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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ

"ﺟﻨﺎب آﻗﺎي راﻣﺘﻴﻦ

ﻃﻼﭼﻴﺎن"

و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران

اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا:

زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس

dibagaran.mft.info

)ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و

ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info
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مقدمه مؤلفان
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحوالت سیاسی  -اقتصادی هر روز شکل تازهای از معامالت ایجاد میکند و تعهداتی
را مطرح میسازد که پیش از آن نمونهای نداشته است .قانون مدنی ،از دیرباز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم
بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرار داده است و شرایط درستی و آثار آن را بهتفصیل بیشتر
ارائه میکنند .ولی هرگز نمیتوان قالبهای قانونی همۀ قراردادها را بینیاز از دستهبندی عقود دانست .برای احاطه
به شرایط وقوع و آثار معامالت ،دستهبندی قراردادها ضروری است .در بیشتر قوانین ،قراردادها برحسب شرایط انعقاد
و نوع تعهداتی که از آنها ناشی میشود به انواع گوناگون تقسیم شدهاند.
پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی ،بستگی گستردهای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد
و این موفقیت ،نیازمند سازوکارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و بهنحو احسن به
پایان پذیرد ،بنیادیترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی
است .برترین و باالترین قالب حقوقی درنظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است
که توسط سازمان برنامهوبودجه (معاونت برنامهریزی و مدیریت راهبردی رئیسجمهور) به تصویب رسیده است.
گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز بهلحاظ موقعیت اقتصادی کشور،
وجود قواعدی خاص ،متمایزبودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی ،مستلزم شناخت و مقایسهای بین تعهدات
اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی میباشد .تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی بهدلیل وجود شرایط
نامتعارف بهطور خاصی تعریف میشوند .اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی
است ،اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.
برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمرۀ اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده
نیاز دارد .عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است.
دستکم دو اراده مفاد عقد را انشاء میکند و از برخورد این دو انشاء ،اثر معهود بهدست میآید .پس برای تحقق
عقد ،نهتنها وجود دو اراده ضروری است بلکه ارادههایی که با هم توافق میکنند باید جنبه انشایی داشته باشد ،یعنی
اثری را بهوجود آورند.
در حقوق ایران اصل این است که عقد با تراضی واقع میشود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد .این گروه بزرگ
از قراردادها را ،به اعتبار کافیبودن رضای دو طرف در وقوع آنها« ،عقود رضایی» مینامند در تمیز عقود رضایی،
آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.
مواردی که بهواسطۀ آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده  46شرایط عمومی پیمان ذکر شدهاند .اول
اینکه ،کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیشبینی نماید .اوالً باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار
اطالع دهد .ثانیاً باید حقالزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصوالً مطابق ماده  48شرایط
عمومی پیمان عمل بشود .و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که
در ماده  46شرایط عمومی پیمانکار ذکر شدهاند مطابق ماده  47شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
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چنانچه میدانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق التین و در رأس آن فرانسه از زمان
پیدایش حقوق اداری ،بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است .در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز ،موضوع
قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقاالت و آثار مرتبط با آن برمیگردد که در کتب حقوق اداری به کلیات
این موضوع پرداخته شده است .همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور ،آییننامه معامالت دولتی و ...به معامالت
و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است ،اما مشکالت حقوقی قراردادهای دولتی و خأل
قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آییننامه یا قانون جامعی در مورد نحوۀ معامالت و
قراردادهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی وجود ندارد ،همچنان باقی است .با نگاهی به سابقه موضوع میتوان
گفت ،نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیرمدون و پراکندهای در مورد
معامالت یا قراردادهای دولتی وجود دارد ،بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد .آنچه تحت عنوان
«قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعهکاری» مطرح میگردند ،پدیدههایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها
و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان میباشند .پیچیدگی و تنوع پروژههای عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت
و توسعه خارقالعاده علوم بشری است ،اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای
هر حقوقدانی مشکل میسازد .بهطوری که برای پیبردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکتهبین نیاز
دارد .بدین منظور و از آنجاییکه شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق
مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد ،لذا در این پایاننامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و
آثار ناشی از آن پرداخته میشود.
رشد روزافزون دانش بشری بهموازات توسعه شبکۀ عظیم اطالعرسانی ،جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم
در کمترین زمان ممکن ،از تحوالت آن آگاه میشوند .این تحوالت ،علوم اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده و
بهدلیل ارت باط مستقیم آن با حیات اجتماع ،همپایه تحوالت صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری
متحول میشود .حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحوالت علمی و فنی حرکت کند،
بنابراین الزم است راهکارهایی در جهت حل معضالت پیچیده جوامع بشری ارائه دهد .در تعریف قراردادی پیمانکاری
میتوان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنیبر توافق طرفین و حاکمیت ماده  10قانون مدنی
و اصل آزادی اراده متعاملین که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه
نباشد ،آزاد گذاشته ا ست .قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت شامل انجام عمل و انتقال مال ،که
برخی از مصادیق این قرارداد شامل قراردادهای پیمانکاری اعم از بازرگانی ،تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاهمدت
یا بلندمدت میباشد.
انعقاد قراردادهای پیمانکاری مستلزم مراحلی میباشد که این مراحل در سه مرحله دستهبندی میگردد .یکی از
این مراحل ،مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل میگردد.
در مرتبۀ بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت مییابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید
بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چراکه در قراردادهای پیمانکاری ،توافقات
طرفین قرارداد تنها بخشی از مراحل تحقق قرارداد را تشکیل میدهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین
که در قالببندیهای قرارداد ظهور مییابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود .و
مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد میباشد.
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مسئله اساسی که در این کتاب بحث خواهد شد مصادیق ،موجبات و آثار فسخ اینچنین قراردادهایی است که
امروزه بهصورت وسیع مورد استفاده است و اکثراً با چنین مشکالتی روبرو میباشد .با توضیحات ذکرشده معلوم
میشود که مسئله فسخ برخالف آنچه از دور دیده میشود یک پروسهای را طی میکند که درنهایت با از بین بردن
قرارداد جلوه میکند ،و بعد از بروز با اشکال مختلف ،مشکالت و عدم توافقها پیش میآید .از حیث روشهای فسخ
این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحالل به سه سبب اقاله ،فسخ و انفساخ ممکن است صورت بگیرد :حال
با توجه به شرایط عمومی میخواهیم بررسی کنیم که انحالل پیمان با کدام یک از اسباب فوق بهعمل میآید و
موارد آن کدام است؟ آیا هر سه سبب یادشده باال میتواند موجب انحالل گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ
قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این کتاب بررسی میشود.

رامتین طالچیان

