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نقش و ماهیت حراج ،مزایده و مناقصه در حقوق قراردادها

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و قراردادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای
انعقاد معامالت مدنظر خود و برگزیدن طرف دیگر از ش��یوههای مختلفی اس��تفاده میکنند
از جمله برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه  .در این روش اش��خاص با آگهی و اعالن عمومی
ش��رایط و ضوابط معامالتی خود را بیان میکنن��د و از افراد متمایل و متقاضی انعقاد قرارداد
دع��وت مینمایند تا پیش��نهادات خ��ود را در قالب ایجاب ارائه دهند که پس از بررس��ی این
پیش��نهادات توس��ط برگزار کننده بهترین و مناس��ب ترین آنها را مورد قبول قرار گیرد تا
ق��رارداد نهایی منعقد گردد  .به همین جهت ضروری اس��ت ضم��ن پرداخت به این مفاهیم،
ب��ه تبیین نقش ماهیت آنه��ا در حقوق قراردادها پی برد چراکه ب��ا توجه به کاربرد آنها در
قراردادها باالخص قراردادهای دولتی ش��ناخت این دس��ته واجد اهمیت فراوانی میباشد که
آثار عملی مهمی را نیز به همراه دارد.
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با توجه به گس��ترش روابط اجتماعی و قراردادی بین افراد جامعه و یا مقتضیات اقتصادی و
الزامات قانونی که دولت به جهت اس��تفاده بهینه از منابع به منظور حفظ منافع عمومی  ،ارائه هر
چه بهتر خدمات  ،برطرف نمودن احتیاجات خود و  ...بر دوش دارد  ،ناچار اس��ت که با اش��خاص
حقیقی یا حقوقی دیگری روابط معامالتی داشته باشد که این رابطههای قراردادی بنا بر حاکمیت
اراده طرفین و معیارها و ضوابطهای قانونی که بایس��تی توس��ط نهادهای دولتی رعایت گردد در
پارهای از اشکال خاص خود دارای شرایطی ویژه و متفاوتی میباشند  .بدین توضیح که در برخی
از موارد جهت انعقاد قرارداد نهایی  ،یک سری اقدامات ابتدایی و اولیه الزم میآید که در تشکیل
آن قرار دارد نقش بس��یار مهمی را ایفا میکند  .این تشریفات در قراردادهایی که از طریق حراج،
مزایده و مناقصه انجام میگیرد بیش��تر نمایان میشود ،چرا که انعقاد قرارداد از این طریق ممکن
اس��ت مزایای قابل توجه از جمله به دس��ت آوردن س��ود مناس��ب  ،انعقاد قراردادی مطمئن و با
شناخت اشخاصی که با شرایط و پیشنهدات مناسب تری دارند ،بهترین شخص را از بین دیگران
برگزید و یا در خصوص معامالتی که به وسیله دولت و یا برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی
شکل میگیرد  ،همانطور که گفته شد بنا بر حفظ منافع عمومی ،محدودیتهایی که با توجه به
معیارهایی که قانون در انتخاب طرف قرارداد در نظر داش��ته اس��ت و یا انجام پروژههای عمرانی با
هزینههای کمتر ضروری اس��ت این دس��ته از معامالت از طریق برگزاری مزایده و مناقصه صورت
گیرد  .به همین جهت در حقوق قراردادها شناخت مفاهیم حراج  ،مزایده و مناقصه و ساختار کلی
و ارکان آنه��ا  ،اقدامات و مقدماتی که انجام میگیرد از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت  .ضمن
آنکه این ش��ناخت بایس��تی رهنمونی باش��د در جهت تعیین نقش و ماهیت این دسته تشریفات.
بنابراین بایس��تی دریافت که حراج  ،مزایده و مناقصه از س��نخ کدام دس��ته از اعمال حقوقی و یا
وقایع حقوقی میباش��د .چرا که تش��خیص هر یک  ،هم از حیث نظری و هم از حیث آثار عملی
که به همراه دارد ضروری به نظر میرس��د .از طرف دیگر هم بایس��تی به لزوم تعیین دقیق زمان
معامالتی که از این طریق شکل میگیرد و حاکمیت شرایط صحت معامالت اشاره نمود  .به همین
خاطر برای تعیین نقطه تالقی و پیوند ارادهها بایستی این امر تبیین گردد که ماهیت این عملیات
در چه قالبی میگنجد و آیا اصال جزئی از ارکان قرارداد اصلی به عنوان ایجاب به حس��اب میآید
یا اینکه تنها دعوت به معامله و مذاکره برای قرارداد نهایی میباش��د یا برعکس حراج  ،مزایده و
مناقصه امور مادی جدایی از معامله اصلی تو نها تش��ریفات ابتدایی آن میباش��ند .به همین جهت
میکوشیم تا با بررسی مفهوم حراج ،مزایده و مناقصه و شناخت ارکان آن  ،ماهیت این دسته را
تبیین و نقش آنها را روشن نماییم.
 -1مفاهیم 

شناخت تبیین حراج ،مزایده و مناقصه به منظور دست یابی به ماهیت و نقش آنها در حقوق
قرارداده��ا در ابت��دا به معان��ی و تعاریفی که از این مفاهیم ارائه ش��ده میپردازیم و آنها را مورد
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بررسی قرار میدهیم.
1

در لغت درباره اصل این واژه میان زبان شناس��ان اتفاق نظر وجود ندارد .برخی ریش��هی آن
را عربی دانس��ته اند همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته و گویند نخستین بار مصریها این
واژه را به کار بردهاند  .در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر میشود . 2در فرهنگ
نظام نیز آمده اس��ت که حراج به معنی گذاش��تن متاع در میان جماعتی تا آنکه بها بیش��تر بدهد
به فروش��نده بنام دیگران مزایده اس��ت و لفظ حراج عربی نیست چرا که در عربی  ،حرج به معنی
گناه و تنگی است که با این معنا مناسب است ندارد  .بنابراین اولین بار این لغت را مردمان مصر
اصطالح کرده اند  .همچنین گفته شده است که حراج فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه
آن در جمعیت بدین ترتیب که پیشنهاد کننده باالترین قیمت  ،مشتری ( برنده حراج ) محسوب
اس��ت  .حراج و مزایده فرق دارند ولی غالباً به غلط به جای هم به کار میروند  .3اما در اصطالح
حقوقی اش��اره ش��ده که حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او
مالی را به مردم در مدت معین با بهایی مشخص به گونهای که بهای معین از قیمت متعارف بازار
کمتر اس��ت با رعایت مقررات خاص و نظامات دولتی و عرفی عرضه میکند با پیوس��تن خریدار
و ارائه قبولی خرید تراضی واقع و معامله حراج کامل و تمام اس��ت .4البته بیان ش��ده که بایستی
بین معنای اصطالحی حقوقی حراج که ذکر ش��د با معنای عرفی آن تفاوت قائل ش��د  ،چرا که
در اصط�لاح حقوق��ی معموال به علت ویژگی کاالی مورد ح��راج  ،طالبان خرید با یکدیگر رقابت
میکنند و برای تصاحب آن قیمت پیشنهادی مرتباً باالتر میرود در حالی که در حراج به مفهوم
عرف��ی آن علت اش��تیاق به خرید ارزانی آن از قیمت بازار اس��ت و قیم��ت کاال تا حدودی معین
میباشد چراکه با توجه به ماده  1آییننامه اجرایی ماده  ۸۴قانون نظام صنفی مصوب  ۱۳۹2برای
برگ��زاری حراج و فروش باید فروش��نده با  ۱۰تا  ۱۵درص��د از قیمت متعارف بازار  ،از بهای کاال
بکاهد در حالیکه در حراج به مفهوم حقوقی به علت آنکه معلوم نیس��ت پیشنهاد قیمت باالتر کی
5
متوقف خواهد شد قیمت نزد داوطلبان نامعین است.
بنابراین با توجه به تعاریف و توضیحات ارائه ش��ده به نظر میرسد از حراج دو معنا به دست
میآید که یک وجه مش��ترک دارند  .معنای اول آن اس��ت که بنا بر عرف موجود بین عموم مردم
که از ش��نیدن کلمه حراج به ذهن آنها متبادر میش��ود  ،حراج فروش��ی همراه با تخفیف است .
1. Auction

 .2انصاری  ،مس��عود ؛ طاهری  ،محمد علی  ، 1384 ،دانش��نامه حقوق خصوصی  ،جلد س��وم  ،چاپ اول  ،انتشارات
محراب فکر  ،ص 822
 .3جعفری لنگرودی  ،محمد جعفر  ، 1396 ،ترمنولوژِی حقوق  ،چاپ سی ام  ،انتشارات گنج دانش  ،ذیل واژه حراج
 .4حسنی  ،علیرضا  ، 1389 ،قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران  ،فصلنامه تخصصی فقه وتاریخ تمدن  ،سال ششم
 ،شماره بیست و چهارم  ،ص 12
 .5درخشان خلیفه کندی  ،خدیجه  ، 1394 ،بررسی ماهیت و آثار مزایده در معامالت دولتی و اجرای احکام و مقایسه
آن با عقد بیع  ،پایاننامه کارشناسی ارشد  ،رشته حقوق خصوصی  ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،ص 10
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بدین توضیح که فروش��نده  ،کاال و اجناس خود را با توجه به نظامات و مقررات مربوطه  ،بنا بر
دالیلی من جمله تغییر ش��غل  ،فروش پایان فصل یا س��ال  ،جذب مش��تری و  ..چند درصد زیر
قیمت بازار به فروش میرس��اند  .اما معن��ای دوم که در بین عدهای خاص مانند عالقه مندان به
خرید آثار هنری و آنچه که در معانی حقوقی اصطالح ش��ده اس��ت بدین شرح میباشد که حراج
نوعی فروش ،همراه با تشریفات خاصی است که صاحب کاال رأسا و یا از طریق متصدیان برگزاری
ای��ن امر کار خود را برای فروش به جمعی��ت حاضر در حراجی عرضه میکند تا آنکه هر کس که
به باالترین قیمت پیشنهادی ( بدون آنکه مبدا و پایه ایی وجود داشته باشد که میتواند از باالی
صفر ریال ش��روع ش��ود ) را ارائه داد  ،برنده حراج و مشتری محس��وب شود  .همچنین بایستی
گفت وجه اش��تراک هر دو معنای حراج که مرتبط با یکدیگر هس��تند این است که هر دو شکل
خاصی از فروش میباشند که با توجه به مقررات مربوطه دارای شرایط ویژه میباشند که متفاوتی
از فروش عادی هستند.
 -2-1مزایده

مزایده در لغت به معنای به یکدیگر افزودن  ،باالی دست هم رفتن  ،افزودگی از طرفین آمده
اس��ت  . 1همچنین بیان شده اس��ت که مزایده در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر
خریداری که قیمت بیش��تری پیشنهاد کرده به وی فروخته شود  .2در اصطالح حقوقی تعاریفی
در خصوص مزایده ذکر شده که به آنها میپردازیم« :مزایده صورت خاصی است از فروش مال به
خریداران ( طالبان خرید ) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیش��تر از آنچه که ابتدا به بایع
عرضه ش��ده  ،عرضه مینمایند  .ثمن آخرین قیمتی اس��ت که عرضه ش��ده و پس از آن قیمتی
عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت رکن مزایده
3
است گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب همان قیمت مبدأ  ،ثمن محسوب میگردد».
یا آمده اس��ت که « :مزایده ترتیبی اس��ت که در آن اداره  ،فروش کاال و خدمات یا هر دوی
آنها را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی
4
میگذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا میکند منعقد میسازد».
همچنین گفته شده « :مزایده ترتیبی است که در آن فروش کاالیی که مورد نظر دولت است
از طریق اعالن بین عموم داوطلبان عرضه میشود تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد
5
کرده است به خودی خود منعقد شود».
همچنین مطابق ماده  1آییننامه نماد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب « ۱۳۸۷مزایده صورت
 .1دهخدا  ،علی اکبر  ، 1377 ،لغت نامه  ،جلد سیزدهم  ،چاپ دوم از دوره جدید  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه تهران
 ،ذیل واژه مزایده
 .2معین  ،محمد  ، 1386 ،فرهنگ فارسی  ،جلد دوم  ،چاپ چهارم  ،تهران  ،انتشارات ادنا  ،ذیل واژه مزایده
 .3جعفری لنگرودی  ، 1396 ،پیشین  ،ذیل واژه مزایده
 .4انصاری  ،ولی اهلل  ، 1387 ،حقوق قراردادهای اداری  ،چاپ چهارم  ،تهران  ،انتشارات حقوقدان  ،ص 120
 .5طباطبایی مؤتمن  ،منوچهر  ، 1387 ،حقوق اداری  ،چاپ چهارم  ،تهران  ،انتشارات سمت  ،ص 97
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  -1-2-1مزایده کتبی :

ش��یوهای از مزایده اس��ت که برگزاری مزایده از طریق نش��ر آگهی به اطالع عموم رس��انیده
میشود و اشخاص خواهان شرکت در مزایده مطابق با شرایط مذکور در آگهی ،پیشنهادات خود را
کتباً از طریق ارسال پاکت حاوی پیشنهاد خود ،نمابر و ...به برگزارکننده تحویل میدهند  .سپس
پس از تشکیل کمسیون مزایده برنده مشخص و اعالم میگردد .الزم به ذکر است که حسب مورد
بر اس��اس گستردگی و اهمیت معامالت ممکن اس��ت تشریفات بیشتر و یا کمتری در نظر گرفته
ش��ود ضمن آنکه باید افزود در این نوع از مزایده حضور شرکتکنندگان ضروری نبوده و همانطور
که گفته شد آنان میتوانند پاکت پیشنهادی خود را ارسال نمایند.
 .1برای دیدن انواع تقسیم بندی مزایده ر.ک  :درخشان خلیفه کندی  ، 1394 ،پیشین صص31- 23
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خاصی از فروش مال اس��ت که از مبلغ ارزیابی ش��روع شده و به پیش��نهاد کننده باالترین قیمت
واگذار میشود».
با توجه به توضیحات بیان شده بایستی گفت آنچه وصف اساسی و رکن اصلی مزایده است
انعقاد قرارداد با ش��خصی اس��ت که نسبت به سایرین بیشترین بها را پیشنهاد دهد  .اما به تعاریف
مذکور ایراداتی وارد اس��ت که بایستی در بیان تعریف جامع و کامل از مزایده در نظر گرفته شود
و برطرف گردد  .مثل آنکه در همه تعاریف موجود اس��ت ایرادی اس��ت که مزایده را منحصر به
فروش کاال یا خدمات میدانند  ،در حالی که درس��ت اس��ت که معموالً مزایده به منظور انعقاد
بیع برگزار میش��ود در صورتی که این روش برای اجاره نیز به کار میرود  .همچنین بایس��تی
گفت برخالف آنچه از تعاریف مذکور برداش��ت میشود اتخاذ روش مزایده برای انعقاد قراردادهای
مذکور  ،مختص به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت و دستگاه دولتی نیست بلکه اشخاص
حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی نیز میتوانند با برگزاری مزایده قرارداد مد نظر خود را منعقد
کنند  .الزم به اش��اره اس��ت مطابق مقررات مربوطه و آنچه معمول است  ،در مزایده پس از آن که
برنده مزایده مشخص شد قرارداد نهایی به خودی خود منعقد نمیگردد بلکه برگزارکننده مزایده
میتواند پیش��نهاد برن��ده را رد و با فرد دیگری معامله نماید  .به همین خاطر بهتر اس��ت تعریف
جامع و مانع از مزایده ارائه داد که بتواند بیانگر توضیحی صحیح از این مفهوم باشد البته طبیعتا
ارائه تعریف مناسب و درست نیازمند شناخت ماهیت و ارکان آن مفهوم است با این حال میتوان
گفت :مزایده قالب حقوقی اس��ت که قرارداد مناس��ب (به طور خاص و عمده بیع ) در آن ریخته
میش��ود ب��ه نحوی که فروش یا اجاره یا انتق��ال کاال  ،خدمات یا هر نوع مال دیگری بین عموم
به رقابت گذاشته میشود و به پیشنهاد دهنده باالترین قیمت اولویت در انتقال داده میشود .
باید اضافه کرد برای مزایده بنا بر معیارهایی اقسامی را ذکرکرده اند که از بیان همه آنها صرف
نظر میکنیم 1و تنها به مزایده کتبی و شفاهی (حضوری) که از نظر نحوه برگزاری مزایده تقسیم
بندی شده اند ،میپردازیم.
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مزایدهای اس��ت که از تش��ریفات کمتری برخوردار میباشد چرا که اش��خاص میتوانند تنها
با حضور در جلس��ه برگزاری مزایده ش��فاها پیش��نهادات خود را در مواجه ب��ا مزایده گذار بیان
کنند بیآنکه نیاز به رعایت ضوابط خاصی باش��د .برخی این به اش��تباه این نوع از مزایده به سبب
ش��باهت ،حراج خوانده و آنها را یکسان دانس��ته اند .درحالی بین حراج و مزایده تفاوتهای مهم
و محسوس��ی وجود دارد از جمله آن که در مزایده یک مبلغ معین به عنوان قیمت پایه و و مبدأ
مشخص میشود که تمامی پیشنهادات بایستی باالتر از این قیمت باشد درصورتی در حراج چنین
قیمتی وجود ندارد و پیش��نهادات از باالی صفر ریال ش��روع میشود .همچنین آنکه در مزایده از
طرف شرکت کنندگان تنها ارائه یک پیشنهاد پذیرفته میشود و آن هم به صورتی که اگر مزایده
کتبی باش��د تا زمان ختم برگزاری مزایده و گشودن پاکتهای حاوی پیشنهادات هیچ کس از آن
پیش��نهادات مطلع نیس��ت در حالی که در حراج ارائه پیش��نهادات چند باره و متفاوت جایز است
ضمن آنکه همگی شرکت کنندگان از پیشنهادات دیگری مطلع میشوند و میتوانند بر آن اساس
نظر خود را تغییر دهند  .همچنین آنکه طبیعتا ش��رایط و تش��ریفات برگزاری هر یک از مزایده و
و حراج حس��ب مورد با یکدیگر متفاوت اس��ت و هر کدام در مناس��بتها و معامالت خاصی مورد
استفاده قرار میگیرد.
 -3-1مناقصه :

1

درلغت مناقصه که از ریش��ه مجرد نقص گرفته شد به معنای کم کردن ،چیزی را به کمترین
قیمت خریدن آمده است .2همچنین دهد در ترمینولوژی حقوقی درتعریف کلمه مناقصه بیانشده
«خری��د مال ی��ا اموال معین از طرف مامور رس��می به کمترین قیمتی که از طرف فروش��ندگان
3
پیشنهاد میشود و همچنین است هرگاه مورد مناقصه انجام عملی باشد».
در اصطالح در خصوص مناقصه تعاریف متعددی ذکر ش��ده اس��ت من جمله آنکه «مناقصه
ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحمیل یا خرید کاال یا خدمت مورد نیاز خود
را به رقابت و مسابقه میگذارند با اشخاص حقیقی و یا حقوقی که کمترین قیمت و مناسبترین
شرایط را پیشنهاد میکنند ،معامله مینماید 4».همچنین بیان شده است که «مناقصه روش نظام
مند اس��ت که به موجب آن مناقصه گذار با اعالم ضوابط ش��رایط مدنظر خود درصدد تهیه کاال و
خدمات با قیمت مناس��ب اس��ت و به موجب این اعالن ،وی متعهد به قبول پیش��نهادی است که
5
منطبق با درخواست وی باشد».
ضمن��اً با توجه به بن��د الف ماده  ۲قانون برگ��زاری مصوب « ۱۳۸۳مناقصه فرآیندی اس��ت
1. Tender

 .2معین  ، 1386 ،پیشین ذیل واژه مناقصه
 .3جعفری لنگرودی  ، 1396 ،پیشین  ،ذیل واژه مناقصه
 .4انصاری  ، 1387 ،پیشین  ،ص 118
 .5باقر زاده  ،حمید  ، 1392 ،حقوق مناقصات  ،جلد اول  ،چاپ اول  ،تهران  ،انتشارات میزان  ،ص 20
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 -2بررسی لزوم برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه 

توجه به تعاریف و توضیحات ارائه شده به دست میآید که حراج  ،مزایده و مناقصه شیوههایی
برای انعقاد قرارداد مدنظری هس��تند که همراه با تش��ریفات و شرایط خاصی میباشند .البته الزم
به ذکر اس��ت عمدتاً برگزاری مزایده و مناقصه توس��ط اشخاص حقوقی حقوق عمومی و باالخص
دستگاههای دولتی صورت میگیرد که آن هم به واسطه مبانی قانونی و نظری میباشد که میتوان
مزایای انعقاد قرارداد از طریق مزایده و مناقصه را از این مبانی دریافت  .بنابراین سعی میشود به
طور خالصه ضمن پرداختن به برخی از قوانین و مقرراتی که به برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه
اشاره داشتهاند بیان برخی از مبانی نظری حاکم بر این امر  ،در یابیم که علت رعایت این تشریفات
در چیس��ت و چرا اش��خاص به جای انعقاد معامله مدنظر خود به روشهای ساده و معمول از این
ضوابط و اشکال خاص استفاده مینماید.
 -1-2مبانی قانونی:

همانطور که گفته ش��د برگزاری مزایده و مناقصه  ،معموالً از طرف دستگاههای دولتی صورت
میگیرد که یکی از دالیل این امر وجود الزامات قانونی که س��یر تحول و تکامل متفاوتی از س��ال
 ۱۲۸۹با تصویب نخستین قانون محاسبات عمومی کشور در دوره دوم مجلس شورای ملی داشته
اس��ت .ضمن آنکه عالوه بر س��ازمانهای دولتی برخی مواقع به جهت رعایت مصلحت اش��خاص
حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی لزوم برگزاری مزایده دیده شده من جمله فروش اموال بازداشت
ش��ده محکوم علیه به منظور اس��تیفای محکوم به ورعایت مصلحت محکوم له  .به همین جهت با
ذکر برخی از مواد قوانین اکتفا میکنیم و به جزئیات تفصیلی آن نمیپردازیم:
 -۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ۱۳۶۶/ ۶/۱ماده  ۷۹در خصوص لزوم به برگزاری
مناقصه و مزایده توسط دستگاههای دولتی)
 .1برای دیدن انواع مناقصه ر.ک  :همان منبع  ،ص24-20
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رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اس��ناد مناقصه) ک��ه در آن تعهدات موضوع معامله به
مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار میگردد».
طبیعت��اً ب��رای تعریف یک مفهوم نیاز به ش��ناخت ماهیت و ارکان آن اس��ت ام��ا تا به اینجا
میتوان گفت مناقصه فرآیندی است رقابتی که اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از حقوقی عمومی
و خصوصی به منظور دس��ت یابی به کاال و یا خدمات با کیفیتی مناس��ب و هزینهای کمتر ،اقدام
به برگزاری فرآیندی مینمایند که اش��خاص خواهان ش��رکت بنابر ضوابط و ش��رایط تعیین شده
پیش��نهادات خود را ارائ��ه میدهند که در صورت ارائه قیمت کمتر و ش��رایط بهتر برنده مناقصه
شناخته میشوند .باید اضافه کرد که بنا بر ماده  ۴قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱۳۸۳مناقصه
از نظر مراحل بررس��ی دو قس��م مناقصه یک مرحلهای ،مناقصه دومرحلهای و از نظر روش دعوت
1
مناقصهگران به مناقصه عمومی و مناقصه محدود طبقهبندی میشود.
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 -2قانون برگزاری مناقصات مصوب ( ۱۳۸۳/ ۱۱/ ٣در خصوص ش��رایط و تشریفات برگزاری
مناقصات و ذکر سازمانهای مشمول این قانون برای برگزاری مناقصه )
 -3آییننامه معامالت دولتی مصوب  ۱۳۴۹/ ۱۲/۲۷و اصالحات بعدی آن ( در خصوص نحوه
برگزاری مناقصه در معامالت مدنظر)
 -۴قانون اجرای سیاستهای حکمی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب (۱۳۸۶/ ۱۱/ ۸
بند ه ماده  ۱۹در خصوص واگذاری طرحها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده)
 -۵قانون اجرای احکام مدنی مصوب ( ۱۳۵۶/ ۸/۱مواد ) ۱۱۲ - ۱۴۵درخصوص فروش اموال
توقیف شده از طریق مزایده
 -۶قانون اداره تصفیه امور ورشکس��تگی مصوب��ه ( ۱۳۱۸/ ۴/۲۴ماده ) ۴۰در خصوص فروش
اموال تاجر ورشکسته از طریق مزایده
 -٧آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم الجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور مصوب ( ۱۳۸۷/ ٦/۱۱مواد  ۱۴۶- ۱۲۱در خصوص تشریفات
برگزاری مزایده)
 -۸قانون اصالح قس��متی از قانون تجارت مصوب ( ۱۳۴۷/ ۱۲/۲۴مواد ۳۵و۳۶و ۴۵و )۴۶در
خصوص فروش عام از طریق مزایده
 -٩قانون امور حس��بی مص��وب  (۱۳۱۹/ ۴/۲ماده  ۲۷۵در خصوص ف��روش اموال متوفی از
طریق مزایده)
 -2-2مبانی نظری :

در ادامه بررس��ی لزوم برگزاری حراج  ،مزای��ده و مناقصه میتوان گفت وضع هر قانون و ارائه
اشکال خاصی برای انعقاد یک قرارداد با اهدافی مشخص همراه است  .اهدافی که قطعا از مصالح ،
مزایا و کارکردهای قابل توجه ایی برخوردار است که در صورت تحقق نتایج مناسبی به بار میآید .
برخی از این اهداف که ما را رهنمون میشود علت انعقاد قرارداد از طریق برگزاری حراج  ،مزایده و
مناقصه را دریابیم  .البته به جهت آنکه اکثرا معامالت دولتی از این طریق به انجام میرسد بایستی
گفت اهدافی که به ذکر آن میپردازیم مرتبط با نفع عمومی جامعه  ،دولت و مصالح عمومی کشور
است نه شخص خاصی  .برخی از این اهداف که بیانکننده مزایای انعقاد قرارداد از طریق مزایده
و مناقصه هستند عبارتند از:
ایج��اد فرصت براب��ر برای تمامی عرضهکنن��دگان کاالها و خدمات  ،ایج��اد رقابت الزم برای
دسترس��ی به کاالها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناس��ب  ،ایجاد تحرک و جنب
و جوش در بخش خصوصی ش��فافیت بخش��یدن به فرآیند خریدهای دولتی و جلوگیری از س��وء
استفاده احتمالی برخی از افراد سودجو و بروز فساد مالی  ،ارتقاء کاالهای ساخت و داخل با رقابتی
کردن بازار و . ...همچنین در خصوص مزایای که به برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه برای اشخاص
حقیقی و یا حقوقی خصوصی به همراه دارد میتوان گفت که اشخاص میتوانند در انتقال کاالی
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 -3-2مزایده و مناقصه شرط صحت قراردادهای دولتی 

در تعریف��ی از قرارداده��ای دولتی میتوان گفت  :گروهی از قراردادها اس��ت که س��ازمانها
موسس��ات  ،ش��رکتها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرحهای عمرانی
انجام خدمات عمومی و اداره و بهرهبرداری از منابع  ،ثروتها و اموال عمومی منعقد میکنند  .که
منافع و س��ود آن عاید اشخاص خاصی نمیش��ود و تامین نیازها و منافع عمومی مردم هدف اول
1
این قراردادها میباشد.
ای��ن قراردادهای دولتی ع�لاوه بر قواعد عمومی قراردادها  ،تح��ت حاکمیت قواعد و نظامات
خاص دیگری هس��تند که موجب این امر ش��ده که تفاوتی با قراردادهای موضوع حقوق خصوصی
پیدا نمایند که تفاوت اصلی این دو در لزوم رعایت تشریفات است .بدین توضیح که در قراردادهای
خصوصی اصل بر رضایی بودن عقود اس��ت و اراده اش��خاص مالکی کافی برای انعقاد قراردادی
میباشد  .در حالی که رعایت تشریفات در تشکیل قراردادهای دولتی از اهمیت فراوانی برخوردار
اس��ت که یکی از این تش��ریفات انعقاد قرارداد از طریق فرآیند مزایده و مناقصه باشد  .به همین
جهت اس��ت که خالی از لطف نیس��ت به این امر پرداخته ش��ود که تش��ریفات برگزاری مزایده و
مناقص��ه چه تاثی��ری در انعقاد قراردادهای دولت��ی دارند و چنانچه این تش��ریفات رعایت نگردد
قراردادهای دولتی با چه وضعیتی مواجه خواهند شد؟
در ابتدا بایستی گفت عدم رعایت تشریفات مناقصه و مزایده موجب مسئولیت مامورین دولتی
متخلف است ولی تنها ضمانت اجرا نمیباشد  .چراکه قانونگذار عالوه بر لزوم رعایت شرایط قواعد
عمومی صحت معامالت در زمینه قراردادهای دولتی  ،رعایت تشریفات خاص دیگری را به منظور
حفظ منافع و مصالح جامعه و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی ،ضروری تش��خیص داده و
متصدیان امور عمومی و اداری را متکلف به اجرای آن نموده است .باالخص لزوم رعایت تشریفات
مزایده و مناقصه که به وضوح در ماده  ۷۹قانون محاس��بات عمومی کش��ور با لحنی آمرانه مورد
اشاره قرار گرفته است  .این ماده مقرر میدارد که «معامالت وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از
خرید و فروش و اجاره استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول
 .1عراق��ی ،ع��زتاهلل ؛ حبیب زاده  ،محمد کاظم  ، 1388 ،قراردادهای دولتی در حقوق ایران  ،مجله حقوق خصوصی
 ،سال ششم  ،شماره پانزدهم  ،ص 6
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خود با گس��تره کردن مخاطبان و در نظر گرفتن ش��رایط و تضمینات خاص در معامالت عمده ،
با پیش��نهادات بهتری که حاوی مبالغ باالتر از حالت معمول است قرارداد خودرا منعقد کنند و با
اعتبارسنجی اشخاص متمایل حضور در مزایده اطمینان خاطر از طرف معامله خود کسب کنند .
همچنین این اش��خاص میتوانند در صورتی که خواهان تامین کاال یا خدمتی هستند با برگزاری
مناقصه و بررسی پیشنهادات متفاوت به قیمت و کیفیت دلخواه خود دست یابد که قطعاً از بحث
اقتصادی این امر برای آنها مقرون به صرفه خواهد بود  .به همین جهت و بنابر همین مزایا بود
که حراج  ،مزایده و مناقصه به عنوان یک فرآیند تشریفاتی جای خود را در قراردادها پیدا کردند.
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مقررات اس��تخدامی میش��ود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود ».بنابراین با
توجه به این ماده و س��ایر موارد قانونی دیگری که که بدان اش��اره ش��د وجوب و لزوم رعایت این
تش��ریفات برداشت میش��ود که طبیعتاً بدون ضمانت اجرا نمیباش��د  .به همین جهت است که
قان��ون گذار البته با بیانی نا مفهوم ضمانت اجرای ع��دم رعایت فرآیند مزایده و مناقصه را بطالن
قرارداد میداند  .چرا که قانونگذار در ماده  ۹۲قانون محاس��بات عمومی چنین مقرر ش��ده داشته
اس��ت« :در م��واردی که بر اثر تعهد زائد براعتبار یا عدم رعای��ت مقررات این قانون خدمتی انجام
ش��ود یا مالی به تصرف دولت درآید ،دستگاهاجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد .و
در صورتی که رد عین آن میس��ر نبوده و یا فروش��نده از قبول امتناع داش��ته باشد و همچنین در
مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات
س��ال بعد دس��تگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت اس��ت واقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف
نخواهد بود».
درست است که قانونگذار عبارت رد را به کار برده اما این امر بدین معنا نیست که معاملهای
که بدون رعایت تش��ریفات مزایده و مناقصه منعقد ش��ود غیر نافذ اس��ت ،بلکه این معامله باطل
میباش��د و به نظر میرس��د و به کار بردن عبارت و رد معامله بدین معناس��ت که بطالن چنین
معاملهای را به طور ضمنی پذیرفته است .زیرا معامله به قرینه قسمت دوم ماده که دستگاه دولتی
را تنها به پرداخت وجه قراردادی به عنوان اجرت المثل ملزم کرده اس��ت نه چیز دیگر به معنای
1
نفی تمام آثار و به عبارت دیگر بطالن آن است .
بنابرای��ن با توجه به توضیحات ارائه ش��ده به دس��ت میآید که بنابر آن ک��ه قانونگذار انعقاد
قراردادهای دولتی را از طریق برگزاری مناقصه و مزایده الزامی دانس��ته و این فرآیند را به عنوان
یک تشریفات ضروری مد نظر قرار داده و با توجه به ماده  ۹۲که توضیح آن داده شد ضمن این که
این دسته قراردادها از جمله عقود تشریفاتی هستند این نتیجه حاصل میشود که در قراردادهای
دولتی که بایس��تی از طریق فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه منعقد بش��وند  ،این فرآیند یکی از
ش��رایط اصلی انعقاد قراردادهای دولتی میباشد که نقص آن بطالن قرارداد را به همراه دارد  .به
همین جهت مزایده و مناقصه شرط صحت قراردادهای دولتی میباشند.
 -3ماهیت حراج  ،مزایده و مناقصه

در این گفتار به تبیین و کش��ف ماهیت حراج  ،مزایده و مناقصه میپردازیم که آیا از س��نخ
وقایع حقوقی هس��تند یا اعمال حقوقی؟ ایجاب محس��وب میش��وند یا دعوت به معامله ؟ ضمن
اینکه بررسی و پاسخ به سواالت ذیل خالی از لطف نیست که برای پاسخ بدین سواالت ناگزیریم
که ماهیت این دسته را بشناسیم .آیا تقاضای حراج گذار و متصدی مزایده برای ارسال پیشنهادها
ایجاب تلقی شده و با تعیین باالترین پیشنهاد قرارداد منعقد میشود یا تقاضای مزبورآنها دعوت
 .1صالحی ،حمیدرضا؛ اکبرزاده  ،معصومه؛ دهقانی دهج  ،ایمان ،1394 ،جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل
قراردادهای دولتی ،فصلنامه حقوق اداری  ،سال دوم  ،شماره هشتم  ،ص 10
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در راس��تای تبیین ماهیت حقوقی حراج  ،مزایده و مناقصه در حقوق قراردادها ضروری است
که در ابتدا به این مسئله پرداخته شود که آیا این دسته از سنخ وقایع حقوقی محسوب میگردند
یا اعمال حقوقی .به همین جهت در ابتدا نیاز هست به توضیح این مفاهیمبپردازیم.
وقایع حقوقی عبارت از رویدادهایی اس��ت که آثار حقوقی آن نتیجه اراده ش��خص نیست و به
حکم قانون به وجود میآید  ،اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتالف مال غیر یا
غیرارادی و طبیعی مثل مرگ و تولد شخص  .اعمال حقوقی هم اعالم ارادهای است که به منظور
ایجاد اثر حقوقی خاص انجام میش��ود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار میکند  .به بیان دیگر،
عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آن چه که فاعل میخواسته منطبق است
3
مانند عقود و ایقاعات.
نکت��های ک��ه در خصوص اعمال حقوقی بایس��تی مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که اعمال
حقوقی از جمله امور اعتباری است که در عالم اعتبار به وسیله اراده انسان انشاء و ایجاد میشوند
 .بنابراین امور اعتباری از این جهت نام اعتباری میگیرد که س��ازنده و ایجاد کننده آن اندیش��ه
انسانها و جایگاه آن منحصرا ً ذهن انسان است و با اراده انسان هستی اعتباری مییابد مثل قانون
 .1محقق داماد  ،س��ید مصطفی و س��ایر همکاران  ، 1393 ،حقوق قراردادها در فقه امامیه  ،جلد دوم  ،چاپ س��وم،
تهران  ،انتشارات سمت  ،ص21
 .2برای مطالعه بیشتر در خصوص تشریفات برگزاری مناقصه ر.ک  :فرخانی  ،هدایت ؛ پاپی  ،زینب  ،1399 ،تحلیل
ماهیت و ساختار حقوقی و تشریفات مناقصه در نظام حقوقی ایران  ،مجله دانش حقوقی مالیه  ،سال سوم  ،شماره 11
 .3کاتوزیان  ،ناصر  ، 1394 ،اعمال حقوقی  ،چاپ چهاردهم ،تهران  ،انتشارات شرکت سهامی انتشار  ،ص 20
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به ارسال ایجاب و پیشنهاد است؟ آیا آگهی فروش کاالهای معین از طریق مزایده و حراج در زمان
معین تعهدی ضمنی به نفع پیشنهاد دهندگان احتمالی مبنی بر وقوع بیع ایجاد میکند هرچند
درخواست حراج و متصدی مزایده را دعوت به ایجاب تلقی کنیم 1؟
طبیعت��اً یکی از مواردی که ما را برای پاس��خ به س��واالت باال و تبیی��ن ماهیت این مفاهیم
رهنمون میشود  ،بررسی تشریفات و مراحل برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه میباشد  .به طور
خالصه میتوان گفت آنچه که رکن اصلی تش��ریفات برگزاری است و بایستی بدان توجه نمود که
از قرار ذیل اس��ت :اوالً انتش��ار آگهی برگزاری با درج مشخصات موضوع قرارداد نهایی و شرایط
الزم جهت ش��رکت در حراج  ،مزایده و مناقصه ،ثانیاً برگزاری جلسه حضوری در حراج و مزایده
ش��فاهی و در صورتی که برای مزایده کتبی و مناقصه الزم باشد ،ثالثاً ارائه شفاهی پیشنهادات در
حراج و مزایده حضوری و ارس��ال پاکت حاوی پیشنهاد شرکت کننده در مزایده کتبی و مناقصه،
رابعاً بررس��ی و ارزیابی پیشنهادات در در مزایده کتبی و مناقصه و تعیین برنده و در نهایت انعقاد
قرارداد اصلی و نهایی.
همانطور که گفته این موارد به صورت خالصه بیان ش��د و حسب مورد ممکن است تشریفات
2
بیشتری و کمتری از سوی برگزار کننده نظر گرفته شود.
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 ،عقد و ایقاع.
بنابراین بایس��تی گفت اعمال حقوقی اعمالی اس��ت که بنابر اراده انس��ان و به منظور ایجاد و
دنبال کردن هدف و اثر حقوقی مورد نظر که از قانون نیز متاثر میش��ود و در عالم اعتبار ش��کل
میگیرد.
اش��اره کردیم که حراج  ،مزایده و مناقصه همگی فرآیند و تشریفاتی هستند که برگزارکننده
آنها به منظور انعقاد قراردادی که مدنظر دارد  ،اقدام به برگزاری تش��ریفات مینماید که انجام
این فرایند قطعاً واجد آثار حقوقی مهمی است  .بنابراین از آن جهت که حراج  ،مزایده و مناقصه
بنابر اراده اش��خاص و به منظور تحقق هدف خاصی که واجد آثار حقوقی اس��ت شکل میگیرد ،
مطابق تعریف ارائه شده از اعمال حقوقی جزء این دسته محسوب میشود و از احکام مربوط به آن
تبعیت مینمایند  .بدین جهت اس��ت که بیان ش��ده بدون شک  ،مناقصه فرایندی است که عمدتا
از س��وی بازیگران مهم و عمده تجاری و صنعتی به منظور ترتب آثار حقوقی بر این فرآیند برگزار
و مخاطبان مهم و عمده آن نیز تجار و تولیدکنندگان مهم کاال و خدمات هستند و با این وصف
بدون تردید مناقصه عمل حقوقی است.2
 -2-3عقد یا ایقاع:

دریافتیم که حراج  ،مزایده و مناقصه ازجمله اعمال حقوقی میباشند که توسط اراده اشخاص
ش��کل میگیرند .خالی از لطف نیس��ت که گفته ش��ود بنابر ارادههای دخیل در شکل گیری یک
عمل حقوقی  ،اعمال حقوقی به دو دس��ته عقد و ایقاع تقس��یم میشوند  .درتعریف عقد میتوان
گفت  ( :توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام میشود و ایقاع ،انشا اثر
حقوقی است که با یک اراده انجام میشود.3
بنابراین با توجه به تعریف مذکور بایس��تی گفت عقد عمل حقوقی اس��ت که با که با اراده و
همکاری متقابل دو ش��خص ش��کل میگیرد در حالی که در ایقاع وجود اراده یک ش��خص کافی
است .
در همین راس��تا میتوان گفت همانطور که در باب تعاریف حراج  ،مزایده و مناقصه گذش��ت
این مفاهیم بین یک تش��ریفات و فرآیند خاصی با ش��رایط مشخصی هستند که هدف از برگزاری
آنها برگزیدن یک ش��خص با پیش��نهادات مناسب برای انعقاد قرارداد اصلی است .ضمن آنکه اگر
مراحل برگزاری بررسیشود میتوان دریافت در هیچ یک از مراحل از فراخوان و آگهی تا مشخص
شدن برنده ،اراده دو شخص در شکل دیگری و برگزاری این فرآیند دخیل نیست بلکه تنها قرارداد
نهایی با برنده منعقد میشود  .بنابراین نبایستی اشتباه گفته شود که حراج ،مزایده و مناقصه یک
نوع قرارداد اس��ت و یا در طی آن بیع واقع میش��ود بلکه بایستی گفت از آنجا که این تشریفات و
 .1شهیدی  ،مهدی  ، 1396،تشکیل قراردادها و تعهدات  ،چاپ سیزدهم  ،تهران  ،انتشارات مجد  ،ص 32
 .2باقرزاده  ، 1392 ،پیشین  ،صص 160-159
 .3کاتوزیان  ، 1394 ،پیشین  ،ص32و438
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برای فهم بهتر اینکه آیا آگهی برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه به منزله ایجاب است با اینکه
تنها دعوتی اس��ت برای ارائه پیش��نهادات و انعقاد معامله بایس��تی در ابتدا به تبیین این مفاهیم
بپردازیم.
ایجاب :در تعریف از ایجاب آمده اس��ت که  :ایجاب اعالم اراده کس��ی اس��ت که دیگری را بر
مبنای معینی به عقد بستن میخواند  ،بدین گونه که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هر دو به
مفاد آن پایبند باشند  .این دعوت ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد  1 .همچنین
بیان ش��ده اس��ت که هر یک از دو اراده همراه با وس��یلهی ابراز آن که متضمن معنی ابتکار باشد
و به طور متعارف باید ابتدائا صادر ش��ود  ،ایجاب آن دیگری قبول نامیده میش��ود 2 .برای اینکه
پیش��نهاد انعقاد معامله ماهیت ایجاب را داش��ته باشد بایستی دارای شرایطی باشد که جزء ارکان
اصلی ایجاب میباش��ند  .این ش��رایط عبارتند از اینکه ایجاب بایستی کامل باشد .بدین معنی که
مبین و حاوی عناصر اصلی قرارداد و ارکان اساس��ی عقد باش��د که این ارکان اصلی قرارداد در هر
عقدی ممکن اس��ت در مقایس��ه با عقد دیگری متفاوت باشد  .ایجاب بایستی مشخص باشد یعنی
نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد  .ایجاب باید قاطع
باش��د بدین معنی که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول مخاطب
3
داشته باشد.
بنابراین با جمع این مطالب بایستی گفت  :ایجاب اعالم اراده موجب مبنی بر پیشنهادی کامل،
مش��خص و قاطع برای انعقاد قرارداد مدنظر خطاب به ش��خصی دیگر میباش��د که با پذیرش آن
عقد منعقد و طرفین ملزم به مفاد آن میشوند  .دعوت به معامله هم بدین معناست که شخصی
که قصد انعقاد قراردادی را در س��ر دارد به منظور سنجیدن شرایط و پیشنهاداتی که ممکن است
از س��وی طرف دیگر مطرح گردد که تمایل به مذاک��ره دارد  ،بدون آنکه ایجاب معینی را خطاب
به شخص دیگری صادر کند تنها از او دعوت مینماید  .دعوتی که بنا بر اراده یک شخص برای
 .1کاتوزیان  ،ناصر  ، 1397 ،قواعد عمومی قراردادها  ،جلد اول  ،تهران  ،انتشارات گنج دانش  ،ص 282
 .2شهیدی  ، 1396 ،پیشین  ،ص 142
 .3کاتوزیان  ، 1397 ،پیشین  ،صص  282تا 284
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فرآین��د تنها بنابر اراده برگزارکننده ش��کل میگیرد تا بتوان��د هدف خود که انعقاد قرار داد بیع ،
اجاره  ،دریافت خدمات و  ...محقق س��ازد آن هم با ش��خصی که بهترین مناسب ترین پیشنهاد را
ارائه میدهد بدون آنکه اراده فرد دیگری در این فرآیند دخیل باش��د .بنابراین حراج  ،مزایده و
مناقصه ماهیت قراردادی ندارند بلکه صرفاً فرایندی برای انتخاب طرف معاملهای که مناسبترین
پیش��نهاد را ارائه کرده میباش��ند که بنابر اراده یک طرفه برگزارکننده شکل میگیرند  .به همین
مناس��ب و برای بررسی بیش��تر این که حراج  ،مزایده و مناقصه از جمله اعمال حقوقی یک طرف
محسوب میشوند بررسی بیشتری در این زمینه انجام میشود که به آن میپردازیم.
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آغاز گفتگو و شنیدن پیشنهادات طرف دیگر صورت میگیرد و به همین جهت میتوان گفت که
پیشنهاد عقد نیز دعوت برای تشکیل عقد است و نمیتواند ایجاب و انشای بالفعل عقد باشد  .در
خصوص ماهیت حقوقی آگهی فراخوان حراج  ،مزایده و مناقصه نظریات مختلفی بیان شده است
1
که به بیان و بررسی نقد و هر یک میپردازیم:
 -1-4-3نظریه ایجاب

بر اس��اس این نظریه مقصود واقعی اعالن کننده مزایده و حراج در غالب موارد این اس��ت که
عقد با برنده شدن یکی از شرکت کنندگان تمام شود .عرف نیز از این گونه اعالمها همین مفهوم را
استنباط میکند و داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مزایده یا حراج شرکت
میکنند  .پس هیچ دلیلی برای بیاثر شناختن این ایجاب در دست نیست و باید آن را تابع قواعد
عمومی مربوط به نفوذ و آثار ایجاب دانس��ت .در این حالت ویژه نیز با پایان یافتن مزایده و حراج
و مناقصه توافق مورد نظر انجام شود و هیچ نیازی به تایید دوباره فروشنده ندارد ظاهر این است
که اراده پیش��نهاد کننده در واقع ساختن عقد به قیمتی که در مزایده معین میشود قاطع است.
داوطلبان نیز باهمین اراده در مزایده ش��رکت میکنند و به توافق میرس��ند .حاکمیت اراده این
دو ط��رف را نمیتوان به بهان��ه معلوم نبودن قیمت در آغاز مزایده نادیده گرفت و ویژگیهای این
راه گفتگو را از یاد برد  .بنابراین انتش��ار آگهی و برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه به نظر ایجاب
برگزار کننده میباشد که با مشخص شدن برنده توافق مورد نظر به خودی خود منعقد میشود.
با توجه به بررس��ی و بیان ش��رایط ایجاب به نظر میرس��د که علیرغم اینکه آگهی فراخوان
برگزاری حراج ،مزایده و مناقصه حاوی یک سری شرایط اساسی در برخورد با موارد هم قیمتهای
پایهای ذکر میشود اما این امر دلیل بر این نمیشود که آن را ایجاب بخوانیم و پیشنهاد برنده را
به منزله قبول بدانیم  .چرا که همانطور که گفته شد ایجاب به معنای اعالم اراده موجب میباشد
که کامل ،قاطع و مش��خص میباش��د که در صورتی که طرف مقابل آن را بپذیرد عقد منعقد و به
مفاد قرارداد متلزمش��ود در حالی که این آگهیها تنها شرایط حضور و شرکت را معین میکنند
به همین جهت واجد شرایط ایجاب نمیباشد که بتوان گفت برگزارکننده اعالم اراده کرده که در
صورت پذیرش و طرف دیگر اوملتزم شود  .ضمن اینکه در بسیاری از موارد برگزارکننده به اختیار
رد یا پذیرفتن هر یک از پیشنهادات تصریح مینماید بنابراین از این نکته هم به دست میآید که
برگزارکنن��ده با انتش��ار آگهی اراده قطعی خود را مبنی بر الت��زام به مفاد قرارداد در صورت قبول
برنده اعالم نکرده است که در خصوص قراردادهای دولتی ماده  ۱۰آییننامه معامالت دولتی قابل
توجه اس��ت که مقرر میدارد «در دس��تگاه مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار
اس��ت ».بنابراین آگهی فراخوان برگزاری حراج  ،مزایده و مناقصه به واس��طه کامل نبودن شرایط
اساسی ایجاب به عنوان ایراد اصلی و اینکه در بسیاری از موارد و به واسطه عدم قاطعیت ،ایجاب
محسوب نمیگردد و بعد از معین شدن برنده قرار داد اصلی به خودی خود منعقد نمیشود.
 .1کاتوزیان  ،همان منبع  ،صص  286تا 292
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 -2-4-3دعوت به معامله همراه با یک شرط ضمنی

 -3-4-3دعوت معامله

بنابر این نظر اعالن مزایده  ،حراج و مناقصه تنها عرضه مال برای فروش است .صاحب مال از
دیگران میخواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند  ،این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود
هیچ الزامی برای اعالن کننده به وجود نمیآورد و عقد زمانی واقع میش��ود که یکی از ایجابها
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مطابق این نظر ،اعالن مزایده درخواست ایجاب معامله است  ،ولی حاوی این شرط ضمنی نیز
هست که اعالن کننده همه پیشنهادات را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر میگیرد و آنچه را
به واقع س��ودمندتر میبیند انتخاب میکند  .بنابراین پیش از معامله اصلی ،یک قرارداد جنبی و
فرعی درباره چگونگی انعقاد معامله بین دو طرف بسته میشود که ایجاب آن را اعالن کننده انشاء
کرده است و شرکت کنندگان نیز آن را پذیرفتهاند .امتناع از معامله با برنده واقعی نقض این پیمان
ضمنی است و بر همین مبنا متجاوز از پیمان مسئول جبران خسارت ناشی از عهدشکنی است.
بنابرای��ن بر اس��اس این نظر برگزارکننده حراج ،مزایده و مناقصه ب��ا آگهی و فراخوان از افراد
عالقمند که ش��رایط مورد نظر را دارد دعوت مینماید که پیشنهادات خود را در قالب یک ایجاب
معین به ایش��ان ارائه دهند تا با بررس��ی تمامی پیشنهادات برنده را اعالم نمایند .در این راستا در
ضمن این دعوت از طرف برگزارکننده ایجابی صادر میش��ود مبنی بر اینکه برگزارکننده ملتزم به
بررسی تمام پیشنهادات و تعیین برنده میباشد که این ایجاب با شرکت هر یک از اشخاص مورد
قبول قرار میگیرد  ،به همین جهت بین برگزارکننده حراج ،مزایده و مناقصه افراد شرکت کننده
یک قرارداد ضمنی مبنی بر لزوم انتخاب مناس��ب ترین و بهترین پیشنهاد وانعقاد معامله با برنده
واقعی منعقد میشود.
ای��ن نظریه تا آنجا که اعالن حراج ،مزایده و مناقصه را درخواس��ت ایجاب و دعوت به معامله
دانسته است با اشکاالت نظریهی قبلی مواجه نیست  .چرا که در واقع این اعالن تنها یک پیشنهاد
و دعوت ساده ایی میباشد برای اشخاصی که خواهان شرکت در این فرآیند و انعقاد قرارداد نهایی
میباش��ند نه ایجابی که بتوان گفت با تعیین برنده عقد خود به خود منعقد میش��ود .اما ایراد این
نظریه این است که در واقع نمیتوان چنین شرط و قرارداد ضمنی را پذیرفت  ،چرا که اوال مطابق
اصل عدم  ،اصل بر عدم وجود چنین قراردادی است مگر اینکه دلیلی خالف این امر ارائه شود ،
ثانیا با توجه به اینکه گفتیم مفاد آگهی تنها یک دعوت ساده بدون پذیرش هیچ التزامی است  ،به
همین خاطر از محتوای آگهی هم نمیتوان چنین برداشتی را کرد که برگزار کننده اعالم ارادهایی
کرده مبنی بر التزام بررسی تمام پیشنهادات و تعیین برنده ثالثاً در عرف برگزاری حراج  ،مزایده
و مناقصه البته بیشتر مزایده و مناقصه و عمده قراردادهای دولتی که از این طریق بایستی منعقد
گردد یکی از شرایط مندرج در آگهی این است که برگزارکننده حق رد یک یا تمامی پیشنهادات
را دارد  .بنابرای��ن ب��ا توجه به قواعد عرفی هم نمیتوان چنین قرارداد ضمنی را پذیرفت و التزام
برگزارکننده به تعیین برنده را خواستار شد.
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مورد قبول فروش��نده قرار گیرد .در تایید این نظر گفته ش��ده است که چون در پیشنهاد فروش
به مزایده قیمت قطعی مال معلوم نیست و قبول آن به تنهایی بیع را واقع نمیسازد به ناچار باید
این پیش��نهاد را دعوت به ایجاب ش��مرد .این نظر به نوعی در حقوق انگلیسی و مصر هم پذیرفته
ش��ده اس��ت؛ در حقوق انگلیسی قاعده کلی این است که ایجاب توس��ط شرکت کننده در مزایده
ارائه میشود ولی قبولی توسط مزایده گذار واقع میشود و زمانی که مزایده گذار با روشی مرسوم
مانن��د پایین آوردن چکش قبولی خود را اعالم میکند عقد منعقد میش��ود .قبل از پایین آوردن
چکش عقدی واقع نشده و پیشنهاد دهنده نمیتواند ایجاب خود را مسترد کند و مزایده گذار هم
1
میتواند مال را از جریان مزایده خارج کن.
در حقوق مصر نیز اعتقاد بر این اس��ت که در مزایده ،ایجاب از س��وی ش��رکت کنندگان در
مزایده واقع میش��ود و تا وقتی که ش��خص مزایده گذار ،قبولی خود را اعالم نکرده است ،عقدی
واقع نمیشود  .ماده  ۹۹قانون مدنی مصر در این راستا مقرر میدارد که «عقد مزایده صرفاً وقتی
واقع میشود که پیشنهاد نهایی پذیرفته شود ،پیشنهاد مبلغ از لحظهای که پیشنهاد باالتر عرضه
2
میشود کان لم یکن تلقی میشود ،حتی اگر پیشنهاد باالتر باطل باشد».
بنابراین بر اساس این نظر،آگهی و فرایند حراج ،مزایده و مناقصه بنا بر محتوا و مفاد خود تنها
در بردارنده یک دعوت و درخواس��ت ارائه پیش��نهادات برای افراد متمایل و متقاضی که خواستار
انعقاد قرارداد نهایی هس��تند میباشد که هر یک از شرکت کنندگان پیشنهادات خود را در قالب
ایجاب به برگزارکننده ارائه میدهند تا پس از بررس��ی بهترین و مناس��ب ترین پیشنهاد پذیرفته
شود.
در تایید این نظر و ترجیح آن نس��بت به نظریات گذش��ته بایس��تی گفت در واقع بنابر فلسفه
برگ��زاری حراج ،مزایده و مناقصه ،برگزارکننده درصدد این اس��ت که کاالی مورد نظر خود را به
باالترین قیمت بفروشد و خدمت مورد نظر خود را با کیفیت عالی و قیمت مناسب به دست آورد
و به همین جهت آگهی و فراخوانی را منتشر مینماید تا اشخاص متعدد پیشنهادات خود را ارائه
دهند تا برگزارکننده بتوانند با س��بک و س��نگین کردن آنها بهترین پیش��نهاد را قبول نمایند.
ضمن اینکه گفته ش��د با بررس��ی و تبیین مفهوم ایجاب و شرایط آن این نتیجه حاصل میشود
ک��ه چنین آگهی را نمیت��وان ایجاب تلقی کرد چرا که قاطعی��ت الزم را به همراه ندارد و کامل
نمیباش��د  .به همین جهت اس��ت در بند  ۳ماده  ۱۰آییننامه معامالت دولتی اش��اره شده است
که دس��تگاه مناقصه گزار مجاز نیس��ت به پیشنهادات مبهم ومشروط ترتیب اثر دهد چرا که فاقد
ش��رایط ایجاب میباشد و نمیتوان چنین پیشنهادی را ایجاب تلقی کرد  .ضمن اینکه بنده ماده
 ۲قانون برگزاری مناقصات هم پیشنهادات شرکتکنندگان را ایجاب تلقی کرده نه قبول  ،بنابراین
از جمع این مطالب بدس��ت میآید که آگهی و فراخوان حراج  ،مزایده و مناقصه تنها یک دعوت
 .1رضائی  ،علی  ، 1396 ،زمان وقوع معامله در حراج ( مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ،حقوق ایران و غرب )  ،مجله
دانش حقوق مالیه  ،سال اول  ،شماره  ، 1ص11
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 -5-3زمان وقوع قرارداد

دریافتی��م که حراج  ،مزایده و مناقصه فرآیندی هس��تند که در طی آن از اش��خاص متمایل
و متقاض��ی انعقاد ق��رارداد نهایی دعوت به عمل میآید تا پیش��نهادات خود را در قالب ایجاب به
برگزارکننده ارائه دهند تا ایشان پس از بررسیهای الزم مناسبترین پیشنهاد را به وسیله تعیین
برنده قبول نماید که البته گفتیم الزامی در این راستا وجود ندارد .در قراردادهای خصوصی که از
این طریق منعقد میشوند به نظر میرسد عقد زمانی منعقد میشود که پیشنهاد یکی از شرکت
کنن��دگان مورد قبول برگزار کننده قرار میگیرد بدون آنکه نیاز به تش��ریفات دیگری باش��د چرا
که در قراردادهای خصوصی اصل بر رضایی بودن عقود میباش��د .ضمن اینکه نبایستی تشریفات
برگزاری حراج ،مزایده و مناقصه ما را به گمراه بیاندازد که یک عمل حقوقی تش��ریفاتی از س��وی
برگزار کننده صورت گرفته که حتما بایس��تی جز به جز آن و با دقت اجرا گردد و اگر اجرا نگردد
قرارداد نهایی باطل است و اثری ندارد  ،بلکه بایستی دقت کرد که تنها یکسری تشریفاتی برگزار
میگردد تا برگزارکننده بتواند به مناسبت ترین پیشنهاد دست یابد و طرف معامله خود را برگزیند
به همین جهت هیچ عمل حقوقی تش��ریفاتی به معنای خاص کلمه که تک تک تش��ریفات واجد
اهمیت هستند که در صورت فقدان آن قرارداد اعتبار نخواهد داشت  ،شکل نمیگیرد.
در خصوص قراردادهای دولتی بیان شده است که در واقع قانون برگزاری مناقصات و آییننامه
معامالت دولتی پیش��نهاد قیمت را هم ایجاب معامله اصلی نمیدانند ؛ زیرا اگر پیش��نهاد قیمت
ایجاب محس��وب میش��د ماده  ۲۱قانون برگزاری مناقصات و ماده  ۲۷آییننامه معامالت دولتی
مقرر نمیداشت که در صورتی که برنده برای انجام معامله حاضر نشود ،سپرده او به نفع دستگاه
اجرایی ضبط خواهد ش��د  ،بلکه باید میگفت اگر از ایجاب خود عدول کند س��پرده ش��رکت در
مناقصه /مزایده او ضبط خواهد شد  .بنابراین از آنجا که این پیشنهادات ایجاب محسوب نمیگردد
و تعیین برنده قبول نمیباش��د بایس��تی گفت مطابق مقررات موجود کتبی بودن قرارداد یکی از
تش��ریفات انعقاد قراردادهای دولتی است  .در این گونه از معامالت عقد زمانی منعقد میشود که
این شرط کتبی بودن نیز محقق شود در نتیجه زمان انعقاد قرارداد  ،زمان امضای قرارداد به عنوان
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ساده به ارائه پیشنهادات متقاضیان بدون پذیرش هیچگونه الزامی مبنی بر برگزاری حراج  ،مزایده
و مناقصه و بررس��ی پیش��نهادات و تعیین برنده میباش��د و نمیتوان آن را ایجاب خواند به دلیل
آنکه فاقد ش��رایط الزم برای تحقق ایجاب میباش��د .ضمن اینکه ایجاب از طرف شرکت کنندگان
با تعیین قیمت در مزایده و حراج و تعیین کیفیت مد نظر و قیمت در مناقصه محقق میشود که
برگزارکننده اعم از آنکه از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی و یا اشخاص حقوقی
حقوق عمومی میباش��د این پیشنهادات را بررس��ی مینماید تا آنکه از بین آنها  ،آن پیشنهادی
منافعش را بیش��تر تامین میکند بپذیرد که این بررس��ی در موارد قراردادهای دولتی حسب نوع
برگزاری فرآیند مزایده و مناقصه متفاوت است.
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آخرین جزء سند است و پیش از آن توافقات طرفین اعتبار قرارداد اصلی را ندارد 1یا در استدالل
دیگر بیان شده است که درست است که آگهی مزایده و مناقصه دعوت به معامله بوده و پیشنهاد
قیمت ایجاب بوده اما به نظر میرس��د در این مورد باید قائل به وجود یک پیش قرارداد ضمنی
قبل از قرارداد نهایی بود که با امضای طرفین منعقد میشود بود .درحقیقت قبل از انعقاد قرارداد
اصلی که مناقصه و مزایده برای انتخاب طرف این معامله برگزار میش��ود  ،یک قرارداد مقدماتی
بین اداره و برنده مناقصه یا مزایده منعقد میشود که ایجاب آن پیشنهاد قیمت و قبول آن اعالم
برنده اس��ت و مفاد این قرارداد  ،تعهد برنده مناقصه یا مزایده به انجام قرارداد در مدت مذکور در
اس��ناد برمبنای قیمت پیشنهادی اس��ت و وجه التزام چنین تعهدی سپرده یا تضمین شرکت در
2
مناقصه یا مزایده است.
این دو نظر از آن جهت که زمان انعقاد قرارداد نهایی را که مزایده و مناقصه به منظور تشکیل
آن برگزار ش��ده هنگامی میداند که قرارداد کتبی به امضای طرفین برس��د صحیح اس��ت اما هر
کدام ایرادی دارند که با توجه به تعیین ماهیت مزایده و مناقصه آش��کار میش��ود .ایراد نظر اول
این است که برای پیشنهاد شرکتکنندگان هیچ ماهیتی و اعتباری قائل نیست و آن را صرفاً یک
پیشنهاد ساده میداند بر اساس مواد قانونی که ذکر کردیم اما این دیدگاه کام ً
ال اشتباه است چرا
که در بیان تعریف ایجاب و تفاوت آن با دعوت به معامله گفتیم بایستی به اعالم ارادهی که مبتنی
بر یک پیش��نهاد کامل  ،قاطع و مشخص اس��ت اعتبار بخشید و آن را ایجاب دانست و پیشنهاد
ش��رکت کنندگان را از این قسم دانس��ت و بیان اینکه ماده مقرر داشت اگر برنده از انجام معامله
امتناع نمود بایس��تی تضمین پرداختی آن را ضبط کرد مبین این اس��ت که ایجاب و قبول زمان
امضای قرارداد کتبی است دارای ایراد است  ،چرا که درست است که قراردادهای دولتی یک نمونه
از قراردادهای تش��ریفاتی میباش��ند که رعایت ش��رایط برای صحت آن قرارداد ضروری است و تا
زمانی که تمامی ارکان و تشریفات رعایت نگردد عقد اعتبار نخواهد داشت و در این راستا تا زمانی
که قرارداد کتبی نباشد نمیتوان قائل شد ایجاب و قبولی شکل گرفته است اما باید دقت کرد که
ایجاب از سوی متقاضی و قبول حسب نوع مزایده و مناقصه از سوی دستگاه مناقصهگزار با تعیین
برنده شکل گرفته اما این ایجاب و قبول اثری ندارد و در نتیجه آن قرار دادی شکل نمیگیرد مگر
آنکه قرارداد کتبی بر مبنای آن نوشته و به امضای طرفین برسد  .ایراد نظر دوم هم همین است
به همین دلیل قائل بودن به وجود یک پیش قرارداد ضمنی به نظر میرس��د صحیح نباش��د چرا
که همان طور که گفته ش��د ایجاب صادره از سوی پیشنهاد دهنده ایجابی است متکی بر انعقاد
قرارداد خاصی که مزایده و مناقصه به منظور انعقاد آن برگزار ش��ده نه قرارداد دیگری  ،پس در
نهایت بایس��تی گفت در قراردادهای دولتی با برگزاری مزایده و مناقصه ایجاب از س��وی ش��رکت
کنندگان مطرح میشود و قبول توسط دستگاه مناقصه گزار با تعیین برنده و قرارداد مدنظر زمانی
 .1صالحی  ،اکبرزاده  ،دهقانی دهج  ، 1394،پیشین  ،صص  27تا 29
 .2دهقان��ی ده��ج  ،ایمان و صالحی  ،حمیدرضا و اکبرزاده  ،معصوم��ه  ، 1396،ایجاب در معامالت دولتی  ،فصلنامه
پژوهش حقوق خصوصی  ،سال ششم  ،شماره بیستم  ،ص 17
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امروزه برگزاری حراج ،مزایده و مناقصه به عنوان یکی از شیوههای مسلم برای برگزیدن طرف
معامله بنابر بررسی پیشنهادات مختلف میباشد .با بررسی این مفاهیم این نتیجه به دست میآید
که اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و دستگاه دولتی به منظور فروش
کاال  ،خدمات ،اجاره و ...به باالترین قیمت یا دست یابی به خدمت یا کاالی مدنظر خود با قیمتی
کمت��ر و کیفیتی باالتر اقدام به برگزاری حراج ،مزایده و مناقصه مینماید که در طی این فرایند
از اش��خاصی که خواهان ش��رکت در این تش��ریفات و انعقاد قرارداد نهایی هستند دعوت به عمل
میآید که پیشنهادات خود را با تعیین قیمت در چارچوب شرایطی که در آگهی و اعالن عمومی
ارائه دهند .پیش��نهادی که در صورت داشتن شرایط الزم ایجابی محسوب میگردد که قبول آن
بایس��تی به وس��یله برگزار کننده صورت بگیرد که این قبول حس��ب نوع برگزاری و اینکه برگزار
کننده دس��تگاه دولتی باش��د یا خیر با تعیین برنده انجام میگیرد که در همین زمان عقد منعقد
 .1درخشان خلیفه کندی ، 1394،پیشین ،ص 92
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اعتبار وآثار حقوقی خود را به همراه دارد که کتباً نوشته شده و به امضای طرفین برسد و عبارت
ماده  ۲۱قانون برگزاری مناقصات  ۲۷آییننامه معامالت دولتی ناظر به فرضی اس��ت که برنده از
امضای قرارداد کتبی نهایی امتناع میورزد که ضمانت اجرای تخلف از این امر ضبط سپرده برنده
اس��ت و بدین معنی نمیباشد که بایس��تی مجدد ایجاب و قبول شکل گیرد .خالی از لطف نیست
که به زمان انعقاد قرارداد در مزایده موضوع قانون اجرای احکام مدنی هم پرداخته ش��ود .در این
خصوص هم بیان شده است که به صراحت ماده  ۱۲۸قانون اجرای احکام مدنی مال مورده مزایده
متعلق به کسی است که پیشنهاد او باالترین قیمت باشد چنین صراحتی در مقام بیان و استنباط
از آگهی مزایده به عنوان ایجاب از سویی و عدم درج اختیار عدول از پیشنهاد در آگهی از سوی
دیگر به این استدالل منتج میگردد که در آگهی مزایده ایجاب از سوی فروشنده محقق میگردد
1
و دایرهی اجرای احکام به نمایندگی از مالک طبق قائده الحکام ولی الممتنع آن را انشاء میکند.
ایراد این نظر از آن رو است که همانطور که در بخش قبلی بررسی شد آگهی مزایده تنها
دعوت س��اده برای ارائه پیش��نهادات متقاضیان اس��ت و نمیتوان آن را ایجاب دانست و به همین
خاطر بیان اینکه مزایده ایجابی اس��ت برای فروش مال از س��وی واحد اجرا اش��تباه است و ذکر
اینکه در آگهی به اختیار رد پیش��نهادات اشارهای نشده هم نمیتواند دستاویزی باشد برای اینکه
فراخ��وان مزایده را ایجاب بدانیم چرا که اگر غیر از این بود در بند  ۲ماده ۱۳۶ق.ا.ا.م رد باالترین
پیش��نهاد از موارد تجدید مزایده بیان نمیش��د .زیرا اگر مزایده ایجاب و ارائه باالترین پیش��نهاد
قبول بود عقد منعقد میگردید و دیگر کسی توان بر هم زدن آن را نداشت .بنابراین در این گونه
از مزایده هم ایجاب از س��وی ش��رکتکنندگان صورت میگیرد و قبول به وس��یله واحد اجرا به
نمایندگی از محکوم علیه که به طور معمول باالترین قیمت مورد قبول قرار میگیرد بدین جهت
عقد هم در همین زمان منعقد میگردد و آثار خود را به بار میآورد.
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میگردد .البته الزم به ذکر است با توجه به مقررات موجود مزایده و مناقصه به عنوان شرط صحت
قراردادهای دولتی میباش��د که در کنار سایر تش��ریفات من جمله لزوم کتبی بودن این دسته از
قراردادها قرار میگیرند که چنانچه این تشریفات رعایت نگردد آن قرارداد باطل است و در همین
راستا بایستی اشاره کرد عقد در زمان امضای قرارداد شکل میگیرد که مزایده و مناقصات دولتی
ماهیت��ی جدای از مزای��ده و مناقصات خصوصی ندارد و اند و ه��ر دو ماهیتی عمل حقوقی دارند
ک��ه بناب��ر اراده برگزارکننده به منظور انتخاب طرف معامله ش��کل میگیرند اما با توجه به مفاد و
محتوای خود ایجاب محسوب نمیشود بلکه همانطور که گفته شد دعوت ساده ایی هستند برای
ارائه پیشنهادات بدون آن که برگزارکننده قصد انشا و اعالم اراده مبنی بر پذیرش و الزام به بررسی
همگی پیشنهادات داشته باشد.
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