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Abstract 
The growing needs of societies necessitate the 
need for government intervention in business 
and economic affairs, and it is possible to 
improve the quality and performance of the legal 
system governing government contracts in the 
light of some theoretical principles and practical 
experiences. With the increase of population and 
the increasing expansion of government duties 
in the public interest, governments are forced to 
conclude various contracts of public and private 
type. Government contracts, in spite of 
preserving their classical and customary 
foundations, are an agreement between the 
parties to the contract and subject to the 
principles of all contracts. It is a private contract. 
In English law, when a contract is executed and 
a dispute arises between the parties to a contract, 
the matter is brought before a public court. The 
government, like the parties to the contract, is 
inevitably subject to the legal economic analysis 
governing the contract in the private sector. In 
Iran, concluding such contracts, due to the 
economic and social structure and absolute 
supremacy of the government, have special 
features and privileges that private law entities 
do not enjoy. In the United Kingdom, this type 
of contract, in which the government is a party, 
has a special feature and this is not necessarily 
for the provision of public services, because in 
this country the concept of public services is not 
known, but the public interest. Therefore, in this 
article, the effects of government contracts on 
the law of Iran and the United Kingdom are 
comparatively examined. 
Keywords: Government Contract, Administrative 
Functions, Public Order, Rule of Will, Public 
Services 

  چکیده
ضرورت دخالت دولت در امور ، نیازهاي روزافزون جوامع

کرد نظام تجاري و اقتصادي را ایجاب و بهبود کیفیت و عمل
حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول 

 و جمعیت افزایش با. نظري و تجربیات عملی ممکن است
 منافع تأمین جهت در دولت وظایف روزافزون گسترش
 نوع از مختلف يقراردادها انعقاد از ناگزیرها  دولت، عمومی

 دولتی دهمنعق يقراردادها. باشند می خصوصی و حاکمیتی
 یک صورت به خود مرسوم و کالسیکهاي  بنیان حفظ رغم به

 يدارا قراردادها تمام اصول تابع و قرارداد طرفین میان توافق
 و نموده متمایز عام يقراردادها از راها  آن که هستند آثاري
 عام قواعد و اصول برء استثنا که است حاکمها  آن بر يقواعد
 در انگلستان حقوق در. است خصوصی يقراردادها بر حاکم
 قرارداد طرفین بین اختالف بروز و قرارداد ياجرا هنگام

 قرار رسیدگی مورد و شده مطرح عمومی دادگاه در موضوع
 خصوصی بخش در، قرارداد طرفین مانند دولت. گیرد می

 در است. قرارداد بر حاکم حقوقی ياقتصاد تحلیل از ناگزیر
 و ياقتصاد ساختار به توجه با دهااین نوع قراردا ایران انعقاد
 يا ویژه امتیازات و ویژگی از، دولت مطلق تفوق و اجتماعی

مند  بهره آن از خصوصی حقوق اشخاص که برخوردار هستند
نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن  انگلستان در. نیستند

 امر این و باشند می برخوردار خاصی ویژگی از دولت است
 منفعت بلکه براي، نیست عمومی خدمات رائها يبراالزاماً 
آثار قراردادهاي در این مقاله  ؛ بنابرایناست مطرح عمومی

 قراردولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی 
  .گیرد می

، نظم عمومی، اعمال اداري، قرارداد دولتی: کلیدي واژگان
  . خدمات عمومی، حاکمیت اراده
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  :ارجاع
 . 10شماره ، تمدن حقوقی، و انگلستان یراندر حقوق ا یدولت يآثار قراردادها)، 1401؛ (محمدرضا، بوربور
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  مقدمه
و  مردمی به استبدادي از ها حکومت وضع سیاسی، تأیید و اقتصادي، اجتماعی علوم قلمرو در تحول
 موجب پیدایش قراردادهاشدن  اجتماعی و حقوق، مدیریت ها، توسعه حکومت اجتماعی وظایف افزایش
 نام اداري ردادهايکه قرا آمده وجود به قراردادها از خاصی و نوع شده قراردادها در گوناگون هاي شعبه

هایی است که نفع  ). در تمامی جوامع، دولت موظف به انجام امور و فعالیت10، 1380دارد (انصاري، 
کند. امور اقتصادي، دفاعی، امنیتی، بهداشتی، عمرانی، محیط زیستی، فرهنگی وغیره از  عمومی ایجاب می

یازهاي جامعه یا خود بایستی این موارد را باشند. هر دولتی براي تأمین این ن ها می جمله وظایف دولت
فراهم آورد یا اینکه بایستی از طریق عقد قراردادهائی، اقدام به خرید این مهم نمایند. ازآنجاکه دولت 

تواند همواره خود تولیدکننده باشد، الجرم بایستی براي تأمین نیازهاي خود، با عقد قرارداد اقدام به  نمی
). این نوع قراردادها یکی از مباحث مهم 271، 1398گشا و رییسی،  ید (مشکلخرید کاال و خدمات نما

هاي اجتماعی، مبادالت و دادوستدهاي اقتصادي است. به  حقوق مدنی بوده و از جمله مصادیق همکاري
 نظام از که هستند کالنی و مهم قراردادهاي عمومیهاي  سازمان و دولت قراردادهاي و عبارت دیگر عقود

شود. در  می اطالق اداري قرارداد یا و دولتی قراردادهايها  آن به اعتبار این به که کنند می تبعیت اي ویژه
حقوق امروز، عقد از رابطه بین افراد خارج شده و به صورت یک ابزار اجتماعی براي نظارت یا 

تقیم در برخی طور مستقیم یا غیرمس هاي دولت در آمده و دولت براي تأمین منافع عمومی به دخالت
نماید.  کند یا طرفین قرارداد را به سوي اهداف عمومی ارشاد و هدایت می قراردادها دخالت و نظارت می
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نماید (طباطبایی  می تعقیب قرارداد عقد هایی است که دولت، در سیاست و نیازها تبلور عمومی قراردادهاي
  ).100، 1384مؤتمنی، 
منظور  به محتوا، یعنی لحاظ از و عقد تشریفات لحاظ از که عناستم این به قراردادها اینبودن  دولتی

 دولت به اي گسترده اختیارات که هستنداي  ویژه احکام و شروط متضمن دولت غبطه و عمومی منافع حفظ
 شروط این اگر که دهد، درحالی می قرار خود خصوصی طرف به نسبت ممتازي موقعیت در را او و دهد می
 است، این متعاملین تساوي آزادي بر اصلها  آن دراینکه  جهت به داشت وجود وصیخص قرارداهاي در

 شد می تلقی طرفه یک و قرارداد تحمیلی یک دیگر عبارت به و عمومی نظم مخالف و غیرمتعارف قراردادها
ابراین )؛ بن335، 1393گردید (طباطبایی مؤتمنی،  می عقد بطالن یا و نفوذ عدم موجب شروط این نتیجه در و

عنوان قدرت اصلی کشور داراي یک سري اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه  دولت به
قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهدهاي مختلف به نفع خود را در قراردادهاي دولتی دارد. در این میان از 

دادرسی به لحاظ پیچیدگی نظام  جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت
ها و ضرورت تخصیص عادالنه این منابع، اهمیت و ضرورت به  قراردادهاي مالی، محدودیت منابع و فرصت

  ).475، 1397سزایی در حقوق ایران دارد (خلفیان و همکاران، 
 مورد خدمات و عمومی اعم از کاالها جریان خدمات که است آن دنبال به در حقوق انگلستان دولت

 قراردادهاي انگلستان که مانند در گونه قراردادها این انعقاد از هدف و نشود جامعه متوقف و خود نیاز
 مورد خدمات ارائه ادامه از یافتن اطمینان و همچنین است عمومی منفعت باشد، تأمین می دیگر هاي بخش
 و آن دائمی کند، جریان می عقدمن آن ارائه جهت گوناگونهاي  بخش با انگلستان دولت که جامعه نیاز
دارد. همچنین در این  کامل و تام نظارت آن بر دولت عمومی است که منفعت نهایت در و توقف عدم

است،  خدمات نوع این متولی بخش خصوصی شود و نمی شناخته عمومی خدمات متولی کشور، دولت
 از هدفش و کند گذاري می مقررات یا اصطالحاً تنظیم و نظارت خدمات ارائه ۀنحو بر فقط دولت ولی
رفاه،  تأمین براي دولتی قراردادهاي اهمیت رغم است. در حقوق ایران، به عمومی منفعت تأمین آن تنظیم
 مورد تخصصی و ویژه صورت به کمتر عمومی، این موضوع مصالح تأمین و جامعه اقتصادي رشد و توسعه
 در دولتی قراردادهاي باب در که متعددي هاي و بخشنامه تها، مصوبا نامه و قوانین، آیین گرفته قرار بحث
 اگر که طوري ندارد، به وجود منسجمی نظام حقوقی و نشده نیز مدون گردیده صادر و تصویب زمان گذر
 اختالف و حل چگونگی آن، قانون حاکم بر انعقاد الزامی، تشریفات شروط و قرارداد نوع مورد در
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هاي  وجو شود، پاسخ جست باشند می حیاتی اهمیت این قراردادهایی به براي که قبیل این از مسائلی
وجود دارد. بر این  ابهام و سردرگمی این نیز دولتیهاي  دستگاه عملی رویه در و شود می یافت مختلفی

  گیرد. اساس در این مقاله آثار قراردادهاي دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می

  ماهیت قراردادهاي دولتی در حقوق ایران و انگلستان مفهوم و - 1
. ضروري است که ابتدا مفهوم و ماهیت آن مورد بحث قرار گیرد، براي آشنایی با آثار قراردادهاي دولتی

  .پردازیم می در این مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت این قراردادها در حقوق ایران و انگلستان

  در حقوق ایران و انگلستان مفهوم قراردادهاي دولتی - 1- 1
 مدون به صورت جامعی که تعریف بریم می پی نکته این به دهیم قرار بررسی مورد را حقوقی قواعد اگر

 اما، ندارد قراردادها وجود نوع این موضوعه قوانین از یک هیچ در دولتی قراردادهاي از یافته سازمان و

 همین و بوده محرزکامالً  خصوصی و شخصی منافع رب مردم عام منافع و عمومی حقوق برتري و اهمیت

 مانند زین دولت. کند می اثبات خصوصی قراردادهاي به نسبت را دولتی قراردادهاي اعتبار موضوع

 ادامه يبرا هک ندک می منعقد گرانید بایی قراردادها و دهد می انجام یمعامالت روزمره یزندگ در اشخاص

 عقد به ناچار خود یقانون فیوظا انجام يبرا دولت نیهمچن. است يضرور هیاول يازهاین رفع و اتیح

یی قراردادها از زیمتما قراردادها نوع این است. یعموم يازهاین رفع و یخدمات عموم انجام يبرا قرارداد
 لذا. نندک منعقد توانند یم كمشتر طور به یخصوص ای یعموم، یو حقوق یقیحق اشخاص همه هک است

 و قرارداد طرفبودن  یعنوان دولت دو تواند یقراردادها م ر انواعیسا از یدولت ردادقرا صیتشخ كمال
  .باشد قرارداد موضوعبودن  یدولت

است که حداقل یک طرف آن اداره و یا مؤسسات یی ناظر بر قراردادها طورکلی بهقراردادهاي دولتی 
از اهمیت یکسان برخوردار ها  آن رسید که همه توان به این نکته با دقت در این نوع قراردادها می. دولتی باشد

 يقراردادها. کنند مییعنی برخی از قراردادها از قوانین مدنی و برخی دیگر از قوانین تجارتی تبعیت ، نیستند
 حقوق اشخاص ای گر شخصید طرف و یعموم مؤسسات و دولت آن طرف یک هک يادار و یعموم

 قرارداد نیا. ها نیجز ا و یعموم قرضه و یعموم خدمات ازاتیامت وها  يارکمانیپ: مانند. است یخصوص

 طرف يآزاد بیترت نیا به و داشته مقرر و نیمع يادار عرف ای قانون هک است یامکاح و اصول تابع

خدمات  تأمین منظور به یخصوص حقوق اشخاص و دولت نیب قراردادها نیا. دینما می محدود را قرارداد
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تابع  را خود، دولت با قرارداد عقد با یخصوص طرف و شوند می منعقد یارض منابع زابرداري  بهره ای یعموم
  ).304، 1393، طباطبایی مؤتمنی( دهد می قرار دولت تیمکحا از یناش الزامات

، است که بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی دولتیی تمام قراردادها، قراردادهاي دولت در معناي عام
با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از ، شهرداري، هاي دولتی رکتش، مؤسسات مستقل دولتی

هاي دولتی در اعمال حاکمیت ملزم به مدیریت و  دولت و دستگاه. شوند المللی منعقد می داخلی یا بین
، مسکن، صنعت و معدن، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادي و بازرگانی، دفاع و حفظ امنیت، ریزي کشور برنامه
کار و ، بهزیستی، اجتماعی تأمین، رفاه، امور بهداشت و درمان پزشکی، ارتباطات، کشاورزي، نیرو تأمین ،کار

در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و وغیره  عالی آموزشآموزش و پرورش و ، امور اجتماعی
در ، اما اري به معناي خاص هستندپردازند که قراردادهاي دولتی یا اد گاه در این امور به انعقاد قرارداد می

دارند که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص یی ها نیازمندي، ها و به اقتضاي انجام وظایف همین زمینه
دهند که با قراردادهاي اشخاص  اي دیگر از قراردادها را تشکیل می حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته

قراردادي است که ، اي خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومیدر معن. خصوصی چندان تفاوتی ندارد
به نمایندگی از جامعه ، استها  آن مؤسسات دولتی و عمومی براي انجام وظایف عمومی که به عهده، دولت

تحت معموالً که  کنند مینیازهاي عمومی منعقد  تأمینو در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و 
طرف دیگر قرارداد ممکن است شخص  است. است که ماهیتاً بر ادارات دولتی حاکمحاکمیت قواعدي 

  ).78، 1388، زاده عراقی و حبیب( خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد
اجاره ، در بسیاري از موارد براي خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، ادارات و مؤسسات دولتی

برداري  بهره، نفرات و کاال ونقل حمل، المنفعه ات عامتأسیسمارات و مستغالت یا ساختمان ع، ابنیه، اراضی
قراردادهاي مختلفی با افراد و مؤسسات ، از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند

بعضی از این معامالت به صورت عقود معینه در . نمایند خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می
 بعضی دیگر به صورت قراردادهاي خاص اداري مانند مقاطعه و امتیاز...) اجاره و، بیع( تقانون مدنی اس

الزم به ذکر است قراردادهاي منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادي ). 216، 1342، سنجابی(
، کند ل میتوجهی که دارند به واسطه سیاستی که دولت اعماقابل  برخوردار هستند و به علت مبالغیی باال
  ).139، 1387، رضایی زاده( عنصر سیاسی تلقی گردند عنوان بهتوانند در خدمت اقتصاد کشور باشد و  می

 است. »قرارداد حکومتی«و » قراردادهاي عمومی«در حقوق انگلستان معادل عبارت قراردادهاي اداري 
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از منظر . دارند» قرارداد«لمه الیه را براي ک نقش مضاف» حکومتی«و » عمومی«واژگان ، در این عبارات
تعهدات و معامالتی است که طرف عمومی یا دولتی قرارداد با ، شکلی چنین اعمال حقوقی شامل عقود

انگلستان گویاي آن است که از قرن نوزدهم به اقتضاي یی رویه قضا. کند اشخاص خصوصی منعقد می
اشخاص عمومی با اشخاص خصوصی به منافع عمومی قوانین مختلفی در خصوص تنظیم روابط معاملی 

شود به نحوي که تا  زمانی مالحظه می تأخیران این کشور نوعی از دان حقوقدر آثار . تصویب رسیده است
عموم قراردادها ذیل قراردادهاي حقوق خصوصی بوده ، ان این کشوردان حقوققرن بیستم در نگاه معمول 

دولت رفاه توجه به قراردادهاي عمومی و حکومتی بیشتر  و از قرن بیستم به بعد است که با ظهور نظریه
  ).18، 1395، شفیعی( کند شود و از حیث تعداد و گستره افزایش پیدا می می

 و مؤسسات وها  سازمان هک قراردادهاست از یگروه: گفت توان یم یدولت قرارداد فیتعر در
 خدمات انجام، یعمرانهاي  حطر ياجرا يبرا یمحل و يزکمر یعموم، یدولت ينهادها، ها تکشر

 دیعا آن سود و منافع هک کنند می منعقد یعموم اموال و ها ثروت، منابع از يبردار بهره و اداره، یعموم
 نیا اول هدف، شورک ای منطقه یک مردم یعموم منافع و ازهاین تأمینو  شود ینم یخاص اشخاص
 یدولت يقراردادها لذا است. آن تابعه مؤسسات و تدول فهیوظ ما غالباً شورک در امور نیا است. قراردادها

 به مربوط قرارداد موضوع، اًیثان. باشد قرارداد طرف یک مؤسسات حداقل نیا اوالً هک است مفهوم نیا به

 قواعد و امکاحالزاماً  هک ندک دفاع افراد منافع مقابل عموم در منافع از دیبا دولت و شود می یعموم امور

  ).9، 1392، پناه حسینی( ندارد یحقوقهاي  نظام و ورهاشک همه در یسانیک

  ماهیت قراردادهاي دولتی در حقوق ایران و انگلستان - 1- 2
، مدنی، اند که قراردادهاي اداري به کلی مستقل از قراردادهاي خصوصی اعم از کار برخی بر این عقیده

آثار یعنی حقوق و تکالیف ناشی از منابع و احکام حقوقی و ، بوده و معتقدند که مبانیوغیره تجاري 
قراردادهاي اداري به کلی متفاوت از قراردادهاي خصوصی بوده و قواعد این قراردادها آمره محسوب و 

برخی دیگر اعتقاد به وحدت قراردادهاي عمومی و  شود. می عدم رعایت آن موجب بطالن قرارداد
دها مانند قراردادهاي خصوصی تابع قواعد عمومی قراردا گونه اینخصوصی دارند و بر این نظر هستند که 

اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی ، قراردادهابودن  قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی
مرجع رسیدگی به اختالفات ناشی از این نوع قراردادها محاکم ضمناً . صحت معامله بر آن حاکم است

 رسد باید قائل به نظر سومی شد مبنی بر ه این دو نظریه فوق به نظر میبا توجه ب. اند عمومی دادگستري
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از نظر ماهیت هر دو نتیجه . با قراردادهاي مدنی دارندیی ها تشابهات و تفاوت، قراردادهاي ادارياینکه 
قصد چون در هر دو باید اراده و  ؛ بنابراینها و قصد و اراده مشترك در ایجاد اثر حقوقی است توافق اراده

هر دو با تعریف ، وجود داشته باشد) حقوق و تکالیف براي طرفین( موضوع معین و نتیجه حقوقی، طرفین
نیازهاي عمومی است باید  تأمیناما چون در قراردادهاي اداري مقصود ، و معیارهاي قرارداد تطبیق دارد

ه براي طرف مقابل وجود کند و همچنین دولت حقوقی را ک تأمینداراي قواعدي باشند که این هدف را 
  ).19، 1392، حسینی پناه( جهت و به بهانه منافع عمومی نقض ننماید دارد بی

 از بخشی، دهد می انجام مختلفی حقوقی اعمال خود يها ينیازمند رفع يبرا دولت، در حقوق ایران

 اعمال ورتبه ص يادارهاي  نامه بخش وها  نامه آیین و يادار تصمیمات مانند دولت اعمال حقوقی

طباطبایی ( است) اعمال دوجانبه( قراردادها و عقود صورت به آن دیگر بخش و است) ایقاعات( جانبه یک
شود چند ویژگی نیز  در حقوق انگلستان وقتی که اصالح قراردادهاي اداري مطرح می). 331، 1393، مؤتمنی

در یک طرف آن دولت قرار گرفته و در اولین ویژگی این قراردادها این است که ؛ شود براي آنان مطرح می
شود که  طرف دیگر آن اشخاص خصوصی قرار دارند و خود همین نابرابري رابطه طرفین باعث می

قراردادهاي . دار اطالق شود قراردادهاي در سطح شیبها  آن در این قراردادها حاکم باشد که بهیی ها ویژگی
ف قرارداد در موقعیت باالتري نسبت به طرف دیگر هستند که یک طریی قراردادها، دار در سطح شیب
 خدمات عمومی در. ویژگی دیگر این قراردادها این است که در جهت خدمات عمومی هستند، قرارداد دارد

ویژگی بعدي این . را بر عهده داردها  آن خدماتی هستند که مردم به آن نیاز دارند و دولت تصدياینجا 
برخوردارند که اشخاص حقوق یی یا دولت در این قراردادها از امتیازها قراردادها این است که اداره

در مثالً . این وضعیت که ذکر شد در حقوق دیگر کشورها وجود ندارد. مند نیستند خصوصی از آن بهره
شود در این قراردادها این ویژگی که یک طرف آن  وقتی صحبت از قراردادهاي عمومی می، انگلستان

زیرا در این کشور مفهوم خدمت ، براي خدمت عمومی نیستالزاماً اما این ویژگی ، دارددولت است وجود 
  ).34، 1395، شفیعی( بلکه مفهوم منفعت عمومی مطرح است، باشد عمومی شناخته شده نمی

خود  اختیارات و اعمال در اداره که اداره محدودیت و کنترل جهت، انگلستان اندان حقوق نظر از
ها  دادگاه و محاکم برابر در شهروندان و اشخاص سایر همانند باید دولت، باشد قانون هب محدودصرفاً 
 يانجام قراردادها مقام در دولت فلذا؛ است گذاشته تأثیر آن يقرارداد روابط در امر این که باشد يمساو
 اساسی صلا عنوان بهقرارداد  طرفین يبرابر اصل و گردد ترجیحی قواعد به متوسل تواند نمی يادار
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 جهت به همین. دارد وجود نیز اشخاص سایر با دولت يقرارداد روابط خصوصی در حقوق در قراردادها

 حل اختالفات صالحیت که گونه آن، يادار اختصاصیهاي  دادگاه نه، يدادگستر عمومیهاي  دادگاه

 و آن دولت طرف کی که را يادار يقراردادها از ناشی يدعاو توانند می، دارند را افراد يقرارداد
 منافع تأمین و عمومی خدمات انجام موضوع با که خصوصی حقوق حقوقی اشخاص دیگر طرف

  .نمایند وفصل حل، باشد شده منعقد عمومی
 متکی قراردادبودن  خصوصی دکترین در انگلستان بر قراردادها به مربوط مباحث آغاز نقطهین تر مهم

 یکصرفاً  و بوده حاکم حقوقی و حقیقی از اعم ی اشخاصعموم روابط بر حقوق یک فقطچراکه ، است

 قرن از عمل در حال بااین). 16، 1392، کاسز( کند حقوق واحد قضاوت می يمبنا بر که دارد وجود قاضی

 خارج خصوصی يرایج قراردادها چهارچوب از که شود می تصویب قوانینی انگلستان در يمیالد شانزدهم
 در بازار آزاد مکانیسمبر  مبتنی ياندیشه اقتصاد شکست نظیر حوادثی نیز يدمیال بیستم قرن از. شود می

 يقراردادها مسیر از يادار يقراردادها آن براساس که افتاد اتفاق جامعه عمومی رفاه ساختن برآورده
  .شود می نزدیک يقرارداد ادار نهاد به سمت و شده خارج ال کامن نظامبر  مبتنی خصوصی حقوق

  اردادهاي دولتی در حقوق ایران و انگلستانآثار قر - 2
دولت وکارکرد و حدود و  حقوق قراردادهاي دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب

تنظیم ، شود اهمیت و چیرگی آن در یک کشور باعث می، حاکمیت دولت. شود اختیارات آن مربوط می
به عبارت دیگر ). 79، 1388، زاده عراقی و حبیب( ندمقررات مربوط به قراردادهاي دولتی ضرورت پیدا ک

 و يماد حقوق حافظ و داشته عهده به را عمومی منفعت تأمین وظیفه، جامعه نماینده عنوان به دولت
  .باشند خصوصی متفاوت می حقوق يقراردادها با منعقده دولت يقراردادها لذا و است معنوي جامعه

 و قرارداد طرفین میان توافق یک به صورت خود کالسیک هاي نبنیا حفظ رغم به دولتی قراردادهاي
 بر قواعدي و نموده متمایز عام قراردادهاي از راها  آن که آثاري هستند داراي، قراردادها عامه اصول تابع
 حقوق در. است قراردادهاي خصوصی بر حاکم عام قواعد و بر اصول استثناء که است حاکمها  آن

 دیخر، رهن، اجاره يمانند قراردادهاها  آن از يا و پاره لکیتش را یعیوس فیط دولتیقراردادهاي ، رانیا
 قانون مشمول و اجرا لکیتش ثیح از و ندارند یخصوص يقراردادها با یتفاوت چیه، ونقل حمل و االک

، یاستخدام يقراردادها مانند یدولت يقراردادها از بعضی. شوند می رهن و اجاره ژهیو مقررات و یمدن
قانون  مقررات از یبرخ شمول از و بوده خاصی يها یژگیو يدارا، يادار، یعموم يارکمانیو پ ازیامت
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 اند یمحاسبات عموم قانون نظارت مشمول و خارج یخصوص يقراردادها بر مکحا قواعد و یمدن
  ).58، 1384، اعالیی فرد(

 اداره و آن حیصح ياجرا لهیسو دیبا دولت، است یعموم خدمات به مربوط قرارداد هک يموارد در

 و ادارات، یدولت معامالت نامه آیین و مقررات طبق بر. باشد داشته اریاخت در را آن به مربوط یعموم امور
 دفترچه یعموم يها مانیپ درمعموالً  و ندیبنما را الزمهاي  یبین پیش قرارداد ضمن لفندکم یعموم مؤسسات

 به ادیز و مک بدون و شود می هیته یدولت اداره طرف از نبهجا یک صورت به هک وجود دارد یمشخصات

 و ارکمانیپ روابط و ارک طیشراتنها  نه مشخصات دفترچه. ردیگ می قرارداد مهیو ضم رسد می نیطرف امضاء
 زین ارگرانک یعنی، ریغ نفع به یتعهدات و شروط متضمن غالباً هکبل، دارد می مان معلومیپ موضوع در را اداره

  .دینما عمل آن به منضم مشخصات دفتر و قرارداد طیشرا طبق است بر لفکم ارکمانیپ است.
 تابع اداري قرارداد که معنی بدین، است مستقلیکامالً  حقوقی نظام، اداري قرارداد حقوقی نظام

 از موارد اي پاره در حتی و بوده خصوصی حقوق مقررات از متفاوتکامالً  حقوقی و احکام مقررات

 متفاوتیکامالً  از اصول، شود می محسوب ضروري و اساسی، مدنی حقوق نظر از که احکامی و اصول

الزم . است خدمات عمومی مقتضیات از ناشی اداري قرارداد نظریه هاي ویژگی تمام حقیقت در و تبعیت
، عمومی يها سازمان و دولت حقوقی شخصیت اعتبار به دولتی عمومی يبه ذکر است قراردادها

 يقراردادهاها  آن به اعتبار این به و نموده تبعیتاي  ویژه نظام از که بوده کالنی و مهم يادهاقرارد
  .شود می گفته يادار يقراردادها یا دولت عمومی

 به منظور يمحتو لحاظ از و انعقاد تشریفات لحاظ از که بوده معنا این قراردادها به اینبودن  دولتی

 به يا اختیار گسترده که هستنداي  ویژه احکام و شروط متضمن، دولت حاکمیت و عمومی منافع حفظ

 خصوصی بخشمعموالً  که قرارداد دیگر طرف به نسبت يممتاز موقعیت در را او و دهد می حاکمیت

 به، شد می خصوصی گنجانده يقراردادها در قیدها و شروط این اگر که درحالی دهد می قرار، است

 عمومی نظم و برخالف غیرمتعارف، سازد می دار خدشه را راردادق طرفین يتساو اصل آن که جهت

 يقراردادها نوع این فراوان يها نمونه که آورد می را فراهم قرارداد بطالن موجب هم شاید و شد می تلقی
 با دولت بعضاً حتی که مشاهده نمود توان میوغیره  دولت يپیمانکار یا مقاطعه در را دولت عمومی

 به نسبت دادگاه به بدون مراجعه رأساً خود مقابل طرف تخلف صورت در ترجیحی شرایط گنجاندن

  .کند اقدام می) متعهد( مقابل طرف تنبیه و شرایط آن ياجرا



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   170

 

. قرارداد است طرفین از یکی عنوان به عمومی شخص حضور با اصالت، انگلستان اداري قراردادهاي در
 تلقی عمومی قرارداد حال درعین و گردد منعقد خصوصی فطر دو بین قراردادياینکه  امکان مبنا این بر

 خدمات از ارائه خدمتی قراردادي مشغول چنین طرفین از یکی که است زمانی آن و داشته وجود شود

 اش عمومی خاطر کارکرد به است خدمتی چنین دهنده ارائه که طرفی آن، وضعیتی چنین در. باشند عمومی

ها  آن براساس که دارد وجود در انگلستان مقرراتی. بود خواهد عمومی حقوق قراردادهاي مشمول
کارفرما یعنی اداره باشد و از  نظر مورد در چهارچوب باید فرعی پیمانکاران با اصلی پیمانکار قراردادهاي

  .دارد وجود خاص موارد در خصوصی طرف توسط دو عمومی قرارداد این حیث امکان انعقاد
پیدا  معنا خصوصی حقوق بستر در عموماً، قرارداد نهاد، انگلستان ندهمان ایران حقوقی نظام در

 از که چنانهم؛ نیست متصور خصوصی قراردادهاي و عمومی قراردادهاي بین بنیادینی تفاوت و کند می

 بین مهمی توان تفاوت نمی ایران در نتیجه در. شود می برداشت چنین نیز امامیه فقه سنت و مدنی قانون

در انگلستان . پیدا نمود خصوصی حقوق موضوع قراردادهاي و عمومی حقوق موضوع قراردادهاي
 به همین وشود  می منعقد عمومی منفعت ساختن برآورده و عمومی خدمات ارائه قصد به اداري قرارداد

 گونه این در عمومی رفاه و اداره هاي فعالیت بین، واقع در. آید می شمار به محور هدف قرارداد دلیل

  .دارد وجود نزدیکی ارتباط اردادهاقر
 با حمایتی و ترجیحی، اقتداري قواعد و اصول پشتوانه به دولت، معامالت گونه این درازآنجاکه 

 با باید را گذار قانون انگاري ویژه چنین، اساس این بر؛ کند می قرارداد رفتار خصوصی طرف

 براي یک طرف حقوقی نظام یک در که بود دخواه عدالتی بی عین وگرنه این، نمود توجیهیی دستاویزها

 ارائه امري چنین هاي توجیهی که زمینه آن بدون، شود گرفته نظر دریی ها ها و اولویت برتري، قرارداد

یا منفعت  عمومی خدمات ارائه جهت دریی قراردادها چنین بنیادین شود هدف می گفته. باشند شده
 مشخص و تبیین، تعریف را آن گستره، دار صالحیتی یقضا دستگاه یا گذار قانونکه  است عمومی

قرارداد مکتوبی است که ، قرارداد خدمات عمومی، آمده چنین، قراردادهاي عمومی نامه آیین در. کند می
در این تعریف به . گیرد مقام قراردادي با شرایط معوض شخصی را براي ارائه خدمات عمومی به کار می

در اجراي هدف مربوط به خدمات عمومی تصریح شده و حتی این تعریف عاملین اقتصادي کردن  درگیر
  .نامه قراردادهاي خدمات رفاهی نیز تکرار گردیده است آییندر 

 چنین. آیند شمار می به انگلستان در قراردادي العاده فوق شروط اصلی منبع يگذار قانون عمل
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، کشور این در. بوده است کشور اینی یقضا دستگاه و حقوقی دکترین نظري مقابله از ناشی موضوعی
 اعمال براي ایقاعی از جنسیی ها فرم توانند می، تفویضی يگذار قانون طریق از یا و رأسا پارلمان یا

 براي آن در که خورد می انگلستان به چشم قوانین برخی در وضعیت این. کند تعریف دولت قراردادي

شود در قراردادهاي حکومتی انجام تعهدات  گفته می. تشده اس بینی پیش اجباري خریدهاي امکان دولت
آور است که براي انجام آن وجوهی از طرف پارلمان تصویب شده  قراردادي براي دولت در صورتی الزام

ها در  نبوده و دادگاه آور الزامصورت چنین قراردادي براي طرف دولتی قرارداد معتبر و  در غیر این، باشد
توان  العاده قراردادي را می بارزترین اسناد متضمن شروط فوق. اند ر صحه گذاشتهآراي خویش بر این ام

براي سو  یک ازها  آن نامه قراردادهاي خدمات رفاهی ذکر نمود که در آییننامه قراردادهاي عمومی و  آیین
اده بینی شده و ار آزادي و برابري شرکت در مناقصه پیش، حقوقی چون شفافیت، طرف خصوصی قرارداد

اداره در انتخاب طرف قرارداد محدود به حریم قانون گردیده و در سوي دیگر بر لزوم رعایت 
، شفیعی( استانداردهاي دولت توسط پیمانکار یا حق تعدیل قرارداد توسط اداره تصریح گردیده است

 داشته را فرعی پیمانکار با قرارداد انعقاد امتیاز قصد صاحب است اگر شده یبین پیش همچنین). 97، 1395

  .بگنجاند فرعی پیمانکار با اش قراردادي شروط مورد نظر دولت را در شروط است مکلف باشد
اصول حقوقی بایدانگاري است که در حوزه بر  مبتنیگاهی رفتار دولت با طرف خصوصی قرارداد 

محلی را به  اي مقام اداري دادگاه در پرونده است. ضروريها  آن قراردادهاي تدارك عمومی رعایت
خاطر عدم رعایت مقررات مربوط به دعوت از اشخاص واجد شرایط شرکت در مناقصه محکوم نموده 

هاي قانونی طرف عمومی قرارداد  العاده دولت با برتري موضوع اختیارات فوق که آن جا واقع در. است
در حقوق . ضوعی استنیز مؤید چنین مویی شود و آراء قضا ها کنترل می مطرح باشد از طریق دادگاه

. قوانین و مقررات است، قراردادهاي عمومی العاده ترین منبع به وجود آورنده شروط فوق ایران اصلی
قانون ، ها نامه مالی شهرداري آیین، نامه معامالت دولتی آیینتوان شامل  ین اسناد مرتبط را میتر مهم

  .مدیریت خدمات کشوري و قانون برگزاري مناقصات دانست
هاي حقوقی ایران و انگلستان نظر غالب آن است که ابزار  ارتباط با شروط قراردادي در نظام در

آن جا که اداره از اصول ترجیحی  ویژه بهبهترین سازکار کنترل قراردادهاي اداره است یی نظارت قضا
از شروط  بر این اساس آن دسته. تفاوت وجود داردها  آن از این حیث بینهرچند ، شود برخوردار می

در صورت ، شود بینی می قراردادي که به اتکاي توافق طرفین و در چهارچوب عمل قراردادي پیش
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این در صورتی . گردند می وفصل حلیی ها و با کنترل قضا هاي طرفین معامله از طریق دادگاهنظر اختالف
وجود یی ازنگري قضابینی شده باشد امکان ب پیش گذار قانوناست که اگر چنین عدولی از شرط توسط 

بینی و به تصویب رسیده  نخواهد داشت زیرا چنین شروطی به اتکاي عمل اقتداري و حاکمیتی دولت پیش
جنس و شأن چنین شروطی را نباید از نوع قیود و شروط قراردادي دانست بلکه به لحاظ ماهوي ذیل . است
  .گیرند ي قرار میگذار قانونعمل 

 در دولت تخلف که جایی تا عمومی منافع حفظ در دولت به نمایندگی توجه در حقوق انگلستان با

 و ورزیده يخوددار دولت محکومیت از، نباشد برجسته و بارز) گري تصدي( خصوصی يقراردادها
 خرید ادامه و قرارداد حیات ادامه و خسارت جبران جهت قرارداد دولتی طرف به را الزم فرصت

  .کنند می الزام اختالف رفع و مذاکره به را فینطراینکه  یا و دهند می را خدمات

  نتیجه
نیازهاي مردم موظف است با عقد قراردادهاي الزم از منافع  تأمینمتولی  عنوان بهدولت ، در حقوق ایران

در این راستا قرارداد دولتی در مفهوم عام بین نهادها و . مردم حفاظت و حراست الزم را به عمل آورد
با هر شخص اعم ) شهرداري، هاي دولتی شرکت، مؤسسات مستقل دولتی، دولت( اشخاص حقوق عمومی

شود و در معناي خاص وسیله مؤثر اداره و  المللی منعقد می از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین
رفاه اجتماعی از طریق واگذاري امور به  تأمینمدیریت خدمات عمومی و ، برداري از منابع عمومی بهره
 در گري و حاکمیتی ریشه این قراردادها اعم از تصدي. رضایت و مشارکت آنان استبر  مبتنیو  مردم

 و دولت ناحیه از ياقتصاد امور انجام و دولت کوچکی و بزرگی. دارد دولت يو اقتصاد ساختار حقوقی
 انعقاد یطهح در را دولت تواند می خدمات و کاالها از بعضی توزیع و تولید داشتن همچنین در انحصار

 يها شرکت قالب در که دولتی شیوه و دولتی اقتصاد ساختار نوع در این. دهد قرار گوناگون يقراردادها
 و خدمات کاال دهنده و ارائه اقتصاد کننده اداره وین تر بزرگ عنوان به دولت ناچاراً، اند یافته تجمیع دولتی
 عمومی اعمال انگلستان حقوق در که درحالی .نمود تصور نیز را آن عکس توان می دیگر ازسوي واست 

ها  آن در منعقد و دولت طرف از این قراردادها در انگلستان. ندارد مفهومی يگر يتصد و حاکمیتی به
 عمومی خدمات ارائه يبراالزاماً  ویژگی این اما، دارد وجود، است دولت طرف یک که ویژگی این

  است. مطرح عمومی منفعت بلکه مفهوم، نیست
 و به خدمات دولت ينیازها تأمین جهت در بیشتر خصوصی بخش با دولت يقراردادها، در انگلستان
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 شود می نامیده دولتی قرارداد نام با بیشتر جهت این دولت از خصوصی قرارداد بوده و نیاز مورد يکاالها

 دارا را اص خودخ امکاح يادار يقراردادها. در حقوق ایران است دولت خصوصی يقراردادها با شبیه و

ام کاح، خاص امکاح نیا. ندک یم زیمتما ارک و يتجار، یمدن يقراردادها امکاح از راها  آن هک باشند می
  .است دولت تیمکحا از یناش و یعموم منافع حافظ هک هستند یتیحما و ياقتدار، یحیترج

هاي  اده در فعالیتاي متعارف براي استف در حقوق انگلستان قراردادهاي دولتی یا خصوصی وسیله
توان داراي ماهیت  قراردادهاي مقامات عمومی را از برخی جهات می، اداري توافق محور دوجانبه است

اند متمایز  که هر دو طرف آن اشخاص خصوصییی اداري خاص دانست که کم و بیش از قراردادها
تري در معامالت دولتی  از برتري و امتیازات بیشتر و گسترده) دولت( در حقوق ایران اداره. است

هاي دولتی در مقابل مردم حقوق یکسان دارند و در شرایط  سازمان اما در حقوق انگلستان، برخوردار است
در حقوق انگلستان قراردادهاي اداري با توجه . کنند میخاص و محدود از امتیازات مقام عمومی استفاده 

قراردادهاي مدنی ارزیابی شده و شروط متناظر بر  به صورت نسبی متفاوت ازها  آن به اهداف مترتب بر
در حقوق ایران  که درحالی، شود خدمت عمومی و منافع عامه تفسیر میگرفتن  قراردادها با در نظر گونه این

 گونه اینقراردادها همانند حقوق انگلستان نبوده و  گونه اینامکان تفسیر شروط قراردادي مترتب بر 
تعبیر و قابل  ،هاي طرفین قرارداد صرفی هستند که در چهارچوب قانون و ارادهمعامالت اعمال طرفینی 

 عرضه استمرار از اطمینان جهت در دولت خصوصی يقراردادها، همچنین در این کشور. باشند تفسیر می

  .است دولتی يها دستگاه ينیازها رفع و نیاز عموم مورد خدمات
 مالحظه ستین متداول یخصوص در قرارداد هک یشروط و ودیق غالبا يادار و یدولت يقراردادها در

 داشته یلیتحم حتی جنبه ن استکمم و بوده دولت تیمکحا حق و یعموم قدرت از یناش هک شود می

 از حقوق ند متخصصان علمک می جابیا شود یم مشاهده نهیزم نیا در هک یومرج هرج و ینظم بی. باشد

 ياجرا يبرا تا راه ندینما اعالم و استخراج و استنتاج را لممس یلک اصول یحقوق ویی قضا سوابق انیم
از انعقاد  و هموار شود ندک یم جابیا عامه منافع و یعموم امور هک یدولت يقراردادها یلک اصول

  .شود يریجلوگ یدولت يقراردادها در فسادآور و ان باریز يقراردادها

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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