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  دولتی قراردادھای بر حاكم اصول
  
 این در. است گرفتھ قرار بررسی مورد ، است حاکم دولتی قراردادھای انعقاد بر کھ مھمی اصول روی پیش مقالھ در

 سپس و كرد خواھیم اشاره قراردادھا انواع بھ آن از پس و داشت خواھیم پیش در را قراردادھا از تعریفی مختصرا مقالھ
 موضوع بر حاكم اصول تشریح ضمن متعاقبا و شود می پرداختھ دولتی قراردادھای انعقاد بر وارده استثنائات بھ

  .شود می تشریح آن ھای محدودیت و ھا ممنوعیت مطروحھ
  

 نظر از و یافتھ انتقال فارسی بھ عربی زبان از كلمھ این كھ است عقود كلمھ مفرد عقد و است عقد با مترادف قرارداد
 چند یا یك مقابل در نفر چند یا یك كھ این از است عبارت عقد مدنی، قانون ١٨٣ماده طبق بر. است بستن معنی بھ لغوی
 را آن و شده ایجاد حقوقی رابطھ نفر ٢ بین عقد انعقاد اثر در یعنی. باشـــد آنھا قبول مورد و كند امری بر تعھد دیگر نفر
 كلمھ كھ شوند می واقع كاربرد مورد تفاوت این با عقد و قرارداد. كند می مرتبط یكدیگر بھ خاص موضوع یك مورد در
. شود می اطالق معین غیر یا و باشد معین خواه عقود تمامی بر قرارداد آنكھ حال و. شود می استعمال معین عقود در عقد
 كھ صورتی در اند كرده منعقد را آن كھ كسانی بھ نسبت خصوصی قراردادھای دارد، می مقرر مدنی قانون ١٠ ماده

 صورت این در. رود می كار بھ عقد معنی بھ قرارداد كنونی، فارسی در بنابراین. است نافذ نباشد قانون صریح مخالف
 از نارسایی تعریف مدنی قانون ١٨٣ ماده كھ درحالی. ندارند است تعھد ایجاد آنھا مستقیم اثر كھ عقودی بھ اختصاص

  .است تعھد آنھا مستقیم اثر كھ داده عقودی بھ اختصاص را آن و كرده عقد
  

  عمومی قرارداد تعریف
  

 ایران، دكترین و مقررات و قوانین در ولی. شود می مطرح دولتی قرارداد بعنوان است دولت آن طرف یك كھ قراردادی
 چنین فقط. است آمده لنگرودی جعفری دكتر ترمینولوژی در تعریف تنھا. شود نمی مشاھده خصوص این در تعریفی
 از متفرقھ قوانین در تعاریف برخی بالعكس.نیست دولتی قراردادھای وجود انكار بر دلیل ما حقوقی نظام در تعریفی
 توانند می دولت اداری ھای سازمان. پیمانكاری و پیمانكار تعریف مانند خورد می چشم بھ اداری قراردادھای بعضی
 مربوط قانونی بھ باید ناخواه خواه قراردادی ھر كھ آنجا از. كنند منعقد را متنوعی قراردادھای اداری، ایقاعات بر عالوه
 كھ قراردادھایی از توانیم می لذا. بود خواھد یكسان متنوع، قراردادھای این از ھریك بر حاكم قوانین بنابراین شود

 و دولت اداری قراردادھای بھ را آنھا و باشیم داشتھ دیگری بندی تقسیم بندند، می عمومـی و دولتــــی ھای سازمان
 مؤسسات كھ شود می اطالق قراردادی بھ اداری، قرارداد« دولوبا عقیده بھ.كنیم تقسیم دولت اداری غیر قراردادھای

 حقوق خاص احكام و مقررات مشمول مزبور قرارداد اینكھ قصد بھ و عمومی امر یك انجام منظور بھ را آن عمومی
 قرارداد در مندرج اداری حقوق مخصوص شروط و قیود وجود قصد، این مبین خواه كنند، می منعقد گیرد، قرار اداری
  ».كند قصد آن بر داللت عمومی، امر انجام در پیمانكار مستقیم و نزدیك ھمكاری و شركت خواه و باشد

  
  ایران حقوق در قرارداد مفھوم

  
 شامل نیز و است معوض غیر و معوض و مالی غیر و مالی و تملیكی عھدی، عقود شامل قرارداد لغوی مفھوم
 كھ نداریم دلیلی ھم قرارداد لغوی مفھوم در. شود می محقق موجودی اثر ساختن منتفی منظور بھ كھ است ھایی موافقت
 نقص لغوی، مفھوم ھمین بودن حجت و است حجت لغوی مفھوم ھمان بنابراین باشد، كرده تصرفی و دخل ایران مقنن
 عقد مفھوم از قرارداد مفھوم گفت توان می اینكھ نتیجھ و كند می جبران را مدنی قانون ١٨٣ ماده در مذكور تعریف
 بدون را عقود یا عقد كھ ھرجا عموما ١٨٣ ماده از خارج در ایران مقنن ولی است اعم مدنی قانون ١٨٣ ماده در مذكور
 قرارداد ھرحال در.ھستند معنی یك بھ قرارداد و عقد لذا قرارداد، لغوی مفھوم با است مساوی منظورش برده بكار قرینھ
 قرارداد. كرد تعریف مشترك حقوقی اثر ایجاد قصد بھ معین موضوع در طرف چند یا ٢ قانونی توافقی بھ توان می را
 توافقی بھ و شوند وگو واردگفت یكدیگر با آزادانھ طرفین كھ شود می واقع وقتی آن و است جانبھ ٢ حقوقی عمل یك

  .برسند
  

  دولتی قراردادھای انواع
  

 رھن، اجاره، قرارداد مانند. (ھستند دولت مدنی حقوق قراردادھای آنھا از دستھ یك: اند دستھ ٢ بر دولت قراردادھای
 این در.) كنند می پیروی مدنی حقوق احكام و قواعد از كھ اھمیت كم و كوچك ھای فروش و خرید برخی و وكالت

 ساختمانی، ھای مانندپیمانكاری دولت اداری قراردادھای دیگر دستھ و است مدنی قانون تابع افراد مانند دولت قراردادھا
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 در.اند ویژه نظام تابع بیشتر كھ ھا عاملیت و امتیازات پیمانی، استخدام عمده، ھای فروش و خرید نقل، و حمل ملزومات،
 محاسبات قانون مانند است، شده معین قانونی مقررات موجب بھ دولت مھم قراردادھای انعقاد طرز موارد، از بسیاری
 كھ اداری قراردادھای اقسام.اجرایی ھای نامھ آیین و مناقصات برگزاری قانون و دولتی معامالت ھای نامھ آیین و عمومی

 پیمان عمومی، قرضھ امتیاز، دولتی، پیمانكاری یا كاری مقاطعھ: از عبارتند است متداول و رایج دولتی ھای دستگاه در
 خصوصی حقوق قراردادھای...و فیلمسازی و ترجمھ تألیف، تحقیق، مطالعھ، بررسی، قراردادھای عاملیت، استخدامی،

 بودن نسبی اصل قراردادھا، آزادی اصل: از عبارتند كھ است مدنی حقوق قراردادھای بر حاكم اصول تابع دولت،
  ...و قراردادھا بودن االجرا الزم اصل قراردادھا،

  
  عمومی قراردادھای در دولت اختیارات

  
 اختیارات كھ است آمده وارد دولت نفع بھ استثنائاتی قراردادھا، بر حاكم اصول بر دولت، عمومی حقوق قراردادھای در

 بین قراردادھای عرف مخالف الاقل یا مدنی حقوق اصول و روح با مغایر موارد برخی در كھ دھد می دولت بھ وسیعی
 ھدایت، و نظارت اختیار آن، كلی فسخ یا و قرارداد یكجانبھ تغییر حق: از عبارتند امتیازات و اختیارات این. است افراد

 قراردادھای رشد روند... و پیمان مالی تعادل حفظ زمینھ در پیمانكار حق آن، فسخ یا و امانی طریقھ بھ قرارداد اجرای
 وجود... و نفت از برداری بھره امتیاز نظیر امتیازات ھمچون مختلف ھای صورت بھ عمل در اگرچھ ایران در دولتی
 علوم و اقتصادی و اجتماعی علوم قلمروی در تحول. نداشت رشدی چندان عمومی قراردادھای حقوق ولی داشت

 حقوق، توسعھ ھا، حكومت اجتماعی وظایف افزایش و مردمی بھ استبدادی از ھا حكومت وضع تغییر آوری، فن سیاسی،
 قواعد كھ نحوی بھ است شده قراردادھا قلمرو در گوناگون ھای شعبھ پیدایش موجب قراردادھا شدن اجتماعی مدیریت،

 را قراردادھا از خاصی نوع عمومی و خصوصی المللی، بین اداری، كار، تجاری، مدنی، قراردادھای اختصاصی
  .است آنھا متنوع اقسام از اداری قـــــراردادھای كھ است آورده بوجود

  
  خصوصی قرارداد با عمومی قرارداد تفاوت

  
 كس ھر با دارد حق باشد، داشتھ اھلیت آنكھ شرط بھ شخص ھر یعنی قراردادھاست، آزادی اصل، خصوصی، درحقوق

 روابط در افراد كھ آزادی این از دولت عمومی، حقوق در ولی كند، معاملھ بخواھد كھ شرایطی ھر با و باشد مایل كھ
 نھ و كند انتخاب را خود پیمانكار خود دلخواه بھ تواند می نھ قانونی طور بھ دولت.نیست برخوردار دارند خود بین
 است، متداول و رایج كشور اداری ھای دستگاه در كھ قراردادھایی. كند تعیین را قرارداد شرایط خود میل بھ تواند می

 قراردادھای در.است المللی بین و تجاری مدنی، حوزه ٣ در اداری غیر و اداری قراردادھای تفاوت و است متعدد بسیار
. شود می اجرا خصوصی قراردادھای اصول تمام عمل در ولی است دولت قرارداد طرف یك اگرچھ اداری غیر دولتی
 حاكمیت حقوقی و فلسفی مھم اصل از خصوصی قرارداد ھمچون اداری غیر دولتی قراردادھای كھ داشت توجھ باید
 اساسا كھ است این بر عقیده را اداری قراردادھای استقالل نظریھ طرفداران. گیرند می نشأت قــــراردادی آزادی و اراده
 حقوق قواعد و اصول نھ و باشد عمل مالك عمومی حقوق قواعد و اصول بایستی دولت، قراردادی روابط در

. كنند می تبعیت اداری غیر دولتی قراردادھای با متفاوت اصولی از اداری، دولتی قراردادھای اساس براین.خصوصی
 فسخ در شھرداری یا دولت تقدم حق اصل( اداری قراردادھای بودن اقتداری و ترجیحی اصول: از عبارتند اصول این

 بھ قرارداد نفوذ قلمروی گسترش حق اصل شھرداری، یا دولت وسیلھ بھ قرارداد، جانبھ یك تعلیق حق اصل قرارداد،
 شخص یك حضور لزوم اصل) دادگاه بھ مراجعھ بدون جانشینی حق یا كار گرفتن تحویل حق اصل متعاقدین، غیر

 ارادی اصل خاصھ، احكام از عمومی قراردادھای پیروی اصل اداری، قراردادھای عمومی ھدف اصل عمومی، حقوقی
 قدرت ھمسویی اصل عمومی، خدمات قراردادھای اجرای در متعاقدین مشترك ھمكاری اصل اداری، عقود بودن

 قانونی صالحیت اصل) قراردادھا آزادی اصل مقابل در( تعھدات بودن محدود اصل اداری، قراردادھای و عمومی
 از استفاده در افراد برابری یا ناپذیری تبعیض اصل عمومی، امور ناپذیری تعطیل و استمرار اصل اداری، مقام باالترین
 اثر اصل پیمان، مالی توازن یا تعادل حفظ اصل اداری، قراردادھای بودن قانونی اصل می،عمو امور اداره مزایای
 غیرقابل امور اصل حاكم، عمل اصل متعاملین، شخصی تقصیر اصل اداری، قرارداد بر ماژور فورس یا مادی اجبار
  .قرارداد ھدف اصل و) امپریویزیون(بینی پیش
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  اداری قراردادھای تشریفات و ھا محدودیت
  
 رعایت و ھا ممنوعیت و ھا محدودیت با مختلف جھات از دولتی قراردادھای انعقاد در شد اشاره كھ ھایی برتری رغم بھ

 تنظیم قانون ١۶ ماده در مطروحھ موارد بھ توان می باره این در: ھا محدودیت- ١.ھستیم روبرو ذیل شرح طبق تشریفات
 قانون ھمین ١٠٨ و ١٠٧ مواد مندرجات اجرای بھ ملزم نیز دولتی ھای دستگاه و برد نام دولت مالی مقررات از بخش
 مذكور قانون ۴ ماده در قانونگذار. ھستند ممنوع معامالت انجام از مواردی در دولتی ھای دستگاه: ھا ممنوعیت-٢.ھستند
 مبسوطی اشارات موضوع این بھ نیز ۵٠ ،٣١ ،٣ مواد در و كرده احصا را غیرنقدی یا نقدی ھای كمك و ھدایا دریافت
 و ٨٠ و ٧٧ اصول كھ بوده خاصی مراجع تصویب بھ مشروط معاملھ انجام: تصویب تابع قراردادھای-٣.است داشتھ
 كاركنان از احدی: مصوبھ اعتبار وجود- ۴.است كرده اعالم را آن ضرورت اساسی قانون ١٣١ و ٨٣ و ٨٢ و ٨١

 رعایت- ۵.كنند ایجاد تعھدی دولت برای مصوبھ اعتبارات و حدود از خارج ندارند حق دولتی ھای دستگاه و دولت
 قانون ٨٨ ماده و بند ۴ تبصره مثال عنوان بھ: قرارداد انعقاد از قبل اجباری ھای مشورت-۶مناقصھ و مزایده تشریفات

  .است كرده اشاره بدان صدراالشاره
  )حمایت روزنامھ:  منبع( 
  
  

  مقصودوب سایت حقوقي راه  :برگرفتھ از
 


