
 



 

 
 

 مقدمه -١

ها رايج  از زماني كه تاريخ بياد دارد توافق و قرارداد در ميان انسان

است  و عامل ايجاد روابط حقوقي ميان دو يا چند نفر با يكديگر بوده

ها در  ها و حكومت دولت ،م اين نوع روابطيبه همين جهت براي تحك

مبادرت ورزيده و با تعريف و طول تاريخ به مداخله در اين زمينه 

كه  ندا يين مفهوم قرارداد و عقد پرداختهتدوين حقوق قراردادها به تب

عقد عبارت است از اين كه «قانون مدني اعالم داشته كه  ١٨٣ماده 

ر امري نمايند و يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر تعهد ب

 كه واجد دو وصف اساسي است كه عبارتند از:» مورد قبول آنها باشد

آيد به اين  با توافق دو يا چندنفر اين نهاد حقوقي بوجود مي -١

و اراده دو نفر است كه با قبول  ترتيب كه متكي به اعالم قصد

شوند و متعهد  تعهداتي انجام اموري را در مقابل يكديگر متقبل مي

گردند كه توازن قراردادي را رعايت كرده و تعهدات قانوني خود را  يم

 .بجا آوردند

جانبه طرفين در مقابل هم وهدف از اين توافق انجام تعهداتي د -٢

است كه قانون بر آن حاكم است كه ابتدا به ساكن قانون مدنظر 

طرفين بر عقد حاكم است مگر اينكه متعاملين سكوت اختيار كرده 

شان حاكم گردانند. بنابراين در عقد و  توافق برين مدني را و قوان

قانون مدني توافقات خصوصي از  ١٨٣و  ١٠قراردادها وفق مواد 

اي برخوردارند كه در صورتيكه مفاد آن مغاير قوانين  اعتبار ويژه

در عين حال همين توافق به  ذ است.موضوعه نباشد براي طرفين ناف

ات خاصي نيست و كاربرد الفاظ خاصي ظاهر ساده تابع هيچ تشريف

باشد. از سوي ديگر طرفين مكلف و متعهدند كه به  مدنظر نمي

بوده و مطابق اين توافقات تعهدات ناشي از قرارداد و توافق پايبند 

حقوقي  يا . اما طرفين عقد هميشه اشخاص حقيقي١رفتار نمايند

تواند اشخاص  خصوصي نيستند بلكه يك طرف قرارداد نيز مي

شد و  لفظ دولت شناخته مي حقوقي حقوق عمومي باشد كه با

اي قرارداده ي همچوننمايند با عناوين قراردادي را كه منعقد مي

از جهت شوند چرا كه دولت  مي اداري و قراردادهاي دولتي شناخته

راردادهايي با شهروندان است تا به تصدي نيازمند انعقاد قاعمال 

ورزد.  استمرار امور روزانه شهروندان در قالب نظم عمومي مبادرت

شوند كه  قراردادهاي پيمانكاري از دسته قرارداد اداري محسوب مي

لت و نهاد سياسي يك طرف آن بخش خصوصي و طرف ديگر دو

ست كه هم از نظر شكلي و هم ماهيتي با حاكم بر جامعه ا

ردادهاي حقوق خصوصي تفاوت دارند به اين جهت كه به طور قرا
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و معمول از توازن قراردادي رايج در عرف قراردادها خبري نيست 

 كه جالب آنجاست كه طرف ديگر قرارداد يك شخص حقوقي است

عليرغم شروط مقيد كننده قرارداد به نفع قدرت عمومي، وارد عرصه 

شود و اين نوع  وري را متقبل ميعقد قرارداد با دولت شده و انجام ام

منطبق با  ممكن استقراردادهاي پيمانكاري از نظر ساختار شكلي 

متمايز قراردادهاي خصوصي بوده اما  از نظر ماهيت كامال از آن 

ها و  اين خواستهاست بنابرعمومي  است و چون دولت حامي حقوق

گانه چهار هاي گرداند تا شاخصه قرارداد حاكم مي الزامات خود را در

 ذيل را تحت كنترل و نظارت خود قرار دهد كه عبارتند از:

 رفاه عمومي -١

 منافع عمومي -٢

 خدمات عمومي -٣

 قدرت عمومي -٤

تابع ساختار  ديگر در نتيجه قراردادهاي پيمانكاري از سوي

قراردادهاي اداري هستند و از طرف ديگر نيم نگاهي نيز به 

 كند كه اراده عدالت و انصاف حكم مي. ٢قراردادهاي خصوصي دارند

، و ٣طرفين قرارداد اعم از قراردادهاي خصوصي و قراردادهاي اداري

هايي شود تا قرارداد در مسير  تابع محدوديت ٤قراردادهاي پيمانكاري

اجرا و عمل به تعهدات جريان يابد. اما در نقطه مقابل و براساس 

دولت يا ارداد، عرف اجتماعات بشري هر زمان كه يك طرف قر

قدرت عمومي جامعه باشد در اين صورت قرارداد از نظر ماهيت و 

هاي شكلي و ماهيتي را  حتي شكل نيز با قراردادهاي متعارف تفاوت

هر چند شاهد است. از سوي ديگر حتي در قراردادهاي پيمانكاري 

اما كفه ترازو به نفع طرف قوي  برابري قراردادي استصل فرض بر ا

و طرف ديگر قرارداد از  كند و حاكميت است سنگيني مي كه دولت

كند و به استمرار تعهدات دو جانبه  اين موضوع احساس غبن نمي

حقوق عمومي است  هاي قراردادهاي اين از ويژگيورزد و  مبادرت مي

قراردادهاي پيمانكاري با مردم  كه به خاطر نفع جمعي و عموم

اصول  استثنايي است بر نظارت و دقت بيشتري توام است و اين

اصل نسبي بودن قراردادهاي حقوقي  قراردادهاي خصوصي همچون

اشخاص حقوقي  منعقده از سوي اشخاص حقيقي حقوقي عمومي و

                                                           
موالئی، آيت، مفهوم شناسی قرارداد اداری با تاکيد بر موانع نهادينه  -٢

شدن آن در ايران، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، شماره 
 ١٢٤ -١٢٥، ص ١٣٩٤هشتاد و نهم، بهار 

3 - Administrative contracting 
4 - Contracting Agreements  



 

توان در قراردادهاي پيمانكاري  آثار فوق را مي .٥است حقوق عمومي

و پمپ بنزين نيز مشاهده كرد. در قراردادهاي پيمانكاري كه به طور 

همه اهداف قراردادها كه  شود. معمول از روش پيماني استفاده مي

نامه، تمربوط به اجراي عمليات است با امضاي قرارداد و موافق

دريافت مبالغي تقريباً قابل توجه شود كه در ازاء  پيمانكار متعهد مي

پيمانكار با انجام امور، تهيه و تدارك شود و  اي را متقبل  انجام پروژه

كاركنان و مواد اوليه و دريافت مجوزهاي الزم از سوي طرف ديگر 

قرارداد پيمانكاري (دولت و قدرت عمومي جامعه) به اجراي تعهدات 

يت انجام مفاد قرارداد را مديريت و مسئول ورزد و محوله مبادرت مي

و اين نوع قراردادهاي پيمانكاري را  ٦دار خواهد بود پيمانكار عهده

 بندي كرد كه عبارتند از: توان در شش محور تقسيم ميعموماً 

 قرارداد براساس فهرست بها  روش -١

 قرارداد به صورت موافقت نامه مديريت -٢

 اني)انجام كارهاي ساختماني توسط كارفرما (ام -٣

 ريزي پيشرفت كار قرارداد براساس برنامه -٤

 قرارداد براساس برآورد كلي يا قيمت ثابت -٥

 ٧قرارداد متر مربع زير بنا -٦

بدين ترتيب قراردادهاي پيمانكاري ساخت يا مقاطعه كاري (مانند 

توان به عنوان  هاي پمپ بنزين، نفت گاز) را مي ساخت جايگاه

بر شمرد. در عين حال  ق عموميحقواز قراردادهاي  مصداقي

قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين نيز مانند ديگر قراردادهاي 

 حاوي هفت نكته مهم و كليدي است كه عبارتند از: عمومي

 توافقنامه كتبي امضا شده از سوي طرفين قرارداد -١

 رعايت شرايط عمومي پيمان -٢

 توجه به شرايط اختصاصي پيمان -٣

 جدول مدت زمان انجام تعهدات  -٤
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هاي حقوقي فرانسه، انگلستان و ايران، ويژه نامه  قراردادهاي اداري نظام
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 ٥٨تا  ٦٠اتحاد، همان، ص  -٧ -

 اعالم قيمت خدمات انجام يافته -٥

 مشخصات فني پروژه -٦

 هاي اجرايي ترسيم نقشه -٧

كارفرما و از اصوال در اين نوع قراردادهاي پيمانكاري به غير 

پيمانكار اشخاص ديگري نيز حضور دارند كه طبق قانون شامل 

كارگاه و پيمانكار جزء مهندسين مشاور، مهندسين ناظر، رئيس 

انجام قسمتي از مفاد قرارداد  دار باشند كه هر يك عهده مي

ثير زايد الوصفي در پيمانكاري هستند. اين نوع قراردادها چون تا

شود كه قواعد يكنواخت  نظام اقتصادي كشورها دارند فلذا تالش مي

 و متحدالشكلي در اين زمينه تصويب شود اما در نهايت هدف از عقد

و توان در حمايت از منافع جمعي  قراردادهاي پيمانكاري را مي

مقابله با فساد اداري و جلوگيري از سوء استفاده  از امكانات  ،عمومي

دولتي و حمايت حقوقي از پيمانكاران در مقابل قدرت فوق العاده 

(سخت افزاري و نرم افزاري) دولت برشمرد. بدين ترتيب در 

 هم بايد به حقوق پيمانكاران توجه كرد و همقراردادهاي پيمانكاري 

. به ٨دار انجام خدمات عمومي هستند ها كه عهده منافع دولت به

همين جهت است كه در قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين 

گيرد كه  رار ميمعيارهاي ذيل در رابطه با پيمانكاران مورد ارزيابي ق

فاد پيمان، سابقه و دانش تخصصي مورد لحاظ م عبارتند از: تجارب

هاي قبلي، داشتن تمكن مالي،  پروژهدرخشان پيمانكار در انجام 

ريزي براي عملياتي  داشتن امكانات و تجهيزات فني، داشتن برنامه

. در ٩كردن مفاد پيمان، تامين كاال و داشتن توان مديريتي

هاي بسياري از جانب دولت بر  قراردادهاي پيمانكاري محدوديت

يت حاكميت وشود كه تا حدي باعث تضعيف اول ارد ميقراردادها و

نقش و دخالت قدرت  شود از سوي ديگر اراده طرف ديگر قرارداد مي

رود و  ه پيش ميكامال بر مبناي رعايت مصالح عام عمومي

هاي اتخاذ شده در اين قراردادها به نوعي استمرار خدمات  سياست

عمومي از طريق اعطاي امتياز به طرف مقابل است به شرطي كه 

اهداف مدنظر دولت محقق شود. به همين جهت است كه پيمانكاران 

شوند تا امور جامعه را با داشتن  با دقت و وسواس بسياري انتخاب مي

ليت به طور صحيح متقبل شوند. از جنبه حقوقي نيز حس مسئو

مند  سنتي از ابتكارات نويني بهره قراردادهاي عمومي برخالف قرارداد
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هاي  شود و طرف غالب (در اينجا دولت) سعي در تحميل خواسته مي

خود به طرف ديگر قرارداد دارد براي نمونه با درج شرطي به 

را از او ر كاهش درآمد پيمانكار حق هرگونه اعتراضي به خاط

هاي پيمانكاري را به ايفاي تعهداتشان تشويق  ستانند و شركت مي

كنند زيرا جامعه و اجتماع از دولت انتظار دارد كه هر لحظه  مي

نگاهي به حقوق نظامهاي د. ومنافع جمعي اجتماع رعايت و لحاظ ش

يك ديگر گوياي توجه به اين موضوع در شكل ديگر است بنابراين 

ولت ميتواند برخي از حقوق تضمين شده به موجب كنوانسيون د

به حالت تعليق درآورد كه  ١٥اروپايي حقوق بشر را وفق ماده 

مربوط به زمان جنگ يا وضعيت اضطراري عمومي است كه با حيات 

جمعي در ارتباط است. اين رويه به عنوان انحراف از كنوانسيون از 

رد تاكيد قرار گرفته است كه سوي دادگاه اروپايي حقوق بشر مو

ضرورتهاي عمومي و  ظطبق آراء مختلف راي نهايي قضات به لحا

عادالنه بودن تصميمات متخذه در خصوص لغو قراردادها از آن ياد 

در  ١٩٦١مي شود در دعوايي كه انگلستان عليه ايرلند در سال 

در مباحث بعدي ضمن  ١٠دادگاه اروپايي حقوق بشر مطرح ساخت.

مفهوم قراردادهاي پيمانكاري با ساختار، اهداف و ماهيت  شناخت

اين نوع نهادهاي حقوقي آشنا شده و آثار انعقاد اين نوع قراردادها را 

 خواهيم كرد.بررسي و مطالعه 

 ترمينولوژي قراردادهاي پيمانكاري -١

براي درك مفهوم قراردادهاي پيمانكاري ضرورت دارد كه با 

شده و به بحث راجع به سازوكار قراردادهاي اداري آشنا قراردادهاي 

پيمانكاري مبادرت ورزيم. گفته شده كه قرارداد عمومي عبارت است 

طرفين آن دولت يا يك اداره دولتي و يك از آن قراردادي كه 

باشد كه ممكن است از  شخص حقيقي و حقوقي خصوصي مي

كه  شهروندان دولت طرف قرارداد باشد يا از اتباع ديگر كشورها

المللي احتساب كرد. با اين  اساسا نبايد آن را مشابه معاهدات بين

حقوق عمومي داخلي كامال تحت حاكميت  اداريوصف قراردادهاي 

و چون جنبه اقتصادي و تجاري دارند با هدف انجام  قرار دارند

شود.  هاي خدادادي منعقد مي خدمات عمومي و استفاده از ثروت

ها  حقوقي و رژيم حقوقي آنبررسي ماهيت  تنوع اين نوع قراردادها

را سخت كرده  است و تنها وجه اشتراك همه اين نوع قرارداد نفوذ 

 حقوق عمومي در مفاد قرارداد است.
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يكي از اين نوع قراردادهاي  ها اي مجوز فروش بنزين در جايگاهاعط

هدف از انعقاد آن برطرف كردن نيازهاي اجتماع  كه است اداري

است و به همين جهت از ثبات و استحكام خاصي برخوردار است كه 

كنند. در اين گروه  حقوقدانان از آن با نام عموم گرايي ياد مي

ي مانند پيمانكاري، اعطاي امتياز و عامليت يتوان به قراردادها مي

هاي وسيعي  از صالحيتداخلي اشاره كرد كه يك طرف قرارداد 

باشد و از نظر حقوقي مجاز است كه عالوه از تعهدات  ميبرخوردار 

مورد توافق، تعهدات جديدي را نيز به فهرست تعهدات قبلي 

پيمانكار بنزين اضافه (تحميل) كند و يا بنابه مصالح عامه از ميزان 

اقدام  تعهدات كاسته و اساساً نسبت به لغو قرارداد يا فسخ قراردادآن 

به همين جهت است كه برخي از  اي را بعمل آورد. يكجانبه

 از ثبات قراردادي اداريراردادهاي دانان معتقدند كه ق قحقو

به عبارت برخوردار نيست و هر لحظه در معرض انحالل قرار دارد. 

ديگر در اين نوع از قراردادها قاعده لزوم قرارداد اعتبار و منزلتي 

ثبات در اين قرارداد مفهومي  و ه قدرت عموميندارد البته از نگا

دولت از هاي عمومي به مطالبات  ندارد و اگر اختالفي رخ دهد دادگاه

پيمانكار يا مطالبات پيمانكار از دولت رسيدگي قضايي خواهد كرد و 

شود و  مفاد عرف در اين گونه قراردادها جاري نشده و رعايت نمي

 اداريقراردادهاي اردادها در درج شروط ضمن عقد مانند ديگر قر

پذير نيست و برگ برنده هميشه در دست دولت طرف قرارداد  امكان

 است كه داللت بر قدرت و حاكميت بالمنازع يك طرف قرارداد دارد.

با محتواي واگذاري امتياز و عامليت فروش  اداريدر قراردادهاي 

هاي  رحنفت و گاز هدف دولت تشويق سرمايه گذار به مشاركت در ط

هم پيمانكار در مقابل  منافعلحت دولت و صعمومي است. در اينجا م

كند كه يك طرف قرارداد از تغيير  قرار گرفته و عدالت اقتضاء مي

يكجانبه اين نوع قراردادها اجتناب كند اما اگر خسارت پيمانكار با 

توان هم  ميحسن نيت پرداخت شود و داليل دولت قابل قبول باشد 

را فسخ كرد و هم آن را لغو نمود و امتياز اعطا شده را ملي قرارداد 

قراردادهاي اداري  اعالم كرد. در قراردادهاي پيمانكاري كه از نوع

از هدف تامين نيازهاي عمومي و ارائه خدمات، انجام برخي  است با

ها)  امور به اشخاص حقيقي (افراد) و يا اشخاص حقوقي (شركت

به انجام خدمات عمومي  انات فراوان خودشود تا با امك واگذار مي

دولت اين خدمات انجام و مبادرت ورزند اما با نظارت حاكميت 

شود صرفاً با  مي شود و هر تغييري كه در قرارداد پيمانكاري انجام مي

هاي  گردد مانند متعهد كردن جايگاه مي عمليلحاظ منافع عمومي 

رسمي. در اين صورت  بنزين به عدم تعطيلي در روز جمعه يا اعياد

شود و توازن و  قرارداد با اندكي تغيير با نيازهاي جامعه هماهنگ مي

پيمانكار به ازاء تعهدات بيند زيرا  اي نمي تعادل قرارداد چندان صدمه



 

جديدش مطالبه دستمزد يا تغيير در مبلغ قرارداد خواهد كرد و اگر 

فع عموم نيست دولت به اين نتيجه برسد كه استمرار قرارداد به ن

پيمانكار هم مكلف است در قبال  .تواند آن را منفسخ اعالم كند مي

براي مدت محدودي به امر  شرايط معيني در برابر دريافت دستمزد

فروش يا عرضه بنزين مبادرت ورزد. همچنين قراردادهاي پيمانكاري 

سازي  ها و راه تواند حاوي موضوعاتي نظير احداث ساختمان و پل مي

ها بوده و يا مربوط به حمل و نقل بار و مسافر يا  يگر مجموعهو د

هاي دولتي و يا  پرسنل و كارمندان دولت باشد مانند سرويس شركت

پيمانكاري راجع به فروش، تهيه و عرضه كااليي خاص مانند بنزين و 

نفت گاز باشد كه همه موارد فوق تابع قانون محاسبات عمومي است 

انجام مزايده و مناقصه اين ه معامالت دولتي و و همين طور آئين نام

. در قراردادهاي پيمانكاري ١١اجرا در حال واگذار شده يا يها پروژه

نامه بين كارفرما و پيمانكار است انجام تكه حاكي از وجود يك موافق

شود كه عالوه بر آن موارد زير در موافقت  امور معيني توافق مي

كه عبارتند از: موافقتنامه، باشد  عمومي پيمانكاري بايد درج شده

ها، كارفرما، پيمانكار،  شرايط عمومي، شرايط خصوصي، پيوست

مشاور كارفرما، بازرسي فني، مهندس طراح، فروشنده، پيمانكار 

دست دوم، ليسانس، صاحب ليسانس، كار، كارگاه، پروژه، مبلغ 

 پيمان، مبلغ مشروط، مدت پيمان، نافذ شدن پيمان، ابالغ شروع

مسئوليت رفع نقص، گواهي رفع نقص، اسناد فني مبنا، كار، دوره 

، مدرك تسليمي پيمانكار، دستور تغيير كار، مصالح و تجهيزات

اندازي، راه انداز، آزمايش  عمليات ساختمان و نصب، پيش راه

 ،كاري . بدين ترتيب قرارداد مقاطعه١٢عملكردي و مرجع فني

گري (نه  قراردادي است كه انجام امور خاصي را در قالب عمل تصدي

تواند  كند كه مي حاكميتي) به اشخاص غيردولتي واگذار مي

موضوعات بسياري را شامل شود، قرارداد پيمانكاري يا مقاطعه را 

توان يك قرارداد مختلط نيز ناميد چرا كه از تركيب قراردادهاي  مي

ترين عقود به قرارداد  كه نزديك بوجود آمده استمختلفي 

كاركنان، ، جزو پيمانكاري عقد بيع و اجاره است و پيمانكاران

كنند  صرفاً با دولت همكاري مي كارمندان و اجير دولت نيستند بلكه

حمل و  و هم براي مدت معين مانند مقاطعه ساختمان، تجهيزات آن

ود از جمله ش انجام مينقل كه توسط پيمانكاران عمومي يا خصوصي 

ها كه نهاد عمومي است نه دولتي، بدين ترتيب تنوع  شهرداري

 قرارداد پيمانكاري از جهت روش و نوع شامل موارد ذيل است:
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 ١٠٢تا  ١٠٧، ص ١٣٨٤، ٧هشهاي حقوقي، شماره عمومي، مجله پژو
هاي  اجرايي روش طرح و ساخت در پروژهدهقاني پور، مصطفي، ضوابط  -١٢ -

 ٣٧تا  ٤١، ص ١٣٨٨عمراني، خدمات فرهنگي پارسه نو، چاپ اول، تهران، 

 ها قرارداد پيمانكاري بر مبناي فهرست قيمت -١

قرارداد پيمانكاري انجام برخي از كارها از سوي كارفرما به  -٢

 شكل اماني

 ارزيابي كلي ر مبناي قيمت ثابت يا قرارداد پيمانكاري ب -٣

 ها قرارداد پيمانكاري بر مبناي توافق مديريت -٤

قرارداد پيمانكاري بر مبناي مقدار زيربنا در زمينه ساخت  -٥

 تاسيسات

 قرارداد پيمانكاري بر مبناي ميزان پيشرفت كار و پروژه -٦

 قرارداد پيمانكاري كليد در دست -٧

 مه كليد در دستقرارداد پيمانكاري ني -٨

 قرارداد پيمانكاري براي انجام طراحي، تهيه تجهيزات و ساخت -٩

BOTقرارداد پيمانكاري  -١٠
برداري و  موسوم به ساخت، بهره ١٣

 انتقال، تملك، احداث

ها موسوم به  قرارداد پيمانكاري براي تامين بودجه پروژه -١١

  ١٤فاينانس

 ١٥متقابلاد پيمانكاري راجع به بيع قرارد -١٢

برخي از علماي حقوق عمومي در تعريف قرارداد پيمانكاري به اين 

نكته اشاره دارند كه قرارداد پيمانكاري عبارت است از يك نوع عمل 

مبالغ معين قراردادي كه با فروش كاال يا انجام اعمالي معين به ازاء 

ها يا ادارات  شود كه سازمان تحت ضوابط و شرايط خاص انجام مي

حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي قراردادي را ي با اشخاص دولت

ها عنوان مقاطعه كار يا پيمانكار اطالق  كنند كه به آن منعقد مي

. قراردادهاي پيمانكاري كه از جنس قراردادهاي اداري ١٦شود مي

هاي منحصر به فردي برخوردار است كه در  شود از ويژگي تلقي مي

ها متكي به  اين ويژگي شود. قراردادهاي خصوصي مشاهده نمي

امتيازاتي است كه صرفاً متعلق به حاكميت و دولت است و اعالم آن 
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قراردادهاي خصوصي هم نامشروع است و هم غيرقانوني و در 

تواند موجب بطالن قرارداد يا شرط ضمن عقد را نيز بدنبال  مي

داشته باشد. مهمترين امتيازات دولت در زمينه قراردادهاي 

 عبارت است از: پيمانكاري 

 اختيار اعالم فسخ قرارداد بعلت رعايت مصالح اداري -١

 اختيار اصالح و تغيير يك طرفه قرارداد پيمانكار -٢

اختيار كنترل قراردادهاي پيمانكاري و تعيين مسير جديد  -٣

 براي اين نوع قراردادها

انواع ضمانت اجراها بر عليه نقض از واسطه  اختيار استفاده بي -٤

 پيمانكارارداد از سوي قر

در قراردادهاي پيمانكاري، يك طرف قرارداد از حق فسخ يكجانبه 

برخوردار است و اين فسخ بر مبناي اقتضائات سازمان يا موسسه 

 .قرارداد پيمانكاري جلوگيري كنددولتي است كه از ادامه استمرار 

فلسفه اين امتياز از سوي دولت و حاكميت، قرارداد اجتماعي خاصي 

است طبق يك توافق شفاهي ميان شهروندان و حاكميت منعقد 

جمعي و همگاني شهروندان از شده و به لحاظ رعايت مصالح 

كند. اين موضوع بويژه در رابطه با  استمرار قرارداد اجتناب مي

ت به قراردادي كه با پايان وضعيت فورس ماژور صادق است كه دول

دهد  پايان مي ،حقيقي بستهوضعيت فوق العاده با اشخاص جنگ يا 

 ضمن آنكه استدالالت دولت يا سازمان دولتي بايد قانع كننده و

عقالني باشد با اين حال طرف ديگر قرارداد حق مطالبه خسارت را 

دارد. در هر حال دولت مكلف به انجام وظايف عمومي است. در 

 مقررات شرايط عمومي پيمان حق فسخ قرارداد از سوي دولت منوط

درصد مبلغ پيمان است. از سوي ديگر طرف  ٧٥انجام حداقل  به

هاي خاص  دولتي نيازي به اثبات تقصير پيمانكار ندارد و صالحيت

دولت او را از مسئوليت اثبات خطاي پيمانكار معاف كرده است. از 

ه از سوي دولت بايد به صورت كتبي هر نوع توقف پروژسوي ديگر 

بايد هاي ناتمام نيز  به اطالع پيمانكار رسيده باشد و در مورد پروژه

د. عالوه بر آن با حدوث وضعيت نماننگيري شود و بالتكليف  تصميم

ل پيمانكار مكلف است كه نسبت به تحوي ،جديد براي قرارداد

ارد كه مبالغ كارهاي انجام يافته اقدام كند و دولت مسئوليت د

پيمانكار، طرف  امتقبل شده را به حساب پيمانكار واريز كند زير

قرارداد با حسن نيت است هرچند كه اقدام دولت در فسخ قرارداد 

شود و متكي به قواعد  پيمانكاري يك عمل حقوقي ايقاع تلقي مي

شود و متكي به  اي است كه در قراردادهاي اداري مشاهده مي آمره

ت است. همين طور در قراردادهاي پيمانكاري دولت حاكميت دول

دولت به تواند به شكلي يكجانبه قرارداد را فسخ كند. مسئوليت  مي

انجام خدمات عمومي براي عموم اجازه تحميل شرايط جديدي را به 

طرف پيمانكار داده است. البته اين اختيار نامحدود نيست و بايد 

 اشد. البته حق تغيير يكجانبهقوي از سوي دولت بمستند به داليل 

قرارداد نبايد با محتوا و موضوع قرارداد مغايرت داشته باشد اما در 

نيازي  در ضمنهر حال دولت حق ايجاد خدمت ثانوي را داراست. 

تصويب قوانين جديدي توام  نيست كه اين حق از سوي دولت با

باشد و اصل رضايي بودن قراردادها در قراردادهاي پيمانكاري چندان 

شود و از توازن قراردادي در عمل خبري نيست. البته در  لحاظ نمي

تغيير محتواي قرارداد بايد به ميزان و توان مالي پيمانكار توجه كرد 

داد را مطالبه كند. در اما پيمانكار نيز حق دارد از دادگاه پايان قرار

ه قرارداد ماهيت فني دارد. ضمن آنكه با بيشتر موارد تغيير يكجانب

تغيير يكجانبه قرارداد، مبالغ قرارداد پيمانكاري نيز بايد اصالح شود 

خبر باشد. عالوه از آن اداره مجاز  حتي اگر طرف قرارداد نيز از آن بي

نكار نظارت داشته باشد است كه بر عمليات انجام يافته از سوي پيما

تا از مفاد قرارداد پيمانكاري منحرف نشود و اين يك صالحيت بر 

منافع عمومي مقدم بر منافع مبناي اهميت نظم عمومي است و 

خصوصي پيمانكار است. بدين ترتيب نظارت بر قرارداد ماهيت غير 

اكثر  دركند.  توافقي دارد و يك كاركرد عرفي آنرا توجيه مي

هاي صنعتي، قراردادهاي مالكيت معنوي و قراردادهاي تهيه راردادق

توان اين نظارت از سوي دولت را مشاهده  نيازهاي عمومي روزانه مي

گرانه دولت و  تصديكرد كه از باب عمل حاكميتي است نه اعمال 

اجرايي هميشه اولويت اصلي دولت در قراردادهاي  پيشرفت عمليات

ردادهاي پيمانكاري اين حق از سوي پيمانكاري است. البته در قرا

بعدي را مرتفع سازد. اين اختيارات گردد كه اختالفات  دولت درج مي

براي دولت بر مبناي شرايط عمومي پيمان تاسيس شده است. بدين 

دولت از يك درجه از اقتدار باالتري در قرارداد پيمانكاري ترتيب 

لت موجب برخوردار است و استمرار خدمات عمومي از سوي دو

براي دولت شده است. هدف از  اي اعطاي اقتدارات فوق العاده

استفاده  از اين ضمانت اجراها جلوگيري از استمرار نقض قرارداد از 

سوي پيمانكار است تا پيمانكار با تاخير و تعطيل نمودن اجراي 

در هر حال حاكميت  .١٧شودارائه خدمات عمومي نپروژه مانع از 

ي همه حقوقدانان متخصص در زمينه تجارت، قانون بايد از سو

سياست و مقامات مورد رعايت قرار بگيرد كه اين ويژگي مشترك از 

سوي همه حكومتها بايد لحاظ شوند كه مطابق قانون حركت كنند 
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گيري و  بويژه در سه زمينه كاربرد اين حقوق، عقالنيت در تصميم

نسانها كه اين پيوند حاكميت قانون با حقوق بنيادين و اساسي ا

در مبحث بعدي به موضوع طرفين  ١٨گردد. شامل پيمانكاران نيز مي

قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين پرداخته و مقررات موجود در اين 

 زمينه را تشريح خواهيم نمود.

 طرفين قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين -٢

بيان اين نكته در ارتباط ذينفعان قراردادهاي پيمانكاري پمپ 

است كه ما را به دو شخصيت حقوقي حقوق بنزين از اين جهت مهم 

عمومي يا دولت و شخصيت حقوقي حقوق خصوصي يعني پيمانكار 

هاي  مربوط به جايگاهكند. از سوي ديگر همه مقررات  هدايت مي

ملي   پمپ بنزين توسط شركت پمپ بنزين و قراردادهاي پيمانكاري

در قالب راهنماي  شود كه هاي نفتي ايران تصويب مي پخش فراورده

هاي تك منظوره و  احداث مجاري عرصه (بنزين، نفت گاز، جايگاه

) و شرايط و مجموعه مقررات مصوب شركت ملي CNGدومنظوره 

هاي نفتي ايران در خصوص احداث جايگاه عرضه  پخش فرآورده

پردازند كه  اي نفتي به بيان ضوابط تاسيس اين جايگاه ميه فرآورده

ملي پخش  پردازيم. گفته شده كه شركت در اينجا به تشريح آن مي

هاي  هاي نفتي به منظور توسعه منطقي نقاط عرضه فرآورده فرآورده

نفتي و با هدف سهولت دسترسي شهروندان و جلوگيري از اتالف 

بخش خصوصي روش جديد  سوخت و كاهش آلودگي هوا و ترغيب

 دارد. هاي نفتي را ذيالً اعالم مي احداث مجاري عرضه فرآورده

شرايط فردي و عمومي: تابعيت جمهوري اسالمي ايران در مورد 

اشخاص حقيقي، تدين به دين مبين اسالم و يكي از اديان رسمي 

كشور، داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي افراد مذكور، 

به فساد اخالقي عدم سوء پيشينه در محاكم قضايي و عدم استشهار 

د مخدر، وابستگان در جداول خانواده و مالي، عدم اعتيار به موا

معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران در شرايط مساوي در 

 اولويت قرار دارند.

شرايط اختصاصي: داراي سند ثبتي زمين با مجوز استفاده از زمين 

از يكي از ادارات ثبت اسناد، شهرداري، مسكن و شهرسازي، منابع 

ها، واريز مبلغ  پايانه  ئه سرقفلي از سازمانطبيعي، سازمان اوقاف يا ارا

ميليون ريال به حساب شركت به عنوان سپرده حسن انجام كار،  ٢٠

تعهد محضري مبني بر عدم اعتراض نسبت به كمبود درآمد ناشي از 

فرآورده و تعهد ارائه سند قطعي زمين، ارائه پاسخ استعالم از فروش 
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هاي  رداري براي جايگاههاي ذيربط همچون شه ادارات و سازمان

براي خارج از ها)  شهري و راه و ترابري (سازمان حمل و نقل پايانه

 شهر.

ساير شرايط: موافقت اصولي احداث نقطه عرضه پس از پذيرش 

شود و  بنام متقاضي توسط شركت صادر ميتقاضا و بررسي مدارك 

صورت و عنوان اعم از  ره متقاضي حق انتقال آن را به غير به

برداري نخواهد  (فروش، وكالت، هبه، شراكت و...) تا شروع بهره

نقطه عرضه شش ماه بود داشت. مدت اعتبار موافقت اصولي احداث 

و  تمديد اعتبار آن براي حداكثر يكبار (در صورت احراز پيشرفت 

فيزيكي و در دست اقدام بودن مراحل كار) توسط شركت انجام 

 .جايگاه آزاد خواهد بود. انجام هرگونه طراحي در ساختمان پذيرد مي

تواند از الگوهاي تعيين شده در طرح  متقاضي در صورت تمايل مي

مند شدن از مزاياي طرح استفاده  ها جهت بهره بندي جايگاه درجه

برداري از سوي  مجوز بهرهبرداري از جايگاه با صدور  نمايد. بهره

 شركت انجام خواهد شد.

 شخص باشد ي: اگر متقاضالف: يمتقاض رشيارك الزم جهت پذمد

 ميدا تيمعاف ايخدمت  انيكارت پا ريتصو .١

به عنوان سپرده  الير ونيليم ستيبه مبلغ ب يزيوار شيف .٢

 شركت يسو شده از يحسن انجام كار به حساب معرف

از ادارات  نيمجوز معتبر استفاده از زم اي نيزم يسند ثبت يكپ. ٣

 يبه انتقال قطع يازيشركت ن ديي(تا قبل از تا يدولت يها و ارگان

 باشد) ينم نيزم

  يشنهاديپ نيكامل از زم يكروك .٤

 يشده درخواست و تعهد نامه ثبت لي. فرم تكم٥

 يها برا انهياز سازمان حمل و نقل پا يموافقت اصول هئارا. ٦

 .باشنديم يمراسالت يكه در محورها يانيمتقاض

 شركت باشد ياگر متقاض :ب

 :بر موارد فوق عالوه

 اساسنامه شركت -

 يصورت جلسه مجمع عموم نيآخر -

 روزنامه دهيبر -



 

 ثبت شركت يآگه -

 باشد. مهيضم ديبا زيشركت ن راتييتغ نيآخر يآگه -

به معاونت  يمراجعه متقاض .١ مراحل صدور مجوز احداث: 

 ...منطقه  ينفت يها پخش فرآورده يبازرگان

 يمدارك به معاونت بازرگان هئفرم درخواست و ارا ليتكم. ٢

 يمدارك توسط معاونت بازرگان يبررس. ٣

و  يمنيو ا يتوسط كارشناسان فن يشنهاديپ نياز زم ديبازد .٤

 شركت يبازرگان

 يجهت اخذ استعالم از شهردار يو معرف يمتقاض رشيپذ اعالم. ٥

مشاور  نيمهندس تيولئتحت نظارت و مس گاهيجا يطراح لشك. ٦

 يالزام ياستانداردها تيبا رعا يسازمان نظام مهندس دييمورد تا

 يو عموم كيشركت در بخش ساختمان، برق، مكان

 نيشده توسط مشاور يطراح يها پاسخ استعالم و نقشه افتيدر. ٧

 منطقه يمنيو ا يمهندس يينها دييجهت تا يبخش خصوص

 ثمجوز احدا صدور. ٨

شركت تا  يرا برا يتعهد چگونهيفرم درخواست ه لي: تكمتذكر

 نخواهد كرد. جاديا يصدور موافقت اصول

 :گاهياحداث جا ازيمورد ن نيو ابعاد زم گاهيانواع جا

و  نيزم تيعبا توجه به موق يهاگاهينوع و اندازه جا««: يادآوري

 »»توسط شركت مشخص خواهد شد ازين

متر ) ١٦×٥/٩) (١٠×٦) (٧×٨(با ابعاد  نيتك سكو بنز گاهيجا .١

احداث در  يبرا نيو همچن هادر كالنشهر نيمربع جهت عرضه بنز

به صورت  ي، صنعتي، اداريبزرگ مسكون يها ، مجتمعها نگيپارك

 عرضه در اتاقك

متر و حداقل  ٢٢ )عرض(حداقل بر  نيتك سكو بنز گاهيجا. ٢

 متر مربع  ٢٤٢متر به مساحت  ١١عمق 

متر و حداقل عمق  ٢٢ )عرض(حداقل بر  نيسكو بنز ٢ گاهيجا. ٣

 متر مربع ٣٥٢متر به مساحت  ١٦

متر و حداقل عمق  ٣٠) حداقل بر (عرض نيسكو بنز ٣ گاهيجا .٤

 متر مربع  ٩٠٠متر به مساحت  ٣٠

متر و عمق  ٤٠ )عرض( حداقل بر ييسكو ٢فرآورده  ٢ گاهياج. ٥

 متر مربع  ١٠٠٠متر به مساحت  ٢٥

متر و عمق  ٤٠حداقل بر (عرض)  ييسكو ٣فرآورده  ٢ گاهياج. ٦

 متر مربع  ١٦٠٠متر به مساحت  ٤٠

متر و عمق  ٤٠عرض) حداقل بر ( ييسكو ٤فرآورده  ٢ گاهيجا. ٧

 متر مربع ٢٤٠٠متر به مساحت  ٦٠

 نيزم حاًي. ترج١: گاهيجا يشنهاديپ نيزم تيو موقع طيشرا

) مرتبط و ... يينانوا يجوشكار(كه با كار گرم  ياز مراكز يشنهاديپ

 داشته باشد. مناسب هستند فاصله

مانور نفتكش را  تيقابل ستيبا يم گاهيبه جا يدسترس ابانيخ .٢

 داشته باشد.

انتقال گاز و  يها لوله )پست –دكل ( يبرق فشار قو ميحر. ٣

 شده باشد تيخطوط راه آهن رعا

 باشد ليرودخانه مس ميدر حر يستينبا نيزم .٤

 تند قرار داشته باشد. يهاچيدر محل تقاطع و پ يستينبا نيزم. ٥

 



 

كه طرفين قرارداد توان گفت  بندي نهايي مي در يك جمع

فه مهم را به يپيمانكاري پمپ بنزين عبارتند از دولت كه اين وظ

هاي نفتي ايران (شركت ملي  شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

 طور هاي خصوصي و همين و شركت هاي نفتي ايران) پخش فرآورده

اشخاص حقيقي داراي امكانات مالي و تجربه واگذار كرده كه در 

قالب يك قرارداد پيمانكاري به عرصه سوخت (بنزين و نفت گاز) به 

قرارداد يعني بخش پردازند و در اين ميان يك طرف  مردم مي

خصوصي از امتيازات بسياري در زمينه تغيير يا توقف قرارداد يا 

 .١٩خوردار استافزايش تعهدات پيمانكار بر

زين جزو قراردادهاي اداري به نقراردادهاي پيمانكاري پمپ ب

آيند كه اصوال يكي از طرفين آن بايد شخص حقوق  حساب مي

اولويت طرف قرارداد اداري و عمومي باشد و اين موضوع كه 

پيمانكاري حتماً بايد يك شخص حقوق عمومي باشد از نظر عرفي 

ها و امكان  آرد گندم از سوي فرمانداري شده مانند توزيع نيز پذيرفته

دارد كه انجام دهنده خدمات عمومي صرفاً اشخاص خصوصي باشند 

هم قرارداد، قرارداد اداري محسوب خواهند شد. و در اين صورت باز 

البته اين نوع برداشت از طرفين قرارداد اداري كه ناظر به حضور 

فرانسه از  اشخاص خصوصي باشد در رويه شوراي دولتي كشور

به بعد كامال جا افتاده است به شرط آنكه ذينفع اصلي اين  ١٩٣٨

يك شخص  رارداد، دولت و بحساب دولت باشد. بنابراين اگرنوع ق

حقوق خصوصي در حال ارائه يك خدمت عمومي باشد مهم نيست 

ها از  كه هر دو طرف اشخاص خصوصي باشند قرارداد پيمانكاري آن

ي اداري برخوردار خواهد بود و طرف خصوصي هاي قراردادها ويژگي

مشمول مقررات قراردادهاي حقوق عمومي خواهد شد. اين نوع 

نامند و دعاوي  قراردادها را نوعي پيمان سپاري خدمات عمومي مي

شوند. در اين  ها از زمره دعاوي عمومي محسوب مي مربوط به آن

ر هاي مقامات عمومي و د صورت اشخاص فوق مشمول صالحيت

راستاي اعمال عمومي خواهند شد. عالوه از آن در برخي از كشورها 

قراردادهاي فيمابين پيمانكار اصلي با پيمانكار فرعي و جزئي بايد 

 اداريتحت نظارت اداره دولتي باشد و قراردادهاي منعقده قرارداد 

آيين تلقي خواهند شد. البته در برخي از كشورها مانند انگلستان 

ازه انعقاد قرارداد پيمانكاري از سوي اشخاص خصوصي را اج ،ها نامه

اند. بنابراين مطابق مقررات شرايط عمومي پيمان امكان دارد  نيز داده
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بايد  .٢٠كه پيمانكار اصلي انجام كار را به پيمانكار فرعي واگذار كند

پذيرفت كه نظام حقوقي قراردادهاي پيمانكاري يك نظام حقوقي 

ذاتاً مستقل است و مقررات حقوقي خاصي بر آن حاكم است زيرا 

و پيمانكاري كامالً بر مبناي خدمات عمومي بنا قراردادهاي اداري 

نهاده شده است كه هدف از انجام آن ارائه يك خدمت به عموم 

تواند بدون  ه اين فقط دولت است كه ميمردم است و طبيعي است ك

اقدام داشتن قصد انتفاع مادي به ارائه خدمات روزانه به شهروندان 

 ترين اشخاص حقوقي حاضر در قراردادهاي از اين جهت مهم ٢١كند

 باشند. بخش دولتي و بخش خصوصي مي پيمانكاري

تعهدات كارفرما و پيمانكار در قراردادهاي پيمانكاري  -٣

 ينپمپ بنز

اصوالً تعهدات پيمانكار در رابطه با قراردادهاي پيمانكاري پمپ 

بنزين شامل ارائه خدمات مهندسي، تهيه همه مواد و مصالح و لوازم 

يدكي، شروع به انجام عمليات و ارائه خدمات فني براي اجراي 

هاي نازل بنزين،  هاي ساخت جايگاه پمپ بنزين، خريد دستگاه طرح

برداري از جايگاه پمپ  بهرهيگاه، نصب تجهيزات، جا  احداث ساختمان

بنزين، انجام آزمايشات تكميلي و تحويل موضوع پيمان است 

هاي نفتي  براساس توافقات فيمابين با شركت ملي پخش فرآورده

ايران، همين طور طراحي و مهندسي دقيق جايگاه و تجهيزات، 

الح مربوط به تداركات ليسانس و انتقال آن، تهيه مواد اوليه و مص

ها، تجهيز جايگاه، استخدام كارمند و كارگر، تهيه ماشين آالت  طرح

و هر نوع ابزار مورد نياز، انجام امور مربوط به اشتراك گاز، برق، 

هاي اوليه، آتش خاموش كن، لباس ضد حريق و  تلفن، آب، كمك

ها در محل مورد نظر با رعايت ايمني و آموزش كاركنان  نصب آن

 .٢٢جايگاه

همچنين پيمانكار مكلف است كه در اسرع وقت نسبت به خريد 

انواع پوشش بيمه اقدام كند تا هيچ يك از تعهدات پذيرفته شده در 

ارتباط با قرارداد پيمانكاري بنزين بدون ضمانت نامه جبران خسارت 

هاي مواد و مصالح، بيمه خطر در  ها شامل بيمه اين بيمه .باقي نماند

تجهيزات، بيمه مسئوليت، بيمه اشخاص ثالث،  قبال خسارت نصب

                                                           
هاي قرارداد  يزارعي، محمدحسين و موالئي، آيت، آسيب شناسي ويژگ -٢٠ -

هاي  اداري ايران در مقايسه با حقوق فرانسه و انگلستان، فصلنامه ديدگاه
 ١٧٢تا  ١٧٦، ص ١٣٩٢، پاييز ٦٣حقوق قضايي، شماره 

طباطبائي موتمني، منوچهر، حقوق اداري، سازمان مطالعه و تدوين كتب  -٢١ -
چاپ ها (سمت) مركز تحقيق و توسعه علوم انساني،  علوم انساني دانشگاه

 ٣٣٩، ص ١٣٩٥بيستم، زمستان 
 ١٨٦اتحاد، همان، ص  -٢٢ -



 

پرداخت  و بيمه ماشين آالت و تاسيسات، بيمه مصالح مرتبط با كار

روز از  ١٥. كارفرما هم مكلف است كه ظرف ٢٣گردد حق فرانشيز مي

تاريخ انعقاد قرارداد پيمانكاري پمپ بنزين شخصي را به عنوان 

ه از آن كارفرما مكلف نماينده خود به پيمانكار معرفي كند. عالو

است در اسرع وقت اگر در حال تعويض نماينده است آن را به اطالع 

دهد به حساب  پيمانكار برساند و هر كاري كه نماينده انجام مي

و  استكارفرما خواهد بود و از همان اختيارات كارفرما برخوردار 

 باشد و همين نماينده نيز حق رابط بين پيمانكار و كارفرما مي

تفويض بخشي از وظايف خود را به ديگري خواهد داشت و دستورات 

تغييري بايد به جانشين نماينده كارفرما الزم االجرا است و هر نوع 

اطالع پيمانكار رسانده شود. او بايد محل انجام فعاليت را به نماينده 

هاي جاري را متقبل شود تا پروژه بطور صحيح  تعيين كند و هزينه

پيمانكار بايد مراقبت باشد كه . همينطور گفته شده كه ٢٤اجرا شود

 مرتكب خطاهاي ذيل نشود:

سهل انگاري پيمانكار در انجام امور محوله از سوي كارفرما و  -١

 قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزينمتوقف شدن اجرا تعهدات 

 ناتواني در تحويل موضوع قرارداد پيمانكاري  -٢

 تاخير در اجراي پروژه -٣

خروج از محل كارگاه و رهاسازي پروژه به صورت موقت يا  -٤

 دائمي

 ت هر نوع نقض قرارداد از سوي پيمانكاراثبا -٥

استفاده از مواد نامرغوب و انجام اعمال متقلبانه در زمينه  -٦

 موضوع قرارداد پيمانكاري

هاي كارفرما در حدود  اجتناب پيمانكار از اجراي خواسته -٧

 مقررات

 ال موضوع قرارداد پيمانكاري به غير بدون اذن كارفرماانتق -٨

 اعالم ناتواني جسمي و مالي پيمانكار از ادامه اجراي قرارداد -٩

 ارائه اطالعات غلط از سوي پيمانكار در مرحله انعقاد قرارداد -١٠

                                                           
 ١٨١ -١٨٢پيشين، ص  -٢٣ -
 ١٩٩ -٢٠٠پيشين، ص  -٢٤ -

كارگران، كارگران تخلف از حقوق كار در رابطه با حقوق  -١١

 ٢٥ان پناهجو و پناهنده و كارگران بيكارمهاجر، كارگران آواره، كارگر

قبول تعادل و توازن در قرارداد و رعايت آن در قرارداد پيمانكاري 

مهمترين تعهد كارفرما در اين نوع قراردادهاست و با حمايت 

دولتي طرف  اقتصادي از پيمانكار است كه پروژه انجام خواهد شد.

ي به پيمانكار يا بايد مراقب باشد كه در اثر تحميل تعهدات اضاف

تغيير يكجانبه قرارداد او مواجه با خسارات هنگفت نشود. اما اگر 

تقصير عدم انجام طرح يا پروژه متوجه پيمانكار باشد او مشمول هيچ 

تواند  در صورت ظهور فورس ماژور نمي و نوع حمايتي نخواهد بود

عامل وقوع آن را كارفرما يا پيمانكار اعالم كرد. بدين ترتيب اگر 

هاي عمومي وارد آيد دولت  اي به پيمانكار در نتيجه سياست صدمه

پيمانكار است و كارفرما بايد قرارداد مسئول جبران خسارت 

وي ديگر بر مبناي پيمانكاري را به نفع پيمانكار تعديل نمايد. از س

لزوم استمرار خدمات عمومي نبايستي اجازه داد كه پيمانكار كار را 

تعطيل كند يا از زير بار تعهداتش شانه خالي كند. حتي گفته شده 

كه حق اعالم فسخ پيمانكار بايد كامالً محدود باشد تا خدمات 

ر ناظر بعمومي متوقف نگردند. اصل تداوم قرارداد از سوي پيمانكار 

اين مطلب است و كاهش سود اقتصادي اين حق را به پيمانكار اصلي 

را به پيمانكاران جزء يا فرعي دهد كه قرارداد پيمانكاري  نمي

 .٢٦از اجراي دستورات كارفرما اجتناب نمايدواگذار كنند يا 

كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و  ١٣مطابق 

هر كسي كه كه  مقرر داشته ١٩٥٠آزاديهاي اساسي مصوب 

زيان ديده باشد مستحق جبران خسارت كافي و موثر خواهد 

بود كه اين موضوع در مورد حقوق پيمانكاران پمپ بنزين هم 

صادق است و اگر خسارتي از سوي دولت به حقوق مسلم او 

 ٢٧وارد شود مستحق دريافت كليه خسارات وارده خواهد بود.

ود در هر زمان كه الزم كارفرما مكلف است كه بنابه صالحديد خ

دانست پايان اعتبار پيمان را اعالم كند چه كار تمام شده باشد و چه 

از سوي كارفرما به اي  ناقص مانده باشد. اين موضوع با صدور بيانيه

اطالع پيمانكار خواهد رسيد و كارهاي انجام يافته و نواقص كار بايد 

تواند با احراز برخي از موارد ذيل  . حتي كارفرما مي٢٨اعالم گردد
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اين موارد عبارتند از: سهل انگاري مستمر پيمانكار را بركنار كند كه 

پيمانكار در انجام موضوع قرارداد پيمانكاري انجام امور فني و 

عمليات ساختماني، نصب و تدارك موارد مورد نياز، تهيه مهندسي، 

تمام كار، توقف اآغاز كار و تاخير در  مصالح نامرغوب، تاخير در

موجهي در بين باشد و توقيف اموال اجراي پروژه بدون اينكه دليل 

پيمانكار بدهكار، هر نوع اعمال مغاير با پيمان، ورشكستگي يا انحالل 

پيمان به پيمانكار فرعي شركت متعلق به پيمانكار، انتقال موضوع 

ق كاركنان پيمانكار از سوي بدون اجازه كارفرما، عدم پرداخت حقو

. البته مانند هر قرارداد ديگري قانون براي طرفين ٢٩پيمانكار اصلي

كه رعايت آن جهت بقاي تعهدات فيمابين  هالزاماتي را برشمرد

ضروري است و اين موضوع در قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين 

رارداد قنيز صادق است كه البته برخي از اين الزامات مربوط به خود 

 پيمانكاري است و برخي نيز مربوط به كارفرما و پيمانكار است.

 الزامات قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين -٤

يكي از الزامات قراردادهاي پيمانكاري همان كتبي بودن خود 

قرارداد است كه در قراردادهاي اداري اين اصل بايد رعايت شود بجز 

پيمانكاري ارائه فاكتور كفايت جزئي كه بجاي قرارداد  قرارداددر 

يك الزام حقوقي است  اداريكند هر چند كه انعقاد قراردادهاي  مي

بيش از همه از الگوها و نمونه  اداريمعهذا در مورد قراردادهاي 

اري قانون شود كه در مورد قراردادهاي پيمانك قراردادها استفاده مي

جاري است كه دواير دولتي مكلف به رعايت   شرايط عمومي پيمان

در اين چارچوب رسميت خواهد  اداريآن هستند و فقط قرارداد 

قانون نمونه آنستيرال اشاره كرده است  ٩يافت. به اين موضوع ماده 

ها و خود قراردادهابه شكل كتبي  كه بايد كليه مكاتبات، دعوت نامه

اختالفي مطرح شود نگهداري شوند. در اين صورت هر زماني كه 

توان با استناد به قرارداد موضوع را بررسي و دعوا را فيصله داد يا  مي

نيز در اين زمينه ناظر بر  يحل و فصل كرد و حتي مدارك كامپيوتر

كتبي بودن قراردادهاي پيمانكاري است. البته بعضي اوقات 

ها  قراردادهاي شفاهي نيز مورد اختالف طرفين قرار گرفته و دادگاه

و  اداريكنند. البته قراردادهاي  به اين اختالفات هم رسيدگي مي

ادارات دولتي نوشته هاي رسمي  پيمانكاري به طور معمول در فرم

شوند و اينگونه قراردادها از اعتبار اسناد رسمي  شده و امضا مي

برخوردارند و دولت در عمل از رعايت بسياري از تشريفات ثبت 

ود حاكميت مظهر اعتبار براي جامعه به اسناد معاف است كه خ

باشد. بنابراين  هاي مختلف مي رود زيرا داراي صالحيت شمار مي
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دقت و با  اداريادارات دولتي بايد مراقب باشند كه قراردادهاي 

اي نوشته شده و امضا شوند تا دولت متضرر نشود. از  ظرافت ويژه

شفافيت وضوح و  سوي ديگر محتواي قراردادهاي پيمانكاري بايد از

برخوردار باشد تا طرف خصوصي متوجه باشد كه چه حقوق و 

تكاليفي دارد. به طور معمول در قراردادهاي پيمانكاري آثار منتج از 

اكثريت و به همين جهت است كه در  شدهقرارداد و ثبات آن لحاظ 

شود. جالب اينكه در  موارد از قراردادهاي نمونه استفاده مي

د به صورت يكجانبه از سوي رايمانكاري بسياري از مواردادهاي پقر

قبل از قبول قرارداد در شود و پيمانكار  سازمان دولتي ديكته مي

پذيرش يا رد آن كامالً مختار است اما قانون تضميناتي براي طرف 

خصوصي در نظر گرفته است تا شروط وارد بر قرارداد يا تغيير 

خش خصوصي نشود و توجيه تعهدات  قراردادي باعث ورشكستگي ب

قانون براي اين نوع قرارداد حمايت از حقوق جمعي و همگاني است 

شود كه رعايت  به طوري كه در اكثر قراردادهاي پيمانكاري اعالم مي

مفاد شرايط عمومي پيمان براي هر دو طرف الزامي است همين طور 

و  الگوهاي پيشنهادي قراردادهاي سازمان برنامه و بودجهرعايت 

وزارت امور اقتصادي و دارايي كامالً ضرورت دارد كه اختيار نظارت 

گنجانده شده است. همه موارد فوق در مورد كارفرما در آن 

قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين هم صادق است. عالوه از آن در 

 ٤٤هاي دولتي طبق اصل  همه مواردي كه موضوع واگذاري بنگاه

يت الزامات قراردادهاي پيمانكاري قانون اساسي مطرح است رعا

 كامالً مورد تاكيد قرار گرفته است.

اهم شروط الزامي قراردادهاي پيمانكاري عبارتند از: مشخصات 

طرفين قرارداد پيمانكاري، موضوع قرارداد پيمانكاري، نام شركت يا 

سهام، مبلغ پيمانكاري، موسسه پيمانكار، كد ثبت شركت و تعداد 

مبلغ قرارداد پيمانكاري، تعهدات اداره يا سازمان كيفيت پرداخت 

  بيني پيش ها، دولتي، تعهدات پيمانكار، تضمينات قرارداد، صالحيت

طرق حل و فصل اختالفات طرفين قرارداد پيمانكاري در رابطه با 

هاي فسخ قرارداد و  تفسير، تعبير و اجراي قرارداد پيمانكاري، شيوه

ن در قرارداد الزامي است. بدين هر نوع مطلب ديگري كه درج آ

قانوني ترتيب چون بسياري از شروط قراردادهاي پيمانكاري توجيه 

دارد بايد در كنار شروط اختصاصي در قراردادهاي پيمانكاري 

گنجانده و رعايت شود زيرا مربوط به قواعد آمره و نظم عمومي 

البته رفت هستند و طرف مقابل نيز الزاماً و اجباراً آن را خواهد پذي

از سوي ديگر امروزه  .اگر به خود قرارداد و انعقاد آن رضايت بدهد

اين حقيقت كه قراردادهاي پيمانكاري جزو قراردادهاي الحاقي 

است. حتي اگر شروط ها قرار گرفته  هستند مورد پذيرش همه طرف

دولت در قرارداد كه توجيه قانوني دارد در قرارداد ذكر نشود باز هم 



 

ن بر مبناي عرف جاري براي طرف قرارداد پيمانكاري رعايت آ

ضرورت دارد و همينطور شروطي كه با نظم عمومي در ارتباط است 

و شروطي كه تامين كننده منافع عمومي هستند نيز در اين مقوله 

توانند مانع از اعمال  . گاهي اوقات قراردادها مي٣٠جاي دارند

 اماكاهند  تدار دولت ميحاكميت دولت گردند زيرا از صالحيت و اق

دولت در حفظ نظم عمومي در اولويت است و در موارد زير 

يابد: اجراي مفاد قرارداد و پايان مدت  ميپايان اداري قراردادهاي 

قرارداد، فسخ به جهت تخلف طرفين از الزامات اداري، فوت پيمانكار 

اژور، قبل از اجراي قرارداد پيمانكاري، ورشكستگي پيمانكار، فورس م

بازنشستگي پيمانكار، توافق براي فسخ قرارداد، انفساخ قهري قرارداد، 

ثبات در  لغو امتياز، ملي كردن منابع طبيعي موضوع قرارداد، بي

دولت بر مبناي مصلحت  يقرارداد از نظر مالي و عمل حاكميت

. در هر حال اقدامات اجرايي پيمانكار بايد تحت نظارت ٣١عموم

اد (دولت) و مشاور يا نماينده كارفرما انجام گردد طرفين ديگر قرارد

وفق . ٣٢و هر نوع تغيير در پيمان بايد با صالحديد او انجام شود

مقررات موضوعه كشور مقامات قانوني براي عقد قرارداد پيمانكاري 

 به محض پايان مزايده عبارتند از:

 وزيران در معامالت دولتي -١

 ها شهرداريشوراي شهر در معامالت  -٢

ت مربوط به حوزه هاي دولتي در معامال ي ديگر سازمانروسا -٣

 ٣٣هايشان صالحيت سازمان

قواعد حاكم بر انعقاد قرارداد مزايده و واگذاري  -٥

 هاي پمپ بنزين جايگاه

ترين مباحث مربوط به قراردادهاي پيمانكاري  اصوالً يكي از مهم

يمانكاري است كه به دو هاي انعقاد قراردادهاي پ پمپ بنزين شيوه

گيرد كه تابع برخي از  شكل قراردادهاي مناقصه و مزايده انجام مي

قانون محاسبات  ٨٩تا  ٧٩هاست. مواد  قواعد آمره و محدوديت

اشاره دارد كه اين  يبه قراردادهاي دولت ١٣٦٦عمومي كشور مصوب 

 شوند كه عبارتند از: ين خود به سه دسته معين تقسيم مينقوا

 مقررات عمومي ناظر بر خريد كاال و خدمات از سوي دولت -١
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 قراردادهاي پيمانكاري ادارات اجرايي -٢

 هاي دولتي قوانين ناظر بر مزايده -٣

البته اهميت قراردادهاي پيمانكاري از اين جهت است كه تابع 

هاي  ضوابط و شرايط خاصي است و در عمل هر يك از سازمان

ادهاي پيمانكاري را با شرايط عمومي دولتي تالش كرده كه قرارد

در زمينه ه كشور هماهنگ سازد كه موضوعپيمان و قوانين 

قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين در بيشتر موارد از ساختار مزايده 

مقررات خاص حاكم بر  ترتيب در فقدانشود. بدين  استفاده مي

قواعد و الت مشمول ممزايده اموال همه اين گونه معاقراردادهاي 

در خصوص طي  مقررات عمومي حاكم بر معامالت دولتي هستند. اما

مقرر  ٨٨تا  ٧٩تشريفات قانوني براي مزايده قرارداد پيمانكاري مواد 

هاي انجام معامالت و تشريفات  مربوط به شيوهداشته كه مراحل 

تحت مقررات موضوعه مربوط به آن از قبيل مزايده و مناقصه كامال 

اينكه بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي در آينده بوده و يا 

اند كه در  برسد. قوانين موضوعه موجود به صراحت اعالم نموده

ها و ادارات دولتي و اجرايي در  مزايده اموال دولت، همه وزارتخانه

صورت فقدان قانون خاص كامال مشمول مواد قانون محاسبات 

در هر صورت بايد آيين  باشند. هاي دولتي مي عمومي و آيين نامه

هاي دولتي در قراردادهاي پيمانكاري و مزايده حاكم باشد تا اين  نامه

نوع قراردادها معتبر تلقي شوند. مزايده همانطور كه از مفهوم آن 

آيد ناظر بر فروش كاال يا خدمات به باالترين قيمت و رقم  برمي

يت شوند: نصاب ها رعا باشد و بايد موارد ذيل در اينگونه مزايده مي

قراردادها در مزايده، انتخاب ذينفع و برنده مزايده، تجديد يا لغو يا 

 .ترك جلسه مزايده، عقد قرارداد مزايده و رعايت شرايط و ضوابط آن

هاي  قانون محاسبات عمومي كشور انواع مزايده ٨٠مطابق ماده 

 اند كه عبارتند از: بندي شده دولتي به سه نوع طبقه

 ت جزئي كمتر از دو ميليون ريالمعامال -١

 معامالت عمده بين دو تا سي ميليون ريال -٢

 معامالت عمده بيش از سي ميليون ريال -٣

شود.  در معامالت جزئي به باالترين قيمت و رقم معامله انجام مي

به شيوه حراج و در معامالت عمده از طريق در معامالت متوسط 

هاي دولتي حق  ال دستگاهح نتشار آگهي مزايده عمومي. در هرا

انجام مزايده و تعيين برنده باشند و بعد از  تجديد مزايده را دارا مي

برنده مزايده همه موارد فوق بايد در قالب قرارداد تنظيم و به امضاي 

بايد سازمان دولتي مراتب  عالوه از آنيده و مقامات دولتي برسد. امز



 

رساند و اگر او مراجعه نكرد قبولي شخص در مزايده را به اطالع او ب

خواهد سپرده او ضبط خواهد شد و برنده دوم براي مذاكره دعوت 

شد و اگر او هم مراجعه نكرد در اين صورت مزايده تجديد خواهد 

قانون محاسبات عمومي  ٨٤و  ٨٣شد و يا موضوع به كميسيون مواد 

 .٣٤كشور ارجاع داده خواهد شد

راجع به  ١٣٤٩گيري آئين نامه معامالت دولتي  جهت -٦

 قراردادهاي اداري 

اي به تصويب  آئين نامه ١٣٤٩در خصوص معامالت دولت در سال 

مجلس قانونگذاري وقت رسيد كه حاكي از برخي از قواعد و 

هاي انجام مناقصه و مزايده مي باشد  كه بحث مناقصه راجع به  شيوه

پمپ بنزين خروج موضوعي داشته اما مزايده  قراردادهاي پيمانكاري

ماده به  ٤٧بيشترين كاربرد را در اين رابطه دارد. اين آئين نامه در 

تصويب رسيده براي معامالت جزئي و متوسط و عمده حد نصابي 

مقرر داشته و از نظرات كارشناسان رسمي دادگستري نيز در اين 

اين آئين نامه مربوط به به بعد  ٣٦ماده  زمينه استفاده خواهد شد. 

قراردادهاي اداري است كه به شكل مزايده منعقد مي شود. نماينده 

دولت در مزايده با رعايت صرفه و مصلحت دولت معامله جزئي را 

انجام خواهد داد و سند مربوط به مزايده را با لحاظ باالترين بهاي 

نطور ممكن در معامله امضا خواهد نمود البته از طرف دولت. همي

معامالت متوسط به صورت حراج برگزار شده و اطالعات جامعي 

معامله و زمان و ساعت مورد راجع به مشخصات و مقدار كاالي 

حراج (مزايده) با درج آگهي در روزنامه ها يا راديو و تلويزيون و 

الصاق آگهي به اطالع عموم مردم خواهد رسيد. قيمت كارشناسي 

به باالترين مبلغ پيشنهاد معامله انجام مي مبناي آغاز مزايده است و 

گردد در غير اين صورت مزايده مجدداً ارزيابي و برگزار خواهد شد 

مقرر داشته است كه شرايط  ٣٨اما در خصوص معامالت عمده ماده 

مندرج در آگهي مناقصه در صورت هماهنگي با مزايده رعايت خواهد 

توسط هيئتي مركب از  شد و اگر اختالفي ميان متعاملين حادث شد

نماينده دولت و نماينده وزارت دارايي رسيدگي خواهد شد و تالش 

خواهد شد كه اختالف با توافق حل و فصل شود و اگر اختالف حل 

غيرقابل اجتناب خواهد بود. در دار  نشد مراجعه به دادگاه صالحيت

اداري كه به شكل مزايده منعقد مي شود براي تضمين قراردادهاي 

جراي قرارداد دريافت ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق ا

قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در  مزايده بالمانع بوده كه 

اصول راهنما را ايفا مي  شبخشنامه وزارت دارايي در اين مورد نق

                                                           
 ١٨٤تا  ١٨٧حبيب زاده، همان، ص  -٣٤ -

آئين نامه فوق الذكر اشاره كرده و در  ٤١كند به اين موضوع ماده 

ده كه تهيه و فروش مورد مزايده از تعهدات فراز بعدي مقرر ش

فروشنده است. قيمت كاالها و خدمات از سوي يك كارشناس خبره 

و متخصص تعيين شده و با تاييد وزير يا مسئول موسسه دولتي 

ذينفع معامله انجام خواهد شد و در مورد مزايده كاالهاي ساخت 

غير اين خارج وزارت اقتصاد تصميم مقتضي را خواهد گرفت در 

قانون محاسبات عمومي  ٧١تا  ٦٩صورت به ترتيب مقرر در مواد 

قانون  ٧١بدين ترتيب اعضاي كميسيون ماده  عمل خواهد شد.

آور اتخاذ  محاسبات عمومي با اكثريت آراء اعضا تصميمات الزام

خواهند كرد و چنانچه تغيير يا اصالحي در مقررات آئين نامه 

نا به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب معامالت دولتي الزم باشد ب

ون دارائي مجلس تغييرات و اصالحات انجام خواهد شد وفق يكميس

در مورد قراردادهاي  الذكر آئين نامه فوق كه موارد فوق ٤٧ماده 

الزم  نيز  به شكل مزايده برگزار مي شود كه پيمانكاري پمپ بنزين

 .الرعايه خواهد بود

Text/83743)http://qavanin.ir)/Law/print(. 

 گيري نتيجه

هاي  ترين كاركردهاي دولت در همه نظام بدون شك يكي از مهم

تسهيل و انجام خدمات عمومي به نفع مردم است كه گاهي  يحقوق

اعمال حاكميت و گاهي با عنوان اعمال تصدي اين وظيفه در قالب 

شود كه با قانونگذاري در مجلس و يا صدور انواع آيين  انجام مي

بخشنامه و مصوبات وزارتخانه اين نوع ها و  دستورالعمل  ها، نامه

آيند. در عين حال براي استمرار  خدمات عمومي به مرحله اجرا درمي

اي از اعمال را  د كه پارههاي روزانه در كشور ضرورت دار فعاليت

بقيه موارد را به بخش  توان متقبل شود اما ميدولت و حاكميت 

د البته با نظارت مستمر مجلس، دولت و اعمال رخصوصي واگذار ك

انعقاد در اطالع رساني شفاف و به موقع از جمله حاكميت قانون و 

داد ترين مصاديق آن انعقاد قرار قراردادهاي اداري كه يكي از مهم

در عرف تجاري بيشتر باشد كه  گاز مي پيمانكاري پمپ بنزين و نفت

و بخش خصوصي در اين زمينه فعال است و با سرمايه گذاري 

گاز  استقبال از دريافت امتياز ويژه احداث جايگاه عرضه بنزين و نفت

به انجام اين خدمت عمومي وفق قانون و لحاظ منافع خود و اجراي 

لتي و دستگاه اداري واگذار كننده امتياز اقدام تصميمات مقامات دو

ط يقطعيت يافته كه شراكند. از سوي ديگر امروزه اين نكته كامالً  مي

است و عمومي پيمان حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين 

محاسبات عمومي كشور در زمينه مناقصه و همينطور مقررات 

بناي قانوني حاكم بوده و مزايده بر اين نوع قراردادها به عنوان م



 

است جاري است. اما نكته در خور توجه اين است كه دولت موظف 

و پيمانكاري  اداريكه در اعطاي اين امتياز در قالب قراردادهاي 

و كامالً جانب منافع عمومي را گرفته و بر مبناي مقتضيات موجود 

 گام برداشته و از اختيار رعايت نظم عمومي و حفظ مصالح عامه

تغيير تعهدات پيمانكار بويژه از لحاظ افزايش ايمني و اعالم توقف 

قرارداد پيمانكاري و تحميل تعهدات اضافي بر طرف قرارداد 

در راستاي منافع جمعي گام بردارد مشروط بر اينكه در  (پيمانكار)

مبالغ قرارداد پيمانكاري تعديل به عمل آورده و توازن و تعادل 

برهم نزند. از سوي ديگر  خود و به زيان پيمانكارنفع قرارداد را به 

ترين كاركردهاي قرارداد  قرارداد از مهمايجاد زمينه شفافيت 

به عقد قرارداد  پيمانكاري بوده و پيمانكار بايد با اراده و رضايت كامل

ده و با تعهدات سنگين موجوددر قرارداد آشنا پيمانكاري دعوت گردي

آن بكند. از سوي ديگر به لحاظ خاص شده و سپس اقدام به امضا 

هاي نفتي (  بودن قواعد مربوط به احداث جايگاه عرضه فرآورده

گاز) تصويب اينگونه قوانين به شركت ملي پخش  بنزين و نفت

هاي نفتي واگذار شده كه باتوجه به تجربيات و نيازهاي خود  فرآورده

يط شراعمومي،  مبادرت به تصويب مقررات به شرايط فردي و

مدارك مورد نياز براي متقاضيان، مراحل صدور  اختصاصي، ليست

احداث جهت احداث، انواع جايگاه و ابعاد زمين مورد نياز  مجوز

جايگاه، شرايط و موقعيت زمين پيشنهاد جايگاه و ساير ضوابط 

بحث در اين تحقيق ماهيت قراردادهاي  ترين نمايد. اما مهم مي

از زمره قراردادهاي و اداري محسوب  است كهپيمانكاري پمپ بنزين 

گردد كه به لحاظ ماهيت آن از توازن و تعادل قراردادي همانند  مي

از نظر قانون مدني خبري نيست و  ١٠قراردادهاي خصوصي ماده 

هاي  علم حقوق بويژه مقتضيات حقوق عمومي، دولت و سازمان

انوني دولتي به عنوان طرف قراردادي قويتر محسوب شده و اجازه ق

براي تحميل تعهدات بر پيمانكار، تغيير قرارداد و خاتمه قرارداد را 

داراست و به عنوان طرف قرارداد و كارفرما مجاز است كه براي 

اجراي صحيح قرارداد مهندس ناظر يا مشاور تعيين كند تا نظارت بر 

قرارداد پيمانكاري به مرحله اجرا درآيد. عالوه از آن چون دولت 

اصلي انجام خدمات عمومي براي شهروندان است فلذا از  دار عهده

اي در قرارداد پيمانكاري برخوردار است اما براي  اختيارات گسترده

 شود كه:  ارتقاء محتواي قراردادهاي پيمانكاري بنزين پيشنهاد مي

به لحاظ پيشرفت علم و تكنولوژي در زمينه سوخت رساني  -١

مدرن به نيز متناسب با تجهيزات  قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين

 روزرساني شود.

در قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين از تحميل غير متعارف  -٢

 تعهدات خارج از قرارداد به پيمانكار اجتناب شود.

حق فسخ يكجانبه دولت در قراردادهاي پيمانكاري بنزين و  -٣

 گاز با مصاديق حق فسخ در حقوق مدني هماهنگ شود. نفت

از درج شروطي كه باعث زيان ناخواسته به پيمانكار پمپ  -٤

 .شودگردد اجتناب  مي بنزين

از الگوي قراردادهاي پيمانكاري بنزين كشورهاي پيشرفته و در  -٥

حال توسعه براي انعقاد قراردادهاي جديد پيمانكاري بنزين استفاده 

 شود.

ن از نظر تعهدات پيمانكار در قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزي -٦

 مدت اعتبار قرارداد شفاف سازي شود.

هاي تخصصي براي رسيدگي به اختالفات ناشي از  دادگاه -٧

هاي نفت و پيمانكار  قراردادهاي پيمانكاري بنزين بين شركت

خصوصي تاسيس شده و از كارشناسان رسمي دادگستري براي اعالم 

 نظر كارشناسي در اينگونه اختالفات دعوت شوند.

لغ توافق شده در قراردادهاي پيمانكاري بنزين به موقع به مبا -٨

 پيمانكار پرداخت شود.

در اعطاي امتياز احداث قراردادهاي پيمانكاري بنزين به  -٩

اي بعمل  گاز توجه ويژه نفت و تخصص متقاضيان در زمينه بنزين

  آيد.

آموزش و تحقيق در زمينه قراردادهاي پيمانكاري بودجه  -١٠

تمهيد شده و از پژوهش در زمينه حقوق پيمانكاران پمپ بنزين 

 ت شود.يبنزين حما

 سپاسگزاري

بـه خـاطر حمايـت حمايـت      از معاونت محترم پژوهشـي 

 .شود معنوي در اجراي پژوهش حاضر سپاسگزاري مي

به خاطر بازبيني متن مقالـه   عبداهللا عليزادهاز آقاي دكتر 

 .شود و ارائه نظرهاي ساختاري تشكر و قدرداني مي

داوران محترم بـه خـاطر ارائـه نظرهـاي سـاختاري و        از

 .شود سپاسگزاري مي  علمي
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به خاطر مطالعه متن مقاله حاضر و ارائـه   رسول آهنگران
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