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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
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 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي رامتين طالچيان"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

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

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مؤلفانمقدمه 

و تعهداتی  کندیاز معامالت ایجاد م یااقتصادی هر روز شکل تازه -پیچیدگی روابط اجتماعی و تحوالت سیاسی 

عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم  دیربازقانون مدنی، از . نداشته است یاکه پیش از آن نمونه سازدیرا مطرح م

بیشتر  تفصیلبهاست و شرایط درستی و آثار آن را  داده قرارموضوع حکم « عقود معینه»بوده است تحت عنوان 

عقود دانست. برای احاطه  بندیدستهاز  نیازبیقراردادها را  ۀقانونی هم یهاقالب توانیولی هرگز نم. کنندیارائه م

شرایط انعقاد  برحسبقوانین، قراردادها  در بیشتر .قراردادها ضروری است بندیدستهبه شرایط وقوع و آثار معامالت، 

 .اندبه انواع گوناگون تقسیم شده شودیو نوع تعهداتی که از آنها ناشی م

کشور دارد  یعمران طرحهای تیبه موفق یاگسترده یبستگ ،یو اقتصاد یملت در ابعاد مختلف اجتماع شرفتیپ

نحو احسن به سود و به نیشتریو ب نهیهز نیاست تا زمام امور با کمتر یو عوامل سازوکارها ازمندین ت،یموفق نیو ا

 یپروژه از منظر حقوق یو مهندس یآن استوار است طراح یمسئله که اعتبار طرح بر رو نیتریادیبن رد،یپذ انیپا

است  مانیپ یعموم طیهمان شرا یعمران یطرحها یدرنظر گرفته شده برا یقالب حقوق نیو باالتر نیبرتر. است

 .است دهیرس بی( به تصوجمهوررئیس یراهبرد تیریو مد ریزیبرنامه)معاونت  وبودجهبرنامهکه توسط سازمان 

کشور،  یاقتصاد تیلحاظ موقعبه زیبزرگ دولت ن یعمران یدر طرحها یدولت یمانکاریپ یقراردادها نهیزم گسترش

تعهدات  نیب یاسهیمستلزم شناخت و مقا ،یاز خصوص یدولت یبودن همه قراردادهازیخاص، متما یوجود قواعد

 طیوجود شرا لیدلبه یدولت ینوع قراردادها نیدر ا تعهدات .باشدیم یخصوص یقراردادها با قراردادها گونهاین

 یخصوص یمهم با قراردادها یتفاوت انگریب زیتعهدات ن یشخص ی. اجراشوندیم فیتعر یخاص طوربهنامتعارف 

 .است یمانکاریپ یمنبع تعهدات در قراردادها مانیاما به هر حال مفاد پ ،است

اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده  ۀقرارداد کافی نیست بدانیم که در زمرمفهوم برای شناسایی 

دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است.  اثر ایجاد و آن انعقاد برای که است حقوقی عمل عقد یا قرارداد .نیاز دارد

پس برای تحقق  .دیآیم دستبهو از برخورد این دو انشاء، اثر معهود  کندیدو اراده مفاد عقد را انشاء م کمدست

باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی  کنندیکه با هم توافق م ییهاارادهبلکه  دو اراده ضروری است وجود تنهانهعقد، 

 .آورند وجودبهاثری را 

و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ  شودیکه عقد با تراضی واقع م است ایناصل  ایران ر حقوقد

ی، یدر تمیز عقود رضا نامندیم« ییعقود رضا»دو طرف در وقوع آنها،  بودن رضایا را، به اعتبار کافیاز قرارداده

 .آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن

اند. اول شرایط عمومی پیمان ذکر شده 46آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده  واسطۀبهمواردی که 

اوالً باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار . نماید بینیپیشاینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ 

شرایط  48ه وی بپردازد و اصوالً مطابق ماده پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و ب الزحمهحقباید  اًیثان اطالع دهد.

اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که و  عمومی پیمان عمل بشود.

 .شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد 47اند مطابق ماده شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده 46در ماده 
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آن فرانسه از زمان  رأسدانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق التین و در چنانچه می

پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع 

گردد که در کتب حقوق اداری به کلیات قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقاالت و آثار مرتبط با آن برمی

نامه معامالت دولتی و... به معامالت این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور، آیین

و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است، اما مشکالت حقوقی قراردادهای دولتی و خأل 

نامه یا قانون جامعی در مورد نحوۀ معامالت و رد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیینقانون جامع در مو

 توانیمو مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است. با نگاهی به سابقه موضوع  هاوزارتخانهقراردادهای 

مورد  ی دراپراکندهرات غیرمدون و گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقر

آنچه تحت عنوان آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.  معامالت یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون

 هاپیشرفتهستند که به مقدار زیادی معلول  هاییپدیده، گردندمیمطرح « کاریمقاطعهقراردادهای پیمانکاری یا »

عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت  هایپروژه. پیچیدگی و تنوع باشندمیصنعتی جهان  و توسعه اقتصادی و

که شناخت آنها برای  دهدمیقرار  ایپیچیدهقراردادها را در وضعیت  گونهاینعلوم بشری است،  العادهخارقو توسعه 

نیاز  بیننکتهبردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی که برای پی طوریبه. سازدمیهر حقوقدانی مشکل 

پیمانکاری به شناخت دقیق  که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهایدارد. بدین منظور و از آنجایی

پیمانکاری و  نامه به بررسی فسخ قراردادها وپایانمفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این 

 شود.آثار ناشی از آن پرداخته می

رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم موازات توسعه شبکۀ عظیم اطالعرشد روزافزون دانش بشری به

شوند. این تحوالت، علوم اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در کمترین زمان ممکن، از تحوالت آن آگاه می

باط مستقیم آن با حیات اجتماع، همپایه تحوالت صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری دلیل ارتبه

شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحوالت علمی و فنی حرکت کند، متحول می

دهد. در تعریف قراردادی پیمانکاری  بنابراین الزم است راهکارهایی در جهت حل معضالت پیچیده جوامع بشری ارائه

قانون مدنی  10بر توافق طرفین و حاکمیت ماده توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنیمی

و اصل آزادی اراده متعاملین که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه 

ست. قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت شامل انجام عمل و انتقال مال، که نباشد، آزاد گذاشته ا

مدت برخی از مصادیق این قرارداد شامل قراردادهای پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه

 باشد.می یا بلندمدت

گردد. یکی از بندی میه این مراحل در سه مرحله دستهباشد کانعقاد قراردادهای پیمانکاری مستلزم مراحلی می

گردد. این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می

 یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین بایددر مرتبۀ بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می

بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چراکه در قراردادهای پیمانکاری، توافقات 

دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین مراحل تحقق قرارداد را تشکیل می طرفین قرارداد تنها بخشی از

حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و یابد مطابق با نظام های قرارداد ظهور میبندیکه در قالب

 باشد.مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می
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چنین قراردادهایی است که مسئله اساسی که در این کتاب بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این

باشد. با توضیحات ذکرشده معلوم برو میصورت وسیع مورد استفاده است و اکثراً با چنین مشکالتی روامروزه به

کند که درنهایت با از بین بردن ای را طی میشود یک پروسهشود که مسئله فسخ برخالف آنچه از دور دیده میمی

های فسخ آید. از حیث روشها پیش میکند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکالت و عدم توافققرارداد جلوه می

ا مطابق با قواعد عام و خاص انحالل به سه سبب اقاله، فسخ و انفساخ ممکن است صورت بگیرد: حال این قرارداده

آید و عمل میخواهیم بررسی کنیم که انحالل پیمان با کدام یک از اسباب فوق بهبا توجه به شرایط عمومی می

از حیث فسخ  ردد؟ پاسخ این مواردتواند موجب انحالل گآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یادشده باال می موارد

 شود.قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این کتاب بررسی می
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