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 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران |*بخش کاوسیاله |

 

 چکيده

قرارداد برای طرفین الزم است تا با شناخت وظایف خود و  شناخت اصول و موارد قابل توجه در اخذ یک  

نمایند. آمارهای موجود در محاکم  در عمل یت آناز مکتوب به فعل  طرف مقابل سعی در تحقق قرارداد
د نسبت به    دهد بخش عمده دعاوی حقوقی متاثر از شناخت کم طرفحقوقی نشان می ردا را یا طرفین ق

استقالل افراد یک جامعه احترام بگذارد    رداد خوب می تواند به شخصیت وقرا.  یجاد بین طرفین استتعهد ا

رد  شنبا  طرفین یک قرارداد،  دهد  نتایج مقاله نشان میو جایگاه اجتماعی جامعه را کرامت بخشد.   اخت موا

ز خسارت لحاظ نمودن آنها در قرارداد و  و    حقوقی مورد نیاز در آن های  عمل به موقع بر تعهدات خود، ا
عتماد  تمام درست قرارداد سهیم گردند و در تحقق ارو جلوگیری و با تعهد به وظیفه خود در ااحتمالی پیش

 ند.امع مدنی موثر واقع شووو پایداری اعتماد در ج  و افزایش آن در سطح جامعه

 .شرایط عمومی پیمانتفسیر،  قانون مدنی،  معامله، اسناد،  ،قرارداد  :یديکل واژگان
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 مقدمه

همانسان آن،  واسطۀ  به  تا  دارند  نیاز  حقوقی  قراردادهای  به  مشترک  امری  انجام  برای  تعهد   ها 

باشند. کدام از طرفین براساس  هر مشخص نماید کهبایستی  مفاد قرارداد    بدهند و هم تعهدپذیر 

برعهده داردچه وظیفه  قرارداد فی مابین   نین در قرارداد الزم است وظایف طرفین به چو هم  ای 

و به صورت اسناد رسمی بیان آن، حقوق قانونی هرکدام از طرفین، درستی تعریف گردد و براساس 
داده شرح  درستی  به  طرفین  تعهدات  نباشد و در مواقع ایجاد مطابق  قرارداد  در  ابهامی  تا  شوند 

 نشود. اختالف، نیازی به تفسیر مواد حقوقی قرارداد الزم

 

مقاله    اهداف 
 این مقاله در طی روند مطالعاتی خود اهداف زیر را دنبال می نماید.

نسبت به وظیفه خود در قبال طرف مقابل    شناخت طرفین قرارداد 
 تدابیر الزم در انجام به موقع تعهد 

 گیری از دعوای حقوقیها و پیشهرکدام از طرفین در خسارتکاهش سهم 
 

 قرارداد  تعاریف

قرارداد کار، قراردادی شفاهی یا کتبی است که به موجب آن کارگر در قانون کار،  ۷ اساس مادهبر 
ال حق  دریافت  برای کارفرما انجام می دهد  سعیمقابل  غیر موقت  یا  مدت موقت  برای  را   کاری 

 (.1366، قانون کار)

عقد را تشکیل می بنابراین تحقق شرایط اساسی صحت معامله با  دهد و  شروط ضمن عقد بخشی از 
گیرد. بنابراین اگر با لحاظ شروط لحاظ کل قرارداد از جمله شروط ضمن آن مورد قضاوت قرار می

عقد  ، مبیع یا ثمن معلوم نباشد، عقد به دلیل نامعلوم بودن یکی از عوضین باطل خواهدبودضمن 

   (.1396شیروی، )

عقد است   نوعی  نیز  یکی از سه سبب اصلی انحالل قرارداد دراقاله خود   انفساخو  خیاراتکنار  و 

   (.138۷کاتوزیان،  ) ل قهری قرارداد( است)انحال

 

قرارداد    ارکان 

عقد می:  موضوع-الف  باشد.انجام کار و یا    تواند انتقال مالموضوع 

 .باشدمیطرف  حداقل دو  عقد یا قرارداد دارای  :  طرفین -ب

بین طرفین متعهدله   رابطه: ی حقوقیرابطه -پ  است.  (دار انجام تعهدعهده) متعهد  وحقوقی 
تواند انجام تعهد را از حقوقی بین طرفین متعهدله )کسی که تعهد قرارداد به نفع اوست( می  رابطه

 انجام تعهد است( درخواست نماید.  دارمتعهد )کسی که عهده

نمایند    ،قانون مدنی  183عقد براساس ماده  یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری 
 و مورد قبول آنها باشد.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 عبارتند از:قانون مدنی    19۰ ماده براساسبرای تحقق قرارداد   شرایط اساسی

 هاقصد طرفین و رضای آن
 اهلیت طرفین

 معلوم و معین بودن مورد معامله ) موضوع معامله (

 (1399.  قانون مدنی)  مشروعیت جهت معامله
مهم کتبی است ودوطرف بیشتر قراردادهای  به بیان شفاهی ترجیح می دهندامروز     .، نوشته را 

 : نخست این کهدر دو نکته می توان خالصه کرد( را دلیل شیاع این نظر )ترجیح کتبی به شفاهی

 با معتمدان آگاه به بیشتر قوانین ارزش شهادت واماره در ثبات قراردادها محدود است. کند و  در

نشیند واز تصمیم های ناگهانی واحساسی دوری جوید .ولی در قرارداد های شفاهی امک  انمشورت 
بیشتراست.   اشتباه و  (.1385کاتوزیان،  )اختالط تعهد وتعارف و تحریف قرارداد 

 

در قانون مدنی  قراردادها 
، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود قانون مدنی 1۰توانند با توسل به ماده طرفین قرارداد نمی

قانون مدنی نسبت به کسانی که آن    1۰ماده با استناد به  قراردادهای خصوصی .  معین خارج کنند

نموده آزادی قرارداد ناشی از ماده  صریح قانون نباشد نافذ است.که مخالف اند در صورتیرا منعقد 
 .شودآن تحمیل می هایی برحد و حصر نبوده و محدودیتبی  1۰

می منعقد  طرفین  تراضی  به  حالت،شود  قرارداد  این  در  می  که   1۰براساس ماده    توانندطرفین 

اثر قرارداد محدود به کسانی است که در و  تعیین کنند آزادانه شرایط و آثار قرارداد را  قانون مدنی
 .هستند آنطرفین ملزم به رعایت مفاد و اند  قرارداد حضور داشته

نقش اراده در حقوق  مورد  در  هایی  تردید  الحاقی،  قراردادهای  پیچیده  وضعیت  و  قرارداد  انعقاد 

به نحو بوجود آورد  کرده و ی که برخی اصوال در مورد وجود اصل حاکمیت اراده تشکیک قراردادها 

مزبور اصل  شدند  ومعتقد  و  ساخته  است  دانان  حقوق  ذهن  نیست  پرداخته  منطبق  واقعیت   .با 
(Robertson, 2006, p.26) 

 

   شرایط عمومی
تغییردادن،  قرارگیرد.ها مورد استفاده  باید بدون هیچ نوع تغییری، در پیمانپیمان،  شرایط عمومی 

 .کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست

نوع توافق و تعهد گفته به هر  عام  و خاص است. در معنای  عام  معنی  دارای  شود. در می  پیمان 
بین نیز از این واژه استفاده میحقوق  شود. در معنای خاص قراردادی است اداری که جهت الملل 

پروژه  .(1392کریمی، پرتو، )گردد  های عمرانی منعقد میاجرای 

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 شرایط خصوصی
ین   4شرایط خاصی که مطابق ماده شرایط خصوصی پیمان، به منظورتکمیل شرایط عمومی، برای ا

وضعیت   به  توجه  با  آن، تنظیم شدهپیمان،  ماهیت  است. موارد درج شده درشرایط خصوصی، و 

نمیهیچ کند.گاه  نقض  را  عمومی  شرایط  مواد  این  تواند  وجود  پیمانبا  عرف  در  شرایط که  ها، 

ویژگی حاوی  ولی در خصوصی  دارد،  اولویت  عمومی  شرایط  به  نسبت  که  است  پیمان  هر  های 
به یک  طرح عمرانی که مربوط  کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی های 

برای آن تعیین کردهتنظیم شده است قابل تکمیل است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی 

 باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده، در شرایط خصوص مجاز نیست.
 

 تفسير قرارداد

این ابهام ممکن   .تفسیرعبارت است از رفع ابهام از قرارداد در راستای احراز قصد مشترک طرفین
یکدیگر با  قرارداد  اجزای  تعارض  بواسطه  پیرامونی است  با اوضاع واحوال وشرایط  یا تعارض آن   ،

ر با این حال فرآینده تفسیر درهریک از فروض مزبور یکسال است. مهم ترین عامل د.  محقق شود

. مرجع رسیدگی کننده در پی آن است تفسیر قرارداد مدنظر قرار دادن اراده مشترک طرفین است
که با ارزیابی قرارداد، این خواست واراده مشترک را تبیین نماید.البته با توجه به اینکه قراردادمتاثر  

پیرامونی شکل می گیرند شرایط  نخواهد ، تنها منبع مورد ارزیابی در تفسیر قرارداداز  ، اسناد آن 

 (1391.  موسوی) می گردد.بود بلکه رفتار طرفین نیز نشانه ای از قصد مشترک آنان قلمداد 

چه در قرارداد بین طرفین اختالفی مبهم به وجودآمد که راه حل واضحی برای آن در قرارداد چنان
یا  به کمک متن قرارداد و  بایستی تالش گردد تا  بود  نشده  منابع مرتبط درخصوص قرارداد طرح 

 رفع ابهام حاصل گردد.

به حدی از صراحت برخوردار باشند که هیچ ابهامی در فهم آنها  به کار رفته  عبارات  در جایی که 
نداشته ختالف بین صورت بروز ا. این ابهام را می توان در قرارداد بهباشد، تفسیر منتفی است  وجود 

 (  1385  ،نتوزیاکا)طرفین متجلی دانست. 

 

 عقود نامعينو    عقود معين
معین تعریف شده  عقود  قانون  در  مشخص  نام  با  که  ، رهن( و اجاره بیع،  اند مانند)قراردادهایی 

نامعین   طبق  قراردادهای  بر مبنای اراده متعاملین منعقد می  قانون مدنی  1۰ماده  )که  شوند. و 
پیمانکاری )ماده  در قانون مالیات  قرارداد  عنوان شده1۰۷های مستقیم  عقود معین  است که ( در 

    (.1396شیروی، ) استاز آن نام برده اًار صراحتزگقانون

نامعین قراردادهایی هستند که در   براساس اصل آزادی قراردادها قانون پیشعقود  نشده اما  بینی 

     (.1395صفایی، ) یک مؤسسه آموزشی شوند مانند قرارداد تدریس درمیمعتبر شناخته
است.   قصد طرفین و رضایت آنها  قانون مدنی  19۰براساس مادهشرایط اساسی برای صحت معامله  

باید قصد و  باشد تا معامله به درستی واقع شود و اگر خوانی داشتهرضای طرفین همدر هر قرارداد 

https://www.gharardad.org/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87/
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باطل خواهدبود.قرارداد تعارض داشتهقصد و رضای طرفین  از جمله شرایط اساسی  باشد آن قرارداد 

براساس بند   .این است که مورد معامله »معین« باشد مدنی قانون 19۰ماده  3صحت هر معامله 
 باشند  داشتهاهلیت   باید برای معامله  قانون مدنی  21۰براساس ماده طرفین معامله  

 

 مشروعيت جهت معامله

معامله ماده    در  نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح   مدنی قانون  21۷مطابق  الزم 

 .باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل استشده

ترسیم   (1شکل  )است. این شروط در  عالوه بر شرایط فوق، شروط ذیل نیز برای انعقاد قرارداد الزم
 است.شده

 ، مأخذ: نگارندهشروط الزم برای انعقاد قرارداد .1 شکل

کار دسته  :قراردادهای  قابل  نیز  مدت  نظر  دستهاز  این  هستند.  زیر بندی  موارد  شامل  بندی 

 .است

با سررسید  ت:قرارداد کاری موق بدیهی است که قرارداد موقت دارای زمان خاتمه قرارداد است و 

پایان می به  به موقع تمدید نشود و تکلیف آن رسد. در صورتیاین تاریخ زمان قرارداد  که قرارداد 

ندارد  .مشخص نشود و کارگر به کار خود ادامه دهد، قرارداد حمایتی از او 

غیرموقت تنها زمان شروع قرارداد ذکر می :غیرموقت  قرارداد کاری شود و پایانی اما در قراردادهای 

نمی در متن قرارداد نیز به نامحدود بودن زمان این قراردادها اشاره   شود. معموالًبرای آن مشخص 

قرارداد تعیین که مدتی در دار است در صورتیادامه  نهاکه طبیعت آ  شود. طبق قانون کارهاییمی

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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می  ،نشود محسوب  دائمی  ندارد و قرارداد  قرارداد امکان فسخ یک طرفه وجود  نوع  این  در  شود. 

 .شودفسخ با شرایط خاصی انجام می

معین کار  انجام  برای  کاری  تعهد :  قرارداد  معینی  کار  انجام  برای  کارگر  کاری  قرارداد  این  در 

پردامی با انجام تعهد و  پایان میخت حقکند. این قرارداد  نوع قرارداد هم تا الزحمه  یابد. در این 

 .پذیر نیستانجام تعهدات دو طرف امکان فسخ یک طرفه امکان

 

 مدت قراردادها

 ، مأخذ: نگارندهمدت قرارداد .2 شکل

 

پایان قرارداد است. یک قرارداد   دارای مدت زمان شروع و  حقوقی  و  اصولی  قرارداد  تواند مییک 
به صورت  برای هر قراردادی  پایان قرارداد  باید تاریخ شروع و  بنابراین  باشد؛  نامحدود  یا  محدود 

 .(2)شکل    شوددقیق نوشته

بعضی از قرارداد باشد. در  به روشنی مشخص  باید  آن  امضای  تاریخ  و  قرارداد  ها تاریخ آغاز آغاز 

ریخ آغاز قرارداد از چند روز تا چند ماه پس از برخی دیگر تادر    قرارداد همان تاریخ امضای آن و
 امضای آن است. 

 

 حق الزحمه قراردادها

و   .صورت قطعی باشدصورت برآورد یا بهتواند بهمبلغ قرارداد می در هر دو صورت باید مبلغ قرارداد 
د.  های پرداخت به دقت و کامل در این بند توضیح دادهو پرداخت به همراه تاریخ نحوه دریافت شون

بیشترین آنها بر سر مسائل مالی اتفاق افتادهدر اکثر دعاوی حقوقی بنابراین در صورتی،  که به  است؛ 

نحوه پرداخت مبلغ   توانید پیروز باشید.ها هم میباشید، حتی در دادگاهای داشتهویژهاین بند توجه 

 .جداگانه درج شود تواند در بند یا مادهقرارداد می
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 تعهدات قراردادها 

کلیه   مجموعهدر  همواره  حقوقی،  از  قراردادهای  طرفین  تعهداتای  از  یک  هر  که  دارد  وجود 

باید تعهدات    .باشندقرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می در متن قرارداد عالوه بر موضوع قرارداد 

پیمانکاری براساس شرایط عمومی طرفین نیز به صورت کامل و مشخص ذکر شوند. در قراردادهای 
باید  پیمان پیمانکار، ابتدا  و سپس تعهدات کارفرما درج شود اما در سایر قراردادها، درج   تعهدات 

 شوند.عنوان یک بند یا ماده جداگانه ذکر میباشد و هر کدام بهاین تعهدات به صورت توافقی می

نماید که از انجام امری خودداری کند،  اگر یا تعهد  بکند  به امری را  در صورت   کسی تعهد اقدام 

بر این مسئول خسارت  نیقانون مد  221ماده براساس  تخلف،  که جبران طرف مقابل است مشروط 
به منزله عرفاً  یا تعهد،  برحسب قانون، موجب ضمان خسارت تصریح شده و  یا  باشد و  ی تصریح 

 .باشد

ه  حاکم می  نیقانون مد  222ماده   براساسی فوق،  در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ب تواند 
نفع او شده به  است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه کسی که تعهد 

 .مخارج آن محکوم کند

طرف دیگر  نیقانون مد 226ماده براساس در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، 

برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور نماید مگر این  تواند ادعای خسارتنمی که 
نبوده، طرف، وقتی میمنقضی شده برای ایفای تعهد، مدتی مقرر  تواند ادعای خسارت باشد و اگر 

 .استنماید که انجام تعهد را مطالبه کرده  نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت

صورتی تأدیهدر  تعهد،  موضوع  حاکم  که  باشد،  نقدی  وجه  مد  228ماده  براساس  ی   نیقانون 
با رعایت ماده  می به جبران خسارت221تواند  حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم   ، مدیون را 

 .نماید

به واسطه متعهد  عهده تعهد   یهخارج از حیط   رفع آنای که  ی حادثهاگر  نتواند از  اقتدار اوست، 
 .نخواهدبود  محکوم به تأدیه خسارت  نیقانون مد  229ماده براساس خود برآید،  

باشد اثباتاً یا نفیاً، کسیهرگاه شرط در ضمن   است که ملتزم به انجام شرط شده عقد، شرط فعل 

ه  بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می  جابه  را  آن  نیقانون مد  23۷ماده براساس  باید   ب د  توان

بنماید  ءحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفا  .شرط 
ود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط ش

تواند به خرج ملتزم موجبات حاکم می  نیقانون مد  238ماده براساس شخص دیگری مقدور باشد،  

نماید  .انجام آن فعل را فراهم 

برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروهرگاه اجبار مشروط ط هم از جمله اعمالی علیه 

بتواند از جانب او واقع سازد   طرف مقابل حق   نیقانون مد  239ماده  براساس  نباشد که دیگری 

 .فسخ معامله را خواهدداشت

باشد و محکومهر به انجام عمل معینی  علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به گاه محکوم 
باشد تواند له میقانون اجرای احکام مدنی محکوم  4۷ماده  براساس    توسط شخص دیگری ممکن 

https://edalatsara.com/contact-us/


 

 

 

 

  (بخش کاوسیاله) آن و عوامل موثر بر ی حقوقیقراردادهابررسی                                               43

 

)تحت و یا  مور اجرا( آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کندأمنظر دادورز 

به هزینه الزم را  عمل  انجام  نمایدوسیله قسمت اجرا از محکومبدون  قانون اجرای )  علیه مطالبه 
 (.  1394، احکام مدنی 

 

 قراردادها نشانی

باید مشخصات کامل و شناسنامهنشانی  در قسمت   ای و کد ملی و آدرس و شماره طرفین قرارداد 

باید مشخص شود امضاکنندهتلفن و   نماینده استاقامتگاه طرفین ذکر شود. مضافاً  یا  ی قرارداد 

با شرکت  . استوجود آوردهها اشکاالتی را بهاصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد 
 

قرارداد و مدارک   اسناد 
رسمی است و  قانون ثبت اسناد و امالک ۷۰مادهبراساس سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده 

مندرجه در آن معتبر خواهدبود مگر این امضاهای  و  محتویات  که مجعولیت آن سند ثابت تمام 

 .شود

 

  نامهموافقت

باید در موقع امضای پیمان، اطالعات آن تکمیل شود، هایی از موافقتقسمتبه استثنای   نامه که 
بینی های پیشطور کامل و روشن، در محلبه  هنگام تهیه اسناد مناقصهها  اطالعات سایر قسمت

می درج  عبارتشده  کاستن  دادن،  تغییر  کلمهگردد،  یا  به آن هایی از موافقتها  یا افزودن  نامه، 

 .های خالی باید تکمیل شودمجاز نیست و تنها محل
 .قانونی دو طرف پیمان درج شودنامه باید عنوان رسمی یا  موافقتدر مقدمه 

و مشخصهموافقتدر   اجرا  محل  موضوع،  نحوی درج شود که محدوده نامه،  به  پیمان  های اصلی 

 عملیات معین باشد.

بر درج مبلغ که هدر موافقت پیمانکار است،نامه، عالوه  پیشنهادی  ضریب پیمان نیز با  مان مبلغ 
 شود.می  آن درج  به  مربوط توجه به تعریف آن در شرایط عمومی، در محل 

 

 ریزیی تيپ سازمان مدیریت و برنامهانواع قراردادها

 نامه(قرارداد تیپ پیمانکاری )موافقت

 )سرجمع(  با مترمربع زیربنا  پیمان

 ایقراردادهای تیپ همان مشاوره

 مطالعات ژئوفیزیکقراردادهای مهندس مشاور برای  

 طراحی و ساخت و نصب،  مهندسی تأمین کاال و تجهیزاتقراردادهای  

 ساخت و نصبقراردادهای  

 محصولیندهای تولید  آفنی برای فرلیسانس و دانش  قراردادهای واگذاری
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عمرانیقرارداد انواع   پروژه موضوع انجام جهت  پیمان انعقاد  نحوه براساس  های 

  بهاء  فهرست  براساس کاریپیمان  قراردادهای -1
  مدیریت  پیمان  هایقرارداد-2

  ثابت قیمت با  کلی آوردبر اساسبر قرارداد-3

  بنازیر مربعمتر اساسبر  قرارداد -4
  دست در کلید  قراردادهای -5

 اجراء و تدارک مهندسی،  قراردادهای -6

 

یعنی ضمانت  :تعهدات، ضمانت حسن اجرا کار()ضمانت انجام ای تعهدهای وثيقه  وثیقه 

یا انواع دیگر دارایی جهت ایجاد گیرنده تعهدبه  ی آن، متعهدبه وسیله گیرنده ها که فرد وامملک 

 باشد.عمل به تعهد میامنیت و اطمینان نسبت به  
 

( در  )ضمانت  پیمانکارنامه برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات ضمانت  :نامهضمانت خواه

)ذی کارفرما  بانک صادر میمقابل  آنها از طرف  بین  منعقده  قرارداد  مفاد  طبق  به شود  نفع(  که 

با انجام تکالیف و تعهدات موضوع بانک ضمانت اشخاصموجب آن   حقیقی و حقوقی را در رابطه 

)مضمونمابین ذیقرارداد فی )مضمونضمانتله( و  نفع  نامه عنه( تا مبلغ مندرج در ضمانتخواه 

به موقع تعهدات ازسوی ضمانت  .گیردعهده میبه نفع قبل از خواه با اعالم ذیدرصورت عدم انجام 
   .نفع پرداخت نمایدنامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذیانقضای سررسید ضمانت

عنوان   به  تضمینی  اعتباری  از اسناد  حراست  برای  پیمانکاری  قراردادهای  در  مناسب  تضامینی 

پیمانکار یا اجرا نشدن تعهد از سوی  با تأخیر، سوء اجرا  اجرای  مقابل  در  کارفرما  استفاده   منافع 
 (.  1394زاده،  شود )مافی، محسنمی

    

 نامهارکان ضمانت

 خواهضمانتشده یا  عنه: ضمانتمتقاضی/مضمون

   نامهنفع ضمانتگیر یا ذیله: ضمانتنفع/مضمونذی

 .استترسیم شده  (2شکل  )در نامه به صورت دیاگرام ارتباطی ارکان ضمانت
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 ، مأخذ: نگارندهمدت قراردادها .3شکل 

تضمین شوند. در قید و شرط مقرر میها در قراردادهای پیمانکاری به صورت مشروط یا بیتضمین
را اثبات  تواند وجه تضمین را مطالبه کند که بتواند تخلف پیمانکارمشروط، کارفرما در صورتی می

برخی از تضمین بینماید.  به صورت  نیز  به موجب آنها شخص قید و شرط مقرر میها  شوند که 

می متعهد  برآیدثالث  پرداخت  عهده  کارفرما از  مطالبه  محض  به  پیمانکار،   گردد  و اثبات تخلف 

 (.1394آبادی، بیات،  کاظمی نجف)شرط مطالبه تضمین نیست.  
 

 تضمين در معامالت دولتی  نامهآئين
آئین ماده    نامهمقررات  قانون  اجرای  مورد آئین  1در  در  و  دولتی  معامالت  در  تضمین  نامه 

تضمینپیش نوع  و  مبلغ  و  امور پرداخت  طرح،  مدیریت  مشاوره،  خدمات  قراردادهای  شامل  ها 

ماشین خرید  نصب،  و  تجهیزات  ساخت  پیمانکاری،  امور  تجهیزات، کاال، مواد و تحقیقاتی،  آالت، 

و   حمل  قراردادهای  و  بهمصالح  یا  تنهایی  به  مجموعهنقل  یا چند مورد از آنها صورت  از دو  ای 
 باشد.می

براساس ماده   تضمین در معامالت دولتی از نظر موضوع کاربرد   نامهآئین  2انواع تضمین قراردادها 

 آنها در قرارداد به شرح زیر است:
 تضمین شرکت در مناقصه

 تضمین انجام تعهدات

 پرداختتضمین پیش

 (.  1394ر، کشو  ریزیو برنامه  سازمان مدیریتتضمین حسن انجام کار )
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عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد ارزش شرکتسهام   های سهام 

 روز آن.
 حسابان مربوطهای اجرایی و ذیمطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه

به رهن دستگاه رسمی  اسناد  دفاتر  در  باید  تضمین،  بابت  وثیقه  مورد  نام  با  سهام  و  های ملک 

 شود.نام بوده و به مسئول امور مالی تحویل دادهبایست بیاوراق مشارکت می  اجرایی درآید
التزام )خسارات ناشی از عدم انجام تعهد(  در خصوص شرط معامله و وجه  قانون مدنی  23۰ماده در 

عنوان باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بهاگر در ضمن معامله شرط شده  است که:  آمده

نمیأت  خسارت نماید حاکم  یادیه  بیشتر  به  است محکوم کمتر از آن چه که ملزم شده  تواند او را 

 ج(.1398منصور، )  کند
پیمانکار نیز آنچه که  پیمانکاری  قراردادهای  یا ضمانت  در  پرداخت آن با تسلیم تضمین  به  نامه 

یا عدم انجام تعهدات قراردادی دانست   توان خسارتشود، میمتعهد می ناشی از تخلف از قرارداد 

کرده معین  را  آن  میزان  طرفین  ماده  که  مشمول  واقع  در  کاظمی )  است  قانون مدنی  23۰اند. 
 (.1394یات،  آبادی، بنجف

 

قرارداد   و شروط  طراحی  در  همسان  قراردهای  خصوصی  و  عمومی  )شرایط 

 ساخت(:  
نظام فنی و اجرایی کشور قراردادی است که موافقت نامه، شرایط عمومی، قرارداد همسان از منظر 

 باشد.الزحمه مصوب داشتهشرح خدمات و حق
پیمان  1ماده   عمومی  پیمان  شرایط  نامه موافقت  2مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده  : 

 است.پیمان، درج شده

براساس ماده  موافقت ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند شرایط عمومی پیمان  2نامه 
 است.مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده

پیمان، مفاد همین متن    3ماده   است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین شرایط عمومی 

  (.  1394،  ریزیکند )سازمان مدیریت و برنامهمی
عدالت سبب می شود تا دادگاه بتواند شروط گزاف قرارداد را در مرحلۀ اجرا تعدیل کند و   حذبۀ  

غبن حادث را به حساب آورد و از جمله، وجه التزام نامتناسب با خسارت واقعی را متعادل سازد یا 

 (138۰) کاتوزیان.    حوادث پیش بینی نشده را در اجرای قرارداد موثر شناسد.

 

 گيری نتيجه  
با هدف پژوهش  آشنایی و شناخت طرفین به انواع قرارداد و بیان شرایط مورد قبول قرارداد و   این 

در  های قضاییمطالعه پروندهنتایج متاثر از    مورد مطالعه قرار گرفت.  ،شرایط یک قراردادبررسی  
ن  طرفینشان می دهد عمده دعاوی حقوقی در محافل قضایی به دلیل شناخت کم   محافل حقوقی،

ف قراردادهای  در  حقوقی  ضوابط  مییبه  و پیش  باشد.مابین  موجود  با آمارهای  برای آینده  بینی 
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نشان از افزایش   نتایج مقاله د. داردر قراردادها دعاوی حقوقی  مطالعات صورت گرفته در گذشته، 

به عمل و اتمام صحیح و بدون دعوای حقوقی و طرح آن دهدان مینش   برای تحقق یافتن قراردادها 
از مشاورین حقوقی یا از دانش حقوقی الزم برای یک قرارداد   در محافل قضایی، الزم است طرفین

به تعهدات حقوقی خود آگاهی کافی و الزم داشته  نسبت  تا   شوند  برخوردار  نقص  بی  و  کامل 

شود روند تحقق قرارداد با وقفه و مشکالت حقوقی مواجه نگردد و ضمن سبب می  باشند. این مهم
 جلوگیری از سلب اعتماد عمومی جامعه، به موقع مناسب عملی گردد.

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

48                                     (1400 پاییز، 21شمارهسال ششم، ) فقه، حقوق و علوم جزاعلمی  یهنشر 

 
 

 

 نابع و مراجعم
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ها و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصالحات همراه با قانون با آخرین اصالحیه  قانون مدنی
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