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قواعد عمومي قراردادها
علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

زمانيكه انسانها در اجتماع در كنار يكديگر قرار گرفتند، اصول
و

مقررات
پيمان

.جهت تنظيم روابط بين خود قواعدي تنظيم نمودند
در دوره قبل از تشكيل دولت ها، در هر قبيله مقررات خاصي براي

.نحوه تشكيل خانواده و اداره آن به وجود آمد

عبراي حدود مالكيت افراد و نسبت آنها با يكديگر قواعدي وضع و ي و ر ي ي ب ه ب و ر ي و ي بر
.)از جمله اولين عقود به كار گرفته شده، عقد معاوضه بود (شد

با گسترش جوامع، عالوه بر مساله تنظيم روابط بين افراد، ضرورت
.تنظيم مقرراتي براي برقراري نظم و امنيت آشكار شد 3

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

بعد از تشكيل دولت ها، قواعد حاكم بر اين روابط به
آ

اصول
و

مقررات
پيمان

.شكل منسجم تري به شكل قانون نوشته در آمدند
اولين بار در زمان حمورابي، دولت قوانيني را وضع و به عموم

.جامعه اعالم كرد

يبا گسترش دولت ها و پيچيده شدن مسايل مرتبط با آنها، چگونگي و چ ه ب ب ر يل پيچي و و رش ب
.عملكرد دولت، و رابطه بين اجزاي آن مورد توجه قرار گرفت

قانون اساسي و رابطه آن با قوانين عادي، نحوه تنظيم بودجه دولت
.مورد توجه علم حقوق قرار گرفت... و  4

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

از ديگر حوزه هاي مورد توجه علم حقوق كه به طور 
گ

اصول
و

مقررات
پيمان

خاص پس از پايان جنگ جهاني دوم مورد توجه قرار 
.گرفت تنظيم رابطه بين دولت ها بود

با تشكيل سازمان هاي بين المللي چون سازمان ملل و تنظيم 
معاهدات بين المللي، عرصه ديگري بر روي علم حقوق گشوده 

.شد
نحوه تنظيم معاهدات بين المللي و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها و 
ضمانت اجراي تخلف از آنها و بسياري مسايل ديگر در اين حوزه مورد 

.توجه قرار گرفت 5

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

:علم حقوق امروزه به چهار شاخه اصلي تقسيم مي شود اصول
و

مقررات
پيمان

حقوق خصوصي
حقوق كيفري
حقوق عمومي

الملل ن ب حقوق بين المللحقوق

6

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
حقوق خصوصي :علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

موضوع حقوق خصوصي تنظيم رابطه افراد جامعه با 
گ

اصول
و

مقررات
پيمان

:يكديگر مي باشد
حقوق مدني

 حقوق تجارت
در واقع حقوق خصوصي تنها شامل حقوق مدني بوده، كه :توضيح   يح بوو ي وق ل ه ي و وق ع و ر

بعد از گسترش تجارت با توجه به ضرورت هاي ناشي از آن، 
.جهت روابط تجاري بين تجار قواعد خاصي وضع گرديده است

7

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
حقوق خصوصي:علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

حوزه اصلي در حقوق خصوصي، حقوق مدني است، كه 
آ

اصول
و

مقررات
پيمان

:آن را مي توان به بخش هاي ذيل تقسيم نمود
اشخاص و خانواده

مالكيت
يقراردادها و مسئوليت مدني ي و و ر ر

ارث
 1307قانون اصلي در اين حوزه قانون مدني ايران مصوب : توضيح   

.مي باشد 8

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
حقوق خصوصي:علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

مواردي چون تاجر و شركت هاي بازرگاني، اسناد و 
گ

اصول
و

مقررات
پيمان

معامالت تجارتي و ورشكستگي در بخش حقوق تجارت 
.مطالعه مي شوند

و   1311قانون اصلي در اين حوزه، قانون تجارت ايران مصوب 
.مي باشد 1347اليحه اصالح قانون تجارت مصوب 

و  1355همچنين قوانين ديگري چون قانون صدور چك مصوب 
.در اين حوزه وجود دارند 1382قانون تجارت الكترونيكي مصوب 

9

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
حقوق كيفري:علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

موضوع حقوق كيفري يا حقوق جزا جرم و مجازات مي  اصول
و

مقررات
پيمان

.باشد
حقوق كيفري مجموع قواعدي است كه بر چگونگي مجازات 

.اشخاص از سوي دولت حكم مي كند
پيگرد متهمين بر حسب قانون توسط شاكي خصوصي و يا  
د ش ا ان دادگا د ا داد د تدا ا تان .دادستان، ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه انجام مي شودداد

10

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
حقوق عمومي:علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

.پايه و مبناي حقوق عمومي قانون اساسي مي باشد اصول
و

مقررات
پيمان

در قانون اساسي ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمان هاي آن 
.با يكديگر مطرح مي شود

از زيرشاخه هاي حقوق عمومي مي توان به حقوق اساسي، حقوق 
.اداري و حقوق ماليه اشاره نمود

11

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
حقوق بين الملل:علم حقوق و شاخه هاي آن-مقدمه

موضوع اين رشته روابط بين دولت ها و سازمان هاي بين  اصول
و

مقررات
پيمان

.المللي مي باشد
حقوق بين الملل مبناي اصلي روابط و معاهدات بين المللي مي 

.باشد

12

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
كليات

بحث قواعد عمومي قراردادها در حوزه حقوق خصوصي  
گ

اصول
و

مقررات
پيمان

.قرار مي گيرد
از آنجا كه اين قواعد در تمام قراردادها حاكم بوده و اختصاص به 
.تجار يا ديگر صنوف ندارند، زير مجموعه حقوق مدني مي باشند

زگفته شد موضوع علم حقوق تنظيم رابطه بين افراد است، و از  و ر بين ب ر يم و م وع و
مهمترين عرصه هاي روابط اجتماعي توافقات بين افراد تحت  

.عنوان قرارداد مي باشد
.اولين قراردادهاي بين انسانها، عقد نكاح و عقد معاوضه بوده است 13

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
كليات 

:به اعتبار اثر عقد مي توان آن را به دو دسته تقسيم نمود اصول
و

مقررات
پيمان

عقد تمليكي

)تعهدي(عقد عهدي 

14

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
كليات 

:نتيجه مستقيم عقود تمليكي انتقال مالكيت ميباشد

اصول
و

مقررات
پيمان

ي و م
مثال با انعقاد عقد بيع، مالكيت مبيع به خريدار و مالكيت ثمن به فروشنده 

).ق م 338ماده (منتقل مي شود 

يا با انعقاد عقد اجاره، مستاجر مالك منافع مورد اجاره در طول مدت اجاره 
).ق م 466ماده (مي شود 

همچنين با انعقاد عقد هبه، عين موهوبه مجانا به مالكيت متهب در مي آيد  
).ق م 795ماده (

15

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
كليات 

:نتيجه عقود تعهدي، ايجاد، انتقال يا سقوط تعهد است

اصول
و

مقررات
پيمان

و و
مثال در عقد ضمان، ضامن با انعقاد عقد متعهد به پرداخت دين مديون اصلي 

عقد ضمان عبارت است از اينكه : ق م 684ماده (مي شود ) مضمون عنه(
).شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد

.يا در عقد وكالت، وكيل با انعقاد عقد تعهداتي در برابر موكل پيدا مي كند

نيز، پيمانكار با انعقاد قرارداد متعهد به انجام  قراردادهاي پيمانكاري در 
.موضوع قرارداد مي شود

16

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
شرايط اساسي صحت قرارداد

ماده (براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است  اصول
و

مقررات
پيمان

):قانون مدني190
قصد طرفين و رضاي آنها

اهليت طرفين

موضوع معين مورد معامله

مشروعيت جهت معامله
17

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
قصد و رضاي طرفين–شرايط اساسي صحت قرارداد 

قرارداد وقتي صحيح است كه محصول توافق دو اراده  اصول
و

مقررات
پيمان

.آزاد باشد
پس از آنكه طرفين به انجام معامله رضايت دادند قصد يا اراده 

.خود را اعالم مي كنند
به اراده اي كه ابتدا اعالم مي شود ايجاب و به اعالم اراده دوم قبول گفته  

شود .مي شودم
ايجاب و قبول ممكن است به صورت شفاهي، يا كتبي و با امضاي قرارداد و 

.يا بدون به كارگيري كلمات شفاهي يا كتبي و به صورت عملي انجام شود

.پس از اعالم قبول عقد منعقد مي شود 18

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
قصد و رضاي طرفين–شرايط اساسي صحت قرارداد 

بايد توجه داشت كه اصل بر رضايي بودن معامالت است يعني به 

اصول
و

مقررات
پيمان

ب ي ي بو يي ر بر ل و ي ب
.صرف ايجاب و قبول عقد منعقد مي شود

ولي در بعضي موارد قانونگذار رعايت تشريفات خاصي را براي انعقاد عقد 
.الزم دانسته است

مثال انتقال اموال غيرمنقول بايد به ثبت برسد بنابراين صرف ايجاب و قبول براي 
. تحقق آن كافي نيست

در برخي موارد انعقاد قرارداد عالوه بر ايجاب و قبول طرفين مستلزم 
تصويب آن در مراجع خاصي چون مجلس شوراي اسالمي يا شوراي اقتصاد 

.است
19

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
اهليت طرفين–شرايط اساسي صحت قرارداد 

اهليت صالحيتي است كه شخص براي دارا شدن و اجراي  اصول
و

مقررات
پيمان

:حق دارد، كه از دو جنبه بررسي مي شود
از حق )يا برخورداري(اهليت تمتع 

حق )يا اجراي(اهليت استيفاء 

20

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
اهليت طرفين–شرايط اساسي صحت قرارداد 

اهليت تمتع اصول
و

مقررات
پيمان

هر انساني از هنگام تولد تا هنگام مرگ مي تواند از حقوق مالي و  
اهليت براي دارا بودن حق : ق م 956ماده (غير مالي بهره مند شود 

).با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود
.فردي كه از دنيا رفته است، صاحب هيچ مالي نيست

ه اگ د ث ا اشد ش خ اد شك د ت كه دك ك يك كودك كه حتي در شكم مادر خويش مي باشد ارث مي برد، اگر چه  ك
.فورا پس از تولد بميرد

همچنين ديوانگان نيز مي توانند صاحب اموال از طريق ارث يا غير آن 
.شوند

21

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
اهليت طرفين–شرايط اساسي صحت قرارداد 

در مواردي به حكم قانون يا علل ديگر افراد انسانها از حق تمتع در 

اصول
و

مقررات
پيمان

.برخي زمينه ها محروم مي شوند
خارجيان مقيم ايران از بعضي از حقوق مدني به شرط معامله متقابل و در 

.حدود معاهدات برخوردارند، مانند تملك اموال غير منقول
از شركت در معامالت ... كاركنان دولت چون نمايندگان مجلس، وزيران و 

).1337قانون منع مداخله مصوب (دولتي منع شده اند 
اشخاص حقوقي در خارج از حدود مفاد اساسنامه خود اهليت انعقاد قرارداد 

.ندارند

22

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
اهليت طرفين–شرايط اساسي صحت قرارداد 

اهليت استيفاء اصول
و

مقررات
پيمان

براي آنكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد  
).ق م 211ماده (باشند 

قبل از رسيدن به سن بلوغ افراد صغير محسوب مي شوند، پس از رسيدن 
به سن بلوغ در صورتي كه توانايي براي اداره اموال اثبات شود فرد رشيد 

).سال درحقوق ايران نشانه رشد است18رسيدن به سن (محسوب مي شود 
جنون به هر درجه كه باشد موجب (عاقل در مقابل مجنون به كار رفته است

)).ق م 1211ماده (حجر است 
اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد به عهده ولي يا قيم آنان 

).ق م 1217ماده (است كه بر طبق قانون مشخص مي شوند  23

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
موضوع مورد معامله–شرايط اساسي صحت قرارداد 

مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين 
آ

اصول
و

مقررات
پيمان

).ق م 214ماده (تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند
.موضوع معامله انتقال مال است

.موضوع معامله انجام يك تعهد است

24

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
موضوع مورد معامله–شرايط اساسي صحت قرارداد 

انتقال مال اصول
و

مقررات
پيمان

).يعني ارزش داد و ستد اقتصادي داشته باشد(ماليت داشته باشد 
.معلوم و معين باشد

مقصود از معلوم بودن مورد معامله آن است كه دو طرف به وسيله تعيين 
.مقدار و اوصاف و جنس از آن رفع ابهام كنند

رمقصود از معين بودن مورد معامله يعني اينكه يكي از دو چيز به طور مردد  ور ب چيز و ز ي ي ي ي ي ور ن بو ين ز و
.موضوع تعهد قرار نگيرد

به فروش مال غير اصطالحا معامله (در ملكيت طرف معامله باشد 
).فضولي گفته مي شود

).قانون انتقال مالكيت آن را منع نكرده باشد(قابل انتقال باشد 
25

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
موضوع مورد معامله–شرايط اساسي صحت قرارداد 

تعهد به انجام كار اصول
و

مقررات
پيمان

.موضوع تعهد بايد ممكن باشد
.  بنابراين كسي نمي تواند متعهد به انجام كاري غيرممكن شود

.موضوع تعهد بايد مشروع باشد
.با قوانين و نظم عمومي مخالف نباشد م

26

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
مشروعيت جهت معامله–شرايط اساسي صحت قرارداد 

در قانون مدني منظور از مشروعيت جهت معامله انگيزه 
آ

اصول
و

مقررات
پيمان

.طرفين از انجام آن است
قانون مدني تصريح مي كند كه عالوه بر وجود تمام شرايط گفته 
.شده بايد طرفين انگيزه نامشروعي از انجام معامله نداشته باشند

.مثال مهم اين شرط معامله به قصد فرار از دين است ين ز ر ر ب ر ين هم
بنابراين اگر بدهكاري براي خارج كردن اموال خود از دسترس طلبكاران آن 

.را به نزديكان خود يا ديگران منتقل كند، اين معامله باطل است
27

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
اصل لزوم قرارداد 

عقدي كه شرايط اساسي صحت آن جمع باشد، در رابطه  اصول
و

مقررات
پيمان

.بين دو طرف در حكم قانون است
.هيچيك از دو طرف حق بر هم زدن عقد را ندارد

هر طرف ملزم است كه مفاد پيمان را اجرا كند و آنچه را كه به 
.عهده گرفته انجام دهد م ر

28

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
اصل لزوم قرارداد 

عقودي كه بر طبق قانون واقع شده «:قانون مدني219مطابق ماده

اصول
و

مقررات
پيمان

ي عو و ر و
.»باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است

عقدي كه اثر آن ايجاد تعهد است (آنچه كه گفته شد در مورد عقود عهدي 
.است) مانند عقد پيمانكاري

اصل لزوم ) عقدي كه اثر آن انتقال مالكيت است مانند بيع(در عقود تمليكي 
به اين معناست كه با ايجاب و قبول ملكيت منتقل مي شود و اين انتقال  

.قطعي است

29

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
اصل لزوم قرارداد 

در قراردادهايي كه در طول يك دوره زماني اجرا مي  اصول
و

مقررات
پيمان

شوند مانند قراردادهاي پيمانكاري و يا قراردادهاي فروش 
ممكن است در ) مانند قراردادهاي فروش گاز(بلندمدت 

طول دوره اجراي قرارداد شرايط به نحوي تغيير كند كه 
مثال تغيير زياد  (اجراي آن براي يكي از طرفين مشكل شود 

ان ز تا ك ل ط گاز ا)ق ، در چنين مواردي )قيمت گاز در طول دوره كوتاه زماني
نيز اصل لزوم همچنان وجود دارد و هيچيك از طرفين 

نمي تواند به اين بهانه كه اجراي قرارداد براي او زيان بار 
.يا مشكل شده از اجراي آن خودداري كند

30

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
اصل لزوم قرارداد 

در مورد قراردادهاي پيمانكاري از آنجا كه ناتواني پيمانكار از  

اصول
و

مقررات
پيمان

پ ي و پ ر و
اجراي قرارداد نهايتا منجر به زيان صاحب پروژه مي شود، 

كارفرمايان اغلب ناچار مي شوند، براي جلوگيري از ورشكستگي 
پيمانكار و آسيب به پروژه به اصالح قرارداد و تغيير مبلغ آن 

.رضايت دهند

در چنين حالتي با اراده طرفين قرارداد اصالح شده و در واقع قرارداد جديد 
.جايگزين قرارداد قديم مي گردد

31

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
اصل لزوم قرارداد 

در قراردادهاي فروش بلندمدت نيز، طرفين توافق مي كنند كه در 

اصول
و

مقررات
پيمان

ي و ن ر ز ش ر ر
صورت تغيير شديد قيمت ها، بر طبق فرآيندي اقدام به اصالح 

.مبلغ قرارداد كنند
در برخي موارد نيز چنين توافق مي شود كه در طول دوره قرارداد، در ابتداي 

.هر سال در قيمت قرارداد تجديدنظر شود

32

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
اصل لزوم قرارداد 

با وجود اينكه اجراي قرارداد بر دو طرف الزم است، 
گ

اصول
و

مقررات
پيمان

قانونگذار اجازه داده در مواردي، يكي از دو طرف قرارداد  
.را فسخ كند

همچنين طرفين مي توانند با توافق يكديگر به قرارداد  
.خاتمه دهند

33

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
)فسخ و اقاله(پايان قرارداد 

.پايان دادن به قرارداد با موافقت دو طرف: اقاله اصول
و

مقررات
پيمان

همانگونه كه عقد با اراده طرفين ايجاد مي شود، مي توان با اراده  
.دو طرف نيز به آن پايان داد

.انحالل يكطرفه قرارداد: فسخ
در قانون مدني به اختيار يكي از طرفين براي فسخ قرارداد، خيار  

.گفته مي شودگ
ميتوان در (قانون مدني، به ده خيار اشاره شده است  396در ماده 

):ضمن عقد سقوط تمام يا بعضي از خيارات را شرط نمود
... . خيار مجلس، غبن، تاخير ثمن، شرط، تخلف شرط، 

34

غالمرضا هروي

       باز نشر شده توسط          
 https://t.me/irpmo_com                                 
 www.irpmo.com                                    

www.irpmo.com

       باز نشر شده توسط          
 https://t.me/irpmo_com                                 
 www.irpmo.com                                    

www.irpmo.com



10/6/2009

18

قواعد عمومي قراردادها
)فسخ و اقاله(پايان قرارداد 

:در قراردادهاي پيمانكاري خيارات ذيل از اهميت برخوردارند

اصول
و

مقررات
پيمان

آن است كه به يكي از طرفين يا شخص ثالث در مدت معيني، خيار شرط 
.اختيار فسخ معامله داده شود

نكته مهم در مورد اين خيار آن است كه در صورتي كه مدت اين خيار تعيين 
.نشود، هم شرط خيار و هم معامله باطل است

به اين شكل است كه به يكي از طرفين در صورت عدم خيار تخلف شرط
.تحقق امر خاصي خيار فسخ داده مي شود

بنابراين در قرارداد مواردي ذكر مي شود كه در صورت تحقق هر كدام از آنها 
.براي يكي از طرفين بسته به مورد اختيار فسخ معامله خواهد بود

35

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
تفسير و تكميل قرارداد

تفسير قرارداد اصول
و

مقررات
پيمان

در تفسير قرارداد بايد به دنبال اراده مشترك طرفين به نحوي كه در 
.قرارداد اظهار شده است، بود

در قانون مدني مقررات پراكنده اي براي تفسير قرارداد وجود دارد،  
الفاظ عقود محمول است  «: آمده است 224به عنوان مثال در ماده 

»بر معاني عرفيه
يعني معناي كلماتي كه در قرارداد به كار رفته اند با توجه به عرف محل 

به عنوان مثال اگر قرارداد در تبريز بسته شود، (انعقاد آن تعيين مي شود 
).منظور از يك من، يك من تبريز است

.در هر قرارداد مي توان معنايي خاص براي الفاظ به كار رفته معين نمود 36

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
تفسير و تكميل قرارداد

تكميل قرارداد اصول
و

مقررات
پيمان

طرفين قرارداد عموما تمام مسايل جزيي را در قرارداد پيش بيني 
.نمي كنند

عقود نه فقط «: قانون مدني نيز در اين رابطه مي گويد 220ماده 
متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي 

نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و 
.»عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند

مي توان براي تكميل قرارداد   قانونو  عرفبنابراين از دو عامل 
.  استفاده نمود

37

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
تفسير و تكميل قرارداد

:در تكميل قراردادهاعرفنقش

اصول
و

مقررات
پيمان

به عنوان مثال اگر در عرف فروش مصالح ساختماني فروشنده حمل و 
تحويل مصالح در محل را بر عهده داشته باشد، به صرف انعقاد قرارداد 

خريد مصالح، فروشنده مكلف به تحويل مصالح در محل است مگر اينكه 
. در قرارداد به نحو ديگري توافق شده باشد

38

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
تفسير و تكميل قرارداد

:در تكميل قراردادهاقانوننقش

اصول
و

مقررات
پيمان

در قانون مدني به عقودي چون بيع، اجاره، مزارعه، مضاربه، جعاله، وديعه، 
.عاريه، قرض، ضمان، حواله، صلح، رهن، هبه و نكاح اشاره شده است

.از عقود شناخته شده در خارج از قانون مدني مي توان به عقد بيمه اشاره كرد

:مثال در قانون مدني در موادي به شرايط و آثار عقد بيع اشاره شده است
مي گويد كه مخارج حمل و تحويل مبيع بر عهده 381بعنوان مثال در ماده ه ر ل ن و ه1ب ه بر بيع ويل و مل رج وي ي

بنابراين بدون اينكه طرفين در مورد اين مساله در قرارداد خريد . خريدار است
.بحث كنند، تكليف آن در قانون مشخص شده است

39

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
تفسير و تكميل قرارداد

»    عقود معين«عقودي كه در قانون مورد اشاره و بحث قرار گرفته اند را 
نا

اصول
و

مقررات
پيمان

.مي نامند
طرفين حق دارند كه در ضمن قراردادشان با گنجاندن شروطي بر خالف آنچه 

:آمده شرايط و آثار عقد مورد نظر را تغيير دهند» قوانين تكميلي«در
قانون مدني،   381به عنوان نمونه مي توان شرط كرد كه عليرغم حكم ماده 

.مخارج حمل و تحويل مبيع بر عهده فروشنده باشد
وجود دارند يعني قوانيني كه نمي توان در ضمن عقد بر »قوانين آمره«در مقابل

.خالف آنها توافق كرد
.كند” عدم پرداخت نفقه“مثال مردي نمي تواند در ضمن عقد نكاح شرط 

40

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
تفسير و تكميل قرارداد

بوده و از آنجا كه در اين » عقود نامعين«قراردادهاي پيمانكاري از جمله 
ا ا ق ل ا ا ت د ا ند ندا خا ل تك ا آ ان ق ا

اصول
و

مقررات
پيمان

موارد قوانين آمره يا تكميلي خاص وجود ندارند بايد تمام مسايل در قرارداد 
.پيش بيني شوند

به همين دليل است كه اين قراردادها عمدتا مفصل بوده و ميبايست تمامي موارد 
.  در آنها ذكر شود

41

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
حل اختالفات ناشي از قرارداد

ممكن است طرفين قرارداد در تفسير مفاد قرارداد و در 
شوند اختالف دچار آن از ناش تعهدات ن تع جه نت

اصول
و

مقررات
پيمان

.نتيجه تعيين تعهدات ناشي از آن دچار اختالف شوند
در صورتيكه طرفين نتوانند خود اختالفشان را حل كنند، چاره اي 

.نيست به جز مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا
در قراردادهاي پيمانكاري به دليل ماهيت تخصصي آنها و همچنين  
ياهميت مساله زمان، در قراردادها مرسوم است كه طرفين توافق مي  ن ر م ر ر

كنند كه قبل از مراجعه به دادگاه روش هاي ديگري را به كار  
.بگيرند

ممكن است تمام يا برخي از اين روش ها در هر قرارداد پيش بيني شوند 
).اين روشها عبارتند از حل و فصل دوستانه، حكميت و داوري( 42

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
حل اختالفات ناشي از قرارداد

) amicable settlement(حل و فصل دوستانه

اصول
و

مقررات
پيمان

در برخي از قراردادها طرفين ملزم مي شوند كه در مورد اختالفات ابتدا به  
مذاكره بپردازند، در اين صورت نمي توان قبل از انجام مذاكره به سراغ  

.روش هاي بعدي رفت

)mediation(حكميت 
صدر روش حكميت توافق مي شود كه در مورد اختالفات طرفين به شخص  ب ين ر ور ر و ي ق و ي روش ر

.ثالثي مراجعه و نظر او را مبناي حل اختالف قرار دهند
طرفين مي توانند نظري را كه حكم يا ميانجي ابراز مي كند نپذيرند، بنابراين 

.اين نظر الزام آور نيست
43

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
حل اختالفات ناشي از قرارداد

) arbitration(داوري

اصول
و

مقررات
پيمان

داوري روشي است كه در آن، بر طبق فرمول مورد توافق طرفين فرد يا 
.افرادي به عنوان داور انتخاب مي شوند و در مورد اختالف داوري مي كنند
تفاوت داوري يا حكميت در اين است كه نظر داور در نهايت براي طرفين  

الزام آور بوده و پس از شناسايي توسط دادگاه به مورد اجرا گذارده مي 
.شود

در موردي كه در قرارداد شرط داوري وجود دارد، طرفين نمي توانند دعواي  
.خود را به دادگاه ببرند

44

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
مسئوليت مدني ناشي از نقض قرارداد

تخلف از اجراي قرارداد به طور خاص در قراردادهاي 
دهد م رخ شكل دو به مانكاري :پ

اصول
و

مقررات
پيمان

:پيمانكاري به دو شكل رخ مي دهد
تاخير در اجراي قرارداد

تاخير در اجراي قرارداد كارفرما را از دستيابي به پروژه در زمان مقرر محروم 
.مي كند و در نتيجه وي متحمل ضرر مي شود

معيوب شكل به قرارداد موضوع اجراي موضوع قرارداد به شكل معيوباجراي
مثال طراحي نادرست است و يا عمليات اجرايي به طور صحيح صورت  

.نگرفته است
اجراي نادرست پروژه باعث عدم امكان عملكرد آن به شكل مورد نظر شده 

.و موجب خسارت به كارفرما مي شود
45

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
مسئوليت مدني ناشي از نقض قرارداد

موضوع حقوق مسئوليت مدني، جبران خسارات وارد به  
است ما كارف

اصول
و

مقررات
پيمان

.كارفرما است
متعهد قراردادي در صورت عدم اجراي قرارداد و ورود خسارت 
به كارفرما بايد خسارات را جبران كند مگر اينكه بتواند ثابت كند 

كه علت انجام نشدن تعهد، امر خارجي غير قابل پيش بيني بوده كه 
).قوه قاهره(نمي توان به او مربوط كرد 

امري است كه مانع اجراي تعهد توسط متعهد ”قوه قاهره“در واقع
.مي شود و او نيز نمي تواند براي رفع اين مانع عملي انجام دهد

46

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
مسئوليت مدني ناشي از نقض قرارداد

در موضوع مسئوليت مدني دو گونه شرط در قراردادها  
است سوم :م

اصول
و

مقررات
پيمان

:مرسوم است
.شرط تحديد مسئوليت

.  شرط تعيين مبلغي مقطوع براي خسارات احتمالي

47

غالمرضا هروي

قواعد عمومي قراردادها
مسئوليت مدني ناشي از نقض قرارداد

شرط تحديد مسئوليت اصول
و

مقررات
پيمان

مي توان در ضمن قرارداد چنين شرط كرد كه يكي از طرفين در برابر 
ديگري نسبت به عدم انجام برخي از تعهدات مسئوليتي نداشته باشد و يا  

.اينكه مسئوليت وي در اين مورد به مبلغ معيني محدود باشد
مثال ممكن است در قرارداد مسئوليت نهايي پيمانكار به مبلغ دستمزد يا مبلغ 

. پروژه محدود گردد

رشرط تعيين مبلغ مقطوع براي خسارات ي بر وع غ ب يين ر
به كار گيري اين شرط در مورد خسارات ناشي از تاخير در انجام تعهدات 

.بسيار مرسوم است
بعنوان مثال توافق مي شود كه به ازاي هر يك روز تاخير در اتمام پروژه 

.  پيمانكار مبلغ معيني بپردازد 48

غالمرضا هروي
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قواعد عمومي قراردادها
فهرست مراجع و منابع

.مقدمه علم حقوق، ناصر كاتوزيان اصول
و

مقررات
پيمان

.قواعد عمومي قراردادها، سيد حسين صفايي، نشر ميزان
دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، ناصر كاتوزيان، شركت 

.سهامي انتشار
.حقوق مدني، جلد دوم، سيد جالل الدين مدني م

درس اصول و مقررات پيمان، ) سخنراني مدعو(مباحث ارائه شده 
.دانشگاه تهران، سيد صادق مصطفوي كاشاني

49

غالمرضا هروي
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به نام خدا

اصول و مقررات پيمان
غالمرضا هروي

2فصل 

تنظيم قراردادها
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2

تنظيم قراردادها
تعريف

جهت اشخاص  بينتنظيم روابط قرارداد، سندي است براي 
به دن توافقهدفرس مورد

اصول
و

مقررات
پيمان

.مورد توافقهدفرسيدن به
  قواعد اجتماعيتنظيم روابط بين اشخاص مستلزم دارا بودن 

.ميباشد
قواعد اجتماعي

اخالق
عرفف

قوانين و مقررات
.الزام آور بوده و داراي ضمانت اجرا ميباشند

.يك رابطه الزامي بوده و نيازمند توافق نميباشند
.تكليف ميباشند/ تبيين كننده حق 3

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
تعريف

هدف قرارداد

اصول
و

مقررات
پيمان

مطلوب (هدف قرارداد، تغيير در وضع موجود به سمت وضع جديد 
.ميباشد) طرفين

حفظ وضع موجود، به نوعي تغيير در پايان شرايط قبلي  : توضيح  
بديهي است عدم (ميباشد كه در نتيجه تغيير به سمت مطلوب است 

).تغيير شرايط قبلي منجر به خاتمه وضع موجود ميگرديد

4

غالمرضا هروي
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3

تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

در اين اسناد، عمده شرايط از قبل آماده بوده و نيازي به  اصول
و

مقررات
پيمان

.مذاكره بر روي كليه شرايط نيست
عمده موضوع سنخيت شرايط خصوصي قرارداد با اسناد تيپ 

.است

5

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

موافقتنامه حاوي اطالعات خالصه اي راجع به .موافقتنامه

اصول
و

مقررات
پيمان

ع
:موارد ذيل ميباشد

.طرفين قرارداد
.موضوع قرارداد

.مبلغ قرارداد
.  مدت قرارداد
).اقامتگاه(نشاني طرفين

.اسناد و مدارك منضم
.تعيين اولويت اسناد در صورت بروز تعارض يا تناقض

6

غالمرضا هروي
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4

تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

در صورتيكه در موافقتنامه اولويت اسناد نسبت به يكديگر  - 1توضيح   
ا ا آخ ا ا اشد نشد آن(شخ ا د ا افق ل ا

اصول
و

مقررات
پيمان

اول موافقتنامه، بعد از آن (مشخص نشده باشد، اراده آخر ارجحيت دارد
).شرايط خصوصي، بعد از آن شرايط عمومي

در موضوع واحد، دو حكم كه با يكديگر منطبق نبوده : تعارض - 2توضيح   
در ).قابل جمع نمي باشند(اما يكديگر را نقض نمي نمايند، بيان شده است 

.اين حالت، بر روي بخش مشترك ميتواند توافق وجود داشته باشد
در . در موضوع واحد، دو حكم ضد هم بيان شده است:تناقض-3توضيح   يح نضو بي م م و و وع و رر

.، وجود ندارد)شرط(اين حالت، هيچگونه توافقي بر روي شرايط 

7

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

اين شرايط، فارغ از موضوع قرارداد، حاكم بر .شرايط عمومي

اصول
و

مقررات
پيمان

.روابط طرفين قرارداد ميباشند
معموال در قراردادهايي كه يك طرف دولت است، در شرايط و مفاد قرارداد، 

، كه در )بصورت شرايط ويژه(حقوق اداري كارفرماي دولتي لحاظ ميشوند 
.مورد بخش خصوصي چنين نيست

  

حقوق اداري كارفرماي دولتي باعث توجيهاتي جهت حقوق ويژه دولت 
براي خود ميباشد، كه ميبايست به درستي از آن استفاده شود، تا باعث عدم آ

.توازن و تعادل طرفين قرارداد نشود

8

غالمرضا هروي
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5

تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

اين شرايط، توسط طرفين به اقتضاي موضوع .شرايط خصوصي

اصول
و

مقررات
پيمان

.قرارداد تنظيم ميگردد
در اسناد تيپ معاونت نظارت و برنامه ريزي بسياري از اختيارات كه در 

قالب شرايط خصوصي گنجانيده ميشد، از دستگاههاي اجرايي گرفته شده 
اين موضوع به علت اعتقاد سازمان به تصميم هاي نادرست و تجارب (است 

ناموفق در شرايط قبلي بوده، كه موجب ايجاد محدوديت در تدوين شرايط  
).خصوصي قراردادهاي تيپ گرديده است

  

در اسناد تيپ معاونت نظارت و برنامه ريزي پيش بيني شده است، شرايط  
شرايط ويژه تكميل كننده (خصوصي نميتواند ناقض شرايط عمومي باشد 

شرايط عمومي بوده، و هيچگاه نميتواند مواد شرايط عمومي را نقض نموده 
).و يا تعهدات مالي كارفرما را افزايش دهد 9

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

)همسان(مزاياي اسناد تيپ  اصول
و

مقررات
پيمان

در صورتيكه شرايط خصوصي به درستي تنظيم شود، مراحل 
.مذاكره و عقد قرارداد، تسهيل ميشود

10

غالمرضا هروي
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تنظيم قراردادها
)همسان(اسناد تيپ  - اسناد و مدارك قرارداد

)همسان(معايب اسناد تيپ  اصول
و

مقررات
پيمان

از آنجا كه شرايط عمومي توسط طرفين قرارداد تنظيم نگرديده، 
تنظيم شرايط خصوصي منطبق بر شرايط عمومي و رعايت  

.ملحوظات شرايط عمومي در آن مشكل است
عدم وجود دستورالعمل جهت تنظيم شرايط خصوصي مشكل 

. آفرين است
.افزايش ميزان تناقض و تعارض در استفاده از قراردادهاي تيپ

اعمال يك طرفه اراده يك طرف قرارداد، بصورت اسناد از پيش 
.تدوين شده تيپ 11

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

، به اقتضاي موضوع قرارداد  )قرارداد و ضمائم(كليه اسناد 
گ

اصول
و

مقررات
پيمان

عموما در قراردادهاي بزرگ، .تنظيم و مذاكره ميشوند
عمده و يا پيچيده از اسناد غير تيپ استفاده شده و اسناد به  

:دو صورت تهيه ميشوند
اين (پيش نويس قرارداد توسط دستگاه مناقصه گذار تهيه ميشود 
ا ا ق ا ك لط روش با توجه به تسلط بيشتر تهيه كننده نسبت به مفاد قرارداد، به  ا

).نفع دستگاه مناقصه گذار است
.پيش نويس قرارداد توسط پيشنهاد دهنده تهيه و ارائه ميشود

12

غالمرضا هروي
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7

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

:مقدمه

اصول
و

مقررات
پيمان

.تاريخ قرارداد
:هويت طرفين قرارداد

.عنوان شخص، شماره ثبت، مرجع ثبت
.نماينده، مدارك تاييد كننده نمايندگي

.نشاني

).مختصر يا مفصل(تاريخچه گردش كار ارجاع 
13

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

منظور زبان خاصي است كه روابط طرفين :تعاريف اصطالحات
آ

اصول
و

مقررات
پيمان

.قرارداد براساس آن تنظيم شده است
فقط محدود به مواردي ميباشند كه در تعريف : اصطالحات احصائي

.ذكر شده اند
محدود به موارديكه در تعريف ذكر شده، : اصطالحات تمثيلي

.نميباشند
هزينه "، آيا "شامل هزينه انبارداري"هنگاميكه عنوان ميشود : به عنوان نمونه

را نيز در بر ميگيرد؟ "بارگيري و باراندازي
در بر نميگيرد: احصائي   
در بر ميگيرد: تمثيلي   

 
14

غالمرضا هروي
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تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

شرح كار مورد قرارداد است، كه ميبايست شرايط .موضوع قرارداد

اصول
و

مقررات
پيمان

:ذيل را دارا باشد
.آنچه را كه بايد ذكر بنمايد، و آنچه را نبايد منع نمايد: جامع و مانع

جهت شرح جزئيات به يكي از (در حداقل عبارات ممكن ذكر شود : اختصار
).اسناد ضميمه قرارداد رجوع داده شود

باشد:واحد نداشته وجود موضوع از متعدد تعريف قرارداد .در .در قرارداد تعريف متعدد از موضوع وجود نداشته باشد:واحد

15

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

معوض موضوع قرارداد است، كه ميبايست شرايط .مبلغ قرارداد

اصول
و

مقررات
پيمان

:ذيل را دارا باشد
هيچ جزئي از موضوع قرارداد وجود نداشته باشد، كه در مبلغ قرارداد لحاظ 

بال اگر بخشي از كار در مبلغ اختصاص داده نشده، به معني (نشده باشد 
).قرارداد است نقصنميباشد، بلكه اين موضوع  عوض بودن

.را روشن نمايد موضوعو  مبلغكه ارتباط بين  ريز قيمتوجود 
با پيشرفت كار هماهنگ (روش پرداخت مبلغ قرارداد پيش بيني شده باشد 

).باشد

16

غالمرضا هروي
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9

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

نوعا قراردادهاي كوتاه (مبلغ قرارداد يا مقطوع است-1توضيح  

اصول
و

مقررات
پيمان

).جهت قراردادهاي بلند مدت(و يا قابل تعديل است)مدت
در صورت اشراف كامل نسبت به موضوع، كليه  -  2توضيح    

ريسك ها ديده شده و موضوع انتقال بخشي از ريسكها به بيمه و  
يا پيمانكار مشخص گردد، و پيمانكار مبالغ ريسكهاي پذيرفته شده 

.را در مبلغ قرارداد لحاظ نمايد

17

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

تاريخ نفوذ، تاريخ شروع و مدت قرارداد

اصول
و

مقررات
پيمان

تاريخ نفوذ
اراده ايجاب يا فروشنده و اراده (معموال امضاها : تاريخ امضاي قرارداد

، بصورت غير حضوري و در دو زمان متفاوت انجام )قبول يا خريدار
ميشود، در اين حالت مالك تاريخ امضاي قرارداد، امضا از سوي اراده 

در صورتيكه فاصله زماني امضاي طرفين زيادتر از عرف (قبول است 
شود حاصل اطمينان ايجاب اراده بودن جاري از ميبايست ).باشد، ميبايست از جاري بودن اراده ايجاب اطمينان حاصل شود).باشد،

پس از امضاي قرارداد از سوي اراده قبول،  : قرارداد) مبادله(تاريخ ابالغ 
قرارداد در حداقل فاصله زماني ممكن از سوي وي به طرف ديگر طي 

در اينحالت تاريخ نفوذ، تاريخ ابالغ يا مبادله قرارداد (نامه ابالغ ميگردد 
).است 18

غالمرضا هروي
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10/13/2009

10

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

تاريخ شروع

اصول
و

مقررات
پيمان

تاريخ شروع قرارداد، پس از ابالغ بوده و معموال مشروط به شروط يا  
:مقدماتي ميباشد

ارائه ضمانتنامه 
تحويل زمين

...پرداخت پيش پرداخت، 
هر قرارداد نافذي معتبر است، اما هر قرارداد معتبري نافذ  -1توضيح 

).مانند قرارداد تعليق شده(نيست 
اعتبار قرارداد  -الف: روند اجرايي شدن قرارداد عبارتست از - 2توضيح   

 "منوط به شروطي" - نافذ شدن قرارداد، ج "منوط به شروطي" -، ب
.شروع قرارداد

19

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

)دوره اجرا(مدت قرارداد

اصول
و

مقررات
پيمان

:مدت زمان پيش بيني شده از تاريخ شروع قرارداد تا خاتمه قرارداد
در هنگام عقد قرارداد، در چارچوب مدت قرارداد، : برنامه زمانبندي كلي

.از سوي كارفرما ارائه ميشود
در طول دوره اجرا در چارچوب برنامه : برنامه زمانبندي تفصيلي

.زمانبندي كلي توسط پيمانكار ارائه و از سوي كارفرما تصويب ميشود

20

غالمرضا هروي
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10/13/2009

11

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

شرح كار، احجام، روش  : اين اسناد شامل.اسناد و مدارك قرارداد

اصول
و

مقررات
پيمان

....  اجرا، زمانبندي، ليست قيمتها، مشخصات فني، نقشه ها و 
:ميباشند و در سه بخش اصلي طبقه بندي ميشوند

به عالوه اسناد و ) اوليه(اين اسناد در برگيرنده اسناد پايه: زمان مذاكره
.مدارك مرحله مذاكره ميباشند

كليه اسنادي كه  (اسنادي كه از زمان مذاكره اعتبار دارد :زمان عقد قرارداد
ا ا ا ا ا ا ا به عنوان ضميمه قرارداد ذكر ميشوند، حتما ميبايست در زمان عقد قرارداد ا

).  موجود بوده و ضميمه گردد

21

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

به عنوان اسناد الحاقي بوده و بيشترين حجم اسناد پيمان :اجرا)دوره(زمان
ش ل شا آا ضا ا ا ا ا ل ط ا ا ا

اصول
و

مقررات
پيمان

اين اسناد در طول دوره اجرا ميبايست به امضاء تعهد آور .را شامل ميشود
طرفين قرارداد برسد، اين اسناد از آنجا كه از اراده مؤخر صادر شده اند در 

.مورد موضوع واحد بر اسناد اوليه، اولويت دارند
اين اسناد، در وضعيت موجود هيچ تغييري بوجود نياورده، : اصالحي

در (بلكه وضعيت را با آنچه در اصل اراده شده است، مطابقت ميدهد 
مواردي كه آنچه نوشته شده، با اراده طرفين در زمان امضاء تطابق نداشته 

و 4به عدد  6، كه ميبايست عدد 2*2=6: و بايستي اصالح شود، مانند ح ي ببب
).اصالح شود

نقشه هاي: اين اسناد تكميل كننده اسناد قرارداد است، مانند: تكميلي
As-Built وShop Drawing   و در مورد قراردادهاي طرح و

.اجرا  نقشه هاي تفصيلي 22

غالمرضا هروي
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10/13/2009

12

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

اين اسناد شامل ): متمم(تتميمي 
ش آن ض ا ان كان ا ل ا ا ا ق ك ف ا ا ق ا ا

اصول
و

مقررات
پيمان

اسناد قرارداد فرعي كه در قرارداد اصلي، امكان انجام موضوع آن پيش   
.بيني شده است

، كه در فهرست مقادير قرارداد قيد شده و در )پيش بيني(اقالم بودجه اي    
.زمان اجرا تعيين ميشوند

، از حيث اراده به دو نوع )اسناد دوره اجرا(بطور كلي اسناد الحاقي : توضيح  
:تقسيم ميشوند

اد ا د:ك ا ن ت كفا آن د ل ت اي اد ا ك قد ض ط ش ه به موجب شرط ضمن عقد، يك اراده براي توليد آن كفايت مينمايد :يك اراده   
).دستور كارها: مانند(
قيمتهاي : مانند(اراده طرفين قرارداد جهت توليد آن ضروريست : اراده طرفين    

).جديد
23

غالمرضا هروي

تنظيم قراردادها
)همساننا(تيپ غيراسناد  - اسناد و مدارك قرارداد

ترتيب اعتبار اسناد

اصول
و

مقررات
پيمان

در اسناد ميبايست حكمي جهت قاعده رفع تناقض وجود داشته باشد، و 
.ترتيب اعتبار اسناد قرارداد نسبت به يكديگر مشخص باشد

ميتواند  (در بعضي قراردادها، اسناد را حكم واحد ميدهند و يكسان ميدانند 
).اجراي قرارداد را دچار مشكل نمايد

در بعضي قراردادها، اسناد به ترتيب تقدم ذكر شده، و ساده ترين قاعده، اولويت 
د ش م ائ ض ت ل در تاخ و .تقدم و تاخر در ليست ضمائم ميشودتقدم

در صورت مسكوت بودن، اسنادي كه از نظر اراده مؤخر هستند بر اسناد جلوتر 
.، اولويت دارند)قديمي تر(

24

غالمرضا هروي
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غالمرضا هروي 2اصول و مقررات پيمان 
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غالمرضا هروي 3اصول و مقررات پيمان 

غالمرضا هروي 4اصول و مقررات پيمان 

       باز نشر شده توسط          
 https://t.me/irpmo_com                                 
 www.irpmo.com                                    

www.irpmo.com

       باز نشر شده توسط          
 https://t.me/irpmo_com                                 
 www.irpmo.com                                    

www.irpmo.com



3

غالمرضا هروي 5اصول و مقررات پيمان 

غالمرضا هروي 6اصول و مقررات پيمان 
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غالمرضا هروي 7اصول و مقررات پيمان 

غالمرضا هروي 8اصول و مقررات پيمان 
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غالمرضا هروي 11اصول و مقررات پيمان 
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غالمرضا هروي 15اصول و مقررات پيمان 
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غالمرضا هروي 27اصول و مقررات پيمان 

انتشارات  ، عامليجايگاه مهندسي ارزش در مديريت پروژه، محمد سعيد جبل  )1(
.كشورسازمان مديريت و برنامه ريزي 

تدوين مدل فازي جهت انتخاب سيستم پيشبرد مناسب پروژه ها، علي مصطفوي،  )2(
ان انشگا ش ا ا ش كا نا ان 1387ا :1387پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران،

-Dorsey, R.W. (1997), Project delivery systems for building construction, 
Associated General Contractors of America.

-Kumaraswamy, M.M, Ng, T.S.T, Luu, D.T., Anumba, C., Palaneeswaran, E.,
(2005), “Proactive Procurement and Improved Project Delivery”, Project 
procurement for infrastructure construction, Narosa Publishing, pp 179-187.

غالمرضا هروي 28اصول و مقررات پيمان 

-Feniosky Pena-Mora , Tadatsugu Tamaki. (2001), “Effect of Delivery Systems on 
Collaborative Negotiations for Large-Scale Infrastructure Projects”,  J.  Constr. 
Eng. Manage, 124(6), pp. 435-444.
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اصول و مقررات پيماناصول و مقررات پيمان
سيستمهاي پيشبرد پروژه هاسيستمهاي پيشبرد پروژه ها  --33فصل فصل 

))پيوستهاپيوستها(( ه هپيو پيو

33پيوست پيوست 
داخت داختوشهاي روشهاي پرداختروشهاي پرداختوشهاي
هزينه بعالوه درصدهزينه بعالوه درصد

Cost Plus Fluctuating Fee

غالمرضا هروي 36اصول و مقررات پيمان 
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Guaranteed Maximum Price

غالمرضا هروي 37اصول و مقررات پيمان 

Guaranteed Maximum PriceGuaranteed Maximum Price

FluctuatingFluctuating FeeFee

Guaranteed Maximum PriceGuaranteed Maximum Price

غالمرضا هروي 38اصول و مقررات پيمان 
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1

به نام خدا

اصول و مقررات پيمان
غالمرضا هروي

4فصل
عناوين پژوهشي

)ارائه توسط دانشجويان(
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11/1/2009

2

عناوين پژوهشي
ارائه توسط دانشجويان

.قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي مرتبط1) اصول
و

مقررات
پيمان

.ضوابط اجرايي و شرايط عمومي قرارداد هاي طرح و ساخت2)
     

.طبقه بندي و تشخيص صالحيت مشاوران و پيمانكاران3)
).پيش از ساخت، دوره ساخت، ارجاع كار و انعقاد قرارداد(مهندسي ارزش 4)
فهارس بهاي پايه، تعديل، تضمين، روش تجزيه بها و ارائه پيشنهاد قيمت  5)

ن.پيمانكاران ر پيم
.ارائه و بررسي اجراي قرارداد هاي نمونه پيمانكاري به روش متعارف6)
.ارائه و بررسي اجراي قرارداد هاي نمونه پيمانكاري به روش طرح و ساخت7)
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عناوين پژوهشي
ارائه توسط دانشجويان

شرايط عمومي قرارداد خدمات مديريت طرح، قرارداد واگذاري ليسانس و 8)
.دانش فني

اصول
و

مقررات
پيمان
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11/1/2009

3

عناوين پژوهشي
فهرست مراجع و منابع

معاونت برنامه ريزي و نظارت  (انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي 
).راهبردي رياست جمهوري

اصول
و

مقررات
پيمان

هوري ج ري ي بر ر

سايت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  
http://www.spac.ir.

.http://tec.mporg.irسايت نظارت راهبردي رياست جمهوري 
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