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  مقدمه
چنانکه مورد پذیرش سوي دیگر عقد چنانکه حقوقدانان بر آن اذعان دارند تعهد یک طرف است بر قبول امر 

اما حضور آن در قالب هاي گوناگون جلوه اي جدید  ،این مفهوم مبنایی است در کلیه قراردادها. داد باشد قرار
کردي عمالً روی دادوجود شخصیتی حقوقی به نام دولت بعنوان یکی از طرفین قرار. را به نمایش می گذارد 

صوصی که نوعاً بر اساس روابط خصوصی دادها خدر قرار. نوین را از مفهوم سنتی قراردادها ترسیم می کند 
حال آنکه در قراردادهاي . ند میان افراد تنظیم می شوند حدود و ثغور تعهدات نیز برهمین مبنا شکل می یاب

دادها را براي خود لت نوعی حق اعمال حاکمیت در قرارهمواره یک طرف به نام دو ناظر بر خدمات عمومی
  .منصه ظهور می کشاند یقی جدید را بهونه است که طرمحرز می داند و اینگ

   هر یک از طرفین قرارداد پس از عقد قرارداد ملزم به انجام تعهداتی می شوند که بر آن مهر تأیید
 در واقع چنانچه پیش تر گفتیم به سبب وجود عقد تراضی طرفین بر هر تعهدي است که متعاقدین.زده اند

ت که عالوه بر وجود حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد ، هریک از الی اساین در ح.ملزم به اجراي آن هستند
طرفین قرارداد به سبب وجود آیین نامه و تصویب نامه هاي مختلف انجام تعهدات ناشی از قواعد امري را بر 

  .خود فرض می دارند
ر و  روشن نمودن تعهدات براي طرفین الزم است و براي قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی الزم ت

مهمتر، زیرا اگر تعیین و مفاد شروط قراردادها کامالً به طرفین واگذار گردد، به خاطر خصوصیت حاکمیت 
دولت، مفاد آن یکجانبه خواهد بود، براي حمایت از طرف ضعیف تر و قابل پیش بینی بودن، الزم است نظام 

ابل عدول قراردادي، تضمیناتی براي و ساختار حقوقی تعریف شود و عالوه بر تعیین حقوق و تکالیف غیر ق
تأمین منافع عمومی از طرف دولت و تضمینات حقوق اشخاص خصوصی طرف مقابل دولت و متزلزل نبودن 

  . آن، در نظر گرفته شود
به سبب قدرت و امکانات و اختیارات برتر دولت و مؤسسات دولتی، اشخاص نمی توانند و نباید 

اي ابهام رها سازند بلکه حقوق و تعهدات قراردادي آن ها باید به طور  سرنوشت قرارداد خود را در هاله
رونق قرارداد دولت، و مشارکت بیشتر اشخاص در امور دولتی از این راه، به قدرت . مطمئنی مشخص باشد

براي این امر راه هاي . پیش بینی و برنامه ریزي طرفین براي حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بستگی دارد
تنظیم .یک راه عمده آن اینکه میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از پیش معین کنند. ختلفی وجود داردم

      محتواي قرارداد متناسب با نیاز و خواست طرفین و تنظیم قرارداد بطور مبسوط وسیله مؤثري براي 
است از قراردادهاي نمونه و  در این جهت می توان و بهتر. پیش بینی آثار قراردادي و ثبات در قراردادهاست
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از پیش تهیه شده اي که در آن شروط قراردادي و میزان حقوق و تعهدات طرفین بطور مبسوط پیش بینی 
  1.شده است

اما آن چه که موجب . به نظر می رسد مفهوم تعهدات در کلیه قراردادها داراي ارکان مشترکی باشد
خدمات عمومی می شود وجود طرفین متعاقد در چنین تردید در ماهیت تعهدات قراردادهاي ناظر بر 

دل میان طرفین قرارداد،طرفین را ملزم به انجام ادر قراردادهاي خصوصی وجود توازن وتع. قراردادهایی است 
از اجراي تعهد خود سرباز زند در واقع به طرف دیگر اجاره توسل  ینفد خود می کند و هرگاه یکی از طرتعه

اما آن چه که در اینجا به چشم می خورد وجود دو گونه هدف در عقد . به مقامات قانونی را داده است 
به این معنا که وجود حق ترجیحی براي اداره و در نتیجه اعمال حاکمیت . قرارداد و دو نوع پشتیبانی است 

بنابراین اداره به دلیل برآورن . مرجع باالتر به لحاظ قدرت، اجراي تعهدات را دچار انسداد می کند بعنوان 
منعفت عمومی و رعایت مصلحت جامعه گاه اصل لزوم قرادادي را بر هم می زند و با استفاده از حق فسخ به 

همین طور وي . باز می دارد دخورا از ادامه اجراي تعهدات  یا صاحب امتیاز علت مقتضیات اداري، پیمانکار
را به  یا صاحب امتیاز می تواند در حین انجام کار مفاد تعهد مقادیر کار را افزوده سازد و در نتیجه پیمانکار

. از طرفی وي حق هدایت و نظارت بر تمامی مراحل اجرا را داراست . انجام مفاد بیشتري متعهد نماید
از این گذشته چنانکه گفتیم عدم . ی در تعریف تعهد رهنمون می سازدمواردي از این دست ما را به دگرگون

وجود آزادي کامل در طرفین قرارداد و وجود تأثیر قراداد به اشخاص ثالث به مفهوم تعهد به نفع و ضرر 
بنابراین باید گفت آنچه که حقوقدانان در تعریف تعهد . شخص ثالث نقاط افتراق دیگري را نمایان می سازد

هد را در برابر پرداخت پول به انجام عان یک رابطه دوگانه یاد کرده اند که درآن متعهدله می تواند متبعنو
زیرا چنانچه . تعهد خود فرا خواند یک دگردیسی محتوایی در قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی یافته است 

ل حقوقی از سوي اداره از انجام در آینده به تفصیل در آن سخن خواهیم گفت متعهد گاه بدون هیچگونه دلی
در . اما تعهدات موجد آثاري هستند که عمدتاً با آثار عقود یکی فرض می شوند. تعهد خود بازداشته می شود 

یاز دهنده در نیابد به متن قرارداد یا امتنکار یا صاحب امتیاز را کارفرما واقع اگر حدود و ثغور التزام پیما
تا حدود بسیاري آثار تعهدات مشترکات بسیاري با آثار عقود در مفهوم کلی  مراجعه خواهد کرد لذاست که

  .آن همطراز با عقد خصوصی پیدا می کند
 چرا که قرارداد. را شامل می شود  تعهد در این میان مسئله ضمانت اجراي تعهدات نقطه افتراق میان عقد و

خود طفره ما متعهد درصورتی که از انجام تعهد برمبناي تراضی طرفین استوار می شود و ادامه خواهد یافت ا
  . داراست یا صاحب امتیاز توانایی ملزم ساختن و ایجاد اجبارهاي گوناگون را براي انجام مفاد تعهدرود کارفرما 

                                                             
 .142-164صفحات ،1384 انتشارات پردیس قم، ،چاپ اول، قم. ،)بی او تی(بهره برداري و واگذاريقراردادهاي ساخت، شیروي ، عبدالحسین، -1
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آن . ه میان می آیداز منابع حقوق و تکالیف نیز سخن بمعمول است هنگام بحث در حقوق و تکالیف 
ست که نظریه پردازان ، منابع حقوق و تکالیف در حقوق ایران را عقد و الزامات چه قدر متقین است این ا

در یک  .1عقد، شبه عقد، شبه جرم و قانون برشمرده شده اند اما درحقوق فرانسه. اد دانسته اندخارج از قرارد
عمل . انندنتیجه گیري می توان گفت حقوقدانان اروپایی منشأ تعهد را عمل حقوقی یا واقعه حقوقی می د

حقوقی اعالم اراده اي است که قانون اثر آن را معتبر دانسته است همچون عقد و واقعه حقوقی گاه ارادي 
   .بار می کنند همچون انواع مسئولیتنیست و به هر حال آثار و نتایج آن را قانون 

و تکالیف در  قرارداد در حقوق خصوصی که از آن به عقد تعبیر می شود ، یکی از منابع عمده حقوق
باید گفت که در صورتی می توان عقد را منشأ تعهد تصور کردکه . خدمات عمومی است  ناظر بر قراردادهاي

بنابراین وجود اصل حاکمیت اراده در تبیین مفاد قرارداد در . ناشی از برخورد اراده هاي طرفین قرارداد باشد 
 نویسندگان فرانسوي مطرح کرده اند در ه برخی ازاما چنانک. این میان به طریق واضحی نمودار می شود

  و در قراردادهاي امتیاز) دفترچه شرایط عمومی( قراردادهاي پیمانکاري چه درقراردادهاي الحاقی نظیر آن
مطرح است به لحاظ وجود قرارداد با مفاد از پیش تعیین شده، طرفین یا یکی از )دفترچه حقوق و تکالیف(

این تنها اختیار افراد این است که  بنابر. ي دخالت در تفسیر شرایط پیمان را دارا نیستندآنها اختیار کافی برا
ژستن حقوقدان فرانسوي قرارداد الحاقی را قرارداد نمونه اي می داند که . خود را در شرایط قالبی قرار دهند

ان البته در خصوص دراین می.  2توسط یکی از دو طرف تهیه شده و طرف دیگر تنها به آن پیوسته است
پاره اي از این افراد قرارداد هاي یاد شده را . ماهیت پیمان میان حقوقدانان حقوق اداري باید تفاوت قائل شد 

بنابراین نه تنها تفاوتی . همانند قراردادهاي خصوصی می دانند و اصل حاکمیت اراده را در آن روا می دارند 
خالف را در حوزه صالحیت رسیدگی به اختالفات درباره دادگاه  ماهوي در آن نمی بینند بلکه تنها موضع

  .اي نیز بر استقالل اینگونه قراردادها و الحاقی بودن آنها تأکید می ورزند  اما عده. هاي صالح می دانند 
با این حال آیا می توان با پذیرش نظریه الحاقی گرایان این گونه قراردادها را منشأ تعهدات دانست 

که که وجود تراضی طرفین محل اشکال است؟ در پاسخ به این مباحث حقوقدانان عنوان کرده اند حال آن 
بنابراین به لحاظ وجود ضرورت هاي اجتماعی نمی توان . یستنافی اراده طرفین ن وجود چنین قراردادهایی

        ط قرارداد راهمچنین پیمانکار و صاحب امتیاز که شرای. دانست  عدم وجود ارادهعدم توازن را موجد 
بنابراین تا این حد . می پذیرد در واقع خود با رضایت و اراده کامل خود را در چنین وضعیتی قرار داده است 

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که گفتگوي طرفین و اعالم رضایت . وجود رضایت منشأ تعهد است 
  .حت دانسته نشده است آنان در خصوص جزئیات قرارداد اصوالً جزءشرایط ص

                                                             
  ..85صفحه  1371کاتوزیان، ناصر،  نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، -  ١
  .9همان صفحه  -  ٢
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در این قراردادها صحبت از رابطه حقوقی و . در کشور فرانسه پیمان هاي خدمت عمومی وجود دارد
و به جزء طرفین شخص ماندهی خدمت معین مورد توجه است قراردادي بین دولت و پیمانکار نیست بلکه سا

وجود دارد که صاحب نقش در روابط  ثالثی بنام مستفیذ از خدمات عمومی یا مصرف کننده خدمات عمومی
اندره دولوبار  و استاد فرانسوي 1لذا دفترچه نمی توانند ماهیت صد در صد قراردادي داشته باشد.حقوقی است
چه مشخصات در قرارداد امتیاز ، صرفاً ایجاد یک رابطه حقوقی بین دولت امتیاز دهنده و دفتر: معتقد است 

ی یک امر و خدمت عمومی معین مورد توجه است و غیر از طرفین قرارداد صاحب امتیاز نیست بلکه سامانده
این دفترچه  هم وجود دارند و) استفاده کنندگان امور مذکور ( طرف ثالثی که مشتریان صاحب امتیاز 

  .مشخصات خدمات عمومی صبغه نیمه قراردادي و نیمه مقرراتی دارد
ایران  در مورد انجام و ارائه خدمات عمومی درپیمان  شرایط عمومی  ،در مورد قراردادهاي پیمانکاري 

رسد این است که قواعد کلی مطروحه در دفترچه شرایط عمومی پیمانهاي  وجود ندارد، آنچه به نظر می
عمرانی را می توان در خصوص سایر قراردادها و پیمان ها نیز مجري دانست و آنچه در مورد حقوق و تکالیف 

    راداد در قراردادهاي پیمانکاري در پی می آید با توجه به دفترچه شرایط عمومی پیمان براي طرفین ق
  .طرح هاي عمرانی است

سایر مقررات در زمینه  قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی  ،منبع دوم براي حقوق و تکالیف طرفین
اما .یگر منبع تعهد شناخته شده است آنچه از حقوق خصوصی ایران بر می آید واقعه حقوقی بعنوان د.است 

       ما بدون ورود به این بحث چنانکه در حقوق فرانسه نیز بدان اذعان شده قانون را منبع اصلی به شمار
و یا ) پیمانکار یا صاحب امتیاز(تمامی موارد اگر براي هر شخص به ویژه در بحث ما زیرا در . می آوریم 

در واقع به این دلیل است که عهد از الزامات خارج از قرارداد منتج می شود ت) کارفرما یا امتیاز دهنده (
ال وضعیت عمومی را شامل می شود البته چون قانون به هر ح. ن این موارد را مورد بحث قرار داده است قوانی

  2.ج کرده اندرقایع خاص شمارش شده چنین امري را از عهده برشمردن قانون خاو
قالب پیمانکاري ویا قالب ( موجود در حوزه قراردادهاي که بر خدمات عمومی ر طریق قوانینبه ه

این امر محدود به قوانین مصوب مجلس نیست و بطور کلی آیین نامه . ، موجد تعهدات براي طرفین اند)امتیاز
  .ها و بخشنامه هاي گسترده در این خصوص را شامل می شود

و کارفرما و همچنین صاحب امتیاز و امتیازدهنده را به صورت چون در این فصل حقوق و تکالیف پیمانکار 
یکجا و با هم مورد بررسی قرار می دهیم هنگامی که کلمه واگذار شونده نام می بریم منظور همان پیمانکار و 

ما و امتیاز دهنده است  و صاحب امتیاز است و هنگامی که از کلمه واگذار کننده نام می بریم همان کارفر

                                                             
  .127صفحه   ،1377انصاري، ولی اهللا، کلیات حقوق اداري، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، -  ١
  .90، صفحه 1385نتشار، کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، تهران، شرکت سهامی ا -  ٢
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صورت مجزا به آن پرداخته می  که حقوق و تکالیف در یک قالب قرارداد با قالب دیگر متفاوت بود به زمانی
  .شود

  
  شوندهو تکالیف  واگذار حقوق: مبحث اول
  حقوق واگذارشونده:گفتار اول

  :در قراردادهاي ناظر بر ارائه خدمات عمومی پیمانکار و یا صاحب امتیاز داراي حقوقی بدین شرح هستند
  

  دریافت حقوق و مزایا:  بند اول
دهاي که در قالب پیمانکاري منعقد       شونده دریافت مبلغ است که در قراردایکی از حقوق واگذار

می شوند با قراردادهاي که در قالب امتیاز منعقد می شوند تفاوت دارد؛ زیرا در قراردادهاي پیمانکاري این 
دگان استفاده کنندر قراردادهاي امتیاز مبلغ قرارداد را ی شود ولی مبلغ از طرف دولت به پیمانکار پرداخت م

و ممکن است در قراردادهاي امتیاز یک سري حقوق و مزایاي غیر مالی  خدمات عمومی پرداخت می کنند
  .نیز براي صاحب امتیاز در نظر بگیرند

  
  پیمانکاري هايدر قرارداد: فلا

ورد نیز عوض یا ثمن هم نامیده می شود همان مال یا قیمت یا مبلغ یا بهاي قرارداد که حسب م 
اصوالً علت . وجهی است که در قبال انجام تعهد طبق ضوابط یا مقررات خاص تعیین و پرداخت می گردد

انعقاد قرارداد براي طرف غیر دولتی گرفتن پول در قبال ارائه خدمات است، به همین دلیل توافق و تصریح 
  1.ت از جمله پارامترهاي مهم قراداد استقیمت و بهاي ارائه خدما

اداره مکلف است که بهاي کار موضوع پیمان را طبق شرایطی که مقرر گردیده است، در وجه پیمانکار 
هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانند بدون موافقت دیگري  قیمت موضوع قرارداد را تغییر . پرداخت کند

یگر حق فسخ خواهد داشت؛ زیرا ع قرارداد را تغییر دهد طرف دموضو اگر یکی از طرفین قرارداد قیمت. دهند
که مطمئن باشد حقوق او نیز متقابالً مورد احترام طرف مقابل قرار هر شخص وقتی زیر بار تعهد می رود 

  .خواهد گرفت

                                                             
  .74صفحه ،1390اپ چهارم،تهران انتشارات بهنامی،حسینی، سید اسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهاي دولتی، چ -1
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دیه أچنانچه در اثر تأدیه نشدن یا تأخیر در ت. صورت گیردپرداخت قیمت باید در مدت مقرر در قرارداد 
قیمت، خسارتی متوجه پیمانکار شود، وي حق تقاضاي خسارت دارد و می تواند در موارد تصریح شده در 

  .قانون مدنی ، در مقام فسخ قرارداد بر آید
بنابر این دقت و رعایت .مبلغ قرارداد از آن جا که جنبه مالی دارد از حساسیت خاصی برخوردار است

  .عامل مؤثري در پیشگیري از وقوع جرائم احتمالی خواهد بود صحیح الزامات مالی محاسباتی 
طبق .ترین عنوان مجرمانه که در رابطه با جنبه هاي مالی بکار می رود تصرف غیر مجاز استوسیع 

قانون مجازات اسالمی، استفاده غیر مجاز از وجوه نقدي یا مطالبات و اسناد و اوراق بهادار دولتی،  598ماده 
د بر اعتبار حتی در مواردي هم که غیر موارد معین و مصرف وجوهی زائ دن وجوه دولتی دربه مصرف رسان

به عنوان مثال اگر براي نگهداري فضاي .هیچ منفعت شخصی هم حاصل نشده باشد جرم تلقی گردیده است
    دا شود،تصرف غیر مجاز مصداق پی شده باشد اما دو میلیون تومان هزینهسبز یک میلیون تومان تعیین 

  .می کند
ل اداره دولتی طی قراردادي، اشخاصی را جهت ارائه خدمات حفاظتی و حراست  و ممکن است مسئو

یا حمل و نقل منعقد کند و اجرت عملکرد شخص یا شرکت مزبور را به حساب دولت منظور و اخذ نموده 
  .ستولی آن را به شخص یا شرکت پرداخت نکند قانون این را هم جرم تلقی کرده ا

 که دولتی مامورین و مستخدمین از هریک«: قانون مجازات اسالمی در این باره می گوید 601ماده 
 تمام و باشد نموده را اشیایی ونقل حمل مباشرت یا کرده استخدام یا اجیر را اشخاص خود ماموریت برحسب 

 آورده دولت حساب  به است آمده عمل به آنان توسط که را نقل و حمل اجرت یا اشخاص اجرت از قسمتی یا
 درباره است مقرر مجازات همین و شود می محکوم سه سال تا ماه سه از موقت انفصال به باشد نپرداخته ولی

 نموده منظور دولت حساب به و برداشته خود را آنها اجرت و گرفته بیگاري به را اشخاص که مستخدمینی 
  ».نماید مسترد ذیحق به را ماخوذه باید اجرت هر صورت در و است

قانون مجازات اسالمی هر یک از کارمندان، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه  603طبق ماده 
مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي دولتی و شهرداري ها و نهاد هاي دولتی که در 

ق العمل یا پاداش نفعی براي خود یا معامالت دولتی تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون، حق الزحمه،  ح
دیگري به هر شکل تحصیل نماید حسب مورد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم 

سال یا  5ماه تا  6می شود و چنانچه عمل وي موجب افزایش قیمت تمام شده قرارداد گردد به حبس از 
  .نیز محکوم می گرددمجازات هاي نقدي از سه تا سی میلیون ریال 

تدلیس عبارت است از اعمال خدعه و فریب در حین انعقاد قرارداد و انجام معامالت دولتی به قصد انتفاع 
خود یا فرد دیگري، بدین نحو که مثالً با اعمال فریب و نیرنگ قیمت قرارداد را بیشتر از حد متعارف تعیین 
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قانون مجازات اسالمی هر شخص عهده دار انجام معامله  599ه طبق ماد.کند و از این راه براي خود نفعی ببرد
ارف عبراي ادارات و سازمان هاي دولتی که بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین قیمت بیش از حد مت

سال محکوم  5ماه تا  6نفعی براي خود یا دیگري تحصیل کند، عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 
  . می گردد

  
  امتیاز هايقرارداددر :ب
  حقوق و مزایاي مالی  _1

صاحب امتیاز با سرمایه و هزینه خود اقدام به اداره امور و خدمات عمومی می نماید ؛ و در مقابل ارائه 
، وجوهی را که تعرفه قیمت و یا ) حوزه امتیاز ( خدمات و یا عرضه و قراردادن کاال در دسترس عموم مردم 

ت مورد امتیاز آن ، از طرف دولت یا امتیاز دهنده برقرار می گردد ، از آنان دریافت حق اشتراك کاال یا خدما
می دارد ؛و معموالً تعرفه قیمت کاال و یا خدمات ، در متن قرارداد پیش بینی می شود و صاحب امتیاز به 

و مقتضی خواهد  را نخواهد داشت ؛ اما دولت با اداره امتیاز دهنده در صورت لزوم هیج وجه حق افزایش آن
      توانست تعرفه را بطور یکجانبه تغییر دهد ، منتهی در این صورت ، دولت بایستی خسارات وارده بر

که . . . صاحب امتیاز را بپردازد؛ همانند خدمات راجع به آب ، برق ، تلفن ، حمل و نقل شهري ، گاز و
  . . .داخل شهري واتوبوسهاي  وجوهی تحت عنوان آب بها یا بهاي برق یا بلیت

توضیح اینکه هدف از واگذاري امتیاز امور و خدمات عمومی حسن اداره آن امور و رفع نیازمندیها و 
آسایش آنان است نه در پی کسب منفعت  ضروریات زندگی اجتماعی عموم مردم و در نتیجه در پی رفاه و

 نوي دارد ؛ از این رو دولت یا اداره پس تحصیل سود و عایدات براي دولت امتیاز دهنده جنبه فرعی و ثا
دهنده با توجه به هدف مزبور ، حداقل منفعتی را براي صاحب امتیاز تضمین می کنند ، و در برخی امتیاز

   اوقات در مواردي که منافع صاحب امتیاز کاهش یابد ، دولت از لحاظ مادي به طریقی او را کمک و یاري
ف ایجاد نگردد؛ مثال مساعده ،کمک خرجی بدهد یا او را از پرداخت برخی می رساند تا در امور مذکور اختال

  .مالیات و عوارض گمرکی معاف نماید 
حسن اداره امور و . . . ) نظارت ، کمک، معافیت از مالیات و ( بنابراین مقصود دولت از این اقدامات 

  .استخدمات عمومی و رفع نیازمندیها و حوائج عمومی و آسایش آنها 
  
  حقوق و مزایاي غیر مالی  -2

گفته شد که صاحب امتیاز شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده که در پی کسب منافع 
مادي خود می باشد ، چرا که اگر موضوعی براي آنها منافع و عایداتی در پی نداشته باشد کسی حاضر 
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ن ، عالوه براینکه به موجب امتیاز ، صاحب امتیاز ، از نخواهد شد که در این امور سرمایه گذاري نماید ؛ بنابرای
حقوق و مزایاي مالی بهره مند است ، از یک سري مزایاي غیر مالی هم برخوردار می گردد؛ بدین معنی که 
گاهی اوقات در متن قرارداد امتیاز دولت یا اداره امتیاز دهند متعهد می شوند که در طول مدت امتیاز را به او 

شرط می شود که صاحب امتیاز حق انحصاري نسبت به موضوع دارد و لذا از  در واقع در قراردادبدهد ، 
فعالیت سایرین در این خصوص جلوگیري می شود ، بنابراین دولت با درج این شرط در قرارداد،حق استفاده 

ی تواند از آن بهره انحصاري و مانع الغیر براي صاحب امتیاز قائل می شود ؛ یعنی فقط خود صاحب امتیاز م
ه آهن امتیاز مخصوص و انحصار قطعی را: نامه رویتر فقره دوم آمده براي نمونه در امتیاز.بگیرد ونه غیر او 

  .شد  سال به رویتر اعطاء 70دریاي خزر تا خلیج فارس براي مدت 
  رارداد امتیاز شرط یا اینکه نوع دیگري از مزایاي غیرمالی در نظر می گیرند مثالً در امتیاز نامه یا ق

مثالً احداث راه آهن ، در کل ) موضوع امتیاز مربوطه ( می نمایند که اگر دولت خواست امتیاز این امر را 
کشور به غیر از او ندهد ، و نیز ممکن است که دولت متعهد شود که در طول مدت امتیاز در همان حوزه ، 

که در این صورت امتیاز دهنده مکلف ) یا ندهد (معامله نکند شرایط مساعدتري با دیگري  مثل این امتیاز ، با
  .را تأمین نماید  است ، طبق قرارداد زمینه استفاده انحصاري را براي صاحب امتیاز ایجاد و آن

دیگر اینکه ، حق ارتفاقی براي صاحب امتیاز قائل می شود و یا اراضی و مصالح و لوازمات مورد  نوع
  . ، را دولت بصورت مجانی در اختیار صاحب امتیاز قرار می دهد . . .  و نیاز براي ساخت ابنیه 

دارند ، در مواردي عالوه بر موارد مذکور، صاحب امتیاز از مزایایی که مقامات اشخاص حقوق عمومی برخور
له آب ، عبور خط لو. . . ند ،مثالًحق عبور از ملک اشخاص براي نصب کابلهاي تلفن ، برق و بهره مند می گرد

صاحب  نیز گاهی اوقات حق سلب مالکیت از افراد را دارند ، مثالً از زمینهاي خصوصی افراد ، و. . . یا گاز و 
خانه را او واگذار شده است ، مالکان کنارة رودبه . . . امتیاز آب یک رودخانه که براي تولید برق یک شهر و یا 

  .را به او واگذار نمایند ) علق به خودشان مت( وادار نماید که حق استفاده از آب رودخانه 
  

  دریافت خسارت:بند دوم
یکی از حقوقی که واگذار شونده در مقابل واگذارکننده دارد ، دریافت هزینه هاي خسارت هاي وارده 

  :ناشی از عوامل مختلفی هستند است که این خسارت
  

  دریافت خسارت ناشی از عمل حاکم: الف
وجود قرارداد بین دولت و واگذار . عمل حاکم باشد، دولت مسئول پرداخت آن استهرگاه خسارت ناشی از 

کند و موجب معافیت ن، حق حاکمیت و مسئولیت او را در اداره خدمات عمومی محدود نمی شوندگا
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براي . واگذارشوندگان از اجراي مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود، نمی شود
وضع مقررات مالی و گمرکی یا افزایش حقوق کارگري تحمیالت و تکالیف جدیدي بر واگذار با ر مثال، اگ

شونده تحمیل شود، واین تحمیالت کلی باشند و واگذارشونده نیز مشمول این تحمیالت خواهند بود ولی اگر 
باشد، چون اعمال  عمل دولت با موضوع قرارداد ارتباط مستقیم داشته باشد و تنها ناظر بر طرف قرارداد

حاکمیت دولت استثنائاً موجب ضرر آن گردیده است، اداره یا واگذار کننده مکلف به پرداخت خسارت خواهد 
  1.بود
  

  دریافت خسارت ناشی از تقصیرات اداره: ب
چنانچه اداره به علت ارتکاب تقصیري سبب وارد آوردن خساراتی بر پیمانکار شود، مکلف به جبران آن 

خیر در تأدیه قیمت یا عدم همکاري اداره در مواقعی که طبق قرارداد این تقصیرات ممکن است تأ. بوداهد خو
در این موارد مطابق قانون مسئولیت مدنی  و سایر مقررات بر حسب آنکه .ملزم به همکاري شده است، باشد

و و نیز سایر مقررات حاکم بر یا مدیران و کارمندان آن باشد یا هر د) سازمان (مسئولیت مالی متوجه اداره 
  2.مورد ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی می شود

  
  دریافت خسارت ناشی از مخارج فوق العاده: ج

      صاحب امتیاز و پیمانکار می توانند هنگامی که اداره مخارجی خارج از قرارداد را بر آنها تحمیل
معنی که عالوه بر دریافت قیمت در قرارداد پیمانکاري  خارج اضافی را از اداره پس بگیرند؛ بدینمآن می کند،

داد امتیاز که در متن قرارداد پیش بینی شده است ، در صورت تقبل انجام ریا مزایاي مالی و غیر مالی در قرا
اموري که در قرارداد انجام آنها پیش بینی نشده است ، استحقاق برخوردار شدن از خسارت  را خواهد داشت 

  :د از که عبارتن
  . درصورتی که دولت یا اداره  ، تعهدات اضافی برصاحب امتیاز یا پیمانکار تحمیل نمایند _1 
امور غیر قابل پیش بینی ، موازنه یا تعادل مالی قرارداد به هم بخورد که در این صورت هنگامی که براثر  -2

  3.ی نماید جبران خسارت مشونده متضرر می گردد و دولت  واگذار
گاهی اوقات در قرارداد امتیاز به جهت شرایط و اوضاع و احوال جامعه میزان تعرفه اي را تنزل می دهد   مثالً

  .این رو بایستی به صاحب امتیاز خسارت را پرداخت نماید  از. این امر موجب زیان صاحب امتیاز می شود 

                                                             
  .368صفحه .1388طباطبایی موتمنی،منوچهر، حقوق اداري، چاپ یازدهم،تهران، انتشارات سمت،  -١
  .368همان  -٢
  .368همان صفحه  - 3
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 د   به منافعی باشد که در قرارداالبته زیان و ضرر باید توسط صاحب امتیاز اثبات شود و اگر زیان نسبت 
حق دریافت فوق العاده دارد، اما اگر زیان ) در زمان انعقاد ( پیش بینی شده که منظور طرفین واقع شده بود 

متوجه عدم النفع شود یعنی صاحب امتیاز به سود زیاد از حد و اندازه اي که در نظر داشته، زیان وارد باشد، 
  1».تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است«. اخت نخواهد شدکه در این صورت خسارت پرد

  
  تکالیف واگذارشونده: گفتار دوم

  )ایفاءتعهدات(داد اجراي قرار: بند اول
شونده اجراي قرارداد براساس مفاد قرارداد می باشد؛ واگذار شونده یکی از وظایف و تکالیف واگذار

اجراي آن ، شخصاً اجرا نماید، زیرا قراردادها ناظر بر خدمات عمومی بایستی قرارداد را با توجه به زمان 
ذا طرف دولت شخص معین است و او در یا اشخاص معین واگذار می شود؛ ل قراردادي است که به شخص

داد نماید؛ از این رو حق راقدام به اجراي تعهدات ناشی از قرا تاًولت تعهد شخصی دارد که خود مباشرمقابل د
 اال را دراین زمینه ، کسب کرده باشد، و ه اجازه دولت یا ادارهرا به شخص دیگري ندارد مگر اینک ي آنواگذار

  .باطل خواهد بود
  :شامل  ملتزم بودن واگذار شونده به اجراي قرارداد

  .مباشرت در اجراي تعهدات ناشی از قرارداد ) الف
  .عدم حق واگذاري یا انتقال به غیر  ) ب 

  .رداد بدون تأخیر و قصور اجراي قرا) ج
بنابراین مباشرت شخص واگذار شونده در اجراي قرارداد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است ،زیرا قرارداد 

باید  می شود و این یک اصل است و اگر می خواهد خالف اصل عمل شود ، حتماً به شخص معین اعطاء
 ناظر بر ل نماید، علت آن مشخص است چون قراردادتحصی تصریح شده باشد یا به نحوي اجازه دولت را بعداً

این امر در قراردادهاي که در قالب امتیاز متلقی می شوند واضع  امور مهمی است و به خدمات عمومی راجع
   امتیاز خدمات عمومی مشمول مقررات و تشریفات مزایده و مناقصه قرارداد .از قراردادهاي پیمانکاري استتر 

ینکه دولت یا اداره امتیاز دهنده با آزادي کامل بتوانند با بررسیهاي الزم هر شخصی را که نمی باشد، براي ا
به او  را مناسب و صالح براي این امر تشخیص دادند و شایستگی هاي وي از هر جهت محرز گردید ، امتیاز

  .واگذار نماید
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ه بت که صاحب امتیاز ر می توان پذیرفپس وقتی در واگذاري آن چنین تشریفاتی الزم است چطو
راحتی حق انتقال به غیر را داشته باشد؛ اما اگر حق انتقال یا واگذاري به غیر در قرارداد شرط شود ، صاحب 

وقت چنین قصدي را در جریان اجراي قرارداد داشته باشد بایستی  امتیاز این حق را خواهد داشت، اما هر
هویت و وضعیت ثالث براي دولت معلوم گردد و شایستگی او از  دولت یا اداره امتیاز دهنده را مطلع سازد تا

هر نظر مورد تأیید دولت یا اداره امتیاز دهنده قرار گیرد؛ به هر حال نظر دولت نسبت به ثالث مهم است و 
  نیست که بشود به هر کس ينقش تعیین کننده دارد، زیرا همانطور که گفته شد، موضوع امتیاز ، از امور

   .مودواگذار ن
معروف شده  1به قاعده طالیی -اصل اجراي شخصی قرارداد-این اصل در قراردادهاي پیمانکاري «

  است می گوید که پیمانکار مکلف است قرارداد را از ابتدا تا انتها با شرایط ذیل اجرا کند؛
  اجراي بالمباشره قرارداد با اراده شخصی-1
  باحسن نیت-2
  قراردادبا رعایت ضوابط قانونی -3
  بدون قصور-4
  بدون عیب و نقص -5
  .بدون تأخیر-6

  .خود به خود شرایط فوق اجرا شودبدین ترتیب قراردادها باید به گونه اي تنظیم شوند که 
تکلیف .پیمانکار اداره مکلف است تعهدات ناشی از قرارداد را جز در موارد فورس ماژور شخصاً انجام دهد«

ولو این که به صورت مناقصه و مزایده صورت گرفته باشد، با  است که تمام قراردادهاعده مزبور ناشی از این قا
به همین جهت است که هیچ .توجه به شخص پیمانکار منعقد می گردند و جنبه تعهد شخصی دارند

یگري پیمانکاري حق ندارد بدون اجازه اداره، تمام یا قسمتی از قرارداد یا حقوق و تعهدات ناشی از آن را به د
بدیهی است چنانچه پیمانکار با اجازه اداره، قرارداد را به پیمانکار دست دوم واگذار کند، این امر به .واگذار کند

  ».هیچ وجه رافع مسئولیت او در مقابل اداره نخواهد بود
مانکار الزم است پی. »پیمانکار حق واگذاري پیمان به دیگران را ندارد«: شرایط عمومی پیمان 24برابر ماده 

واگذاري . با پیمانکاران جزء قرارداد داشته باشد اصلی براي انجام قسمت یا قسمت هایی از موضوع قرارداد
پیمانکار اصلی پیمانکار جزء را از  -2:1قسمتی از موضوع قرارداد به پیمانکار جزء مشروط به شرایطی است

ید کارفرما در مورد صالحیت پیمانکاران جزء پیش از واگذاري کار تای -2واگذاري کار به دیگران منع کند؛ 

                                                             
1- Golden rule of contract                                                                                                                                                                    

  .192- 188و  353-354صفحات ،1386تهران،انتشارات جاودانه،اسماعیلی هریسی ، ابراهیم، مبانی حقوقی پیمان،  -2
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این واگذاري به هیچ وجه از مسئولیت و تعهدات پیمانکار اصلی نمی کاهد و نمی تواند به  -3کسب کند؛ 
پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء  -4سبب تأخیر یا تقصیر پیمانکار جزء خود را از مسئولیت معاف کند؛ 

در صورتی که پیمانکار به طور مخفیانه و بدون .ناشی از قرارداد خود بپذیرند حکمیت کارفرما را در اختالفات
همچنین برابر آیین نامه . رعایت فوق موضوع پیمان را به دیگري واگذار کند کارفرما پیمان را فسخ می کند

یا سازمان  تشخیص صالحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، در صورتی که قبل از تحویل موقت کار، کارفرما
مدیریت و برنامه ریزي اطالع حاصل نماید که بدون مجوز و دادن اطالع تمام یا قسمت عمده کار مورد 
قرارداد را به پیمانکار دست دوم واگذار نموده است مراتب را مشترکاً بررسی و در صورت اثبات، با پیمانکار 

  .راي یک سال از فهرست خود حذف خواهد نمودطبق پیمان رفتار و سازمان نام چنین پیمانکاري را حداقل ب
 این و است مطلق قرارداد شخصی اجراي اصل عمومی خدمات بر اجراي ناظر قراردادهاي از بعضی در

 قراردادهاي مانند است مؤثر قرارداد اجراي در قرارداد طرف شخصیت که گیرد می بر در را قراردادهاي امر
 حق شخص این و بوده مؤثر عقد انعقاد در طرف شخصیت که پستی خدمات یا ارتباطی خدمات به مربوط
 وجود با یعنی است نسبی اصل این قراردادها این از بعضی در اما .ندارد را ثالث اشخاص به را کار واگذار
 خدمات ارائه یا و سبز فضاي نگهداري و حفظ به مربوط هايدقراردا مثل است غیر به انتقال قابل شرایط
  .عمومی نقل و حمل

بنابر این اصل، اجراي شخصی قرارداد توسط پیمانکار است و پیمانکار صرفاً در موارد خاص و به طور 
محدود بخشی از کار را به پیمانکار جزء که تخصص کافی را داشته باشد با رضایت کتبی کارفرما واگذار کند 

ورت واگذاري قرارداد توسط شرایط عمومی پیمان در ص 46ماده )ب(بند  1و همچنین بر اساس قسمت 
  .پیمانکار به شخص دیگر، کارفرما می تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ کند

  
  کنندهاجراي دستورات واگذار: بند دوم  

ت آن است اطاعت از دستورات در حین اجراي تعهدات ملزم به رعای پیمانکارموارد دیگري که  از
و مواد دیگر که به عمومی پیمان  رایطش 19چنانکه مستفاد از ماده . به طور وافی و کافی استواگذارکننده 

پیمانکار باید بنابر اصل تبعیت خود را ملزم به اطاعت از دستورات . طور ضمنی این مسئله را عنوان کرده اند 
ت چنانکه اما پاره اي اوقا. البته غالب دستورات در متن قراردادها به طور مصرح عنوان می شود . اداره نماید

در آینده از آن بحث خواهیم کرد اداره با تغییر در مقادیر کار یا کاال ، اطاعت پیمانکار از این امر را خواستار 
ذکر  در این تحقیق. مکان پذیر خواهد بودمی شود که در این صورت انجام دستورات با رعایت مقررات ویژه ا

   را مجبور به انجام دستورات اداره در صورتی پیمانکارنخست آنکه رعایت : نکات ذیل خارج از مورد نیست 
امري نامربوط با ( لذا انجام اموري خارج از موارد مطروحه در حوزه قرارداد حوزه قرارداد باشد،  می کند که در
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همچنین گاهی اداره ممکن است دستوراتی مخالف قانون ، نظم . براي پیمانکار ضروري نیست ) موضوع تعهد
  .یا اخالق حسنه صادر کند عمومی و 

در این حالت چنانچه ماده اي در قرارداد بیانگر این امر باشد، طبق قواعد عمومی جهت قرارداد 
حال اگر دستوري خارج از مفاد بود به طریق اولی آن را نمی توان انجام . نامشروع و انجام آن ناممکن است 

دراین صورت چنانچه . دور بخشنامه و یا آیین نامه نمایند در برخی موارد ممکن است ادارات اقدام به ص. داد 
  .پیمانکار آن را مخالف با قوانین ببیند ، می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداري خواستار شود

  
  تهیه تدارکات: سوم بند  

د براي لذاست که در یک قراردا. گونه قراردادها تدارکات به عنوان امر مستقل شمرده می شوددر این
زم و همچنین مواد غذایی تهیه آذوقه کارکنان، واگذار شونده بیشتر باید خود دست به خرید وسائل و ابزار ال

بنابراین در جهت تدارکات چنین امکاناتی براي انجام موضوع تعهد پیمانکار یا صاحب امتیاز ممکن است . بزند
گاهی اوقات نیز پیمانکار در زمینه . منعقد نماید. . . با دیگران قراردادهایی همچون بیع ، اجاره ، رهن و

 .تدارکات با افراد خارجی قرارداد منعقد می نماید که این گونه قراردادها تابع حقوق تجارت بین الملل است
براي نمونه در قراردادهاي ارائه خدمات بیمارستانی این امر به عهده پیمانکار گذاشته شده و کارفرما هیچ 

  .این زمینه ندارد مسئولیتی در
  
  کنندهتسهیل و همکاري کردن جهت نظارت از طرف واگذار:  بند چهارم 

یکی دیگر از وظایف و تعهدات صاحب امتیاز فراهم آوردن تسهیالت و امکانات الزم براي بازرسی و 
ی و به راحتنظارت مأموران ، بازرسان و کارشناسان دولت یا اداره امتیاز دهنده می باشد به نحوي که آنها 

  . سسه امتیاز در خصوص چگونگی عملکرد آن ، بازرسی نمایند سهولت قادر باشند از دفاتر مؤ
بازرسی به منظور اجراي درست  درواقع امتیاز دهنده در جریان اجراي قرارداد امتیاز حق نظارت و

کارشناسان مربوطه ، نواقصات از طریق نظارت و بازرسی  را خواهد داشت ؛ و مفاد قرارداد و رعایت شروط آن
دادن تذکر و ارشاد ، در صورت مقتضی اقداماتی  و نارسائیهاي موجود شناسایی شده و امتیاز دهنده عالوه بر

  ..)..تغییر، فسخ و: از جمله ( دهد را انجام 
 توضیح اینکه اختیار نظارت و بازرسی دولت یا اداره امتیاز دهنده ناشی از تقدم منافع عمومی در

خصوص حسن اداره امور و خدمات عمومی است و این امر به دولت یا اداره امتیازدهنده حق می دهدکه به 
سسه امتیاز در جریان اجراي بر نحوه کار و عملکرد مؤ) مذکور  حسن اداره امور(منظور تحقق این اهداف 
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نماید؛ صاحب امتیاز هم  قرارداد نظارت داشته باشد و در صورت الزم هدایت و دستورات مقتضی را صادر
  .مکلف به پیروي از ارشادات امتیاز دهنده می باشد

در مقابل این حق نظارت ،به عبارت دیگر ، تسهیل نظارت امتیاز دهنده توسط صاحب امتیاز ، بازرسان 
     سسه امتیاز شده وید که موجب اخالل درکار و امور مؤو مأموران امتیاز دهنده نبایستی به نحوي عمل نما

  . بشود فه در اداره امور و خدمات عمومیدر نتیجه منجر به وق
هر چند که در قرارداد امتیاز و دفترچه مشخصات مربوطه چگونگی : به عقیده یکی از علماي حقوق 

نیست بلکه تقدیم منافع و  اعمال نظارت امتیاز دهنده مشخص می گردد اما منشاء این اختیار ناشی از قرارداد
  .می و حسن انجام امور و خدمات عمومی است مصالح عمو

چه مشخصات در قرارداد امتیاز ، صرفاً ایجاد یک رابطه حقوقی دفتر: یده استاد آندره دولوبادر به عق
بین دولت امتیاز دهنده و صاحب امتیاز نیست بلکه ساماندهی یک امر و خدمت عمومی معین مورد توجه 

هم ) استفاده کنندگان امور مذکور ( لثی که مشتریان صاحب امتیاز است و غیر از طرفین قرارداد طرف ثا
  .1این دفترچه مشخصات خدمات عمومی صبغه نیمه قراردادي و نیمه مقرراتی دارد وجود دارند و

همچنین در قراردادهاي پیمانکاري هنگامی که دستگاه نظارت براي نظارت بر اجراي قرارداد وارد 
را در .... براي تسهیل نظارت با دستگاه نظارت همکاري کند و اسناد و مدارك و  عمل می شود پیمانکار باید

 بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر از برداري بهره و ایجاد نامه براي نمونه آیین. اختیار ناظر قرار دهد 
 خدمات دستگاه وزارت، اعزامی ناظران و بازرسان با همکاري« :مقرر می دارد که 7بند  19عمومی در ماده 

 ارائه با استانی کارگروه با هماهنگی از پس نظارتی و قانونی مراجع سایر و) مربوط خدمات حیطه در( دهنده
  .که در قراردادها مربوطه ذکر شده است»رسمی نامه معرفی و شناسایی کارت

  رازداري: پنجم بند
. واگذار شونده حفظ اسرار کاري و همچنین اسرار اداره دولتی از سوي وي است  از دیگر تکالیف

واگذار شونده در خصوص قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی باید تالش خود را در جهت حفظ اطالعات 
به طور مثال اگر پیمانکار با اداره دولتی در خصوص احداث پروژه . پروژه مخصوص موضوع پیمان بکار بندد 

نیروگاهی در یکی از نقاط کشور به توافق رسیده است، نمی تواند اطالعات تخصصی مربوط به نیروگاه را در 
به نظر می رسد حفظ اطالعات از سوي پیمانکار و صاحب . اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگري قرار دهد 

به نگهداري اسرار تا پایان  امتیاز به طور کلی مد نظر باشد به طوري که پیمانکار و صاحب امتیاز موظف
داد یان واگذار شونده و اداره،  قراردر اثر بروز تنشهایی م زیرا اگر. قلمداد می شود ) عادي وغیر عادي(داد قرار

                                                             
  .97قراردادهاي اداري،پیشین، صفحه انصاري، ولی اهللا، کلیات  -1
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فسخ یا منفسخ شود، ممکن است واگذارشونده در اثر خصومت اطالعات سري اداره را به پیمانکار دیگري 
  . بدهد

گیري از تضرر اداره لزوم حفظ اسرار بر مبناي جلومی شود این است که  مسئله اي که در اینجا مطرح
اما آن ها به نوعی افشاي . یا صاحب امتیاز متضرر نشود نیست زیرا ممکن است گاهی اداره از فعل پیمانکار

به  بحث دیگر اینکه تکلیف. بنابر این چنین قاعده اي به نظر تمام حاالت را در بر می گیرد. سرکرده باشد 
ه بدین عنوان که راز در عرف مردم ب .حفظ اسرار شامل چه مواردي می شود؟ این امر باید  عرفی تلقی شود

. لذا عادتاٌ دیگران نباید از آن مطلع شوند. اطالق می شود که لزوم پنهان سازي آن واجب تلقی شود يامر
موارد مرتبط با کار را شامل می شود و  بنابر این راز در امور دولتی ، اطالعات فنی تخصصی است که لزوماً

افشا  سر در . اطالعات عادي و معمولی که همه افراد از آن مطلع اند در موضوعی خاص سر تلقی نمی شود
  .غیر از موارد قانونی جرم نیز تلقی می شود

داخلی  البته اگر عبارات سیاست. ظر بر این امرند قانون مجازات اسالمی تا حدودي نا 506و 501د امو
را چنان تفسیر کنیم که افشا اسرار ادارات دولتی  در حیطه آن بگنجند، می توان  501یا خارجی در ماده 

  .مجازات مندرج در این ماده را با رعایت شرایط موجود در ماده بر وي اعمال کرد
با سیاست  انجام امور موضوع پیمان مستقیماً به نظر می رسد بتوان در اینجا مواردي که به طور مثال

. هاي هسته اي و نظایر آن مشمول چنین ماده دانست داخلی گره خورده است، نظیر انجام پروژه نیروگاه
 .  دراین حالت البته افشا اسرار باید به نوعی متضمن جاسوسی باشند

م محدودتر کرده است و آن شامل در این خصوص دایره شمول خود را به لحاظ موضوع حک 506ماده اما 
به معناي رایج آن ( برخی نویسندگان حقوق جزا آن که هیچ رابطه استخدامی . مأمورین دولتی دانسته است 

طبقه بندي  با دولت نداشته باشد، و تنها به مناسبت امري که به وي واگذار شده است در جریان اطالعات ) 
را ناظر بر وضعیت  506ده در این صورت می توانیم ما.  1اي می دانندقرار گرفته باشد را مشمول چنین ماده 

ظتی و اطالعات لذا براساس پیش فرضهاي گذشته وي را باید مسئول امور حفا. تلقی کنیم  واگذارشونده
اطالعات طبقه بندي شده اطالعات سري ، خیلی سري ،محرمانه ، خیلی . ره دانست طبقه بندي شده ادا

هاي الزم حال در اینجا با تفسیري که از مأمور دولتی داشتیم ، چنانچه به او آموزش. می شودمحرمانه شامل 
در اثر بی مباالتی وعدم رعایت اصول فنی و تخلیه اطالعاتی شود، به مجازات  داده شده باشد و واگذارشونده

اثبات امر رازداري واگذار مقام  البته به نظر می رسد این ماده در. حکم مندرج در این ماده محکوم می شود
مأموران دولتی که  استفاده نشود زیرا این ماده پس از اثبات مقام رازداري در مرحله ثبوت است و شونده
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داده است و تخلیه اطالعاتی شدن را نتیجه فرض کرده است و  مسئول امور حفاظتی اند را موضوع حکم قرار
  .بر آن مجازات تعیین نموده است 

می رسد با توجه به شئون کلی ماده بتوان در صورتی که پیمانکار در چنین  به نظرصورت هر  در
وضعیتی تخلیه اطالعاتی شود البته در حالی که به وي این امر گوشزد شده باشد و به او آموزش الزم داده 

  .مشمول این ماده دانست شده باشد، وي را
  

  واگذار شونده نسبت به اشخاص ثالث تکالیف: بند ششم
واگذار شونده نسبت به اشخاص ثالث یکی از تعهدات قراردادي و غیر قراردادي در قراردادهاي  کالیفت

کارکنان واگذار شونده و استفاده کنندگان از خدمات  ،منظور از اشخاص ثالث. ناظر بر خدمات عمومی است
تی است که به صورت کلی تعهداتی که در مورد کارکنان وجود دارد براي آن دسته از خدما. عمومی هستند

حراست و نگهبانی از پاالیشگاه ها و نیروگاه ها و در قراردادهاي  حمل و نقل عمومی ،: ی شوند، مانندواگذار م
در قراردادهاي مربوط به نگهداري و ارائه که به صورت جزئی منعقد می شوند این مورد صدق نمی کند مثالً 

دمات بهداشتی در خانه هاي بهداشت در روستاها،تعهداتی در و قراردادهاي خ خدمات پستی در روستاها
این تعهدات هم در قراردادهاي پیمانکاري و هم در قراردادهاي امتیاز خدمات . مورد کارکنان وجود ندارد

که در این قسمت تعهدات پیمانکار در مقابل کارکنان  ،وجود دارند که به صورت کلی واگذار می شوند عمومی
  .ی شودخود بررسی م

  
  نسبت به کارکنان خود:  فلا

مستقیماً و بال واسطه نقش دارند ، اشخاص  قراردادعین که در انجام موضوع به غیر از اشخاص م
پیمانکار  این امر پر واضح است که. دیگري نیز به طور غیر مستقیم و مع الواسطه به ایفاي نقش می پردازند 

        ي و یدي کسان دیگري که از عوامل او محسوب و در استخدامش از نیروي فکر قراردادبراي انجام موضوع 
مهارت انفرادي هر  . مدیریت پیمانکار را در این میان نمی توان انکار کرد. می باشند ، بهره مند می گردد 
و از  در ایفاي تعهدات پیمانکار دارد  سزاییر پیمانکار و ترکیب آنها اهمیت بیک از نیروي انسانی تحت اختیا

پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع «شرایط عمومی پیمان  17ماده ) الف( همین روست که در بند
  ».دهدص و تجربه کافی دارند ، انجام پیمان را به وسیله افرادي که در کار خود تخص

را با توان فکري و  قراردادصیت حقوقی داشته باشد موضوع پیمانکار چه شخصیت حقیقی و چه شخ
هنر پیمانکار در این است که این مجموعه انسان ها را با ابزار کاري که . ستان کارکنان خود محقق می دارد د

  . در اختیار دارد به نحوي راهبري و موزون کند که موضوع پیمان به گونه مطلوب جامه تحقق پوشد
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اما چون . رفرما ندارند اگر چه کارکنان پیمانکار هیچگونه ارتباط حقوقی ، قراردادي و کاري با کا
حمایت از کارکنان پیمانکار در کیفیت و ارائه مطلوب موضوع پیمان بی تأثیر نیست لذا در مواردي کارفرما ، 

این حمایت ها . کارکنان پیمانکار را از حمایت ها و پشتیبانی هاي مادي و معنوي خود بی بهره نمی گذارد 
از لحاظ تسهیل امور اداري و استخدامی و گاه از جهت رفاهی و گاه از حیث پرداخت حقوق و مزایا ، گاه 

مانند اینها را شامل می گردد چون رابطه قراردادي و استخدامی کارکنان پیمانکار مستقیماً با خود پیمانکار 
 .است »  کارفرمایی  «است لذا از نظر حقوق کار و قرارداد کاري ، پیمانکار در مقابل کارکنان خود داراي وصف 

، را نباید در »کارفرما  «واژه  ذال.  1است » کارگري – کارفرمایی «یعنی رابطه پیمانکار با کارکنان خود رابطه 
خلط و اشتباه  ا نشان می دهدکه رابطه پیمانکار و کارفرما ر قرارداد در »  کارفرما «این رابطه با کلمه 

ب آن کارگر در قرارداد کتبی یا شفاهی که به موج قانون کار ، قرارداد کار عبارت است از 7مطابق ماده .دکر
در اجراي . سعی ، کاري را براي مدت موقت یا غیر موقت براي کارفرما انجام می دهد قبال دریافت حق ال

شرایط عمومی پیمان به نحوي تنظیم گردیده که در آن پیمانکار متعهد  17قانون کار ، مفاد ماده  13ماده 
   . ر را در مورد کارکنان خود اعمال نمایداست که تمام قانون کا

 که کسانی «:  شرایط عمومی پیمان ، کارکنان پیمانکار را این گونه تعریف می کند 17ماده ) الف(بند 
 مفهوم.  » پیمانکار انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند براي خدماتی ، پیمان این اجرا در

پرسشی که در این باره می تواند مطرح شود این است که آیا پیمانکاران جزء نیز  اما. این تعریف واضح است 
پیمانکار اصلی تلقی کرد ؟ به  از کارکنان پیمانکار اصلی محسوب می شوند یا نمی توان آنها را جزو کارکنان

ر اجراي ه آنکه پیمانکاران جزء نیز خود کارکنانی در استخدام خویش ممکن است داشته باشند که دژوی
  . موضوع پیمان به گونه اي فعالند

شرایط عمومی پیمان از کارکنان پیمانکار بدست می دهد ،  17ماده ) الف ( تعریف جامعی که بند 
یعنی مطابق تعریف فوق ، پیمانکاران جزء . پیمانکاران جزء را نیز شامل کارکنان پیمانکار اصلی می گرداند 

شرایط عمومی پیمان ،  17اما با توجه به سایر بندهاي ماده . مرده می شوند هم از کارکنان پیمانکار اصلی ش
ماده ) ط ( بند  مطابقزیرا هر چند  . پیمانکاران جزء را نمی توان از کارکنان پیمانکار اصلی محسوب داشت

 بند برابر گرچه و » در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است پیمانکار  «شرایط عمومی پیمان ،  17
توسط پیمانکاران جزء یا  که است عملیاتی تمام مسئول پیمانکار  «شرایط عمومی پیمان  24ماده  )ب(

لیت ها باعث نمی شود که پیمانکاران جزء را از ئواین مس شباهت الوصف مع »  کارکنان آنها انجام می شود
اصلی با  پیمانکار حقوقی رابطه:  علت این توفیر کامالً مشخص است. کارکنان پیمانکار اصلی بدانیم 

ارتباط حقوقی پیمانکار اصلی . با کارکنان خود متفاوت است ) پیمانکار اصلی ( پیمانکاران جزء و نیز رابطه او 
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با پیمانکاران جزء در قالب واگذاري قسمتی از عملیات موضوع پیمان است که کارفرما به نحوي از مفاد آن 
تی به هنگام بروز اختالف داور مرضی الطرفین آن دو شناخته می شود ، ولی آگاه و گاهی نظارت دارد و ح

 – کارفرمایی «که فوقاً گفتیم یک رابطه  رابطه حقوقی پیمانکار اصلی با کارکنان خویش ، همانطوري
همچانکه رابطه حقوقی پیمانکاران جزء با کارکنان . قانون کار بر روابط آنان حاکم است  که است » کارگري

کسی است که به هر » کارگر«قانون کار ،  2خود هم بر اساس قانون کار تعیین و تعریف می شود برابر ماده 
عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما ، کار 

کارگر به درخواست و به  که حقوقی یا حقیقی است شخصی » کارفرما «همان قانون  3می کند و طبق ماده 
   ، کارکنان پیمانکاران جزء به صورت  قرارداداگر در . ار می کند حساب او در مقابل دریافت حق السعی ک
لیت کار و اعمال آنان در مقابل ئوسوب می شوند ، صرفاً از بابت مسمع الواسطه از کارکنان پیمانکار اصلی مح

لذا قانون حاکم بین پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء را نمی توان قانون کار . کارفرماست نه از جهات دیگر 
سایر  مانند بلکه نیست »  کارگري – کارفرمایی «دانست ، چرا که رابطه آنان با پیمانکار اصلی ، رابطه 

بر روابط  قراردادهاي خصوصی قوانین مربوط به قراردادها و عقود معینه و غیر معینه و سایر عمومات قانونی
با این وصف تعریف پیمان از کارکنان پیمانکار هر چند جامع است اما با توجه به . آنان حکومت دارد 

قانون کار بر روابط آنان و  ارکنان پیمانکار مقید گردد به حکمتوضیحات فوق ، مانع نیست و ضرورت دارد ک
ارچوب قانون کار خدماتی براي پیمانکار در چ ، پیمان این اجراي در که کسانی «:   بدین شرح اصالح شود

  ». انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند
  
  واگذار شونده به نفع کارکنان تکالیف  -1

رار گفته شد ، هر چند رابطه کارکنان پیمانکار بر اساس قانون کار ، مستقیماً بین آنها و پیمانکار بر ق
البته تأکید بر رعایت . از چتر حمایتی و پشتیبانی کارفرما برخوردارند  قرارداداست لکن در اجراي موضوع 

از جهت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث و از  قراردادات کارکنان پیمانکار در متن حداقل حقوق و امتیاز
ر اینکه پیمانکار متعهد به حسن انجام کا یا زیرا گو. حیث هدف و غایت امر نوعی تمهید و دوراندیشی است 

مباشرتاً توسط کارکنان پیمانکار صورت عینی و قرارداد اما در نهایت انجام موضوع  در مقابل کارفرما است
از طرف دیگر ، . ه است پس چنین حمایتی نه تنها الزم بلکه کامالً به جا و مال اندیشان . عملی پیدا می کند

ابل کارکنان خود مسئول و متعهد نموده که سود ، کارفرما پیمانکار را در پاره اي از امور در مققراردادطبق 
این تعهدات هر چند ظاهراً و به طور مستقیم عاید کارکنان پیمانکار است اما به طوري که در باال گفتیم 

  . باطناً و در غایت امر ، به طور غیر مستقیم از لحاظ مرغوبیت و کیفیت کار عاید کارفرما نیز می شود
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  رگران پرداخت دستمزد کا -1-1
کارفرما مکلف است که قرارداد مقاطعه کار را ملزم به اعمال  1369قانون کار مصوب  13مطابق ماده 

همچنین کارفرما موظف است که بدهی پیمانکاران به .تمامی مقررات قانون کار در مورد کارکنان خود نماید
مله ضمانت حسن انجام کار پرداخت کارگران را برابر رأي مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکاران، منج

شرایط عمومی پیمان  17ماده ) و(هم قابل قبول نمی باشد اما بند نماید و هر گونه توافقی بر خالف آن 
 در که صورتی در. کند پرداخت مرتباً کار قانون طبق را خود کارگران دستمزد که است متعهد پیمانکار«

 را کارگران طلب که کند می اخطار پیمانکار به مشاور ،مهندس آید پیش تاخیري کارگران دستمزد پرداخت
 که ماههایی یا ماه براي را کارگران دستمزد تواند می کارفرما پیمانکار، استنکاف صورت در. نماید پرداخت
 داراي و کارگران دست در که کارگري هاي کارنامه است، طبق شده پرداخت پیمانکار به آن وضعیت صورت
 نماینده حضور است، با شده آنها به که الحساب علی پرداختهاي به توجه است، با کارگاه رئیس امضاي

 به% 15 اضافه به را پرداختی مبلغ و نماید پرداخت پیمانکار مطالبات محل ،از پیمانکار و مشاور مهندس
 مینتأ پیمانکار تضمینهاي محل نباشد، از کافی پیمانکار مطالبات اگر و نماید منظور پیمانکار بدهی حساب

کند،  خودداري پرداختها براي حضور مشاور، از مهندس اخطار وجود ،با پیمانکار نماینده که صورتی در. کند
 و پرداختی مبلغ و عمل این بر اعتراضی حق پیمانکار اینکه دهد، بدون می انجام را مزبور پرداخت کارفرما

 به کارگران دستمزد پرداخت در تأخیر تکرار صورت در. باشد داشته آنان استحقاقی میزان و کارگران تعداد
 را پیمان تواند می است، کارفرما شده پرداخت آن وضعیت صورت که ماهی یکماه، براي مدت از بیش مدت
  .».نماید فسخ

شرایط عمومی پیمان این است که  17ماده  )و( قانون کار با بند 13تفاوتی که بین ماده تبصره ماده 
قانون کار، پرداخت مطالبات کارگران از محل پیمانکاران توسط کارفرما منوط به رأي  13در تبصره ماده 

 17ماده ) و(اما در بند .قانون کار شده است مراجع قانونی و هیأت هاي تشخیص و حل اختالف موضوع
الزم نیست و کارفرما می تواند مطالبات کارگران را از محل  شرایط عمومی پیمان راي مراجع فوق ذکر

رایط عمومی پیمان جنبه قراردادي به نظر می رسد که به لحاظ اینکه ش«.مطالبات پیمانکار پرداخت کند
شرایط عمومی پیمان را پذیرفته است و با توجه به اصل حمایت از  17دارد و پیمانکار با امضاء قرارداد ماده 

  1.».قابل قبول است 17حقوق کار عمل مقاطعه دهنده طبق ماده  کارگر در
به حدي حائز اهمیت است  قراردادداخت دستمزد کارگران خود در خوش حسابی پیمانکار نسبت به پر

در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه براي ماهی  ا حق دارد در صورت تکرار تأخیرکه کارفرم
علت این امر . رداخت شده است ، پیمان را فسخ و به موجودیت آن خاتمه دهد که صورت وضعیت آن پ
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لیت و بی مباالت ئوزد کارگران خود تا این حد بی مسروشن است زیرا پیمانکاري که در مقابل پرداخت دستم
ابل دات خود در مقسبت به تعهنآنان را نادیده می گیرد ، قطعاً است و ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق 

  .لذا ادامه اجراي پیمان با چنان پیمانکاري به مصلحت نمی باشد. لیت خواهد بود ئوکارفرما بی مس
  

  اجراي مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار  -1-2
   ایران اسالمی جمهوري کار قانون چهارم فصل در که است موضوعی کار بهداشت و فنی حفاظت

     کشور مادي منابع و انسانی نیروي از صیانت کار قانون در موضوع این تدوین از هدف.  است شده بینی پیش
 حفاظت عالی شوراي طریق از کار بهداشت و فنی حفاظت به مربوط هاي دستورالعمل رعایت که باشد می
      از جلوگیري جهت(  پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت و)  فنی حفاظت تأمین جهت( فنی

 پیمانکار کارکنان بنابراین.  گردد می تدوین)  محیط و کارگر و کار بهداشت تأمین و اي حرفه هاي بیماري
 حفاظت هاي دستورالعمل کارند، مشغول کارگاه در کار قانون مقررات مطابق پیمان موضوع اجراي در که

 و فنی ضوابط و مقررات اجراي لیتمسئو کار قانون طبق اساساً.  کنند رعایت باید را کار بهداشت و فنی
 از مذکور مقررات رعایت عدم اثر بر هرگاه  است کارگاه واحدهاي مسئولین یا کارفرما عهده بر کار بهداشت

 حقوقی و کیفري نظر از مذکور مسئول یا کارفرما شخص دهد، رخ اي حادثه واحد، مسئولین یا کارفرما سوي
 هاي لیتمسئو همان کیفري لیتمسئو از منظور البته و است مسئول کار قانون در مندرج هاي مجازات نیز و

 هاي زیان و خسارات جبران حقوقی لیتمسئو از مقصود و دیه پرداخت خصوص در اسالمی مجازات قانونی
  . است مقتول دم اولیاء یا و مصدوم شخص به وارده

 و وسایل کار بهداشت و فنی حفاظت براي کارگاه واحدهاي مدیران یا کارفرما چنانچه نماند ناگفته 
 توجه بدون قبلی تذکرات و الزم هاي آموزش وجود با کارگران و دهند قرار کارگران اختیار در را الزم امکانات

   داشت نخواهد لیتیمسئو کارفرما ، ننمایند استفاده آنها از موجود مقررات و دستورالعمل به
 کار بهداشت و فنی حفاظت به مربوط مقررات به ناظر پیمان عمومی شرایط 17 ماده)  ح(  بند حقیقت در

 کارفرماي ، کار قانون مفاد برابر پیمانکار که آنجا از و باشد می اسالمی جمهوري کار قانون در مندرج
 او عهده به پیمان موضوع انجام نگامه به الذکر فوق هاي لیتمسئو کلیه لذا شود می شناخته خود کارکنان

  . است
  

  بیمه هاي اجتماعیاجراي مقررات   -1-3
 بیمه به نسبت اجتماعی تأمین قانون اساس بر مکلفند کار قانون مشمول کارگاههاي کارفرمایان

 حقوق یا مزد از است موظف کارفرما ، اجتماعی تأمین قانون طبق و نمایند اقدام خود واحد کارگران نمودن
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 سهم اضافه به و کسر را شده یاد قانون در مقرر بیمه حق ، دهند می انجام کار او براي که کسانی کارمزد یا
 دهند می انجام کار ، کارفرما براي که کسانی صورت این در.  نماید پرداخت اجتماعی تأمین سازمان به خود

 ، ها بیماري و حوادث به مربوط موارد اجتماعی تأمین.  شوند می برخوردار اجتماعی هاي بیمه مزایاي از
 قانون را آنها تفصیل که گردد می شامل را مرگ و بازنشستگی ، کارافتادگی از ، دستمزد غرامت ، بارداري

 به آن درصد 7 که است کارکنان حقوق یا مزد درصد 30 میزان به بیمه حق.  است نموده بیان الذکر فوق
  .گردد می تأمین دولت وسیله به درصد 3 و کارفرما عهده به درصد 20 و شده بیمه عهده

 و دارند خود استخدام در کارکنانی مستقیماً که است کارفرمایانی به مربوط شد گفته باال در آنچه
 پیمانکار کارکنان ،قرارداد در اما.  باشند می بیمه حق پرداخت به موظف اجتماعی تأمین قانون مطابق

 او براي که است پیمانکار همان آنان کارفرماي حقیقت در.  ندارند کارفرما با کاري و قراردادي رابطه هیچگونه
  . شود می تنظیم کار قانون اساس بر آنان کاري رابطه و کنند می کار

 از زیرا.  شود می پرداخت چگونه بیمه حق ، پیمانکاري قراردادهاي در که شود مشخص بنابر این باید
 از نوعی به خود دیگر طرف از و کنند می کار او براي که است خود کارکنان کارفرماي ، پیمانکار طرف یک

 قرارداد موضوع اجراي به متعهد قرارداد مفاد طبق که شود می محسوب)  اجرایی دستگاه(  کارفرما کارکنان
 ماده) ح( بند واقع در.  است کرده بیان مشخصاً اجتماعی تأمین قانون 38 ماده را موضوع این.  است گردیده

 در:  مرقوم ماده وفق.  باشد می اجتماعی تأمین قانون 38 ماده همان به ناظر پیمان عمومی شرایط 17
 کارفرما ، شود می واگذار حقوقی یا حقیقی اشخاص به)  پیمان مثل(  مقاطعه طور به کار انجام که مواردي

 ، خود کارکنان که نماید متعهد را)  پیمانکار(  کار مقاطعه ، کند می منعقد که)  پیمانی(  قراردادي در باید
 را بیمه حق کل و نماید بیمه سازمان نزد را)  جزء پیمانکاران(  فرعی کاران مقاطعه کارکنان همچنین

 ارائه به موکول کارفرما طرف از)  پیمان مبلغ(  کار مقاطعه کار کل بهاي درصد پنج پرداخت. بپردازد
 در را خود کارکنان بیمه حق و مزد صورت که پیمانکارانی مورد در.  بود خواهد سازمان طرف از مفاصاحساب

 مبلغ از سازمان درخواست به بنا پرداختی بیمه حق معادل کنند می پرداخت و تسلیم سازمان به مقرر موعد
  . شد خواهد آزاد مذکور

 پرداخت مسئول ، بپردازد سازمان مفاصاحساب مطالبه بدون را پیمانکار قسط آخرین کارفرما هرگاه
 از است پرداخته سازمان به بابت این از که را وجوهی دارد حق و بود خواهد مربوط خسارت و مقرر بیمه حق

 بیمه حق پرداخت نحوه و میزان ، مزد صورت تسلیم نحوه نامه آیین «. نماید وصول و مطالبه پیمانکار
 و بیشتر جزئیات)  اجتماعی تأمین عالی شوراي 1363/12/8 مصوب( »  عمرانی هاي طرح در شاغل کارکنان
 پیمانکاران ، مزبور نامه آیین موجب به.  دهد می ارائه پیمانکار کارکنان بیمه حق خصوص در دقیقتري
 صورت ، مربوطه نامه آیین و اجتماعی تأمین قانون 29 ماده مقررات طبق مکلفند شده یاد نامه آیین مشمول
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 یا مقیم ناظر تأیید از پس و تهیه بعد ماه روز آخرین تا حداکثر را پیمان هر در شاغل کارکنان ماهانه مزد
 به ارائه جهت نیاز مورد رسید و تسلیم اجتماعی تأمین سازمان واحدهاي به اجرایی دستگاه یا نظارت دستگاه
 لیتمسئو رافع اجرایی دستگاه و نظارت دستگاه توسط ماهانه مزد صورت تأیید. نمایند دریافت را کارفرما
.  بود نخواهد کارکرد روزهاي دستمزد و مبلغ و تعداد نظر از مزد صورت سقم و صحت مورد در پیمانکار

 تسلیم به موکول پیمانکار به وضعیت صورت هر پرداخت و اجرایی دستگاه توسط پرداخت دستور صدور
.  بود خواهد اجتماعی تأمین سازمان توسط پیمانکار شاغل کارکنان قبل هاي ماه مزد صورت دریافت رسید

 پیمانکار به و تهیه را الزم رسید بالفاصله مزد صورت دریافت از پس است مکلف اجتماعی تأمین سازمان
 مبنی اجتماعی تأمین سازمان گواهی تسلیم به موکول ها پیمان قطعی وضعیت صورت پرداخت.نماید تحویل

 ها وضعیت صورت از مکسوره هاي بیمه حق وصول همچنین و پیمانکار ارسالی مزد هاي صورت دریافت بر
 ها ذیحسابی استعالم دریافت تاریخ از روز 15 مدت ظرف است مکلف اجتماعی تأمین سازمان. بود خواهد
 نشده تسلیم سازمان به مذکور گواهی صدور براي الزم مدارك چنانچه نماید صادر و تهیه را فوق گواهی
 عدم.  نماید اعالم ذیحسابی به را موضوع فوق استعالم تاریخ از روز 15 مدت ظرف است مکلف سازمان باشد،
 پیمانکار قطعی وضعیت صورت پرداخت و شده تلقی فوق گواهی صدور منزله به مزبور مدت انقضاي در پاسخ

 سایر رعایت و آن پرداخت با و بوده قرارداد هر قطعی بیمه عنوان به مکسوره بیمه حق میزان . است بالمانع
 به مربوط گفتیم فوقاً آنچه گردد می تلقی قراردادي هر مفاصاحساب عنوان به بحث مورد نامه آیین شرایط

 مزد صورت مکلفند پیمانکاران اما بود)  کارگاه(  پیمان موضوع در شاغل کارکنان بیمه حق پرداخت نحوه
 مربوطه بیمه حق انضمام به و تهیه اجتماعی تأمین قانونی مقررات طبق کماکان را خود دفترمرکزي کارکنان

.  نمایند پرداخت و تسلیم خود مرکزي دفتر عملکرد حوزه اجتماعی تأمین شعبه به جداگانه طور به و
 کارکنان دیگر با کنند می کار پیمان موضوع در مباشرتاً که کارکنانی بیمه حق پرداخت مکانیزم بنابراین
  1. است متفاوت ، دارند فعالیت پیمان موضوع اجراي از خارج که پیمانکار

  
  واگذار کننده مقابل  مورد کارکنان خود در واگذار شونده درتکالیف  -2 

  از افراد متخصصاستفاده  -2-1
پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادي که در کار خود تخصص و تجربه 

اجراي عملیات موضوع پیمان داشتن تخصص و تجربه کافی کارکنان پیمانکار براي . کافی دارند ، انجام دهد 
لذا شرط تخصص و تجربه کافی براي عوامل سازنده پیمان امري الزم و ضروري . واجد اهمیت فراوانی است
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استخدام افراد بی تجربه و بی تخصص و غیر فنی از سوي پیمانکار قطعاً او را در قبال تعهدات خود با  . است
کار ناگزیر است از نیروي انسانی کارشناس و کار آمد براي اجراي لذا پیمان. کارفرما عاجز و ناتوان می کند 

در این . عملیات موضوع پیمان استفاده کند و گرنه در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود 
که تحت ضوابط قانون کار  و کارگران و کلیه کسانی است از پیمانکاران جزء  خصوص کارکنان پیمانکار ، اعم

بنابراین پیمانکار براي انعقاد قرارداد با پیمانکاران جزء باید نهایت کوشش و . ر استخدام پیمانکار می باشند د
دقت خود را به خرج دهد تا براي حفظ اعتبار خود و ارائه مطلوب کار موضوع پیمان ، از پیمانکارانی استفاده 

مدي پیمانکاران جزء از سایر ااهمیت کار. اشند و تخصص الزم ب کند که بسیار کارآمد ، داراي تجربه کافی
چرا که نمود کار پیمانکاران جزء . کارکنان پیمانکار طبق ضوابط قانون کار در خدمت او هستند ، بیشتر است 

اینکه براي مدیریت و سازماندهی کار ، دیگر کارکنان  یاگو . در موضوع پیمان بیش از دیگر کارکنان او است
 19ماده  11در ماده بند . ر نیز باید از لیاقت ، درایت و کارآیی کافی نیز برخوردار باشندستادي و پیمانکا

دولتی یکی از وظایف غیر عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر از برداري بهره و ایجاد نامه آیین
تعیین اید در قرارداد ذکر شود را استفاده از نیروي متخصص و در صورت غیبت یکی از نیروها پیمانکار که ب
در قراردادهاي خدمات  .پیمانکار موظف است که نیروي متخصص دیگري را به جاي او گماردکرده است و 

به موضوع  پیش بیمارستانی نیز پیمانکار باید از افراد متخصص و داراي یک سري شرایط ویژه که مربوط
  .قرارداد است را باید به کار گیرد

  اعالم وضعیت متخصصان خارجی - 2-2
، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد  قرارداداگر در اسناد و مدارك 

 را به آنها  است قبالً وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق و مزایا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات
  . اطالع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط و تأمین هزینه هاي مربوط ، براي استخدام آنها اقدام کند

زیرا اصوالً . اشتغال اتباع بیگانه در ایران داراي مقررات خاصی است که با اشتغال اتباع ایرانی متفاوت است 
شوند مگر آنکه اوالً داراي روادید با حق کار مشخص بوده و  اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار

 128این است که در راستاي ماده  . دریافت دارند ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه هاي مربوطه ، پروانه کار
  : قانون کار که مقرر می دارد

      کارشناسان بیگانهکارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجب استخدام 
یگانه را استعالم نمایند، بند می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه ب

شرایط عمومی پیمان اعالم قبلی وضعیت استخدامی متخصصان خارجی را از تعهدات پیمانکار  17 ماده) الف(
ضافه کرد که وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط زیر در مورد براي آگاهی بیشتر باید ا. بر می شمارد 

  : صدور روادید با حق کار مشخص براي اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر می کند
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اتباع ایرانی آماده به کار ، افراد داوطلب  میان در اجتماعی امور و کار وزارت در موجود اطالعات مطابق –الف 
  . واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد

  .تبعه بیگانه داراي اطالعات و تخصص کافی براي اشتغال به کار مورد نظر باشد -ب
  .شود استفاده ایرانی افراد بعدي جایگزینی و آموزش براي بیگانه تبعه تخصص از –ج 
  
 کارکنان پیمانکار و اجازه اقامت و کاراحراز هویت  -2-3

کارکنان ایرانی کارگاه باید داراي شناسنامه و کارکنان بیگانه کارگاه باید داراي پروانه اقامت و اجازه 
شناسنامه سندي است که هویت شخص را از لحاظ احوال شخصیه و وقایعی چون تولد ، ازدواج ، . کار باشند 

کسانی که فاقد شناسنامه باشند قطعاً هویت . ز اسم و نسب او مدلل می دارد طالق ، وفات ، محل تولد و نی
چه بسا . ی است ناحراز نشده مغایر با مقررات قانوآنها ناشناخته می ماند و کار کردن افرادي که هویت آنان 

تباع بیگانه اشخاص خارجی بدون ارائه شناسنامه براي انجام موضوع پیمان اشتغال یابند در حالیکه اشتغال ا
بنابراین هیأت فنی اشتغال باید شرایط اتباع . در ایران تحت شرایط و مقررات قانون کار باید انجام گیرد 

بیگانه را براي اشتغال بدواً احراز و سپس نسبت به صدور پروانه کار با رعایت مواد قانون کار حداکثر براي 
  . مدت یک سال اقدام و تمدید و یا تجدید نماید

الوه بر صدور پروانه کار ، ورود اتباع بیگانه به ایران و اقامت آنان در کشور ، مسأله دیگري است که طبق ع
   . مقررات خاص خود به عهده وزارت امور خارجه می باشد

  
  
 قراردادجراي کار براي انجام موضوع گرفتن ساکنان منطقه ا بکار - 2-4

صالحیت  مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجراي کار ، کهپیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران 
خاب کند و به کار گمارد و این شرط نیز مانند بعضی دیگر از ، انترا داشته باشد قراردادانجام کارهاي موضوع 

شروط مندرج در شرایط عمومی پیمان ، نه تنها بدون ضمانت اجرایی است ، بلکه منطوق آن در حد توصیه و 
فاقد  قراردادآن در  جع بهرا اندرد با عنایت به مفاد شرط فوق الذکبه نظر می رس. ارشاد پیمانکار است 

ان مورد نیاز خود را ربه دالیل متعدد سعی می کنند کارگرورت الزم می باشد ، زیرا عموماً پیمانکاران ، بنا ض
 که قرارداددیهی و روشن ، آن هم در متن لذا توصیه ب. از میان ساکنان منطقه اجراي کار به کار گمارند 

با این حال به نظر می رسد ، به حسب تجربه . محشون از تعهدات گوناگون است ، الزم به نظر نمی رسد 
مشکالتی از ناحیه افراد بومی براي عوامل پیمان  دیده شده که به کار گماردن افراد غیر بومی از کارگاه بعضاً

انجام موضوع پیمان و طرفین پیمان را در انجام تعهدات متقابل خود به زحمت می  ایجاد می کند که نهایتاً



 رتسگ قح،یقوقح هاگیاپ 26

 

در برخی پایگاه ها « : نمونه این امر در قراردادهاي خدمات پیش بیمارستانی مالحضه می شود . اندازند
ز نیروي خدماتی مقیم صرفاً بومی منطقه در شیفت صبح در پایگاه حضور داشته و در شیفت عصر و شب نی

  »وریت هاي پایگاه در دسترس باشندمی بایست در زمان مأم
  

 اخراج کارگران مخل نظم کارگاه  - 2-5

یشتر توضیح دادیم که رابطه کاري کارکنان پیمانکار با او ، بر اساس مقررات و ضوابط قانون کار پ
رکنان بی انضباط شرایط عمومی پیمان راجع به اخراج کا 17ماده ) ط ( آنچه در بند . تنظیم می گردد 

کارگاه .درعایت قانون کار عمالً تحقق یابکارگاه ، پیمانکار را در مقابل کارفرما متعهد نموده نمی تواند بدون 
و یک منطقه جغرافیایی مشخص با حدود و صغور  در حقوق کار صرفاً یک محیط به معناي لغوي آن نیست،

الیشگاه ها و امثالً در قراردادهاي حراست از پ نیست،... خاصی نیست، لزوماً یک مکان سربسته مانند سوله و 
  .نیروگاه ها آن  پاالیشگاه و نیروگاه کارگاه آنها محسوب می شود

 27ماده  بدین دلیل که فسخ قرارداد کار کارکنان پیمانکار با او در صورت بی انضباطی باید تحت شرایط
مقابل کارفرما در خصوص اخراج کارگران مخل نظم کارگاه گرنه التزام پیمانکار در قانون کار به عمل آید و

  . ،بدون رعایت تشریفات مربوط بالاثر خواهد بود

وظایف محوله قصور ورزید و یا آیین نامه  انجام در کارگر هرگاه  «:  قانون کار مقرر می دارد 27ماده 
در صورت اعالم نظر مثبت شوراي  هاي انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد

اسالمی کار ، عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق 
در واحدهایی که فاقد شوراي . پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید  وي به »  سنوات حق  «کارگر را به عنوان 

ی الزم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنف
.  » حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید

موارد مقرر و دستورالعمل ها و آیین نامه هاي انضباطی کارگاه به موجب مقرراتی  که است یادآوري به الزم
لذا مالحظه می شود که .یر کار و امور اجتماعی می رسد با پیشنهاد شوراي عالی کار به تصویب وز است که

یاد آور می شود . قانون کار است  27شرایط عمومی پیمان منوط به رعایت ماده  17ماده ) ط ( اجراي بند 
کارگاهی است که  رکناري ازکه برکناري کارکنان مخل نظم کارگاه به معناي اخراج آنان از کار نیست بلکه ب

گرنه پیمانکار می تواند از کار آن نوع  و ن را در آن کارگاه به عهده دارد لیت انجام موضوع آئوپیمانکار مس
 این اجراي  «:  مقصود و مفهوم ذیل بند یاد شده که می گوید. کارکنان در جاي دیگري استفاده نماید 

 اخراج صورت در که است این ، » ایجاد حقی براي او نمی کند و کاهد نمی پیمانکار هاي لیتمسئو از دستور
بهانه اي براي فرار ، پیمانکار نمی تواند آن را وسیله و ) چنانچه تحقیق یابد ( کارگر بی انضباط  چند یا یک
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راج قرار دهد و این را حقی براي خود بداند که مثالً اخ قراردادکار و یا تأخیر انجام موضوع  از حسن انجام
   . ، پیمانکار را از ایفاي تعهدات او به نحو مطلوب ناتوان کرده است رگر فالن کا

 

  ملزم کردن کارکنان براي طی یک دوره آموزشی -2-6
پیمانکار یا صاحب امتیاز در قراردادهاي که تخصص خاصی نیاز دارند، عالوه بر خود باید کارکنان خود 

در .طی کنند و گواهی گذارندن دوره را از مراجع ذیربط اخذ کنند را ملزم کنند که یک دوره آموزشی را 
 در.ز وظایف پیمانکار است این یکی ا)  10+پلیس ( قراردادهاي واگذاري خدمات الکترونیکی نیروي انتظامی

مسئولیت آموزش پرسنل موضوع این قرارداد بعهده « ): 115اورژانس (قرارداد ارائه خدمات پیش بیمارستانی 
ار شونده می باشد و این موضوع نافی تعهد نیروها براي گذارندن دوره هاي آموزشی و الزام آنان به واگذ

شرکت در آزمون هاي ادواري واحد آموزش اورژانس نمی باشد، بدیهی است وقوع هر گونه حادثه براي 
گران و تجهیزات پرسنل و خساراتی که به دلیل عدم آموزش و در اثر قصور و یا تقصیر آنها به خود، دی

پزشکی، مخابراتی، تأسیساتی و ساختمان واگذار کننده وارد آید جزئاً و کالً به عهده واگذار شونده خواهد بود 
و واگذار کننده هیچ گونه مسئولیتی دراین مورد ندارد و پرداخت خسارت بعهده واگذار شونده می باشد که 

از پرداختی ماهانه یا ضمانت نامه یا تضمین اموال  ساًکننده رادر صورت عدم پرداخت خسارت، واگذار 
  ».ماخوذه، جبران خواهد نمود

  
  نسبت به استفاده کنندگان خدمات عمومی: ب

  :دگان خدمات عمومی عبارتند ازناستفاده کن تکالیف واگذارشونده نسبت به
  رعایت اصل برابري -1

امعه است ، در واقع هدف از ایجاد آنها امور و خدمات عمومی متعلق به عموم افراد ج دلیل اینکه هب
ذا ا بنحوي خود مردم می پردازند ، لتأمین منافع عموم مردم است ، و در حقیقت امر هزینه اداره این امور ر

چون متعلق به همه مردم است ، بایستی همه بطور مساوي و بدون هیچ گونه تبعیض از آن بهره مند گردند؛ 
ند و واگذار شوندگان هم مکلفند که برابري ن اصل را در قرارداد در نظر بگیراید ایاز این رو واگذار کنندگان ب

آیین نامه بهره برداري از  4نمونه این امر در در ماده .را بین استفاده کنندگان خدمات عمومی اجرا کنند
 اصل رعایت ، خدمات عرضه و آن اجراي و پروانه صدور در کار اساس« دفاتر خدمات ارتباطی آمده است که 

 موارد دارند حق خدمات کنندگان مینتأ و آن متقاضی یا و پروانه دارندگان ، مشتریان.باشد می تبعیض عدم
 نبود صورت در یا و خود ذیربط صنفی تشکل طریق از(  ، مشاهده و وقوع صورت در را احتمالی تبعیض
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 محض به باید استانی کارگروه کنند درخواست را آن رفع و اعالم استانی کارگروه دبیرخانه به)  مستقیماً
  .و این امر در قرارداد ذکر گردیده است ».نماید اقدام نامه آیین 7 شماره پیوست مطابق گزارش وصول

  
  پاسخگویی -2 

السون به وجود واژه هاي .مفهوم پاسخگویی، مفهوم چند وجهی ، پیچیده و قابل تأمل می باشد 
می کند و می گوید در زبان بعضی از کشورها واژه پاسخگویی وجود ندارد و  براي این مفهوم اشارهمختلف 

  1.نزدیکترین واژه به آن مسئولیت است
       به چند تعریف که بیشتر استفاده  همسویه ارائه شده است کهبراي پاسخگویی تعریف هاي متعدد اما 

  : می شود اشاره می شود
ویی در برابر یک شخص به خاطر عملکرد مورد نظر، تعبیر و پاسخگویی در مفهوم اصلی خود به جوابگ-

  .تفسیر می شود
لیت ور جوابگویی و پاسخ دادن به مسئوپاسخگویی عبارت است از وجود نوعی تعهد و التزام به منظ -

  .هاي انجام شده توسط فردي که مسئولیت بر عهده او بوده است
ت گروهی معتقدند که باعث افزایش پاسخگویی خواهد در رابطه با پاسخگویی بخش خصوصی در ارائه خدما

شد؛ زیرا بخش خصوصی با استفاده از مکانیزم هاي خاص خود مانند مشتري مداري، رقابتی بودن، همیشه 
  .سعی در جلب مشتري خود داشته است پس پاسخگوتر از بخش دولتی است

بخش ارائه خدمات بر عامه پاسخگو از طرفی برخی از صاحب نظران معتقدند بخش خصوصی نمی تواند در 
باشد؛ زیرا این بخش همواره به دنبال کسب سود خود می باشد و خدمات دهی به عامه بخشی از وظایف 

  .اصلی دولت است که نباید واگذار گردد
در مورد پاسخگویی در قراردادها از طرف بخش خصوصی می توان گفت به صورت کلی تأثیر مثبتی 

این امر از طریق شفافیت بیشتر عملکرد پیمانکاران و سازمان ها صورت می .ه است روي پاسخگویی داشت
گیرد؛ زمانی که عملکرد ارائه کننده و بخش دولتی شفاف باشد استفاده کنندگان از خدمات عمومی قادر 

ظرفیتی  از این نگاه می توان ادعا نمود که قرارداد.خواهند بود هرجا که ناراضی باشند ادعاي خسارت کنند 
  2.دارد که به تقویت پاسخگویی منجر می شود

                                                             
، مجله فرهنگ مدیریت، سال »عمومیتحلیل رابطه پاسخگویی عمومی و برون سپاري در سازمان هاي « قلی پور، رحمت اهللا و طهماسبی آشتیانی، -  ١

  .119صفحه  ،12،1385چهارم، شماره 
 1384، مجله دانش و پژوهش حسابداري، سال سوم ، شماره نهم،»نقش مسؤلیت پاسخگویی در ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات عمومی«بختکی، بهروز، -  2

  .35صفحه 
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پاسخگویی در قراردادهاي ناظر بر خدمات  ،امتیاز انن و صاحبابه هرحال یکی از تکالیف پیمانکار
یا در  10+ پیشخوان دولت، قراردادهاي پلیس  ،عمومی است که نمونه از آن در قراردادهاي خدمات پستی

  .شاهده می شودم) ICT ( دفاتر خدمات روستایی
  
  مشتري مداري رعایت اصول -3

یکی ازاصول  به عنوان مثال.از دیگر تکالیف پیمانکار و کارکنان او رعایت اصول مشتري مداري است
 دفاتر از برداري بهره و ایجاد نامه آیین 5مشتري مداري دسترسی به اطالعات و سطح خدمات است که ماده 

 ، دفاتر توسط ارتباطی خدمات عرضه براي« : روستایی بیان می دارد ارتباطات و اطالعات فناوري خدمات
 فراهم را مشترکین اطالعات به دفاتر دسترسی جهت ضروري امکانات ، خدمات کنندگان مینتأ است الزم

 کننده مینتأ توسط که بود خواهد هایی العمل دستور براساس آن سطح و دسترسی چگونگی ، نمایند
 دفاتر از برداري بهره و ایجاد نامه یا مثالً در آیین» . شد خواهد ابالغ استانی کارگروه توسط و تهیه خدمات

غیردولتی یک از وظایف پیمانکار رعایت اصول مشتري مداري و  عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان
        یکی دیگر از اصول  19ماده  9و همچنین بند ) 19ماده  1بند (رعایت تکریم ارباب رجوع است 

الکترونیکی براي شکایت از عملکرد  آدرس و نمابر شماره تلفن، شماره آدرس، دادن مشتري مداري که قرار
 تعرفه و هارائ قابل خدمات تابلوي پیمانکار در معرض دید استفاده کنندگان از خدمات عمومی است یا نصب

که که در این قراردادها  ذکر کرده استرا ) 19ماده  5بند ( تریانمش دید مقابل در و دفتر محل در آنها
  .به آن عمل کندمشاهده می شود و پیمانکار باید 
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  1385جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، قواعد عمومی قراردادها،کاتوزیان، ناصر، -10
  

 


