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درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی

   منصور فرجی*
اکبر میرزا نژاد جویباری**

چکیده
ــود را  ــار خ ــه اعتب ــت ک ــه اس ــه رواج یافت ــای نمون ــی از قرارداده ــران، نوع ــوق ای در حق  
ــه  ــای نمون ــرد و آن را قرارداده ــی می گی ــون قانون ــتقیم از مت ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ب
بــا منشــأ قانونــی می تــوان نامیــد. ایــن نــوع قــرارداد کــه در قالــب »فــرم نمونــه« تنظیــم و 
ــازه  ــواردی، از اج ــی در م ــا حت ــزام ی ــا از ال ــت ی ــی اس ــرره قانون ــود، مق ــا خ ــود، ی ــب می  ش تصوی
قانون گــذار ناشــی می  شــود. ایــن امــر، ویژگــی و اصالــت خاصــی بــه ایــن قــرارداد می بخشــد 
می ســازد.  ضــروری  را  آن  مختلــف  احــکام   و  آثــار  و  ابعــاد  جداگانــه  مطالعــه  و  بررســی  و 
ــا  ــرارداد و وجــوه افتــراق و اشــتراک آن ب ــوع ق ــا هــدف تبییــن حــدود و ثغــور ایــن ن ــه ب در ایــن مقال
ــت اراده  ــل حاکمی ــگاه اص ــت آن، جای ــم و ماهی ــای مه ــواع، مصداق ه ــوم، ان ــابه، مفه ــای مش قرارداده
طرفیــن در فرآینــد انعقــاد قــرارداد مبتنــی بــر »فــرم نمونــه« و بــه ویــژه ضمانــت اجــرای تخلــف طرفین 
ــه روش  ــه ب ــه قــرارداد و اثــر نقــض مقــررات قانونــی در تصویــب متــن نمون از شــروط منــدرج در نمون
توصیفــی ـ تحلیلــی )اســتداللی( و بــا اســتفاده از منابــع کتاب خانــه ای تجزیــه و تحلیــل شــده اســت. 
وجــود  بــا  قانونــی  منشــأ  بــا  نمونــه  قراردادهــای  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی  نتیجــه 
مقررات گذاری شــده،  قراردادهــای  و  الحاقــی  اســتاندارد،  قراردادهــای  بــا  شــباهت  داشــتن 
دارد.  را  خــود  ویــژه  احــکام  و  آثــار  و  اســت  متفــاوت  آن هــا  بــا  مختلــف  جنبه هــای  از 
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مقدمه
ــه  ــی ک ــرد. در جای ــذاری ک ــوان نام گ ــداف می ت ــر اه ــه را از منظ ــای نمون ــف قرارداده ــواع مختل  ان
ــج  ــرای تروی ــر ب ــزاری مؤث ــوان اب ــه عن ــن، ب ــی طرفی ــات احتمال ــی اختالف ــا پیش بین ــرارداد« ب ــرم ق »ف
تجــارت نمایــان می  شــود،1 نــام »قــرارداد اســتاندارد«، برازنــده آن اســت. در جایــی کــه یــک طــرف، آن 
را بــر طــرف دیگــر تحمیــل می  کنــد، »قــرارداد الحاقــی« نــام گرفتــه اســت و هــر جــا مقــررات قانونــی، 
ــوان نهــاد. ــر آن می ت ــام »قراردادهــای مقررات گذاری شــده« را ب ــق طرفیــن می  شــود، ن ــن تواف جای گزی

بــا وجــود ایــن، در حقــوق ایــران، در نتیجــه ضرورت هــای اجتماعــی، نوعــی از قراردادهــای نمونــه 
رواج یافتــه کــه قانون گــذار یــا خــودش آن را تصویــب کــرده یــا مرجــع رســمی دیگــری را بــه تهیــه 
فــرم قــرارداد مکلــف یــا مجــاز کــرده اســت. ایــن نــوع قــرارداد، شایســته خلــق نامــی جدیــد اســت 
کــه شــاید به کارگیــری اصطــالح »قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی« در مــورد آن مناســب باشــد.

ــی  ــع قانون ــا مرج ــذار ی ــوی قانون گ ــرارداد از س ــه ق ــن نمون ــب مت ــی تصوی ــی یعن ــن ویژگ همی
ــش از  ــه پی ــازد ک ــه رو می س ــازه روب ــدد و ت ــش های متع ــا پرس ــا را ب ــذار، م ــازه قانون گ ــا اج ــر ب دیگ
ایــن، در بحــث از قراردادهــای اســتاندارد یــا دیگــر قراردادهــای مشــابه نظیــر قراردادهــای الحاقــی و 
ــه  قراردادهــای مقررات گذاری شــده  بررســی نشــده اســت و ضــرورت دارد در تحقیقــی مســتقل تجزی
ــا بایــد  ــه بایــد توصیــف شــود؟ آی ــه قــرارداد مصــوب چــه گون و تحلیــل شــود. از جملــه این کــه نمون
حســب مــورد، نمونــه قــرارداد را قانــون یــا آیین نامــه یــا دســتورالعمل دانســت؟ در صورتــی کــه ماهیــت 
ــوان  ــا می ت ــی دارد؟ آی ــا دســتورالعمل باشــد، چــه ســازوکار نظارت ــه ی ــرارداد، آیین نام ــه ق ــن نمون مت
بــرای ابطــال تمــام بــا بخشــی از آن بــه دیــوان عدالــت اداری مراجعــه کــرد؟ جایــگاه اصــل حاکمیــت 
ــه  قراردادهــا چیســت؟  ــه نمون ــر ایــن گون اراده طرفیــن در فرآینــد امضــا و انعقــاد قــرارداد مبتنــی ب
آیــا طرفیــن می تواننــد در مقــام انعقــاد و امضــای قــرارداد از متــن تهیه شــده )فــرم نمونــه(، مطلبــی 
را حــذف کننــد یــا  شــرطی را بــه قــرارداد خــود اضافــه کننــد کــه در فــرم نمونــه پیش بینــی نشــده 
اســت؟ در صــورت تغییــر شــرط منــدرج در نمونــه قــرارداد، حکــم قضیــه چیســت؟ رویــه قضایــی در 

ایــن بــاره چــه موضعــی دارد؟
بــا هــدف تبییــن حــدود و ثغــور ایــن نــوع قــرارداد و پاســخ بــه پرســش های مطــرح، ایــن مقالــه 
بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی )اســتداللی( و بــا اســتفاده از منابــع کتاب خانــه ای، در ســه گفتــار ذیــل 
ــار  ــی )گفت ــأ قانون ــا منش ــه ب ــای نمون ــم قرارداده ــای مه ــی مصداق ه ــام و برخ ــوم، اقس ــن مفه عناوی
نخســت(، ماهیــت قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی و جایــگاه اصــل حاکمیــت اراده در فرآینــد انعقــاد 
قــرارداد مبتنــی بــر آن )گفتــار دوم(، ضمانــت اجــرای تخلفــات مرتبــط بــا قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ 

ــه می  شــود.  ــار ســوم( ارائ ــی )گفت قانون

 1-Twigg Flenser, Ch., “Standard Terms in International Commercial Low the Example of Documentary Credits”,

university of Hull, 2007, Vol. 19, No. 41,  p. 337
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پیــش از ورود بــه بحــث گفتنــی اســت کــه موضــوع محــوری مطالعــه نویســندگان در ایــن مقالــه، 
ــن  ــه مت ــود، ن ــه می  ش ــی تهی ــع قانون ــب مراج ــام از جان ــه صــورت خ ــه ب ــراردادی اســت ک ــه ق نمون

ــه می  شــود.  ــم و مبادل ــن تنظی ــان طرفی ــه می ــراردادی ک ق

گفتــار نخســت ـ مفهــوم، اقســام و مصداق هــای مهــم قراردادهــای 
نمونــه بــا منشــأ قانونی 

بند اول ـ مفهوم قراردادهای نمونه با منشأ قانونی  
کلمــه »قــرارداد« هنگامــی کــه  همــراه بــا واژه »نمونــه« بــه کار مــی رود، بــه ایــن معناســت کــه 
بــرای مــوارد مختلــف بــه صــورت یکســان کاربــرد دارد. به کارگیــری عبــارت »منشــأ قانونــی« متعاقــب 
ــا  ــرده ی ــه ک ــذار تهی ــا قانون گ ــه را ی ــن نمون ــه مت ــت دارد ک ــم دالل ــوع مه ــن موض ــر ای ــرارداد، ب ق
دســت کــم، قانون گــذار، نهــاد عمومــی را ملــزم یــا مجــاز بــه تهیــه فــرم قــرارداد کــرده و بــه صــورت 
طبیعــی، هــدف از تنظیــم آن، الــزام افــراد بــه ویــژه نهــاد عمومــی بــه پیــروی از ایــن فــرم قانونــی بــرای 

ــداف آن اســت. ــه اه دســت یابی ب
در حقــوق فرانســه، بلژیــک، ایتالیــا و هلنــد نیــز شــروطی متحدالشــکل در برخــی قراردادهــا الزامــی 
ــر  ــر اداره، دارای اث ــد: از نظ ــدرن دارای دو جنبه ان ــای م ــو در قرارداده ــروط الگ ــن ش ــت. ای ــده اس ش
تنظیمــی داخلــی هســتند و در مــورد طرفیــن قــرارداد، ماهیــت قــراردادی دارنــد؛ زیــرا تنهــا بــر توافــق 

ــد.1 ــر می گذارن میــان طرفیــن اث
محــور مطالعــه نویســندگان در ایــن مقالــه، نمونــه قــراردادی اســت کــه بــه صــورت خــام بــه دســت 
ــه می  شــود.  ــان طرفیــن تنظیــم و مبادل ــراردادی کــه می ــه متــن ق ــی تهیــه می  شــود، ن مراجــع قانون
متــن نمونــه، پیــش از امضــا از جانــب طرفیــن، در واقــع، بیش تــر مقــرره ای اســت کــه مخلــوق اراده 
یک جانبــه حاکمیــت )مجلــس شــورای اســالمی، دولــت یــا دیگــر مراجــع قانونــی( بــه شــمار مــی رود. 
بنــا بــر ایــن، بهره گیــری از واژه »قــرارداد« در مــورد موضــوع بحــث، نوعــی تســامح در تعبیــر اســت و 

تنهــا بــه دلیــل ســهولت کار از نظــر رواج عرفــی آن اســت. 

ــا  ــه ب ــای نمون ــم قرارداده ــای مه ــته بندی و مصداق ه ــد دوم ـ دس بن
ــی  ــأ قانون منش

الف( دسته بندی 
در مــواردی کــه قانون گــذار، متــن قــراردادی را در خصــوص موضوعــی مشــخص، تصویــب و دولــت 
ــذاری  ــد، مصــداق قانون گ ــزم می کن ــرارداد مصــوب خــود مل ــه ق ــرم نمون ــه اســتفاده از ف ــراد را ب و اف

1. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، 1396، ج 1، ص 453.
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بــه وســیله قــرارداد اســت. بــا ایــن حــال، معمــواًل قانون گــذار بــدون این کــه قــرارداد نمونــه را تنظیــم 
کنــد، مرجعــی را بــه تنظیــم قــرارداد نمونــه، مکلــف و همــه اشــخاص را بــه پیــروی از مفــاد آن ملــزم 
ــن  ــرارداد تعیی ــرم ق ــه ف ــرای تهی ــی را ب ــط و چارچوب های ــذار، ضواب ــوارد، قانون گ ــن م ــد. در ای می کن
ــه  ــا رعایــت ایــن ضوابــط و چارچوب هــا، مفــاد نمون و مرجــع تنظیم کننــده را مکلــف می ســازد کــه ب
قــرارداد را تهیــه کنــد یــا بــدون تعییــن هیــچ ضابطــه یــا چارچوبــی ویــژه، صرفــًا مرجعــی مشــخص را 

بــه تصویــب متــن قــرارداد نمونــه ملــزم می ســازد.
در برخــی از مــوارد نیــز ممکــن اســت قــرارداد نمونــه، نــه بــر اثــر تکلیــف قانونــی، بلکــه ناشــی از 
ــا یکــی از دســتگاه های اجرایــی داده اســت.  ــه دولــت ی ــون ب اختیــار و اجــازه ای ایجــاد شــود کــه قان
ــل تصــور اســت: نخســت، فرضــی  ــوع قاب ــه در ســه ن ــرارداد نمون ــوان گفــت کــه ق ــر ایــن، می ت بنــا ب
کــه متــن قــرارداد، خــود، قانــون محســوب می شــود و نهــاد قانون گــذار آن را وضــع و ابــالغ می کنــد. 
ــزام قانون گــذار بــه دســت یــک  نــوع دوم هــم ناظــر بــه مــواردی اســت کــه متــن قــرارداد در پــی ال
دســتگاه عمومــی یــا اجرایــی تهیــه و تصویــب می  شــود کــه خــود ایــن نــوع را می تــوان بــه دو شــکل 
پیش بینــی لــزوم رعایــت برخــی ضوابــط و معیارهــا از ســوی قانون گــذار در تدویــن مفــاد متــن نمونــه 
یــا الــزام یــک دســتگاه بــه تهیــه نمونــه قــرارداد بــدون ارائــه هیــچ معیــار و ضابطــه ای معیــن متصــور 
شــد و ســرانجام، نــوع ســوم کــه تهیــه و تدویــن آن ناشــی از اجــازه )نــه الــزام( قانون گــذار بــه یــک 

دســتگاه بــرای اقــدام بــه ایــن امــر اســت.

ب( معرفی برخی مصداق های مهم 
بــرای ورود بــه مباحــث اصلــی، برخــی مصداق هــای مهــم ایــن ســه دســته قــرارداد نمونــه را بــه 

ــم. صــورت فشــرده بررســی می کنی

1. مصداق های قرارداد نمونه مصوب قانون گذار
تنهــا مصــداق ایــن نــوع از قراردادهــا را در قانــون نحــوه واگــذاری و احیــای اراضــی در حکومــت 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا 26 مــاده و 10 تبصــره )مصــوب شــورای انقــالب اســالمی 1358/6/25( 
ــه آن،  ــوط ب ــات و مســائل مرب ــان یافتــن عمــر اجرایــی آن، اختالف ــا وجــود پای ــوان یافــت کــه ب می ت
بخشــی از رســیدگی های قضایــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. برابــر مــاده 22 آیین نامــه اجرایــی 
ــه آیین نامــه پیوســت  ــن کــرد، ب ــه واگــذاری کــه ایــن شــورا تهیــه و تدوی ــرارداد نمون ــون، ق ــن قان ای

شــد.
ــه را  ــه و مجری ــوای مقنن ــش ق ــان نق ــالب هم زم ــورای انق ــه ش ــود ک ــل ش ــت تحلی ــن اس ممک
ــیاری از  ــد بس ــه مانن ــه دارد ک ــنگ آیین نام ــاری هم س ــرارداد، اعتب ــن ق ــس ای ــت. پ ــرده اس ــا ک ایف

درآمدی بر قراردادهای 
نمونه با منشــأ قانونی
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ــن  ــرش ای ــرض پذی ــه ف ــود. ب ــب می  ش ــران تصوی ــت وزی ــا هیئ ــت ی ــط دول ــر توس ــای دیگ قرارداده
نظــر، قــرارداد نمونــه بــا عنــوان قانــون، در حقــوق ایــران مصداقــی نــدارد. بــا ایــن وصــف، چــون برابــر 
صراحــت مــاده 33 آیین نامــه یادشــده، تمامــی قوانیــن و مقــررات مغایــر، ملغــی اعــالم شــده اســت، 

ــه را دارد. ــن موضوع ــگاه قوانی ــار و جای ــورد بحــث، اعتب ــرارداد م ــه ق ــه نمون ــه نظــر می رســد ک ب

2. مصداق های قراردادهای نمونه ناشی از  الزام قانونی 
همــان طورکــه گفتــه شــد، ایــن نــوع نمونــه قــرارداد را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد. یــا 
قانون گــذار در تدویــن مفــاد متــن نمونــه توســط یــک دســتگاه عمومــی یــا اجرایــی، رعایــت برخــی 
ــه نمی کنــد و  ــا این کــه هیــچ معیــار و ضابطــه ای معیــن ارائ ضوابــط و معیارهــا را الزامــی می ســازد ی
ــه ملــزم می کنــد. چــون بیش تــر مصداق هــای ایــن  ــه تهیــه و تصویــب متــن نمون فقــط دســتگاه را ب
نــوع قــرارداد، از دســته دوم اســت و دســته اول، مصــداق چندانــی در نظــام حقوقــی ایــران نــدارد، در 
ایــن قســمت، ابتــدا یــک مصــداق مهــم نــوع نخســت را بررســی می کنیــم. ســپس بــه مصداق هایــی 

ــم. ــرارداد می پردازی ــه ق متعــدد از دســته دوم نمون
ــه آن دسترســی  ــون ب ــن قراردادهــا کــه نویســندگان تاکن تنهــا مصــداق مهــم دســته نخســت ای
ــون اساســی  ــی اصــل 44 قان ــرای سیاســت های کل ــون اج ــای موضــوع قان ــه قرارداده ــد، نمون یافته ان
)مصــوب 1386/11/8( اســت. بــر اســاس مــواد 19 و 20 ایــن قانــون، هیئــت واگــذاری بــرای واگــذاری 
ــا بخشــي از  ــام ی ــروش تم ــک، ف ــه شــرط تملی ــاره ب ــق اج ــد از طری ــای مشــمول موظــف ش بنگاه ه
ــق  ــه یکــي از ســه روش عرضــه از طری ــر آن و ب ســهام، واگــذاري امــوال و واگــذاري مدیریــت و نظای
ــه ای کــه عرضــه در بــورس بایــد در اولویــت باشــد.  ــه گون ــا مذاکــره اقــدام کنــد، ب بــورس، مزایــده ی
برابــر قســمت چهــارم از بنــد »ب« مــاده 40 ایــن قانــون، یکــی از وظایــف هیئــت واگــذاری، »تصویــب 
دســتورالعمل نحــوه تنظیــم قراردادهــای واگــذاری مشــتمل بــر تعییــن اختیــارات و تعهــدات طرفیــن، 
وثایــق و تضمین هــا، شــرایط فســخ و یــا اقالــه، نحــوه اعمــال تخفیفــات و جرایــم در چارچــوب ضوابــط 

و مقــررات قانونــی« اســت.
همــان طــور کــه از ایــن بنــد پیداســت، در متــن نمونــه قــرارداد تنظیمــی حتمــًا بایــد در مــورد 
ــر ایــن  برخــی مــوارد مشــخص، بــه صراحــت تعییــن تکلیــف شــود. بدیهــی اســت اگــر قانون گــذار ب
ــری  ــل بیش ت ــرارداد، آزادی عم ــن ق ــه مت ــی در تهی ــع متول ــرد، مرج ــح نمی ک ــد و تصری ــوارد تأکی م
ــر تهیــه دســتورالعمل نحــوه تنظیــم  داشــت. البتــه نویســندگان توجــه دارنــد کــه ایــن بنــد، ناظــر ب
ــر  ــرای اجــرای ایــن بنــد، براب ــه قــرارداد. هیئــت واگــذاری ب ــه خــود نمون قــرارداد واگــذاری اســت، ن
مصوبــه شــماره 223913ـ1388/1/18، دســتورالعمل نحــوه تنظیــم قراردادهــای واگــذاری را تنظیــم و 
تصویــب کــرد و بــه موجــب مــاده 2 دســتورالعمل یادشــده، ســازمان خصوصی ســازی مکلــف شــد در 
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تنظیــم قراردادهــای واگــذاری، مقــررات دســتورالعمل را رعایــت کنــد و بــا تهیــه قراردادهــای نمونــه 
ــن، از  ــر ای ــا ب ــاند. بن ــازمان1 برس ــل س ــت عام ــب هیئ ــه تصوی ــتورالعمل، آن را ب ــن دس ــر اســاس ای ب
نمونــه قراردادهــای موجــود در زمینــه واگــذاری ســهام دولــت در اجــرای قانــون اجــرای سیاســت های 
ــت  ــته نخس ــم دس ــای مه ــی از مصداق ه ــوان یک ــه عن ــوان ب ــی می ت ــون اساس ــل 44 قان ــی اص کل
ایــن نــوع قــرارداد نمونــه یــاد کــرد. بــر اســاس قســمت اخیــر مــاده 15 ایــن دســتورالعمل، ســازمان 
خصوصی ســازی، قراردادهــای نمونــه متعــددی را در زمینــه واگــذاری و فــروش ســهام تهیــه کــرده و 

بــه تصویــب هیئــت عامــل رســانده اســت.
ــم آن،  ــای مه ــی از مصداق ه ــددی دارد. یک ــای متع ــا، مصداق ه ــوع قرارداده ــن ن ــته دوم از ای دس
ــود  ــون بهب ــاده 23 قان ــر م ــی اســت. براب ــات توســط دســتگاه های اجرای ــا خدم ــد کاال ی ــرارداد خری ق
مســتمر محیــط کســب و کار )مصــوب 1390/13/3 مجلــس شــورای اســالمی(، بــرای ایجــاد تراضــی 
ــتگاه های  ــی دس ــی، تمام ــی و تعاون ــی خصوص ــخاص حقوق ــورد اش ــا در م ــازی قرارداده و عادالنه س
ــر  ــا خدمــت از فرم هــای یکنواخــت اســتفاده کننــد. بنــا ب ــرای خریــد کاال ی اجرایــی ملکــف شــدند ب
ایــن، در ایــن قانــون، دســتگاه های اجرایــی بــرای خریــد کاال و خدمــات از اشــخاص حقیقــی، الزامــی 
بــه تهیــه قــرارداد نمونــه ندارنــد. در ایــن قانــون، هیــچ چارچــوب یــا ضابطــه ای بــرای چگونگــی تنظیــم 
قــرارداد نمونــه وضــع نشــده اســت و دســتگاه های اجرایــی در تهیــه قــرارداد نمونــه تنهــا بایــد مقــررات 
آمــره مربــوط بــه تنظیــم قراردادهــا را رعایــت و بــا همــه اشــخاص طــرف قــرارداد بــه صــورت یکســان 

رفتــار کننــد.
ــی  ــرایط عموم ــه و ش ــالت بیم ــواع معام ــه ان ــن نمون ــا، مت ــوع قرارداده ــن ن ــر ای ــداق دیگ مص
ــری  ــران و بیمه گ ــزی ای ــه مرک ــیس بیم ــون تأس ــاده 17 قان ــد 3 م ــر  بن ــه براب ــت ک ــه اس بیمه نام
)مصــوب 1350/3/30 مجلــس شــورای ملــی(، شــورای عالــی بیمــه آن هــا را تهیــه، تصویــب و ابــالغ 
ــرای بیمــه عمــر،  ــددی ب ــه متع ــای نمون ــون، قرارداده ــا کن ــان تأســیس ت ــن شــورا از زم ــد. ای می کن
بیمــه بدنــه خــودرو و نظیــر آن تنظیــم و ابــالغ کــرده اســت کــه شــرکت های بیمــه اعــم از دولتــی یــا 

ــد.  ــروی کنن ــزم هســتند از آن پی خصوصــی مل
ــته دوم  ــری از دس ــداق دیگ ــی را مص ــرایط عموم ــوان ش ــت عن ــان کاری تح ــه پیم ــرارداد نمون ق
ــون برنامــه و بودجــه )مصــوب 1351(، ســازمان برنامــه و  ــاده 23 قان ــر اســاس م ــوان دانســت. ب می ت
بودجــه مکلــف شــده اســت کــه در قراردادهــای پیمــان مربــوط بــه طرح هــای عمرانــی کــه کارفرمــای 
آن، دولــت اســت، قراردادهــای نمونــه تنظیــم کنــد و بــه تصویــب هیئــت وزیــران برســاند. بــه موجــب 
همیــن مــاده، همــه دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد آن را اجــرا کننــد. در ســال 1352 در اجــرای ایــن 
مــاده، ســازمان برنامــه و بودجــه کــه هــم اکنــون بــه عنــوان ســازمان برنامه ریــزی و مدیریــت انجــام 

ــورخ 1386/12/26  ــماره 260626/42733 م ــه ش ــوع تصویب نام ــازی، موض ــازمان خصوصی س ــاس نامه س ــاده 10 اس 1. م

هیئــت وزیــران.

درآمدی بر قراردادهای 
نمونه با منشــأ قانونی
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وظیفــه می کنــد، شــرایط عمومــی پیمــان را در قالــب قــرارداد نمونــه در 54 مــاده تهیــه کــرد کــه بــه 
تصویــب هیئــت وزیــران رســید و هــر ســاله تحــت عنــوان شــرایط عمومــی پیمــان منتشــر می  شــود 
ــون یادشــده، ســازمان مدیریــت و  ــر اســاس قان ــرد دارد. هم چنیــن ب ــه کارب ــه قــرارداد نمون ــه مثاب و ب
برنامه ریــزی کشــور، قراردادهــای نمونــه متعــدد دیگــری را در خصــوص شــرایط عمومــی قراردادهــای 
ــه  ــرد ک ــه ک ــاخت تهی ــرح و س ــان ط ــرارداد همس ــه برداری و ق ــرح و نقش ــت ط ــاوره  ای و مدیری مش

همگــی نمونــه قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی هســتند.1
نمونــه قراردادهــای اعطــای تســهیالت بانکــی، مصــداق دیگــری از نمونه هــای مــورد بحــث اســت. 
ــف  ــزی مکل ــک مرک ــب و کار، بان ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون بهب ــاده 23 قان ــره م ــاس تبص ــر اس ب
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــه کن ــالمی تهی ــود اس ــک از عق ــر ی ــرای ه ــت را ب ــه یکنواخ ــرارداد نمون ــت ق اس
ــار در  ــول و اعتب ــورای پ ــون، ش ــن قان ــاده 23 ای ــره م ــرای تبص ــود. در اج ــهیالت می  ش ــای تس اعط
یک هــزار و دویســت و چهاردهمیــن جلســه خــود در تاریــخ 1394/11/13، متــن چنــد قــرارداد بانکــی 
نظیــر »اجــاره بــه شــرط تملیــک«، »خریــد دیــن«، »مرابحــه«،  »مزارعــه«، »مســاقات«، »اســتصناع«، 

ــالغ کــرد. ــم و اب ــه« و »ســلف« را تنظی »جعال
دقــت در همــه مــوارد و مصداق هــای دســته دوم قراردادهــای نمونــه ناشــی از الــزام قانونــی نشــان 
ــرای تهیــه و تصویــب  ــا مرجــع مشــخص ب ــزام یــک دســتگاه ی ــا وجــود ال می دهــد کــه قانون گــذار ب
متــن نمونــه قــرارداد، بــر هیــچ چارچــوب یــا ضابطــه خاصــی تأکیــد نکــرده اســت. بدیهــی اســت ایــن 
امــر بــه آن معنــا نیســت کــه مراجــع تهیه کننــده نمونــه قــرارداد، الزامــی بــه رعایــت قواعــد و قوانیــن 

آمــره کشــور ندارنــد.

3. مصداق های قراردادهای نمونه با تجویز قانونی
ــرارداد  ــه ق ــران، نمون ــوق ای ــا در حق ــته از قرارداده ــن دس ــارز ای ــداق ب ــد مص ــر می رس ــه نظ ب
ــرای  ــی ب ــوب 1389(، الزام ــاختمان )مص ــروش س ــون پیش ف ــت. در قان ــاختمان اس ــروش س پیش ف
تهیــه قــرارداد نمونــه بــه چشــم نمی خــورد. بــا ایــن حــال، نمونــه قــرارداد، بــه صــورت اختیــاری، در 
اجــرای مــاده 25 قانــون پیش فــروش ســاختمان )مصــوب 1389/10/12 مجلــس شــورای اســالمی( بــه 
وجــود آمــد. بنــا بــر تکلیــف ایــن مــاده، در تاریــخ 1393/3/7، آیین نامــه اجرایــی قانــون بــه تصویــب 
ــن آیین نامــه، ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور موظــف  ــران رســید و در مــاده 2 ای هیئــت وزی
شــد قراردادهــای نمونــه پیش فــروش را بــا همــکاری کانــون ســردفتران و دفتریــاران مرکــز و وزارت راه 
و شهرســازی تهیــه و تصویــب کنــد کــه قــرارداد نمونــه یادشــده در همــان ســال تهیــه و اجرایــی شــد.

در قانــون، بــر اجــازه تهیــه و تدویــن متــن نمونــه قــرارداد پیش فــروش ســاختمان تصریــح نشــده 

ــی در نظــم نویــن قانونــی، تهــران: ســازمان مدیریــت  1. نــک: جاللــی، ســعید و مینــو عدالت پــرور، طرح هــای عمران

ــه بعــد. و برنامه ریــزی کشــور، 1381، صــص 27 ب
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اســت. بــا ایــن حــال، تهیــه و تصویــب آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون بــا پیشــنهاد رییــس قــوه قضاییــه 
ــکان  ــذار را متضمــن ام ــران، اجــازه قانون گ ــت وزی ــه هیئ ــذارده شــد ک ــران گ ــت وزی ــده هیئ ــه عه ب
تهیــه نمونــه قــرارداد تشــخیص داد. پــس در مــاده 2 آیین نامــه، ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور 
را ملــزم کــرد کــه بــا همــکاری کانــون ســردفتران و دفتریــاران مرکــز و وزارت راه و شهرســازی، متــن 
ــه پیش فــروش را تهیــه و تصویــب کنــد. هیئــت تطبیــق مجلــس شــورای اســالمی  قراردادهــای نمون
ــم آن را ابطــال  ــت اداری ه ــوان عدال ــداد و دی ــون تشــخیص ن ــف قان ــه را مخال ــاده از آیین نام ــن م ای

نکــرد.

ـ ماهیــت قــرارداد نمونــه با منشــأ قانونــی و جایــگاه اصل  گفتــار دوم 
حاکمیــت اراده در فرآینــد انعقاد قــرارداد مبتنــی بر آن  

بند نخست ـ ماهیت قرارداد نمونه با منشأ قانونی
ــه  ــت ک ــراردادی اس ــه ق ــه، نمون ــن مقال ــا در ای ــه م ــور مطالع ــد، مح ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
ــن  ــان طرفی ــه می ــراردادی ک ــن ق ــه مت ــد، ن ــه می   کنن ــام تهی ــورت خ ــه ص ــی آن را ب ــع قانون مراج
ــع  ــگاه مرج ــا جای ــرارداد ب ــه ق ــی نمون ــگاه قانون ــود. جای ــه می  ش ــا و مبادل ــه امض ــر نمون ــی ب مبتن
تصویــب آن ارتبــاط مســتقیم دارد. نمونــه قــرارداد، در جایــی کــه مصــوب قانون گــذار اســت، ماهیــت 
ــد.  ــارت می کن ــتی نظ ــن باالدس ــا قوانی ــق آن ب ــر تطبی ــان ب ــورای نگهب ــه را دارد و ش ــون موضوع قان
هنگامــی کــه مرجعــی غیــر از مجلــس شــورای اســالمی، اعــم از رییــس قــوه قضاییــه، هیئــت دولــت 
و وزارت خانــه، متــن نمونــه قــرارداد را تهیــه و ابــالغ کنــد، مقــرره قانونــی اســت. مقــررات وضع شــده 
توســط دســتگاه های اجرایــی، بــر حســب کارآیــی عنوان هایــی متفــاوت دارنــد و ذیــل   چهــار دســته 
ــف  ــوق اداری، تعری ــه در حق ــد ک ــرار می گیرن ــه ق ــتورالعمل و بخش نام ــه، دس ــه، تصویب نام آیین نام
ــورد مفهــوم هــر  ــرای هــر کــدام وجــود دارد.1 صــرف نظــر از مناقشــه های موجــود در م مشــخصی ب
یــک از ایــن چهــار نــوع مقــرره، نمونــه قراردادهــای مصــوب نهادهــای اجرایــی و عمومــی را می تــوان 
ــه  ــرای فراهم ســازی زمین ــذار و ب ــا نظــر قانون گ ــه ب ــه شــمار آورد ک ــی ب ــای اجرای ــوع آیین نامه ه از ن

ــون مصــوب می  شــود. ــل شــیوه اجــرای قان ــون و تکمی ــی قان اجرای
ایــن نــوع قراردادهــا ماهیتــی نزدیــک بــه قراردادهــای نمونــه یــا اســتاندارد دارد و در واقــع، یکــی 
از مصداق هــای آن بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا ایــن قــرارداد هماننــد قــرارداد اســتاندارد یــا نمونــه، متنــی 
از پیــش تهیــه شــده اســت کــه در آن، تعهــدات طرفیــن، شــروط قــرارداد، حقــوق طرفیــن راجــع بــه 
فســخ و خاتمــه دادن بــه قــرارداد و مــوارد نقــض قــرارداد و ضمانــت اجــرای آن، اختالفــات احتمالــی و 

1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1397، ص 316.
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شــیوه رســیدگی بــه آن هــا پیش بینــی می  شــود،1 بــه گونــه ای کــه قابلیــت اســتفاده در مــوارد مشــابه 
ــده دارد. ــرای تنظیم کنن را ب

اســتفاده از قراردادهــای نمونــه در حقــوق داخلــی نیــز هماننــد تجــارت بین الملــل، امــری رایــج و 
ناگریــز اســت.2 ادعــا شــده اســت کــه بیــش از 90 درصــد قراردادهــای انعقادیافتــه در دنیــا، از طریــق 
قراردادهــای یادشــده انجــام می گیــرد3 و دخالــت کشــورها در رونــد قراردادهــا از طریــق تهیــه نمونــه 

قــرارداد یــا شــروط اســتاندارد نیــز قابــل مالحظــه اســت.4
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــا ب ــوان بی اعتن ــا نمی ت ــان آن ه ــاوت می ــه تف ــن، ب ــود ای ــا وج ب
طرفیــن قراردادهــای اســتاندارد کــه هــدف از تنظیــم آن هــا، دســت یابی بــه ســرعت در انجــام تجــارت 
و هم چنیــن ارتقــای ســطح آگاهــی مصرف کننــدگان اســت، 5 در بیش تــر موردهــا، از اشــخاص حقــوق 
خصوصــی هســتند و نمونــه قــرارداد جنبــه ارشــادی دارد. از ایــن رو، طرفیــن می تواننــد در مقــام اجــرا 
و در مرحلــه انعقــاد قــرارداد وارد مذاکــره و چانه زنــی شــوند و تمــام یــا بخشــی از مفــاد و شــروط آن 
را بــه کنــار نهنــد. چــون مجلــس شــورای اســالمی یــا دیگــر مراجــع قانونــی مجــاز از طــرف ایــن نهــاد، 
ــه  ــا آیین نام ــون موضوعــه ی ــد، ماهیــت قان ــالغ می کنن ــه و اب ــی را تهی ــا منشــأ قانون ــرارداد ب ــه ق نمون
دولتــی را دارد. بــه شــرحی کــه خواهــد آمــد، هنــگام امضــا و مبادلــه قــرارداد، تخلــف از مفــاد آن دارای 

آثــار حقوقــی ویــژه ای اســت و علی القاعــده امــکان عــدول از آن وجــود نــدارد. 
ــع،  ــباهت دارد و در واق ــز ش ــی نی ــای الحاق ــا قرارداده ــی ب ــأ قانون ــا منش ــه ب ــرارداد نمون ــت ق ماهی
می تــوان آن را مصــداق قــرارداد الحاقــی دانســت. اصطــالح »قــرارداد الحاقــی« یــا »انضمامــی« ابتــدا در 
حقــوق فرانســه ابــداع شــد6 و بــه علــت شــروط تحمیلــی قــرارداد، تحمیلــی یــا تصویبــی نیــز خوانــده 
ــه وســیله یکــی از طرفیــن تنظیــم  ــا انضمامــی، »قــراردادی اســت کــه  ب می شــود.7 قــرارداد الحاقــی ی
شــده و طــرف دیگــر بــه آن رضایــت داده اســت بــدون آن کــه امــکان واقعــی تغییــر آن را داشــته باشــد«.8

ــا  ــه آن ب ــی و مقایس ــارت بین الملل ــه( در تج ــتاندارد )نمون ــای اس ــش قرارداده 1. شــیروی، عبدالحســین، »نق
ــم، 1378، شــماره 2، ص 64. ــی ق ــه مجتمــع آمــوزش عال ــی«، مجل ــوق داخل ــی در حق ــای الحاق قرارداده

2. همان، ص 62.
 3-Salwson, W. D., “Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmarking power”, U.S Harvard Law

Revivew Association, 1971, Vol. 48, No. 3, p. 539

4. هداوند، پیشین، ص 453.
 5-Hilmon, Robert A., Ski Rechlin & J. Jeffer, Standard Form Contracting in the Electronic, NewYork: University

Law, 2010, p. 24

6. قافی، حسین، »ماهیت و میزان اعتبار قراردادهای الحاقی«، مجله فقه و حقوق، 1383، شماره 2، ص 62.
7. شــهیدی، مهــدی، حقــوق مدنــی: تشــکیل قراردادهــا و تعهــدات، تهــران: مجــد، 1393، ص 90؛ جعفــری لنگرودی، 

محمــد جعفــر، ترمینولــوژی حقــوق، تهران: گنــج دانــش، 1374، ص 457.
8. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376، ج 1، ص 107.
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ــا منشــأ قانونــی نیــز هنــگام انعقــاد بــر طرفیــن تحمیــل  چــون مفــاد و شــروط نمونــه قــرارداد ب
می  شــود، بایــد آن را نوعــی قــرارداد الحاقــی تلقــی کــرد. در ایــن بخــش بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد: 
ــم از مجلــس شــورای اســالمی  ــی را مرجــع عمومــی )اع ــا منشــأ قانون ــه ب ــرارداد نمون ــن ق 1. مت
ــر خــالف قراردادهــای الحاقــی رایــج  ــا دیگــر مراجــع قانونــی( تهیــه و تنظیــم می کنــد. در واقــع، ب ی
ــر طــرف  ــه کار مــی رود و شــروط آن را یکــی از طرفیــن تنظیــم و ب کــه نوعــًا در بخــش خصوصــی ب
دیگــر تحمیــل می کنــد، قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی را مرجعــی غیــر از طرفیــن قــرارداد تهیــه و 
تصویــب می کنــد و هنــگام انعقــاد قــرارداد نســبت بــه هــر دو طــرف جنبــه الحاقــی دارد و هیــچ یــک 

از دو طــرف اصــواًل امــکان تغییــر آن را نــدارد. 
2. در مقــام اجــرا و انعقــاد، قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی از قبیــل نمونــه قراردادهــای واگــذاری 
ســهام در فرآینــد خصوصی ســازی صبغــه الحاقــی دارنــد.1 بــا ایــن حــال، هــدف از تنظیــم آن هــا کامــاًل 
ــن  ــن را اصلی تری ــی از طرفی ــر یک ــادی برت ــدرت اقتص ــج، ق ــی رای ــرارداد الحاق ــت. در ق ــاوت اس متف
ویژگی هــای ایــن نــوع قــرارداد می داننــد.2 ایــن در حالــی اســت کــه هــدف از قراردادهــای نمونــه بــا 
منشــأ قانونــی، تأمیــن اهــداف اقتصــادی قــدرت برتــر نیســت، بلکــه تأمیــن منافــع عمومــی، عدالــت و 

رشــد اقتصــادی اســت.
ــابه  ــردی مش ــم کارک ــده ه ــای مقررات گذاری ش ــا قرارداده ــث ب ــورد بح ــای م ــه قرارداده نمون
ــی  ــن ویژگ ــدارد و مهم تری ــرارداد وجــود ن ــرم ق ــر ف ــای اخی ــه در قرارداده ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب دارن
ــارز آن، قراردادهــای کار و قراردادهــای  ــه ب ــه نمون ــن اســت ک ــر طرفی ــی ب ــل شــروط قانون آن، تحمی
ــون  ــاده 8 قان ــر م ــط موجــر و مســتأجر )مصــوب 1356/5/2( اســت.  براب ــون رواب اجــاره مشــمول قان
کار )مصــوب 1369/10/13(، »شــروط مذکــور در قــرارداد کار یــا تغییــرات بعــدی آن در صورتــی نافــذ 
ــد.«  ــور ننمای ــون منظ ــن قان ــرر در ای ــای مق ــر از مزای ــی کم ت ــر، مزایای ــرای کارگ ــه ب ــود ک ــد ب خواه
هم چنیــن در قانــون روابــط موجــر و مســتأجر، مقرراتــی بــه نفــع مســتأجر در خصــوص تخلیــه ملــک 
و تعلــق حــق کســب و پیشــه در نظــر گرفتــه شــده کــه توافــق بــر خــالف آن، برابــر مــاده 30 قانــون 

ــت.  ــر اس ــده بی اث یادش

بند دومـ  جایگاه اصل حاکمیت اراده در فرآیند انعقاد قرارداد مبتنی بر متن نمونه 
ــاد  ــه اصــل انعق ــوق قراردادهاســت و در مرحل ــن حق ــت اراده یکــی از اصــول بنیادی اصــل حاکمی
ــرارداد نیــز شایســته طــرح  ــوا و شــروط ق ــرارداد و تعییــن و انتخــاب محت ــرارداد، انتخــاب طــرف ق ق

1. میرزانــژاد جویبــاری، اکبــر، »تأملــی دربــاره جایــگاه اصــل حاکمیــت اراده در قــرارداد واگــذاری ســهام دولــت 

در فرآینــد خصوصی ســازی«، فصل نامــه علمــی برنامــه و بودجــه، 1396، شــماره 1، ص 168.

2. قافی، پیشین، ص 67.

درآمدی بر قراردادهای 
نمونه با منشــأ قانونی
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ــه ایــن  ــا توجــه موضــوع و محــور مطالعــه برآننــد ب و بررســی اســت.1 نویســندگان در ایــن تحقیــق ب
پرســش اساســی بپردازنــد کــه در قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی، طرفیــن قــرارداد تــا چــه حــدی 
ــرارداد مصــوب عــدول  ــه ق ــن نمون ــاد مت ــان خــود از مف ــرارداد  می ــم و امضــای ق ــد در تنظی می توانن
کننــد؟ اعــم از این کــه بخواهنــد در مقــام انعقــاد قــرارداد از  متــن تهیه شــده )فــرم نمونــه(، مطلبــی 
را حــذف کننــد یــا شــرطی را بــه قــرارداد خــود اضافــه کننــد کــه در فــرم نمونــه پیش بینــی نشــده 

اســت یــا عبــارت منــدرج در فــرم نمونــه را بــا جــرح و تعدیــل در قــرارداد خــود درج کننــد. 
نمونــه قــرارداد بــا منشــأ قانونــی و شــروط آن همگــی دارای ماهیــت مشــابه مقــرره قانونــی اســت 
و آن چــه ضــرورت تصویــب چنیــن شــروطی را توجیــه می کنــد، دســت یابی بــه هــدف قانون گــذار در 
ــوان دریافــت کــه غــرض قانون گــذار  ــن، می ت ــر ای ــا ب ــرارداد اســت. بن ــه ق ــوع خــاص از نمون همــان ن
ــر اراده طرفیــن حاکــم کنــد. در غیــر ایــن  ــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه شــروط تنظیم شــده را ب ب

صــورت، تصویــب نمونــه قــرارداد، کاری کم فایــده یــا عبــث اســت. 
در قراردادهــای پیمــان، شــروط مربــوط بــه تضمین هــای مختلــف قــرارداد اعــم از اجــرای قــرارداد 
و حســن انجــام کار، شــیوه شــروع کار، پرداختی هــا و خاتمــه و تفریــغ قــرارداد، حــق فســخ، تعدیــل و 
تعلیــق قــرارداد بــرای دســت یابی بــه هــدف خدمات رســانی عمومــی بــه صــورت احســن و جلوگیــری 
ــون معامــالت دولتــی )مصــوب  ــر مــاده 31 قان ــع عمومــی پیش بینــی شــده اســت. براب از اتــالف مناب
ــک طــرف  ــه ی ــا ک ــی قرارداده ــل در تمام ــد حــق فســخ و تعدی ــر برخــی از شــروط مانن 1349(، ذک
ــون بودجــه کشــور )مصــوب 1351(، رعایــت مفــاد  ــر مــاده 23 قان ــت اســت، الزم اســت. براب آن، دول
دفترچــه شــرایط عمومــی پیمــان کــه ســازمان برنامــه و بودجــه تهیــه کــرده، الزامــی اســت. چنیــن 
ــی و شــاخصه آن،  ــانی عموم ــدف آن، خدمات رس ــوده و ه ــی ب ــرارداد عموم ــارز ق ــه ب ــراردادی، نمون ق
برتــری و اقتــدار طــرف دولتــی اســت.2 در نتیجــه، تخلــف از شــروط  متــن نمونــه بــا منافــع عمومــی 

ارتبــاط مســتقیم دارد.
در قراردادهــای واگــذاری ســهام در فرآینــد خصوصی ســازی نیــز شــروطی بــرای تضمیــن پرداخــت 
حقــوق دولتــی پــس از واگــذاری و رونــق بنــگاه واگذارشــده و جلوگیــری از تضییــع حقــوق کارگــران و 
کارگــران بنــگاه و رونــق اقتصــادی تصویــب شــده اســت کــه بی گمــان، هیــچ کــدام از طرفیــن قــرارداد 
ــرای  ــه قراردادهــا ب ــن شــروط توافــق کننــد. هــدف از درج شــروط نمون ــر خــالف ای ــادر نیســتند ب ق
تســهیالت بانکــی و بیمــه نیــز برقــراری مقــررات اســالمی و شــرعی در ایــن گونــه قراردادهــا و پرهیــز 

ــی  ــای دولت ــر قرارداده ــم ب ــول حاک ــب زاده، محمدکاظــم، اص ــک: حبی ــه ن ــن زمین ــر در ای ــه بیش ت ــرای مطالع 1. ب

ــی  ــن وحدت ــید حس ــل، س ــی، جلی ــص 90 و 175؛ قنوات ــه، 1395، ص ــگل جاودان ــران: جن ــی(، ته ــای عموم )قرارداده

شــبیری و ابراهیــم عبدی پــور، حقــوق قراردادهــا در فقــه امامیــه، زیــر نظــر: ســید مصطفــی محقــق دامــاد، تهــران: 

ســمت، 1379، ج 1، صــص 201 بــه بعــد؛ طباطبایــی مؤتمنــی، منوچهــر، حقــوق اداری، تهــران: ســمت، 1397، ص 340.

2. هداوند، پیشین، ص 398.
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از ورود بــه قراردادهــای ربــوی و غیــر شــرعی و در برخــی مــوارد، حمایــت از حقــوق مصرف کننــده و 
طــرف ضعیــف قــرارداد اســت و پیــروی طرفیــن از ایــن شــروط مطابــق بــا میــل قانون گــذار اســت. 

در قراردادهــای خریــد کاال و خدمــات توســط نهــاد عمومــی نیــز چنیــن شــرایطی حاکــم اســت 
ــرارداد و  ــه ق ــب نمون ــب تصوی ــاد موج ــت و فس ــری از ران ــت و جلوگی ــوق دول ــدن حق ــع نش و تضیی
ــا،  ــر مورده ــه در بیش ت ــروش ســاختمان ک ــرارداد پیش ف ــه ق ــی در نمون شــروط آن شــده اســت. حت
ــدار  ــت از پیش خری ــذار در حمای ــدف قانون گ ــد، ه ــتفاده می کنن ــی از آن اس ــوق خصوص ــراد حق اف
ــرارداد  ــه ق ــدرج در نمون ــرایط من ــف از ش ــرای تخل ــری ب ــرای کیف ــت اج ــراری ضمان ــت. برق هویداس

ــت دارد. ــی حکای ــات قانون ــا الزام ــروط ب ــن ش ــد ای ــروش از پیون پیش ف
بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد، بایــد گفــت جــز در مــواردی کــه بــه موجــب متــن نمونــه قــرارداد 
مصــوب یــا بنــا بــه تجویــز دیگــر مقــررات، امــکان توافــق خصوصــی بیــن طرفیــن وجــود دارد، ماننــد 
ــن اصــواًل  ــوان شــرایط خصوصــی درج می  شــود، طرفی آن چــه در قراردادهــای پیمــان کاری تحــت عن
ــا  ــش شــرط ی ــب افزای ــه در قال ــم از این ک ــد، اع ــرارداد ســرپیچی کنن ــه ق ــن نمون ــد از مت حــق ندارن
ــا ایــن وصــف، در همــه قراردادهــای یادشــده، تخلــف از  کاهــش آن یــا تغییــر و تحریــف آن باشــد. ب
ــوارد آن  ــام م ــت اجــرای تم ــل تصــور اســت و ضمان ــرارداد در عمــل قاب ــه ق ــدرج در نمون شــروط من
ــوم  ــار س ــوع گفت ــی، موض ــن تخلف ــرای چنی ــت اج ــی ضمان ــد. بررس ــرارداد باش ــالن ق ــد بط نمی توان

اســت. 
ایــن نکتــه را هــم در پایــان بایــد اضافــه کــرد کــه بنــا بــر نظــر غالــب، قراردادهایــی کــه یــک طــرف 
آن، دولــت اســت، بایــد کتبــی باشــد و قــرارداد بــدون رعایــت آن باطــل اســت؛ زیــرا امــکان نظــارت 
وجــود نــدارد.1 در مــاده  27 آیین نامــه معامــالت دولتــی و قانــون برگــزاری مناقصــات و هم چنیــن در 
بنــد »ب« مــاده 11 قانــون برگــزاری مناقصــات بــه انعقــاد قــرارداد اشــاره شــده و منظــور قانون گــذار، 
عقــد کتبــی اســت.2 بــه عــالوه در مــواد 2 و 3 قانــون بیمــه )مصــوب 1316( کــه یکــی از مصداق هــای 
قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی اســت، مقــرر شــده اســت کــه عقــد بیمــه بایــد کتبــی باشــد یــا 

در مــاده 30 آیین نامــه معامــالت دولتــی بــه کتبــی بــودن معامــالت دولتــی اشــاره شــده اســت.3

1-Wakene, W., The Law if Administrative Contract, US: University of Gonder, 2009, p.10 .

2. دهقــان دهــج، ایمــان، حمیدرضــا صالحــی و معصومــه اکبــرزاده، »ایجــاب در معامــات دولتــی«، فصل نامــه پژوهــش 

حقــوق خصوصــی، 1396، شــماره 20، ص 759.

ــه موجــب ســند کتبــی باشــد.« مــاده 30 آیین نامــه  ــد ب 3. مــاده 2 قانــون بیمــه: »عقــد بیمــه و شــرایط آن بای

معامــالت دولتــی مصــوب 1349/12/27 مجلــس شــورای ملــی: »در معاماتــی کــه تحویــل مــورد معاملــه در مهلــت 

مقــرر در مــاده 27 میســر نباشــد، بایــد قــرارداد منعقــد شــود«.

درآمدی بر قراردادهای 
نمونه با منشــأ قانونی
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گفتــار ســوم ـ ضمانــت اجــرای تخلف هــای مرتبــط بــا قراردادهای 
نمونــه بــا منشــأ قانونی 

ــوع تخلــف رخ دهــد: نخســت  ــی ممکــن اســت دو ن ــا منشــأ قانون ــه ب در مــورد قراردادهــای نمون
این کــه در تدویــن و تصویــب مفــاد نمونــه قــرارداد، مقــررات آمــره موضوعــه یــا ضوابــط و معیارهــای 
خــاص مقــرره از ســوی مقنــن رعایــت نشــود. دیگــر آن کــه در فرآینــد انعقــاد قــرارداد بیــن طرفیــن، 
شــروط منــدرج در فــرم قــرارداد نمونــه بــه صورتــی نادیــده گرفتــه شــود. چــون ضمانــت اجــرای هــر 
کــدام از دو نــوع تخلــف و مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و اختالفــات ناشــی از آن هــا متفــاوت اســت، 

ــم. ــد می آوری ــل دو بن ــار را ذی ــن گفت ــب ای مطال

ــه  ــی در تصویــب نمون ــت اجــرای تخلــف از مقــررات قانون بنــد اول ـ ضمان
ــح ــرارداد و مرجــع صال ق

ــب  ــرارداد را تصوی ــه ق ــن نمون ــذار مت ــر قانون گ ــد، اگ ــه ش ــن گفت ــش از ای ــه پی ــور ک ــان ط هم
کنــد، قانــون اســت. بنــا بــر اصــل چهــارم قانــون اساســی، مطابقــت آن بــا قوانیــن باالدســتی و شــرع 
بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت و در ایــن فــرض، تخلــف از مفــاد قانــون در تنظیــم قــرارداد نمونــه 
موضوعیــت نــدارد. بــا ایــن حــال، هنگامــی کــه تهیــه و تصویــب متــن مصــوب بــه عهــده مرجعــی غیــر 
ــرارداد از نظــر ماهــوی، نوعــی  ــه ق ــرض، نمون ــن ف ــرد، در ای ــرار می گی از مجلــس شــورای اســالمی ق
مقــرره محســوب می  شــود و بــه موجــب اصــول 4، 85 و  138 قانــون اساســی، تمامــی آیین نامه هــا و 
بخش نامه هــای دولتــی نیــز نبایــد مغایــر شــرع، قانــون اساســی و قوانیــن عــادی باشــند. بایــد گفــت 
نمونــه قــرارداد مصــوب نهــاد عمومــی اعــم از قــوه مجریــه یــا قضاییــه و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی، 
ــر  ــت در براب ــاب مقاوم ــا ت ــه تنه ــا دســتورالعمل دارد و ن ــه ی ــه و بخش نام ــا آیین نام ــر ب ــاری براب اعتب
قوانیــن باالدســتی را نــدارد، بلکــه نبایــد مخالــف متــن و روح قوانیــن موضوعــه کشــوری نیــز باشــد. 

ــر  ــر و براب ــد وزی ــکل از چن ــیون متش ــران و کمیس ــت وزی ــوب هیئ ــای مص ــت آیین نامه ه مطابق
ــده رییــس  ــر عه ــی ب ــا منشــأ قانون ــه ب ــای نمون ــن قرارداده ــب مت ــون اساســی، تصوی اصــل 138 قان
مجلــس شــورای اســالمی اســت. بــرای تطبیــق در دیگــر مــوارد، ماننــد مصوبــه وزارتــی یــا دســتگاه های 
ــت اجــرای آن  ــه، ضمان ــی شــدن مصوب ــد از اجرای ــی بع ــر، ناظــری مشــخص نشــده، ول ــی دیگ اجرای
روشــن اســت. برآینــد جمــع مــواد 10 و 12 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 
ــام  ــای ع ــت در معن ــات دول ــر تمامــی مصوب ــت اداری ب ــوان عدال ــع دی )مصــوب 1392(، نظــارت جام
ــا  ــرار گرفتــه ی ــی اســت کــه مــورد تأییــد هیئــت تطبیــق مجلــس شــورای اســالمی ق حتــی مصوبات

دســت کــم مــورد ایــراد ایــن هیئــت واقــع نشــده اســت. 
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بــه ایــن ترتیــب، چــون قــرارداد تنظیم شــده، مصــداق تصمیــم یــا اقــدام واحــد دولتــی یــا مأمــور 
ــون تشــکیالت و دادرســی  ــر اســاس قســمت »الــف« و »ب« بنــد یــک مــاده 10 قان دولتــی اســت، ب
دیــوان عدالــت اداری، اعتــراض بــه تصمیــم و اقــدام واحدهــای اداری یــا مأمــوران دولتــی کــه مخالــف 
ــا،  ــات ادع ــع ممکــن اســت.1 نتیجــه رســیدگی در صــورت اثب ــرد ذی نف ــر ف ــون اســت، توســط ه قان
ابطــال قــرارداد یــا قســمتی از آن خواهــد بــود. عــالوه بــر ادعــای مخالفــت بــا قانــون، بــا اســتناد بــه 
ــاد  ــه مف ــوان ب ــز می ت ــارات نی ــتفاده از اختی ــوء اس ــاوز و س ــا تج ــع اداری ی ــتن مرج ــت نداش صالحی

ــرد.2 ــراض ک ــده اعت ــرارداد تنظیم ش ق
آرای متعــددی در ایــن زمینــه صــادر شــده کــه نمونــه بــارز آن، رأی شــماره 1121ـ 1396/11/3 
ــر مراکــز  ــرارداد واگــذاری نظــارت ب ــن رأی، ق ــر ای ــت اداری اســت.3 براب ــوان عدال هیئــت  عمومــی دی
درمــان وابســتگی بــه مــواد مخــدر بــه ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی، بــه دلیــل رعایــت نشــدن قانون 
آمــره در خصــوص ضــرورت واگــذاری موضــوع خدمــات بــه بخــش غیــر دولتــی، برابــر بنــد »و« مــاده 
38 برنامــه پنجــم توســعه )مصــوب 1389( و نهــاد عمومــی شــناخته شــدن بســیج جامعــه پزشــکی 
ــود مســتمر  ــون بهب ــاده 23 قان ــا منشــأ م ــرارداد ب ــه ق ــرارداد، مصــداق نمون ــن ق ابطــال شــده کــه ای
محیــط کســب و کار بــرای خریــد خدمــت اســت. در واقــع، ایــن ابطــال، نتیجــه تخلــف از مقــررات آمــره 
قانونــی در خصــوص صالحیــت طــرف قــرارداد و خــروج مرجــع اداری از حیطــه صالحیــت خــود اســت.

ــک و  ــاده 53 و تبصره هــای ی ــد »ج« م ــه تقاضــای ابطــال بن ــوان ب ــه دیگــر می ت ــوان نمون ــه عن ب
ــرای رفــع  ــه آن علــت اشــاره کــرد کــه اجــازه داوری ب دو بنــد یادشــده از شــرایط عمومــی پیمــان ب
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــه ریی ــی را ب ــای دولت ــیر پیمان ه ــا تفس ــرا ی ــالف در اج اخت
ــماره   ــه ش ــت اداری در دادنام ــوان عدال ــاف دی ــی اصن ــادی و مال ــی اقتص ــت تخصص ــت. هیئ داده اس
1088ـ1400/6/11 در پرونــده کالســه 000108، ایــن مقــرره را مطابــق مقــررات قانونــی دانســته و بــه 

رد شــکایت حکــم داده اســت.4

ــه  ــدرج در نمون ــروط من ــن از ش ــف طرفی ــرای تخل ــت اج ــد دوم ـ ضمان بن
ــح  ــع صال ــرارداد و مرج ق

ــه، در خصــوص ضمانــت اجــرای تخلــف  ــه قراردادهــای نمون ــوط ب در هیــچ کــدام از مقــررات مرب

ــر  ــا اعمــال نظــارت قضایــی ب ــت اداری در ارتبــاط ب ــوان عدال 1. حســینی، علــی، »بررســی صاحیت هــای دی

کارکــرد اداری در ایــران«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد تهــران مرکــزی، 1391، ص 159.

2. حیــدری، نازنیــن، »نظــارت قضایــی بــر ســوء اســتفاده از اختیــارات مقامــات اداری بــا نگــرش تطبیقــی بــر 

حقــوق انگلســتان«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 1394، ص 54.

3-www.sajed.divan.edalat.ir .

4-Ibid .
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از شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد، مطلبــی نیامــده اســت. بــه ناچــار بایــد بــا توســل بــه عمومــات 
قانونــی یــا دکتریــن حقوقــی، چــاره ای یافــت شــود. از طــرف دیگــر، بــر خــالف نــوع نخســت تخلــف، 
در ایــن نــوع تخلــف، موضــوع، پیچیدگی هــای بیش تــری دارد. بــر همیــن اســاس، مطالــب مرتبــط بــا 

ــه بررســی می شــود. ایــن موضــوع در ســه قســمت جداگان

الف( نظریه های موجود 
چــون متــن نمونــه قــرارداد یــک مقــرره قانونــی اســت، در خصــوص ضمانــت اجــرای تخلــف از آن، 

ــه چشــم می خــورد: ــان ب ــه میــان حقوق دان ســه  نظری
ــرارداد،  ــرم ق ــوند و ف ــوب می  ش ــریفاتی محس ــکل، تش ــر ش ــا از نظ ــه قرارداده ــن گون ــون ای 1. چ
ــون  ــاده 190 قان ــدرج در م ــالت من ــت معام ــی صح ــرایط اساس ــر ش ــالوه ب ــت، ع ــی اس ــرره قانون مق
مدنــی، دیگــر شــروطی نیــز کــه قانون گــذار تعییــن کــرده اســت، جنبــه آمــره و نظــم عمومــی دارد 
و بایــد در انعقــاد  قــرارداد محتــرم شــمرده شــود. در غیــر ایــن صــورت، معاملــه باطــل اســت.1 ایــن 
نظریــه حتــی در مــورد قراردادهــای پیش فــروش ســابقه ابــراز دارد و بــر بطــالن چنیــن قــراردادی در 

ــا نمونــه قــرارداد اظهــار نظــر شــده اســت.2 صــورت مخالفــت ب
ــه  ــدرج در نمون ــروط من ــود، ش ــر نش ــرارداد ذک ــی در ق ــروط قانون ــر ش ــه دوم، اگ ــر نظری 2. براب
قــرارداد جای گزیــن می شــود و حتــی تراضــی بــر خــالف آن اعتبــار نــدارد. بــه عــالوه در قراردادهایــی 
ــت ماننــد حــق فســخ  ــی، قواعــد اقتــداری و ترجیحــی دول ماننــد قراردادهــای پیمــان نفتــی و عمران
یک جانبــه و تعدیــل و تعلیــق قــرارداد یــا حــذف برخــی شــروط قــرارداد یــا جای گزیــن کــردن آن را 

حتــی بــدون ذکــر در قــرارداد بایــد رعایــت کــرد.3
3. نظریــه ســوم ایــن  اســت کــه قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی، از نظــر شــرایط اساســی معامــالت، 
ــچ  ــرارداد، هی ــه ق ــدرج در نمون ــت نشــدن شــروط من ــدارد و رعای ــا ن ــه قرارداده ــا بقی ــی ب ــچ تفاوت هی
مالزمــه ای بــا بطــالن قــرارداد نــدارد، بلکــه می توانــد صرفــًا تخلــف اداری و انتظامــی مدیــر متخلــف را در 
پــی داشــته باشــد.4 بــه موجــب ایــن نظریــه، چنیــن اختیاراتــی ناشــی از حــق اقتــدار و ترجیــح دولــت5 یا 

1. امامی، محمد و کورش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، 1378، ص 166.
2. خدارحمــی، نســرین، مطالعــه تطبیقــی قــرارداد پیش فــروش ســاختمان در حقــوق ایــران و انگلیــس، تهــران: 

جنــگل جاودانــه، 1392، ص 127.
ــه تغییــر اوضــاع و احــوال در قراردادهــا، تهــران: ققنــوس، 1376، ص  3. شــفاهی، محمــد، بررســی تطبیقــی نظری
149؛ رســتمی، ولــی، »تعدیــل در قراردادهــای اداری«، فصل نامــه مطالعــات حقــوق عمومــی، 1394، شــماره 2، ص 223؛

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس، 1383، ج 2، صص 831 ـ841.
4. کیایــی، زین العابدیــن، »معامــات دولتــی«، مجلــه حقــوق و مــردم، 1352، شــماره 31، ص 89؛ صادقــی، جوان مــرد، »جنبه های 

حقوقــی قراردادهای ســرمایه گذاری بیــع متقابل«، مجلــه پژوهش هــای حقوقــی، 1383، شــماره 5، ص 130.
5. رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری )جلد 1(، تهران: میزان، 1385، ص 149.
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اصــل تعطیل ناپذیــری امــور عمومــی اســت،1 امــا اگــر دولــت، خواســتار ایــن گونــه شــروط و امتیــازات 
باشــد، بایــد آن هــا را بــه صــورت شــرط ضمــن عقــد، در قــرارداد ذکــر کنــد.2

ب( تحلیل و تبیین اشکال مختلف ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد نمونه
یکــی از بارزتریــن اشــکال تخلــف آن اســت کــه طرفیــن قــرارداد بــه صراحــت بــر شــروطی مخالــف 
شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد توافــق کننــد و قــرارداد ببندنــد. بــرای نمونــه، در تســهیالت بانکــی، 
جریمــه و خســاراتی مــازاد بــر آن چــه را در نمونــه قــرارداد تصویــب شــده اســت، ذکــر کننــد. گاهــی 
ــرارداد را  ــه ق ــه صــورت ناقــص، قســمتی از مندرجــات نمون نیــز تخلــف چنیــن اســت کــه طرفیــن ب
ــه  ــد آن کــه در قراردادهــای پیمــان، راجــع ب ــد، مانن ــورد دیگــر بخش هــا ســکوت می کنن درج و در م
تضمینــات قــرارداد ســکوت اختیــار شــود و حــق فســخ طــرف دولتــی را درج نکننــد. بــر همیــن اســاس، 

مطالــب ایــن بخــش در دو قســمت مســتقل بررســی می  شــود: 

1. تخلف در قالب درج شروط مغایر با مفاد قرارداد نمونه  
ایــن ســخن گــزاف نیســت کــه حــوزه حقــوق عمومــی و خصوصــی در حقــوق ایــران از یکدیگــر 
تفکیــک نشــده اســت. در نظــام قضایــی و حقوقــی ایــران، قواعــد حاکــم بــر قراردادهــای عمومــی یــا 
ــه رســمیت شــناخته نمی  شــود  ــرارداد ب ــدون درج در ق اداری از قبیــل قواعــد اقتــداری و ترجیحــی ب
ــد.3 در  ــال می کنن ــری اعم ــورت حداکث ــه ص ــرارداد را ب ــدرج در ق ــروط من ــیدگی، ش ــع رس و مراج
نتیجــه، بهتریــن گزینــه، در نظــر گرفتــن اعتبــار شــروط فــرم قــرارداد و اســتفاده از مقــررات حاکــم 
بــر قراردادهــای حــوزه حقــوق خصوصــی اســت. بــرای نمونــه، مقــررات مربــوط بــه اهلیــت طرفیــن در 
ــا ایــن تفــاوت کــه اهلیــت  قراردادهایــی قابــل اجراســت کــه یــک طــرف آن، نهــاد عمومــی اســت، ب
ــه آن،  ــه ب ــود ک ــن می  ش ــی تبیی ــاس نامه قانون ــا اس ــون ی ــق قان ــی از طری ــوق عموم ــخاص حق اش
ــه  صالحیــت گفتــه می  شــود.4 عقــد خــارج از صالحیــت، در حــق نهــاد عمومــی، غیــر نافــذ اســت، ن

1. طباطبایــی مؤتمنــی، منوچهــر، »نظــری کوتــاه بــر قواعــد و احــکام قراردادهــای عمومــی«، فصل نامــه حقوقــی 

ــران:  ــای اداری، ته ــوق قرارداده ــام صــادق، 1385، شــماره 6 و 7، ص 4؛ شــمعی، محمــد، مختصــر حق ــواه، دانشــگاه ام گ

ــد، 1393، ص 175. مج

ــد  ــد، دانشــگاه آزاد اســالمی، واح ــه کارشناســی ارش ــی«، پایان نام ــای عموم ــال قرارداده ــی، »انح ــی، مصطف 2. توکل

ــزی، 1394. ــران مرک ته

3. نک: حبیب زاده، پیشین، ص 255، پاورقی.

4. طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص 408.

5. عظیمــی شوشــتری، عباس علــی، حقــوق قراردادهــای بین المللــی در اســام، قــم: مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات 

اســالمی، 1378، ص 140.
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باطــل.5 صالحیــت نداشــتن طــرف مقابــل نیــز بــه دلیــل رعایــت منافــع عمومــی موجــب بطــالن آن 
ــی  ــت  عموم ــه 9500997 هیئ ــده کالس ــماره 1121ـ1396/11/3 در پرون ــر رأی ش ــت. براب ــد اس عق
دیــوان عدالــت اداری، یکــی از دالیــل ابطــال قــرارداد برابــر بنــد »و« مــاده 38 برنامــه پنجــم توســعه 

ــرای انجــام تعهــد اعــالم شــده اســت.1 )مصــوب 1389(، صالحیــت نداشــتن طــرف قــرارداد ب
نمونــه قــرارداد مصــوب نهــاد عمومــی، مقــرره قانونــی اســت، امــا واضــح اســت کــه درجه الــزام آوری 
مقــررات قانونــی بــا هــم متفــاوت اســت و ضمانــت اجــرای نقــض آن نیــز از طریــق درج شــروط مغایــر 
مفــاد آن، وابســته بــه ایــن درجــه و محدودیت هــای عمومــی موجــود در برابــر اصــل آزادی توافق هــای 
قــراردادی اســت. ایــن محدودیت هــا معمــواًل تحــت ســه عنــوان قوانیــن آمــره، نظــم عمومــی و اخــالق 

حســنه شــناخته شــده اســت.2
شــروط قراردادهــای نمونــه از قبیــل شــروط راجــع بــه مرجــع صالــح در رســیدگی بــه اختالفــات 
ــررات آن  ــوده و مق ــوط ب ــی مرب ــه نظــم عموم ــه شــروط ب ــت در فســخ یک جانب ــن و حــق دول طرفی
ــی  ــرره قانون ــن صــورت، مق ــدارد.3 در ای ــار ن ــا اعتب ــف آن ه ــی اســت و شــرط مخال ــع عموم دارای نف
ــون برنامــه  ــر مــاده 20 قان ــرای مثــال، براب ــه قــرارداد، جای گزیــن آن خواهــد شــد. ب منــدرج در نمون
ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران )مصــوب 1379/1/17 مجلــس 
شــورای اســالمی، تنفیــذی در مــاده 30 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، 
مصــوب ســال 1387(، رســیدگی بــه شــکایت از هــر یــک از تصمیم هــا در امــر واگــذاری در صالحیــت 
ــر  ــر شــود. حــال اگ ــد ذک ــای تنظیمــی بای ــه  قرارداده ــن موضــوع در نمون ــت داوری اســت و ای هیئ

ــی، جای گزیــن آن خواهــد شــد.  خــالف آن در قــرارداد شــرط شــود، باطــل اســت و مقــرره قانون
ــع  ــد. مراج ــن گونه ان ــم از ای ــود و جرای ــرخ س ــم ن ــی ه ــهیالت بانک ــای تس ــای اعط در قرارداده
قضایــی از مدت هــا قبــل بــر ســر صحــت شــرط دریافــت ســود و جرایــم از مشــتریان، مــازاد بــر میــزان 
منــدرج در نمونــه قراردادهــا و مصوبــات بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار در قراردادهــای بانکــی 
ــی،  ــون مدن ــه اراده طرفیــن و مــاده 10 قان ــا توجــه ب ــد. برخــی از صاحب نظــران ب اختــالف نظــر دارن
شــرط یادشــده را نافــذ دانســته و گروهــی نیــز آن را باطــل تلقــی کرده انــد. در نهایــت، هیئــت عمومــی 

1-www.sajed.divan.edalat.ir.

2. بــرای مطالعــه بیش تــر در ایــن زمینــه نــک: میرزانــژاد جویبــاری، اکبــر، »تأملــی پیرامــون نظــم عمومــی در حقــوق 

قراردادهــای ایــران بــا مطالعــه تطبیقــی در حقــوق امریــکا، انگلیــس و فرانســه«، مجلــه پژوهش هــای تطبیقــی، 

1397، شــماره 1، صــص 162 بــه بعــد.

3. طباطبایی مؤتمنی، پیشین، صص 347 و 351.
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دیــوان عالــی کشــور چنیــن شــرطی را باطــل و رعایــت مقــرره قانونــی را الزامــی دانســته اســت.1 صــرف 
نظــر از اســتدالل منــدرج در رأی وحــدت رویــه بــه نظــر، نتیجــه قابــل دفــاع اســت و علــت غایــی را 
ــف(  ــرف ضعی ــت از ط ــذار )حمای ــدف قانون گ ــده در ه ــای مقررات گذاری ش ــد قرارداده ــد همانن بای

جســت کــه مصــداق اخــالق حســنه اســت.
در غیــر از ایــن مــوارد، در صــورت تخلــف از شــروط نمونــه قــرارداد، عقــد منعقدشــده بیــن طرفیــن 
ــه برخــورد اداری و انتظامــی  ــل ب ــد قائ ــًا بای ــرای طــرف دولتــی متخلــف صرف دارای اعتبــار اســت و ب
ــران  ــئول جب ــد مس ــررات بای ــر مق ــر را براب ــرد مقص ــت، ف ــه دول ــارت ب ــورت ورود خس ــود و در ص ب
ــت  ــر صح ــل ب ــی، اص ــون مدن ــاده 223 قان ــت م ــه صراح ــرف، ب ــک ط ــرا از ی ــت؛ زی ــارت دانس خس
ــه  ــرره نمون ــردن مق ــن ک ــرای جای گزی ــی ب ــالوه، دلیل ــه ع ــدرج در آن اســت. ب ــرارداد و شــروط من ق
ــود  ــده، س ــرارداد منعقدش ــر در ق ــال، اگ ــرای مث ــدارد. ب ــود ن ــن وج ــق طرفی ــای تواف ــه ج ــرارداد ب ق
ــا در  ــد ی ــده باش ــی ش ــرارداد پیش بین ــه ق ــرره نمون ــر از مق ــر کم ت ــم تأخی ــی و جرای ــهیالت بانک تس
عقــد پیمــان در خصــوص شــیوه تحویــل قطعــی، توافق هایــی مخالــف نمونــه قــرارداد صــورت گیــرد، 
قــرارداد منعقدشــده اعتبــار دارد و مقــرره قانونــی را نمی تــوان جای گزیــن آن دانســت. در قراردادهــای 
ــوع  ــف از هــر ن ــاد اســت، تخل ــل انتق ــه شــدت قاب ــی کــه ب ــه قضای ــر روی ــروش ســاختمان براب پیش ف
شــرط نمونــه قــرارداد، ضمانــت اجــرا نــدارد و دادگاه هــا اجــرای توافق هــای طرفیــن را در هــر صــورت 

ــد.  ــح می دهن ــی ترجی ــرارداد قانون ــه ق ــر نمون ب

2. تخلف در قالب درج قسمتی از مندرجات به صورت ناقص
در فــرض ســکوت قــرارداد نســبت بــه تمــام یــا برخــی از شــروط مفــاد قــرارداد نمونــه، بــه نظــر 
می رســد شــروط فــرم قــرارداد بایــد جای گزیــن شــود؛ زیــرا عــالوه بــر آن کــه تعــدادی از شــروط بــه 
نظــم عمومــی و صالحیــت مربــوط اســت کــه عــدول از آن اصــواًل موجــه نیســت، دیگــر شــروط نیــز از 

ــی  ــر مــواد قانون ــه این کــه براب ــا توجــه ب ــی کشــور: »ب ــوان عال 1. رأی شــماره 794 مــورخ 1399/5/21 هیئــت عمومــی دی

ــون  ــاده 20 قان ــی و بانکــی کشــور و م ــون پول ــواد 1، 11 و 37 قان ــژه م ــه وی ــی و بانکــی کشــور ب ــررات پول ــر مق ــم ب حاک

عملیــات بانکــی بــدون ربــا، بانــک مرکــزی مســئول حســن اجــرای نظــام پولــی و بانکــی کشــور و تعیین کننــده حداقــل و 

حداکثــر ســود بانکــی می باشــد و بــا عنایــت بــه این کــه مطابــق مــاده 1 قانــون تنظیــم بــازار غیــر متشــکل پولــی، مصــوب 

ــاری  ــی و اعتب ــات مال ــی و مؤسس ــی، خصوص ــم از دولت ــا اع ــی بانک ه ــامل تمام ــزی ش ــک مرک ــارت بان 1383/10/22 نظ

می باشــد و از طرفــی، مصوبــات بانــک مرکــزی جــزء قوانیــن آمــره بــوده و عــدم رعایــت آن هــا توســط بانک هــا در رعایــت 

ســود مصــوب، تخلــف محســوب می گــردد. در نتیجــه، قراردادهــای تنظیمــی راجــع بــه ســود تســهیالت کــه بــدون رعایــت 

مصوبــات بانــک مرکــزی بــوده، غیــر نافــذ و قابــل ابطــال خواهــد بــود. لــذا رأی شــماره 580-1398/1/6 شــعبه اول دادگاه 

ــی کشــور و  ــوان عال ــی شــعب دی ــرای تمام ــن رأی ب ــون می باشــد. ای ــق قان ــح و مطاب ــد نظــر اســتان لرســتان صحی تجدی

)www.divanealee.eadl.ir( .»ــاع اســت ــی و غیــر آن الزم االتب مراجــع قضای

درآمدی بر قراردادهای 
نمونه با منشــأ قانونی
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بــاب عــرف یــا این کــه شــرط منــدرج در فــرم قــرارداد دارای اعتبــار مقــرره قانونــی اســت، برابــر مــواد 
ــه  ــر دادنام ــود. براب ــد ب ــاره، مجــری خواه ــورد اش ــای م ــی در قرارداده ــون مدن 220، 221 و 225 قان
صــادره از شــعبه دهــم دادگاه عمومــی حقوقــی شــهرری در تاریــخ 1399/9/24 در خصــوص دعــوای 
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک موضــوع قانــون واگــذاری اراضــی بــرای احیــا بــا ایــن اســتدالل 
ــر بنــد 6 مــاده 6 الیحــه قانونــی اصــالح الیحــه  ــه بطــالن دعــوا حکــم صــادر شــده اســت کــه براب ب
ــران )مصــوب 1358/6/25( و  ــوری اســالمی ای ــت جمه ــای اراضــی در حکوم ــذاری و احی ــی واگ قانون
مــاده 3 نمونــه قــرارداد، هــر گونــه واگــذاری اراضــی قبــل از قطعــی شــدن بیــع بــدون اجــازه مرجــع 

واگــذاری ممنــوع اســت.1

ج( مرجع صالح 
در اســپانیا، دادگاه هــای اداری بــرای رســیدگی بــه اختالفــات قــرارداد اداری صالحیــت رســیدگی 
دارنــد.2 در فرانســه نیــز صالحیــت دادگاه هــای اداری و اختصاصــی بــودن مرجــع رســیدگی در 
اختالفــات ایــن نــوع قــرارداد، یکــی از ویژگی هــای حقــوق اداری اســت.3 در حقــوق ایــران، رســیدگی 
بــه اختالفــات قــراردادی طرفیــن در صالحیــت دادگاه عمومــی حقوقــی اســت، حتــی اگــر یــک طــرف 
دولــت باشــد. در مــورد ایــن دســته از اختالفــات، دیــوان عدالــت اداری در آرای متعــدد، صالحیــت خــود 
را منتفــی دانســته4 و دادگاه هــای حقوقــی عمومــی در رسیدگی هایشــان بــه صالحیــت عــام خویــش ـ 

ــد.5 ــون اساســی ـ اســتناد کرده ان ــدرج در اصــل 159 قان من
بــا ایــن وصــف، در برخــی مــوارد مربــوط بــه قراردادهــای مــورد بحــث، صالحیــت رســیدگی بــه 
اختالفــات قــراردادی، بــه مرجــع اختصاصــی اعطــا شــده اســت. نمونــه آن، مــاده 38 قانــون اصــالح و 
تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران )مصــوب 1355 بــا اصالحــات بعــدی( بــه شــهرداری های 
ــر آن،  ــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت  اســت کــه براب مراکــز اســتان ها، کالن شــهرها و شــهرهای ب
ــوال و  ــروش ام ــا ف ــد ی ــه )خری ــای موضــوع آیین نام ــات در قرارداده ــه اختالف ــیدگی ب ــت رس صالحی
خدمــات( بــه کمیســیون موضــوع مــاده 38 واگــذار شــده اســت. نمونــه دیگــر، مــاده 20 قانــون برنامــه 
ســوم توســعه اســت کــه برابــر آن، تصمیم گیــری در مــورد شــکایت از هــر یــک از تصمیم هــا در امــر 

واگــذاری و خصوصی ســازی در صالحیــت هیئــت داوری اعــالم شــده اســت.

1. پرونده کالسه بایگانی 9900274. 
2-Tropin, C., public Contract, interntinal Encyclopedia of Comparativ Law, Netherlands: Nijhoff, 1982, p. 34.

 3. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان، 1384، ص 14.
 4. بــرای نمونــه نــک: رأی شــماره 130 مــورخ 1377/1/26 و شــماره 33 مــورخ 1357/2/29 و شــماره 197 مــورخ 

)www.sajed.divan-edalat.ir( اداری.  عدالــت  دیــوان  عمومــی  هیئــت   1372/9/20
ــت  ــوان عدال ــرح در دی ــل ط ــاوی قاب ــط دع  5. امامــی، محمــد، ســید مجتبــی واعظــی و مهســتی ســلیمانی، ضواب
ــت اداری،  ــوان عدال اداری، تهــران: میــزان، 1391، ص 319؛ موالبیگــی، غالم رضــا، صاحیــت و آییــن دادرســی دی

ــگل، 1394، ص 39. ــران: جن ته
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نتیجه گیری
به این موارد و نکات می توان به عنوان بخشی از مهم ترین نتایج تحقیق اشاره کرد:

1. موضــوع محــوری مطالعــه نویســندگان در ایــن مقالــه، نمونــه قــراردادی اســت کــه بــه صــورت 
خــام توســط مراجــع قانونــی تهیــه می  شــود، نــه متــن قــراردادی کــه بــر مبنــای ایــن نمونــه، تنظیــم 
ــر ایــن، در مقــام تبییــن، وجــوه افتــراق و اشــتراک  ــا ب ــه می  شــود. بن و میــان طرفیــن امضــا و مبادل
ــای  ــر قرارداده ــابه نظی ــای مش ــاد قرارداده ــا مف ــه و ب ــرار گرفت ــای کار ق ــه، مبن ــن نمون ــن مت همی
ــا قراردادهــای مقررات گذاری شــده در وضعیــت خــام و پیــش  ــی ی ــرارداد الحاق ــه(، ق اســتاندارد )نمون

از امضــا و مبادلــه میــان طرفیــن مقایســه شــده اســت.
2. متــن نمونــه پیــش از امضــا توســط طرفیــن در واقــع، بیش تــر مقــرره ای اســت کــه مخلــوق اراده 
یک جانبــه حاکمیــت )مجلــس شــورای اســالمی، دولــت یــا دیگــر مراجــع قانونــی ( بــه شــمار مــی رود. 
بنــا بــر ایــن، بهره گیــری از واژه »قــرارداد« در موضــوع بحــث، نوعــی تســامح در تعبیــر بــوده و صرفــًا 

بــه دلیــل ســهولت کار از نظــر رواج عرفــی آن اســت. 
3. قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی بــر خــالف شــباهت فــراوان بــا برخــی از اقســام قراردادهــا 
بــه ویــژه قراردادهــای اســتاندارد )نمونــه( و قراردادهــای الحاقــی کــه حتــی می تــوان آن را در شــمار 
یکــی از مصداق هــای ایــن قبیــل قراردادهــا هــم بــه حســاب آورد، بــه لحــاظ منشــأ قانونــی آن یعنــی 
تصویــب متــن قــرارداد، توســط مقنــن یــا توســط مرجعــی دیگــر بــا اذن و اجــازه مقنــن، از یــک ویژگــی 
ــار و احــکام آن را از  ــت می بخشــد و ماهیــت و آث ــه آن اصال ــا حــدی ب ــی برخــودار اســت کــه ت اضاف

قراردادهــای مشــابه متمایــز می-ســازد. 
4. فــرم قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی )نــه قــرارداد امضــا و مبادله شــده میــان طرفیــن مبتنــی 
ــا مقــررات( محســوب می  شــود و اصــواًل تبعیــت از  ــون ی ــر آن(، مقــرره قانونــی در معنــای عــام )قان ب
آن الزم اســت. بــا ایــن حــال، قضــاوت در خصــوص ضمانــت اجــرای تخلــف از شــروط نمونــه قــرارداد 

در همــه مــوارد آســان نیســت.
5. هنگامــی کــه در تهیــه و تدویــن متــن نمونــه قــرارداد توســط مرجعــی غیــر از مجلــس شــورای 
ــط  ــودن معیارهــا و ضواب ــه آمــره ب ــا توجــه ب ــی تخلــف شــود، ب ــط  قانون اســالمی، از معیارهــا و ضواب
یادشــده می تــوان هماننــد دیگــر مقــررات نظیــر آیین نامه هــا، دســتورالعمل ها و بخش نامه هــای 
دولتــی و عمومــی، ابطــال تمــام یــا بخشــی از مفــاد نمونــه قــرارداد را کــه مغایــر بــا ایــن شــاخص های 

قانونــی اســت، از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کــرد. 
ــه قــرارداد، هنــگام امضــا و  6. در مــورد ضمانــت اجــرای تخلــف از مفــاد شــروط منــدرج در نمون
ــه قواعــد آمــره، نظــم  ــوط ب ــه مرب ــرارداد بیــن طرفیــن، اگــر شــرط یادشــده در متــن نمون ــه ق مبادل
عمومــی یــا اخــالق حســنه باشــد کــه اصــواًل ایــن گونــه اســت، مقــرره یادشــده نفــع عمومــی دارد و 
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هــر گونــه توافقــی بــر خــالف آن، برابــر مــواد 10 و 975 قانــون مدنــی، بی اثــر اســت. شــروط منــدرج 
ــوان  ــه عن ــای مقررات گذاری شــده ب ــه قرارداده ــوط ب ــی مرب ــد شــروط قانون ــرارداد، همانن ــه ق در نمون

ــد شــد. ــل خواه ــن و تحمی ــری، جای گزی ــون ام قان
ــه اصــل صحــت و  ــا توجــه ب ــدازه نیســت، ب ــه ایــن ان 7. در دیگــر مــواردی کــه اهمیــت شــرط ب
لــزوم قراردادهــا، منــدرج در مــواد 219 و 223 قانــون مدنــی، شــروط منــدرج در قــرارداد منعقدشــده 
بیــن طرفیــن الزم االجراســت. اگــر مدیــر دولتــی در امضــای شــروط مخالــف قــرارداد، مرتکــب تخلــف 
ــه دشــواری می تــوان  ــه جبــران خســارت نیــز باشــد، ولــی ب انتظامــی شــود، ممکــن اســت موظــف ب

بــه بطــالن قــرارداد رأی داد.
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Abstract:
A type of model contracts is prevalent in the Iranian legal system, and its validity is 
directly or indirectly derived from legal text and can be called the model contract with 
legal origin. This type of contracts, which is typically formulated and approved as a 
model contract, is itself legal   regulation or has derived from legislator order or per-
mission. this character  gives a special feature to this contract and necessitate separate 
examining  of legal  dimensions and effects of it  In this article with aim of specifying  
domaine of  mentioned  contract and its differences and similarities upon similar con-
tracrs , is tried to be survey and  analyze  concept, types and important examples of the 
model contracts with legal origin and its nature, moreover, the limits of free will of the 
parties to conclude a  model contract based on this form and especially the sanction 
of violation of terms  of the model contract committed by the parties  and the effect of 
violating the regulations on the process of  the approval of the text of the model con-
tract.the result of survey proves that the modle contract with legal origin , despite its 
similarities with standard, adhesion and regulated contracts, are different from them in 
some of dimensions and has special effects and rules. 
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