید

ای اختالفات ساخت و آرای صادر به هر کدام رای دادگاه در مراحل بدوی یا تجدید نظر و برخی کتب حقوقی که به ذکر نمونه پرونده ه

پرونده دیگردر خصوص موضوع اختالفات قرارداد های ساخت استخراج  100در دیوان عالی کشور و داوری اتاق ایران پرداخته اند تعداد 

  [20-17]گردید 

 نتایج  بررسی داده ها با تمرکز بر مواد فسخ قرارداد

 46مورد با درخواست برای فسخ پیمان مستند به ماده  13پرونده بررسی شده در کمیته پیمان استان خراسان تعداد  42از بین

مورد فسخ  2شرایط عمومی پیمان توسط کارفرما و عدم پذیرش آن توسط پیمانکار به این کمیته ارجاع شده است و از این تعداد تنها 

شرایط عمومی پیمان که در این  48مورد از این درخواست ها به خاتمه پیمان )طبق ماده  9است، توسط کمیته مذکور تایید شده 

مورد نیز بر اساس اسناد  2تحقیق با عنوان فسخ به مصلحت کارفرما در قرارداد ساخت فیدیک معادل شناخته می شود( تبدیل شده و 

 . [16](2ست ها وجود نداشته است)شکل خواموجود امکان اعالم نظر قطعی توسط کمیته فنی درمورد آن در

 

 

قانون مدنی ایران و مفاد بررسی 

 مصر در ارتباط با فسخ قرارداد

مصلحت به  

مفاد شرایط عمومی بررسی 

پیمان فیدیک )ساخت( در 

 ارتباط با فسخ به مصلحت

عملکرد پیمان فیدیک )ساخت( در قانون مدنی ایران و مصر تطبیقیبررسی و مقایسه   

 ارائه پیشنهاد و اصالحات مورد نیاز در فیدیک )ساخت( مورد استفاده در پروژه های ساخت و قانون مدنی ایران 

ه آنها بررسی پرونده های اختالف در پروژه های ساخت با هدف شناسایی مفاد پر استناد قراردادی در جریان رسیدگی ب  
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 فسخ طبق شرایط عمومی پیمان برای خواست در 13 مورد در : نظر شورای عالی فنی2شکل 

Figure 2. Opinion of the Supreme Technical Council on 13 requests for termination according to the general 

conditions of the contract 

 

پرونده رسیدگی شده در دادگاه های کشور و اتاق داوری  100است با بررسی زمان طرح اختالف در  مشهود 3 شکل در که همانگونه

پرونده بررسی شده در مراجع داوری و  100از میان است.  داده رخ پیمان فسخ از پس ساخت های قرارداد در اختالفات بیشترایران 

پرونده پس از فسخ قرارداد در این مراجع بررسی شده است و از این میان تنها در دو مورد از قرارداد ها به درخواست پیمانکار  42دادگاه 

اختالفاتی  % 70مورد از فسخ ها در دادگاه بدوی و تجدید نظر رد شده است. به عبارت دیگر حدود 28حدود  فسخ شده است در مجموع

دالیل عدم  . [16] ه اند، مورد تایید واقع نشده استکه در نتیجه فسخ قرارداد به دادگاه، مراجع داوری و حل اختالف فنی وارد شد

پذیرش بر اساس قوانین ایران و شرایط عمومی پیمان در قراردادهای ساخت توجه ویژه به مفاد فسخ یا فسخ به مصلحت )خاتمه پیمان( 

با بررسی موضوعات مهم در این خصوص به ارائه راهکارهای کاربردی منتهی  در این قرارداد ها را به روشنی نشان می دهد که در ادامه

 .می گردد

 پرونده بررسی شده در دادگاه ها و مراکز داوری 100: زمان طرح اختالف در 3شکل 

Figure 3. Time registration of the plea in 100 cases reviewed in courts and arbitration centers 

 

 قرارداد بنا به مصلحتفسخ 
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فیدیک )ساخت( این حق را برای کارفرمای فراهم می کند که قرارداد را بنا به مصلحت خود به پایان برساند، بدون آنکه مشکلی از 

روی هیچ یک از روشهای دیگر فسخ طرف پیمانکار باشد. یعنی، کارفرمای ممکن است در صورت مواجهه با مشکالت، مایل به تکیه بر 

فیدیک )ساخت( )حق قانونی کارفرمایان برای فسخ( چنین حق فسخی را فراهم می کند. طبق  15.5. بند [1] ناشی از یک مشکل نباشد

بداند، قرارداد را فسخ کند. این کار با اطالع رسانی در مورد فسخ به پیمانکار انجام می  ، کارفرما حق دارد هر زمان که مصلحت 15.5بند 

روز پس از تاریخ دریافت اعالم فسخ به وسیله پیمانکار یا بازگرداندن تضمین انجام تعهدات، هر کدام که دیرتر  28شود و فسخ پیمان 

رما نمی تواند با این هدف که خود کارها را انجام دهد و یا کارها را به وسیله فیدیک )ساخت( کارف 15.5باشد، نافذ خواهد شد. طبق بند 

پیمانکار دیگری انجام دهد، به استناد این ماده پیمان را فسخ نماید. بنابراین، بند فرعی ممکن است خالف منافع کارفرمای باشد زیرا 

اند وجود داشته باشد که کارفرمای دیگر نیازی به اتمام کار نداشته کارفرمای مجاز به انجام کارها نیست. با این وجود شرایطی می تو

 .[21]باشد و بنابراین فسخ در چنین مواردی ضروری است 

)توقف کار و خارج کردن تجهیزات پیمانکار( عمل  16.3فسخ طبق فیدیک )ساخت(، پیمانکار موظف است مطابق بند  پس از این

کند، جایی که پیمانکار موظف است همه کارهای بعدی را متوقف کند، به استثنای کارهایی که مهندس مشاور ممکن است برای حفاظت 

آنها را بدهد، مدارک پیمانکار، تجهیزات، مصالح، یا کارهای دیگری را که بابت آنها به پیمانکار از جان، مال، یا ایمنی کارها، دستور اجرای 

پرداختی شده است و مصالحی را که برای اجرای پیمان، به وسیله پیمانکار به کارگاه وارد شده است، تحویل دهد، و همه کاالهای دیگر 

ه خارج کارگاه انتقال داده، و کارگاه راترک کند. پس از فسخ کار، کارفرما نیز متعهد به را، به استثنای آنچه از نظر ایمنی ضروری است، ب

 با شرایط زیر را دارد: 19.6برگرداندن ضمانت حسن انجام کار به پیمانکار است و پیمانکار حق دریافت مطالبات خود مطابق بند 

 ن در پیمان تعیین شده است؛الف( مبالغ قابل پرداخت بابت هر کار انجام شده ای که بهای آ

ب( هزینه تجهیزات و مصالحی که برای کارها، به وسیله پیمانکار سفارش داده شده و به پیمانکارتحویل داده شده، یا پیمانکار متعهد 

یمانکار مده و پبه تحویل گرفتن آنها باشد؛ پس از پرداخت این هزینه به وسیله کارفرما، این تجهیزات و مصالح به مالکیت کارفرما در آ

 دباید آنها را به همان صورت، در اختیار کارفرما قرار دهد. مخاطره های احتمالی، نیز بعد از در اختیار گذاشته شدن متوجه کارفرما خواه

 بود؛

 پ( هر هزینه یا تعهد معقولی که پیمانکار در جهت تالش برای تکمیل کارها، متحمل شده است؛

وقت و انتقال ماشین آالت پیمانکار از کارگاه، و باز گرداندن آنها به محل مورد نظر پیمانکار در کشور ت(  هزینه برچیدن کارهای م

 خودش )یا به مقصد دیگری که هزینه بیشتری در بر نداشته باشد(؛ و

د، به استخدام بوده باشن ث( هزینه بازگرداندن کارمندان پیمانکار و کارگرانی که در تاریخ فسخ پیمان، تمام وقت در ارتباط با کارها

 موطن خودشان.

فیدیک  19.6در این رابطه، الزم به ذکر است که در نتیجه این فسخ، پیمانکار محق مطالعه عدم النفع نیست زیرا چنین حقی در بند 

 د: )محدودیت مسئولیت( فیدیک )ساخت( موارد زیر را بیان می نمای 17.6)ساخت( ذکر نشده است. عالوه بر این ، بند 

هیچ یک از دو طرف، در برابر طرف دیگر، به خاطر محروم شدن از بهره برداری کارها، عدم النفع )جهت تاکید اضافه شده است(، از 

دست دادن قراردادهای دیگر، زیان و خسارت غیرمستقیم یا تبعی، که ممکن است طرف دیگر در ارتباط با پیمان متحمل شود به غیر از 

)مصونیت ها( مسئولیتی ندارد. بر این اساس، طرفین طبق فیدیک )ساخت(  1-17پرداخت پس از فسخ پیمان( و ماده ) 4-16موارد ماده 

توافق کرده اند که جبران خسارت پیمانکار ناشی از عدم النفع در نتیجه فسخ اختیاری توسط کارفرما وجود ندارد. در چنین شرایطی 

النفع منطقی به نظر نرسد در حالی که کارفرما تصمیم به فسخ در جهت مصلحت خود  ممکن است عدم وجود حق پیمانکار برای عدم

(، 2018فیدیک ) 2نسخه هماهنگ شده 1چند جانبه . در بانکهای توسعه ای[21]داشته باشد و نه به دلیل اشتباهی از جانب پیمانکار

به این صورت اصالح شده  "پرداخت شود )فسخ اختیاری ، پرداخت و آزاد سازی( 19.6پس از این فسخ، به پیمانکار... مطابق بند "عبارت 

بر این اساس ، در نسخه هماهنگ  "پرداخت می شود )پرداخت پس از فسخ پیمان(. 16.4پس از این فسخ، پیمانکار... طبق بند "که 

                                                           
1 Multilateral Development Banks (MDBs) 
2 Harmonized Edition 
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ای چند جانبه به حق پیمانکار مبنی بر پرداخت مبلغ هرگونه ضرر یا خسارت متحمل شده به پیمانکار در نتیجه  شده بانک های توسعه

 .[21]این فسخ افزوده شده است

 فسخ به مصلحت بر اساس قانون عرفی )کامن ال(-2

طبق قانون عرفی، هر دو طرف تا زمان انجام قابل توجه کلیه تعهدات قراردادی، مقید به قرارداد خواهند بود. فسخ بنا بر مصلحت یک 

توسط کارفرما فراخوانده شود، پیمانکار حق استثنایی است که باید در قرارداد دیده شود. اگر چنین حقی در قرارداد مجسم شده باشد و 

  .[11]غیر از مواردی را که در قرارداد مربوطه حکم می کند، حق درخواست هیچ گونه عواقبی به جز آنچه در قرارداد قید شده را ندارد
 فسخ به مصلحت طبق قانون مدنی مصر-3

)آ. م. م.( فراهم می کند که  1آیین مدنی مصر 663قانون مدنی مصر حق کارفرما را برای فسخ قرارداد به مصلحت خود از طریق ماده 

کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کرده و کار خود را در هر زمان قبل از اتمام آن متوقف کند، مشروط بر اینکه  موارد زیر را بیان می کند:

با این وجود  ران نماید.خسارت پیمانکاراز بابت هزینه های کار انجام شده و منافعی که در صورت تکمیل کار نصیب او میشده است را جب

اگر شرایط چنین کاهشی را توجیه کند دادگاه می تواند خسارت ناشی از عدم النفع از طرف پیمانکار را کاهش دهد، به طور خاص، 

مور ا دادگاه هر مبلغی را که پیمانکار در نتیجه فسخ قرارداد توسط کارفرما پس انداز کرده و سودهایی که پیمانکار با صرف وقت خود در

 .[21]دیگر به دست آورده، از آن کسر می کند

در هر زمان از شروع تا پایان مدت قرار داد را کارفرماحق انجام فسخ به مصلحت خود به هر دلیل و  .م. م. آ 663مطابق مقررات ماده 

در نظر گرفته می شود در این ماده داریم، قرارداد،  .م. م. آ 147/1دارد. این ماده به عنوان یک استثنا در مورد قاعده مندرج در ماده 

ه دالیلی یشتر اضافه شده است( یا بقانون حاکم میان طرفین است. فقط با رضایت متقابل طرفین قابل لغو یا تعدیل است )جهت تاکید ب

که در قانون پیش بینی شده باشد. دلیلی که پشت طرح این موضوع وجود دارد آن است که روند اجرا قرارداد برای مدت زمان نسبتاً 

وان مثال، کارفرما دیگر طوالنی ادامه دارد، بنابراین، ممکن است وقایع زیادی بین زمان انعقاد قرارداد و زمان اتمام کارها رخ دهد. به عن

نمی توانند از کارها استفاده کنند یا ممکن است کارفرما قادر به پرداخت هزینه کارها نباشد. بنابراین قانون به شرط جبران خسارت 

م چنین بندی . م. اگر قانون آ. [23. 22] پیمانکار توسط کارفرما که در ادامه بحث خواهد شد اجازه فسخ قرارداد را در نظر گرفته است

را در نظر نمی گرفت و کارفرما تصمیم می گرفت به مصلحت خود قرارداد را فسخ کند پیمانکار محق به درخواست ایفای عین تعهد و/ 

یا جبران خسارت وارده به خود را داشت. اگر کارفرمای دیگر عالقه ای به انجام کار نداشت امکان استفاده از ایفای عین تعهد وجود 

ر چنین شرایطی، قانون حق پیمانکار را برای جبران خسارت محفوظ می داند. بر این اساس می توان اینگونه بیان نداشت. با این حال د

کرد قانون مصر اصول کلی قانون قرارداد را به گونه ای اعمال می کند تا با ماهیت قراردادها برای کارها از جمله قرارداد ساخت و ساز 

 .[23]مطابقت داشته باشد 

هم در قراردادهای قیمت های واحد و هم مقطوع قابل استفاده است. چه زمانی که کارها هنوز آغاز نشده چه  .م. م. آ 663مفاد ماده 

د ربه اجرا درآمده باشد، قابل اعمال است. بعالوه، دادگاه نمی تواند دلیل کارفرما برای فسخ قرارداد به مصلحت خود را زیر سوال ببرد یا 

 663ین اقدامی را توجیه کند زیرا این فسخ به تشخیص کارفرما انجام می شود. اگر کارفرما طبق ماده کند یا حتی از کارفرما بخواهد چن

قرارداد را فسخ کند، پیمانکار حق جبران خسارت را خواهد داشت، که شامل قیمت کار تکمیل شده و سود حاصل از به اتمام  .م. م. آ

پیمانکار متحمل شده است، می باشد. هزینه هایی که پیمانکار متحمل شده است رساندن کار توسط پیمانکار و تمام هزینه هایی که 

حتی اگر هیچ فایده ای برای کارفرما نداشته باشد، می تواند شامل هر هزینه باشد که پیمانکار در زمان وجود قرارداد ساخت، انجام داده 

 .[2]ت و نه قبل از اجرای آن یا بعد از پایان آن )نظیر تجهیزکارگاه( اس

عالوه بر خسارات قبلی اکثر محققان مصری اظهار داشتند که اگر اتمام کار یک مزیت اخالقی برای پیمانکار فراهم می نماید، پیمانکار 

به صراحت بیان نشده است، اما این ماده  .م. م. آ 663حق جبران خسارت معنوی وارده را دارد. اگرچه جبران خسارت معنوی در ماده 

خسارت همچنین شامل خسارت "جدا نکرد است، که بیان می دارد  222/1چنین خسارتی را از جبران خسارت پیش بینی شده در ماده 

 ورت گرفتهمعنوی می شود اما در این حالت حق جبران خسارت نمی تواند به شخص ثالث واگذار شود، مگر اینکه این امر با توافق ص

با این حال، این اظهارات توسط برخی از محققان مورد انتقاد قرار می گیرد، آنها  "باشد یا طلبکار در دادرسی قضایی آن را مطالبه نماید.

                                                           
1 Egyptian Civil Code (ECC) 
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مجاز به چنین فسخی است. بر این اساس، کارفرما نباید  .م. م. آ 663معتقدند که فسخ عملی قانونی است و کارفرما مطابق مقررات ماده 

 .[22] متعهد به جبران خسارت معنوی وارده به پیمانکار شود، مگر اینکه این فسخ با تخلف توسط کارفرما همراه شود

، در صورت توجیه این شرایط کاهش، دادگاه می تواند جبران خسارت ناشی از عدم النفع .م. م. از آ 663/2با توجه به مفاد ماده 

کر شده است. مورد اول مواردی است که پیمانکار در نتیجه فسخ برای کاهش غرامت ذ 663/2پیمانکار را کاهش دهد. دو نمونه در ماده 

هر مبلغی را پس انداز می کند. به عنوان مثال، می توان این جبران خسارت را به این دلیل کاهش داد که پیمانکار با عدم انجام کارها، 

. مورد دوم سودی است که پیمانکار در نتیجه استفاده از [2] مسئولیت رفع نقص در کارهایی که به اتمام نرسیده باشد را به عهده ندارد

زمانی که پیمانکار می بایست برای انجام کارهای صرف کند که در اجرای سایر کارها استفاده کرده است، کسب کرده، برای مثال، اگر 

اشته باشد، حتی اگر از چنین فرصت هایی استفاده نکرده باشد، این کاهش قابل اعمال خواهد بود. پیمانکار فرصت اجرای سایر کارها را د

. بنابراین، با اختصاص [23]دلیلش این است که، در چنین حالتی، پیمانکار با سهل انگاری خود سود مورد انتظار را از دست داده است

پیروی می کند، که میزان خسارت  .م. م. آ 221از قانون کلی جبران خسارات موضوع ماده  .م. م. آ 663جبران خسارت به پیمانکار، ماده 

، دادگاه می تواند جبران خسارت پیمانکار ناشی از عدم 663کند. اما طبق ماده وارده یا عدم النفع را به عنوان جبران خسارات تعیین می 

النفع را کاهش دهد، اگر شرایط چنین کاهشی را توجیهی نماید. الزم به ذکر است که اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود نقض داشته 

استناد کند. در چنین حالتی، کارفرما باید بخاطر نقض تعهدات پیمانکار  .م. م. آ 663باشد، کارفرمای نباید برای فسخ قرارداد به ماده 

 .[2]فسخ قرارداد را درخواست کند. در این شرایط، کارفرما کسی است که حق جبران خسارت را دارد و نه پیمانکار 

، حق دارد به مصلحت خود فسخ قرارداد را انجام دهد، اما کارفرما حق .م. م. آ 663 شایان ذکر است که، گرچه کارفرما طبق ماده

. با [23]ندارد کار را به مصلحت خود به حالت تعلیق درآورد. کارفرما می تواند قرارداد را پیش ببرد و یا آن را به مصلحت خود فسخ کند 

این حال، و به عنوان یک اولویت، پیشنهاد می شود که در قراردادهای ساختمانی مفادی پیش بینی شود که به کارفرمایان اجازه می دهد 

ت خود به حالت تعلیق درآورد. در چنین حالتی، خسارات وارده به به دلیل شرایطی که کارفرما با آن روبرو است، کارها را به مصلح

 .[24] پیمانکار در اثر این تعلیق مشابه آنچه در صورت فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما در نظر گرفته می شود، جبران شود

 فسخ بنا بر مصلحت در قانون مدنی ایران- 4

جایز است،  -داللت دارد بر این که این پیمان عقدی الزم عمومی قانون مدنی ایران، مفاد پیمان و شرایط 186و  185با توجه به ماده 

قانون مدنی، از عقود  10همچنین چون مفاد پیمان با هیچ یک از عقود معین مطرح در قانون مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به ماده 

التباع ااشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزمقانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده ب 219نامعین است. از آنجا که بر اساس ماده 

قانونی فسخ شود، لذا اصل بر لزوم عقود است و پیمان نیز از این قاعده مستثنی است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت 

 .لذا از این جهت می توان قانون مدنی ایران را مشابه قانون عرفی دانست  .[25]نیست

 اسباب انحالل پیمان

 انحالل عقد به طور عام و انحالل پیمان به طور خاص به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

 الف( اقاله ب( فسخ ج(انفساخ

قانون مدنی بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند، همچنین مستند به  283اقاله)تفاسخ(: بر اساس ماده 

شود که داللت بر بهم زدن معامله کند. در واقع همان نیروی اراده طرفین که عقد این قانون اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می 284ماده 

 د آورده است، برای انحالل و تفاسخ آن هم می توانند تراضی کنند. را به وجو

فسخ )ایقاء(: در عقد الزم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا ندارند مگر در موارد معینه. پس فسخ قرارداد در موارد معین در 

ین عقد در واقع حقی است برای بر هم زدن معامله عقود الزم نمود پیدا می کند، داشتن مجوز قانونی یا قراردادی برای هر یک از طرف

الزم، که این حق را اصطالحا خیار فسخ یا به اختصار خیار می گویند. در قانون مدنی ایران از خیارات مختلفی نام برده شده اما خیارات 

ده دیگر عقود الزم، مشترکند. ما به دو بخش عمده تقسیم می شوند. دسته ای که مختص عقد بیع اند و دسته ای دیگر بین عقد بیع و

قانون مدنی در این باره می گوید تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزم ممکن است وجود داشته باشند مگر خیار مجلس و خیار  456

یار نوع خ حیوان و خیار تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. با مداقه در شرایط عمومی پیمان فیدیک ساخت از میان خیارات مشترک، دو

فسخ را می توان در پیمان مشاهده کرد. الف( خیار تخلف شرط و ب( شرط خیار )شرط اختیار فسخ قرارداد(  خیار تخلف شرط را قانون 
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الی  234قانون مذکور می خوانیم احکام خیارتخلف شرط به طور کلی در مواد  444مدنی به طور کلی تعریف نکرده است فقط در ماده 

شرط فعل اثباتا یا  -3شرط نتیجه -2شرط صفت -1شرط به سه قسم زیر تقسیم شده است. 234است با رجوع به ماده ذکر شده  245

قانون مدنی است که در آن ذکر شده است: در عقد بیع، ممکن است شرط شود که در مدت  399نفیا و مستند قانونی خیار شرط ماده 

 .[25]رجی اختیار فسخ معامله باشدمعینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خا

انفساخ: طبیعت این نوع از سبب انحالل عقد به گونه ای است که نه مثل خیار فسخ و نه مانند اقاله است. اقاله در واقع عقد جدیدی 

بین طرفین و خیار فسخ نیز حقی است برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث جهت پایان دادن به حیات  است برای بر هم زدن عقد ما

عمل حقوقی دو جانبه )عقد(. اما انفساخ خیاری است که متعلق به وجود شرایطی است که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می 

دد را شرط فاسخ می گویند. در انفساخ عقد، طرفین می توانند شرط کنند که شود. در انفساخ آنچه را که عقد معلق بر فسخ آن می گر

در اثر رویداد ویژه ای عقد خود به خود منحل شود مانند این که در شرایطی که مصالح خریداری شده با آزمایش های مورد نظر پیمانکار 

 .[25]مطابقت ننماید قرارداد منعقده با تولید کننده مصالح منفسخ شود

 پیامد های ناشی از فسخ و مطالبه سود از دست رفته )عدم النفع( یا ضرر در قوانین ایران

به قدر  تصرفی که قانون مدنی آمده است، کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر 132در ماده 

قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که  221از خود باشد. طبق ماده  متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر

مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد  از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است

این قانون در مورد عدم ایفاء تعهدات از  226فاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. همچنین طبق ماده عر

معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی  طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت

انجام با او بوده و ثابت نماید  ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقعشده باشد و اگر برای 

 شود که می خسارت تادیه تعهد وقتی محکوم به از انجام این قانون داریم متخلف 227که انجام تعهد را مطالبه کرده است. و در ماده 

این قانون نیز داریم اگر  230در ماده  .او نمود به مربوط توان نمی که بوده است خارجی علت واسطه به امانج عدم نماید که نتواند ثابت

کمتر  تواند او را به بیشتر یادر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی

 از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

نیز مورد توجه است،  1379قانون آیین دادرسی مدنی سال  522،520، 515، 267خصوص عدم النفع در قوانین توجه به مفاد  در

از قانون مسئولیت مدنی در خصوص پیامد های فسخ و عدم النفع همچنین نظر اکثریت متخصصین  8و  5، 1همچنین با استناد به مفاد 

ـافع محقـق و مسـلم الحصـول از دست رفته بر اثر نقض قرارداد یا اعمال خالف قانون ضـرر تلقـی می توان اینگونه بیان نمود که، من

و عرف جامعه، خسارت حاصـله بـه منظور جبران زیان وارده قابل مطالبه است و  مطالبه  "ضرر "میشود و طبق قاعدهی عقلی و فقهی 

دون وجود رابطه ی سببیت بین عمل و منافع ادعایی مورد پذیرش نبـوده و ی خسارت ناشی از زوال منافع احتمالی یا با واسطه و ب

خالصه ای از شباهت  1جدول  .[26]دادگاه به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت اینگونه ضررهای تخیلـی یا فرضی اقدام نمی نماید 

 مصر و قوانین ایران را ارائه می دهد. قانون مدنیمبتنی بر قانون عرفی و  اخت(فیدیک )سها و تفاوت های بین قرارداد 
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 ، قانون مدنی مصر و قوانین ایرانفیدیک )ساخت(فسخ به مصلحت در  -1جدول 

Table 1. Termination for convenience under the common law–based on the FIDIC (CONS) and Egyptian civil 

law and Iranian laws 

 قوانین ایران قانون مدنی مصر فیدیک )ساخت( شرایط مربوط به فسخ بنا بر مصلحت

آیا کارفرما حق دارد در هر زمان به مصلحت 

 خود قرارداد را فسخ کند؟

 بلی بلی بلی

اعالم فسخ احتیاج به رسیدگی قضائی و 

 حکم دادگاه دارد؟

 خیر بلی خیر

برای اجرای کارها  آیا کارفرما حق دارد

توسط خود یا انجام کارهای توسط یک 

 پیمانکار دیگر قرارداد را فسخ کند؟

 خیر بلی خیر

دادگاه ملزم به پذیرش و صدور حکم اجرای 

 عین تعهد است؟

 بلی بلی خیر

در صورت فسخ بنا بر مصلحت، 

پیمانکار محق به دریافت کدام یک از 

  مطالبات زیر است؟

  

 

 بلی بلی بلی انجام شده تا زمان فسخ کلیه کارهای

هزینه های مورد انتظار پیمانکار در صورت 

 تکمیل کارها

به طور مستقیم بیان نشده  بلی

 است ، اما داللت دارد

به طور مستقیم بیان نشده 

 است ، اما داللت دارد

هزینه حذف کارهای موقت و تجهیزات از 

 سایت

به طور مستقیم بیان نشده  بلی

 اما داللت دارداست ، 

به طور مستقیم بیان نشده 

 است ، اما داللت دارد

 خیر )همراه با ابهام( بلی خیر عدم النفع

روز پس از تاریخ دریافت  28 فسخ پس از چند روز اجرایی می شود؟

اعالم فسخ به وسیله پیمانکار یا 

بازگرداندن تضمین انجام 

 تعهدات

 بیان نشده )قید تاریخ برای بیان نشده

 زمان فسخ ضروری است.(

در صورت فسخ بنا به مصلحت، کارفرما 

مکلف است ضمانت نامه انجام تعهدات را به 

 پیمانکار برگرداند؟

 بیان نشده بیان نشده بلی

 

 ایفاء عین تعهد در نظام حقوقی عرفی

درنظام حقوقی عرفی از دیر باز بر اساس یک قاعده سنتی، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته 

شده است و متعهد له بر حسب مورد، مجاز به انتخاب دیگر روش های جبران خسارت اعم از فسخ و گرفتن خسارت و یا جایگزین مناسب 

حقوقی هرچند دادگاه های انصاف بر مبنای قواعد انصاف در مواردی حق الزام به اجرای عین تعهد را نسبت به  دیگر است. در این نظام

 . [27]متعهد له پذیرفته و آرایی نیز صادر کرده اند ولیکن عمومیت نیافته و همچنان استثناء محسوب می شود 

 ایفاء عین تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر

ژرمنی، حقوق ایران به تبعیت از نظریه مشهور در فقه و برخی دیگر از کشورها، الزام متعهد به اجرای عین -در نظام حقوقی رومی

ه صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد، می تواند اقدام به فسخ تعهد، بعنوان یک اصل و ضمانت اجرای اساسی شناخته شده و متعهدل

 .[27]و مطالبه خسارت یا سایر روش های جایگزین نماید

 نقش دادگاه در فسخ قرارداد در حقوق ایران و مصر
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ق ایران به تبع فقه امامیه، اصل بر لزوم قرارداد است و حق فسخ قرارداد مسئله استثنائی است لیکن نقض تعهدات قراردادی در حقو

اعم از تعهدات ناشی از قرارداد اصلی یا شروط ضمن عقد، میتواند با شرایطی حق فسخ را پدید آورد لیکن اصوال فسخ قرارداد با اراده ذی 

یرد و اصوال دادگاه نقشی در اعمال حق فسخ ندارد. اما قانون مدنی مصر اعمال فسخ را منوط به مراجعه به نفع حق فسخ صورت میگ

 .[28]دادگاه نموده است، مگر آنکه در قرارداد حق فسخ قرارداد برای طرفین پیش بینی شده باشد

 طبق قانون عرفی (ساخت) استفاده از فسخ  بنا به مصلحت در فیدیک

فسخ بنا به مصلحت در قرارداد منعکس شده باشد، در صورت استناد به چنین حقی از قبالً ذکر شد که طبق قانون عرفی، اگر حق 

طرف کارفرما، پیمانکار حق ادعای هیچ گونه عواقبی به غیر از مواردی که در قرارداد منعکس شده است، را نخواهد داشت. با به کار بردن 

)حق کارفرما برای فسخ(، کارفرما حق دارد هر زمان که  )ساخت(فیدیک  15.5، ذکر شد که طبق بند (ساخت) این استدالل در فیدیک

هد دبخواهد به مصلحت خود قرارداد را فسخ کند. اما، کارفرما حق ندارد قرارداد را در طبق این بند فسخ کند تا بتواند خود کارها را انجام 

)فسخ اختیاری، پرداخت و  19.6انکار حق دارد طبق بند یا کارها را توسط پیمانکار دیگری انجام دهد. پس از فسخ طبق این ماده، پیم

 مطالبات خود را دریافت کند، که شامل حق دریافت ضرر)عدم النفع( نمی شود. فیدیک )ساخت(، آزادسازی(

 طبق قانون مدنی مصر (ساخت) فیدیک استفاده از فسخ به مصلحت کارفرما در

، کارفرما حق دارد به مصلحت خود هر زمان که بخواهد (ساخت) فسخ( فیدیک)حق کارفرمایان برای  15.5خاطرنشان شد: طبق بند 

، (ساخت) ارائه می دهد. پس از چنین فسخی در فیدیک .م. م. آ 663قرارداد خود را فسخ کند. قانون مدنی مصر حق مشابهی را طبق ماده 

مطالبات خود را دریافت کند، یعنی پیمانکار  (ساخت) )فسخ اختیاری ، پرداخت و آزادسازی( فیدیک 19.6پیمانکار حق دارد طبق بند 

حق دارد تمام هزینه های را که متحمل شده است دریافت کند. اما حق مطالبه عدم النفع را نخواهد داشت. عالوه بر این، طرفین طبق 

 دن سود دیگری، به غیر از مواردتوافق کردند که هیچ یک از طرفین در قبال از بین بر (ساخت) )محدودیت مسئولیت( فیدیک 17.6بند 

 مسئولیتی در قبال طرف مقابل نداشته باشند.  (ساخت) )غرامت( فیدیک 17.1و  16.4عنوان شده در ماده 

، پیمانکار حق جبران خسارت خود را دارد که شامل کلیه .م. م. آ 663از طرف دیگر، اگر کارفرما قرارداد را فسخ کند، طبق ماده 

ه پیمانکار متحمل شده، قیمت کار انجام شده و سودی که اگر پیمانکار کار را تمام کرده بود می توانست کسب کند. هزینه هایی است ک

 (اختس) بنابراین، قانون مدنی مصر جبران خسارت گسترده تری را فراهم می کند. عدم وجود حق عدم النفع برای پیمانکار در فیدیک

صمیم بگیرد که بخاطر مصلحت خود و نه به دلیل اشتباه پیمانکار قرارداد را فسخ نماید. بنابراین، به نظر منطقی نمی رسد وقتی کارفرما ت

از قرارداد حذف شود  (ساخت) فیدیک 15.5اصالح گردند. با توجه به موارد قبل، اگر ماده  (ساخت) توصیه می شود این ماده در فیدیک

فسخ کند، بر اساس قانون مدنی مصر کارفرما همچنان حق این نوع فسخ را دارد، در و کارفرمای بخواهد بنا بر مصلحت خود قرارداد را 

در  17.6حالی که پیمانکار حق دارد طیف گسترده ای از جبران خسارت از جمله عدم النفع را نیز داشته باشد، مشروط بر اینکه بند 

 .[2]نیز حذف شده باشد  (ساخت) فیدیک

فسخ کند تا بتواند خود کارها را اجرا کند یا ترتیب کارها را برای  15.5، کارفرما حق ندارد قرارداد را طبق بند (ساخت) طبق فیدیک

قرارداد  فسخاجرا آن توسط پیمانکار دیگر را فراهم سازد. از طرف دیگر، طبق قانون مدنی مصر، دادگاه نمی تواند دلیل کارفرما مبنی بر 

قرارداد  ، کارفرما می تواند.م. م. بنا به مصلحت را زیر سؤال ببرد یا حتی از کارفرما بخواهد چنین اقداماتی را توجیه کند. بنابراین ، طبق آ

د عدم فرما بایرا فسخ کند تا بتواند کارها را توسط خود یا دیگران انجام دهد. این امر توجیه پذیر است زیرا طبق قانون مدنی مصر، کار

 ،النفع پیمانکار را جبران کند. بنابراین کارفرما بایست این حق را داشته باشد که توسط خود یا دیگران بدون اینکه مورد سؤال قرار گیرد

 .[2]کارها را به انجام برساند

طبق قانون مدنی مصر، این نکته حائز اهمیت است که توجه داشته باشید که  (ساخت) کفیدی 15.5سرانجام، با بررسی کاربرد ماده 

این قانون یک سیاست عمومی نیست. بنابراین، طرفین می توانند با مفاد مغایر با مفاد آن موافقت کنند. در چنین شرایطی،  663ماده 

است موافقت کنند که پیمانکار به هیچ وجه حق جبران خسارت را قانون توافق طرفین را اجرا می کند. به عنوان مثال، طرفین ممکن 

ندارد یا این که خسارات را می توان از قبل مشخص کرد، یا طرفین ممکن است موافقت کنند که کارفرما حق فسخ بر اساس مصلحت 

، پیمانکار می تواند از حق ایفای عین تعهد خود را ندارد. و در چنین حالتی، اگر کارفرما بخواهد قرارداد خود را بنا به مصلحتی فسخ کند

. م. آ 217/2عالوه بر این، ماده  .[23. 22]استفاده کند. آخرین حالت وقتی است که پیمانکار منافع اخالقی در تکمیل کار داشته باشد
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هل اشی از کالهبرداری یا سمتعهد می تواند با توافق، مسئولیت عدم انجام تعهدات قراردادی خود را به استثناء مسئولیت ن"، می گوید: .م

مدنی مصر، پذیرفته شده است که طرفین موافقت بنابراین، طبق قانون  .[29] "انگاری فاحش را از همه مسئولیت های دیگر جدا کند

 (ساخت) فیدیک 15.5کنند که کارفرما در صورت فسخ به مصلحت خود از مسئولیت عدم النفع اخالقی معاف گردد. با این توضیح، بند 

ع سارات با حذف عدم النفمطابق قانون مدنی مصر قابل اجرا است و قانون توافق طرفین را برای محدود کردن حق پیمانکار برای جبران خ

 را قبول دارد.

 طبق قانون مدنی ایران (ساخت) استفاده از فسخ به مصلحت کارفرما در فیدیک

بر اساس قانون مدنی ایران و رویه حاکم در دادگاه های کشور مطالبه خسارت عدم النفع که به صورت مستقیم ارتباط معنی داری با 

 یکی از طرفین نداشته باشد مورد پذیرش قرار نمی گیرد، لذا ضروری است در متن قرارداد فیدیکعدم رعایت تعهدات قراردادی توسط 

در صورت اختصاص حق فسخ به مصلحت کارفرما جبران خسارت مورد قبول پیمانکار اضافه و به روشنی توضیح داده شود، در  (ساخت)

قانون مدنی،  219قانون مدنی ایران قابل اجرا است و بر اساس ماده مطابق  (ساخت) فیدیک 15.5عین حال بدون هیچگونه تغییری ماده 

 قانون توافق طرفین را برای محدود کردن حق پیمانکار برای جبران خسارات با حذف عدم النفع را قبول دارد.

فسخ کند تا بتواند خود کارها را اجرا کند یا ترتیب  15.5کارفرما حق ندارد قرارداد را طبق ماده  ساخت(،) فیدیکاز طرفی دیگر بر اساس 

کارها را برای اجرا آن توسط پیمانکار دیگر را فراهم سازد. با توجه به این که ممکن است کارفرما با استفاده از حق فسخ به مصلحت خود 

النفع امکان مطالبه برخی از این پیامد ها )بدون رابطه سببیت مشخص( در مراجع قضائی به پیمانکار ضرر برساند و طبق شرایط عدم 

برای ادامه کار توسط پیمانکار دیگر عدم رضایت پیمانکار اولیه را به ساخت( ) فیدیکایران میسر نیست و استفاده از این بند از قرارداد 

قانون مدنی  221تیار فسخ در متن قرارداد ضرورت دارد، همچنین طبق ماده همراه دارد و معموال رضایت طرفین برای واگذاری شرط اخ

ایران اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل 

یح باشد، می توان با استناد به عرف رضایت طرفین برای مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفًا به منزله تصر است

 رواگذاری حق فسخ برای کارفرما اینگونه برداشت نمود که امکان ادامه کار توسط کارفرما با پیمانکار دیگر طبق قانون مدنی ایران نیز میس

حال عدم اظهار نظر صریح قانون گذار در زمینه قابل تحقق است. با این  ساخت() فیدیک نیست و بر این اساس وجود این بند از قرارداد

بروز اختالفات در این زمینه و اظهار  وجود دارد باعث .م. م. آ 221نحوه جبران خسارت مشابه آنچه که در قانون مدنی مصر و در ماده 

 رخ داده بیشتر بحث بر انگیز است. نظر سلیقه ای و همراه با ابهام می گردد. این موضوع در مورد خساراتی که خارج از کنترل متعهد نیز

 نتایج و بحث

، قباًل گفته شد که عدم وجود حق پیمانکار برای مطالبه عدم النفع در  (ساخت) در مورد توصیه های مربوط به اصالحات در فیدیک

منطقی به نظر نمی رسد زیرا کارفرما به مصلحت خود و نه به دلیل  (ساخت) فیدیک 15.5صورت فسخ کار به مصلحت کارفرما، در بند 

اشتباه پیمانکار از چنین حقی استفاده می کند. از این رو، توصیه می شود چنین ماده ای را همانند اصالحیه مندرج در نسخه هماهنگ 

ایی که پیمانکار در نتیجه این فسخ متحمل شده شده بانک توسعه چند جانبه، اصالح کرده و زیان سود را به عنوان بخشی از خسارت ه

)پرداخت پس از فسخ(  16.4است را اضافه نمود. در چنین حالتی، غرامت  قابل پرداخت به پیمانکار در نتیجه این فسخ،  بر اساس ماده 

از آنجایی که در بند )ج( محاسبه می گردد،  (ساخت) )فسخ اختیاری ، پرداخت و آزاد سازی( فیدیک 19.6و نه ماده  (ساخت) فیدیک

مقدار هرگونه سود از دست رفته یا خسارت یا زیان دیگری که در نتیجه این "به عنوان غرامت برای پیمانکار درج شده است 16.4ماده 

ا اصالح زیر ر (ساخت) فیدیک 15.5لذا براساس موارد فوق، توصیه می شود در پاراگراف دوم ماده  "فسخ متوجه پیمانکار شده است

 16.4)توقف کار وخارج کردن تجهیزات پیمانکار( عمل می کند و طبق ماده  16.3پس از این فسخ، پیمانکار طبق ماده "اعمال کنید: 

)پرداخت پس از فسخ( به پیمانکار پرداخت انجام می شود. این موضوع در مطالعات تطبیقی انجام شده توسط محققین مصری در خصوص 

 .[12] یک با توجه به پذیرش عدم النفع در آ. م. م. و تغییر در بند مذکور از قرارداد های ساخت تاکید شده استاین بند از قرارداد فید

آ. م. م. حق فسخ قرارداد به مصلحت  663اصالحات در قانون مدنی ایران، فقدان ماده ای مشابه ماده در مورد توصیه های مربوط به 

در قوانین ایران احساس می شود، در قانون در خصوص نحوه جبران خسارت در صورت عدم ایفاء تعهد  آ. م. م. 222/1و  221و ماده 
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های جبران خسارت که بر اساس اوضاع و احوال می تواند به صورت نقدی مدنی مصر خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گرفته و شیوه 

. همچنین در [2] نیز باشد، به اختیار قاضی گذاشته شده است، امری که در حقوق ایران به صورت مشخصی بدان پرداخته نشده است

ائی پذیرفته شده است و سکوت قانون گذار داخلی مبنی بر عدم پذیرش تعدیل قضائی قرارداد هر آ. م. م. امکان تعدیل قض 147ماده 

اما  [30]چند که مانع از مطالبه این حق بر اساس مبانی صحیح فقهی نظیر قاعده نفی عسر و حرج، الضرر، میسور و غبن حادث نیست 

عالوه بر این   قانون اساسی نسبت به تشریح این موضوع مشابه آ.م. م. اقدام نماید. 171پیشنهاد می گردد تا قانون گذار در تعمیم اصل 

در آ. م. م. کارفرما حق ندارد کار را به مصلحت خود به حالت تعلیق درآورد. بنابراین، توصیه می شود برای این حق، ماده ای همراه با 

 خسارت پیمانکار حاصل از آن به آ. م. م. و قانون مدنی ایران اضافه شود. 

 نتیجه گیری

عات آماری ارائه شده در این مقاله که نشان دهنده اهمیت این ماده در عمده قراردادهای ماده فسخ بنا به مصلحت با توجه به اطال

بر مبنای قانون عرفی بر اساس قانون زمینه مدنی مورد مطالعه قرار گرفت. شباهت ها و  (ساخت) ساختمانی است، در قرارداد فیدیک

مدنی شناسایی گردید. نتیجه گیری شد که برخی از راه حل های  و قانون (ساخت) اختالفات بین مفاد گفته شده در قرارداد فیدیک

 در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است. در قانون مدنی ایران مشابه (ساخت) مربوط به حق فسخ به مصلحت کارفرما در فیدیک

جبران خسارت منافع از دست رفته )عدم النفع( در نتیجه فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما محدود شده است اما در  (ساخت) فیدیک

 چند ارائه به منجر مطالعات این قانون مدنی مصر برای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع آزادی عمل بیشتری فراهم شده است. نتیجه

 و اکارفرم مصلحت به داد قرار فسخ هنگام در پیمانکاران به خسارت پرداخت نحوه شدن مشخص جمله از ایران مدنی قانون در پیشنهاد

 در( ساخت فیدیک) 1999 فیدیک قرمز کتاب در النفع عدم مطالبه برای پیمانکار حق همچنین و کارفرما درخواست به آن تعلیق یا

 .است گردیده مصلحت، به قرارداد فسخ ماده خصوص

این تحقیق می تواند به پیمانکاران بین المللی کمک کند تا درک بهتری از نحوه فسخ بنا به مصلحت در شرایط فیدیک در مورد 

پروژه هایی که بر مبنای قانون مدنی ایران منعقد می گردد، داشته باشند. این امر می تواند در به حداقل رساندن اختالفات مرتبط و یا 

از آنجایی که در اختالفات قراردادهای ساخت بیشتر به ماده فسخ قرارداد در دادگاه بر این قرارداد ها موثر باشد.  ناشی از مقررات حاکم

 ها و مراجع داوری استناد شده است، می توان این انتظار را داشت که پیمانکاران با درک بهتر ماده فسخ به مصلحت کارفرما در قراردادهای

بعالوه، این مطالعه برای سایر کشورهای خاورمیانه مفید است زیرا بیشتر آنها از این زمینه پیشگیری کنند.  خود از بروز اختالفات در

همچنین در ادامه این تحقیق بررسی سایر مفاد شرایط عمومی پیمان فیدیک )ساخت( بر اساس  قلمروهای قانون مدنی پیروی می کنند.

 ت در دادگاه های کشور در پروژه های ساخت مورد توجه هستند، پیشنهاد می گردد.قانون مدنی ایران که بیشتر در طرح اختالفا
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