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سخن ناشر

رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  تمام شاخه ها  با  رشته ی حقوق 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار 

دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته 

و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

با دانشجویان رشته ی حقوق  توانسته است گام های مؤثری در همراهی  آموزشی روزآمد و غنی، 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت  آثاری  تولید  به  دانشجویان،  علمی 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

دولت و سازمان ها و نهاد های دولتی برای رفع نیاز های خود در بخش های مختلف مانند خرید کاال و 
خدمات، فروش اموال، ساخت و ساز، انتقال تکنولوژی، پیمانکاری و ... نیازمند انجام معامله و انعقاد قرارداد 
می باشند. با توجه به ماهیت خاص اموال دولتی و عمومی که ضرورت حفاظت و حراست از آن ها را الزامی 
می سازد، قانونگذار قوانین و ومقررات خاصی در خصوص این معامالت تصویب نموده و در جهت پرهیز 
از قانون گریزی و نیز رعایت مصالح و منافع دولت در معامالت، قرارداد ها را بر اساس حد نصاب قیمت، به 
انواع مختلف تقسیم بندی و برای انجام هر یک تشریفات قانونی خاصی را وضع نموده است. مهم ترین این 
اموال دولتی می باشد.  یا فروش  برای خرید کاال ها و خدمات  برگزاری مناقصه و مزایده  لزوم  تشریفات، 
تشریفات قانونی مذکور در قوانین و مقررات مربوط به مناقصه و مزایده ضروری و الزامی بوده و عدم رعایت 
آن ها ممکن است منجر به تجدید یا لغو فرآیند مناقصه و مزایده گردد. پس از برگزاری ضابطه مند این دو 
فرآیند و تعیین برنده، قرارداد دولتی با برنده به عنوان طرف قرارداد منعقد می گردد. با عنایت به ماهیت 
و ویژگی خدمات و فعالیت های دولتی که مستلزم استمرار خدمت رسانی به مردم و رعایت منافع عمومی 
جامعه می باشد و با مد نظر قرار دادن ضرورت تأمین نیاز های اداری و عمومی نهاد ها و مؤسسات عمومی 
و دولتی، قوانین و مقررات و شروط و شرایط قرارداد های دولتی با قرارداد های خصوصی متفاوت بوده و 
در بسیاری از موارد، طبع عمومی بودن این قرارداد ها و ایفای نقش دولت به عنوان نماینده مردم در این 
قرارداد ها، )به ویژه قرارداد های حاکمیتی نه تصدی گرایانه( سبب درج برخی شروط )شروط ترجیحی( و 
حاکمیت برخی قوانین شده که در معامالت و قرارداد های خصوصی، اجرای آن ها محل بحث می باشد. به 
انتخاب  اراده ایجاب می کند که طرفین در  عنوان مثال، اگر چه در قرارداد های خصوصی اصل حاکمیت 
طرف قرارداد آزادی عمل داشته باشند، ولی در قرارداد های عمومی و دولتی این اصل با اعمال قوانینی 
مانند قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری 
مصوب 1337، با محدودیت هایی روبرو شده است و کارکنان دولتی و اقربای سببی و نسبی آن ها تا درجه 
خاص، حق انجام معامله در قالب هر یک از عقود قانونی با دولت را نخواهند داشت. یا بر مبنای اصل 139 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، صلح یا ارجاع به داوری دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی تابع 
به همراه خواهد  اجرای حقوقی و کیفری  این تشریفات، ضمانت  بوده که عدم رعایت  تشریفات خاصی 

داشت.



مسائل مربوط به معامالت دولتی از جمله موضوعات قابل بحث در رشته حقوق عمومی می باشد که 
علیرغم اهمیت بسیار زیاد و مصادیق فراوان آن در نظام حقوق اداری ایران، مورد غفلت قرار گرفته و در 
خصوص موضوعات آن، آثار چندان زیادی تا کنون به رشته تحریر در نیامده است و در این زمینه فقر 
دانشکده  اندیشمند  و  فعال  و محققان  دانشجویان  از  که  اثر حاضر  نویسنده  دارد.  ادبیات حقوقی وجود 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد، با نگاهی نو و بدیع و با شناخت ضعف ها و فقر ادبیاتی 
موجود در این زمینه، با بهره گیری از تخصص آکادمیک و کاربردی خود در کنار محقق جوان و آینده دار، با 
قلمی زیبا و به صورت مستند و مستدل و با نگاهی تحلیلی، توصیفی به بررسی مفاهیم مرتبط با معامالت 
دولتی، قوانین و مقررات مرتبط، فرآیند مناقصه و مزایده و قرارداد های پیمانکاری پرداخته و در انتها نیز 
نمونه ارزشمندی از قرارداد های کاربردی مرتبط با موضوع اثر را ضمیمه نموده است. تألیف این اثر، عالوه 
بر ایجاد ادبیات حقوقی فاخر در خصوص معامالت دولتی در نظام حقوق عمومی ایران، اطالعات مفید و 
ذی قیمتی را در حوزه حقوق معامالت دولتی، به دانشجویان، محققان و متولیان قراردا ها و معامالت دولتی 

و کلیه خوانندگان اثر منتقل خواهد نمود.

محمود باقری
دانشیار و عضو هیئت علمی 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران





گفتار�اول:�مفاهیم��و�تعاریف
دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندی های خود، اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد. 
برخی از این اعمال به صورت ایقاع یعنی اعمال یک جانبه است مانند وضع آیین نامه ها و مصوبات، برخی 
دیگر در قالب عقود و قرارداد ها یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، واجاره.... صورت می گیرد. 
قراردادهای ادارات و مؤسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه 
که شامل قرارداد خاص حقوق اداری است اشتباه کرد. احکام و مقررات خاص حقوق اداری، فقط شامل 
یک دسته از قرارداد هاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی باشند. در پاره ای از موارد 
هم از اصول آن تبعیت نمی کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی، 
قرارداد عاملیت. به هر حال معامالت دولتی، دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و در قالب 
عقود معین حقوق خصوصی انجام می شود.  برای آشنایی با مفهوم معامالت دولتی باید ابتدا تعاریف مرتبط 

با موضوع را ارائه دهیم. 

الف- دولت
دولت مجموعه سازمان ها و نهاد های اعمال کننده و کارگزار قدرت سیاسی است. در حقوق عمومی که 
در قوای حاکم بر مملکت و تنظیم روابط آن ها با مردم بحث می کند. دولت مجموعه قوای حاکم بر کشور 
است که به اراده ملت زمان امام اساسی و حیاتی مملکت را در دست دارد و حفظ تمامیت اراضی و امنیت 
داخلی و خارجی و تأمین عدالت فردی و اجتماعی و حقوق اساسی ملت از وظایف آن است و در ممالک 
آزاد جهان که استقالل و تفکیک قوای حاکم به رسمیت شناخته شده است شامل هر سه قوه مقننه، مجریه 
و قضائیه می شود. سازمان ها و مؤسسات دولتی عنوانی عام و کلی است که کلیه واحدهای دولتی به هر اسم 
و عنوان و با هر نوع ماهیت حقوقی و اقسام گوناگون وظایف و مسئولیت های مربوط از مصادیق آن می باشد.

 سه کاربرد عمده از دولت وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از هر سه استفاده 
شده است.

دولت به معنای کشور یا جامعه سیاسی سازمان یافته که مقصود کلیت متمایز و مشخصی است که 



نشر چتر دانش/ حقوق معامالت دولتی 1414

با حکومت و دستگاه های قدرت اشتباه نمی شود به عنوان مثال در اصل اول، دوم، ششم و هشتم قانون 
اساسی از این مفهوم استفاده شده است.

دولت به معنای حکومت یا هیأت حاکمه، کلیه بخش هایی که اعمال قدرت سیاسی می کنند. در برابر 
ملت، مردم یا حکومت شوندگان به کار می رود.

اعمال  را  اراده ملت، حاکمیت  به  است که  بر کشور  عالیه حاکم  قوای  این مفهوم دولت مجموع  در 
می نماید در کشورهای مبتنی بر تفکیک قوا شامل سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه می شود. به عنوان مثال 
در اصول سوم، بیست و یکم و چهل و چهارم قانون اساسی ایران منظور دولت حکومت است در اصل پنجاه 
و هفتم قانون اساسی قوای حاکم به سه قوه و مقام رهبری اکتفا شده اما در اصول دیگر قانون اساسی به 
نهادهای دیگر حاکمیتی بر می خوریم که صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به  نحوی مستقل از هر یک از قوای سه گانه قابل بررسی است. دولت به معنای قوه مجریه و هیأت 
وزیرا را شامل می شود و در اصل هشتاد و هشتم و نودم قانون اساسی ایران منظور همان وزیران و هیأت 

دولت است.
دولت به معنای عام کلیه واحد های دولتی اعم از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه، وزات خانه ها و 
مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و غیره را در 

بر می گیرد.
دولت سازمانی است که از طریق آن مجموعه ای از افراد قدرت سیاسی را اعمال می کنند. در همین 
مفهوم به مجموعه سازمان های حکومتی یک کشور صرف نظر از وظایف آنان یا موضوعاتی که مرتبط با آن 

هستند، گفته می شود.
در مواد دو الی پنج قانون محاسبات عمومی که می توان آن را قانون اصلی در معامالت دولتی نامید، 
و  اهداف  به  توجه  با  می باشند  دولت  برنامه های  از  قسمتی  دار  عهده  که  اجرایی  دستگاه  گونه  پنج  از 
دولتی،  مؤسسات  ها،  وزارتخانه  از  عبارت اند  دستگاه ها  این  که  شده  نامبرده  آن ها  وظایف  و  اساسنامه 
شرکت های دولتی و بانک ها، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، اما به حکم ماده یکصد و سی از 
تاریخ تصویب این قانون کلیه دستگاه های دولتی باید وضع حقوقی خود را با یکی از سه گروه وزارتخانه ها 
یا مؤسسات دولتی و یا شرکت های دولتی تطبیق دهند. در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 
برنامه و بودجه مصوب  قانون  برابر بند 11  بیان گردیده است.  از مؤسسات دولتی  تعاریف مشابهی  نیز، 
1351، طرح های عمرانی در چهارچوب قرارداد پیمانکاری دولتی- همانطور که بعداً به آن اشاره می کنیم 
مقاطعه یا پیمانکاری عمومی یا دولتی از انواع مهم قراردادهای دولتی است و برابر قراردادهای تیپ تهیه 
شده توسط سازمان برنامه و بودجه سابق و توسط دستگاه های دولتی قابل اجراء می باشد. دستگاه های 
اجرایی به موجب این قانون »وزارتخانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، 
شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه 
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عمومی عام المنفعه ومؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه ساالنه بشود.« 
می باشد. بنابراین در بحث قراردادهای دولتی در حقوق ایران دستگاه های یاد شده، جزو دولت و مؤسسات 
دولتی طرف قرارداد محسوب می شوند. با توجه به مطالب فوق، قراردادهای منعقده دولت با وزارتخانه ها و 
پخش و قسمت های تابعه )مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی( و قراردادهای اشخاص حقوق عمومی در 
امور و خدمات عمومی موضوع بحث ما می باشد. بدیهی است قرارداد ادارات تابعه دولت که به سبب انجام 
وظیفه بهتر در سراسر کشور پراکنده اند و زیر مجموعه دولت تلقی می شوند. با به دالیل کار تخصصی و 
انجام قسمتی از وظیفه دولت به صورت مؤسسه و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده اند، داخل این 

بحث قرار می گیرند.1

ب- مؤسسات دولتی
یکی دیگر از واحدهای سازمانی اداری دولتی، مؤسسات دولتی است.  بند ث از  ماده 1 قانون استخدام 
کشوری مصوب 1345 در تعریف مؤسسه دولتی آورده بود: »واحد سازمانی مشخصی است که به موجب 
قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود«. براساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، 
مؤسسه دولتی عبارت از: »واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در  ندارد«. در  وزارتخانه  اداره می شود و عنوان  سه گانه 
تعریف مؤسسه دولتی آمده است: »واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود 
و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع 
قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه 

دولتی شناخته می شود«.
سازمان ها و مؤسسات دولتی واحد های مستقلی با شخصیت حقوقی مستقل اند که به حکم قانون به 
منظور ارائه خدمات عمومی و اجرای قسمتی از وظایف دولت در زمینه های ایجاد و به وسیله دولت اداره 
می شوند و غالباً بر حسب ماهیت وظایف و مسؤلیت مربوط تحت نظارت قوه مجریه، قضائیه و مقننه با زیر 
نظر یکی از مقامات رسمی مملکت مانند ریاست جمهوری یا زیر نظر مشترک سه قوه اداره می شوند. به 
موجب ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 بااصالحات بعدی: »وزارتخانه واحد سازمانی 

مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود«.
تبصره: نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نطر این قانون مؤسسه 

دولتی شناخته می شود.«
برابر ماده 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، »وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق 
یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب سازمانی مشخصی است که به موجب قانون 

۱-حبیبزاده؛محمدکاظم،اصولحاکمبرقراردادهایدولتی،انتشاراتجاودانه،۱۳۹5،ص۶.
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