
که از بودجه کل کشور   يبه موارد هاياریو ده هايجمهور در محدود کردن ثبت اطالعات مناقصات شهردار سییر ی معاونت حقوق هی ابطال نظر

  کنند یاستفاده م

  245دادنامه :  شماره

  21/ 1400/02دادنامه :  خیتار

  9901595پرونده:  شماره

  ي عدالت ادار وانی د یعموم  أتی: هیدگ یرس مرجع

  کل کشور  ی: سازمان بازرسیشاک 

معاونت    ییاجرا   يدستگاه ها  یو رفع اختالفات حقوق  یسرپرست امور هماهنگ  1397؍12؍28-37185؍177025و خواسته: ابطال نامه شماره    ت ی شکا  موضوع

  ي جمهور سیرئ یحقوق

  اعالم کرده است که:  1399؍6؍4-300؍147790نامه شماره  ت ی ه موجب شکاکل کشور ب یسازمان بازرس یو نظارت همگان یگردش کار: معاون حقوق

  ن یاز جهت انطباق با قانون در ا ییاجرا  يهادستگاه یو رفع اختالفات حقوق یسرپرست امور هماهنگ 1397؍12؍28-37185؍177025احتراماً نامه شماره  "

رفع اختالفات  و یشود: سرپرست امور هماهنگ یاعالم م یقانون ستهیجهت استحضار و اقدام شا ریآن به شرح ز جهیقرار گرفت که نت یسازمان مورد بررس

 1397؍7؍24-34253ها ابالغ نموده است: « بازگشت به نامه شماره    يبه سازمان شهردار  1397؍12؍28-177025نامه شماره    یط  ییاجرا  يدستگاه ها  یحقوق

به مباحث    ت ی ) با عناها ی رقانون برنامه ششم توسعه به شهردا  9در خصوص « شمول حکم ماده  )  1397؍10؍16-37185؍136822  رونوشت نامه شماره  رویو پ(

احکام مربوط به   انیمناقصات، به عنوان قانون خاص در ب ي قانون برگزار 1بند (ب) ماده  نکهیدارد: نظر به ا یاعالم م 1397؍11؍7مطروحه در جلسه مورخ 

مذکور از    ي که دستگاه ها  يدر موارد  ـاًرا صرف  یردولتی غ  ی عموم  يقصات و دستگاه هـا و مـوسسات مشمول آن قانون، مـوسسات و نهادهامنا  يبرگزار

مکلف به    يکنند، لذا حکم مربوط به دستگاه ها  ت یمناقصات، مقررات آن قانون را رعا  ي موظف نموده تا در برگزار  ند،ی نما  یبودجه کل کشور استفاده م

دارد و   یبه حکم خاص قانون  ازیآن ن  رییاست و تغ  دهیدگر  انیغرمشمول، در آن قانون ب  يآن توسط دستگاه ها  ت یموارد رعا  زیقانون مناقصات و ن  ت یارع

مراحل انواع معامالت بزرگ    یتمام  ياجرا  يدولت برا  یکیسامانه تدارك الکترون  يحکم راه انداز  انیقانون برنامه ششم توسعه در مقام ب  9که ماده    ییاز آنجا

به جز معامالت    یبخش عموم  یو معامالت  یمال  نیقوان  گریو د  1383؍11؍13  وبمناقصات مص  يمشمول قانون برگزار  يو متوسط وزارتخانه ها و دستگاه ها

را که    رالذکریتوان حکم عام ماده اخ  یرو نم  نیمناقصات از ا  يقانون برگزار  ت یمکلف به رعا  يشمول دستگاه ها  رهیدا  ان یباشد، نه در مقام ب  یمحرمانه م

معامالت   هیقانون مناقصات به کل  ت ی شمول رعا  ينمود که منجر به تسر  ریتفس  ياست را به گونه ا   ی کیحکم مربوط به موضوع سامانه تدارك الکترون  انیدر ب

از   یباشند و به موجب حکم خاص قانون  یمربوط به خود م  ی و معامالت  ینامه مال  نییآ  يکه دارا  یردولتیغ  یعموم  يموسسات و نهادها  رینظ  ییدستگاه ها

  آن هستند، گردد.  ت یدر موارد خاص ملزم به رعا رفاًباشند و ص یشمول قانون مزبور خارج م

که به موجب   یین قانون به مکلف نمودن نهادهاآ 9ماده  ریباشد، تفس یبه زمان م دیقانون برنامه ششم توسعه مق نکهیبه مطالب فوق و با توجه به ا ت ی با عنا

 ي رو شهردار  نیباشد، از ا  یمن  رفتهیمعامالتشان، پذ  هیقانون مذکور در کل  ت یبه رعا  باشندیقانون مناقصات م  ت یموارد مکلف به رعا  یقانون صرفاً در برخ

که از بودجه کل کشور    يصرفاً در موارد کنیباشند ول یانه مذکور م سام قی ها به موجب حکم ماده فوق مکلف به  انجام معامالت خود از طر ياریها و ده

  ر یبوده و در خصوص سا  یمناقصات دولت  يارقانون برگز  يبر مبنا  یکیموظف به درج اطالعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترون  ندینما  یاستفاده م

  ند»یخود اقدام نما یو معامالت ینامه مال نییآ يمعامالت بر مبنا

سامانه مذکور    قیها مکلف به انجـام معامالت خود از طر  يـاریها و ده  ينامه مـورد نظر با استنباط درست از قانون، شهردار  هیاول  يهرچند در بخش ها

شود) در   یم  انجامها    ي اریها و ده  ي دارشهر  یکه از محل داخل  یعدم درج اطالعات (راجع به معامالت  يبرا  ينامه مجوز  یانی در بخش پا  کنیشده اند، ل

قانون برنامه ششم توسعه و    9و مقررات موضوعه، باالخص ماده    ن یکه بر اساس قوان  یرا به مراجع مذکور داده است، در حال   کیسامانه تدارکات الکترون

  ر،یخ  ایمناقصات باشد  يبرگزارت آنان مشمول قانون معامال  نکهیصرف نظر از ا ،یو بخش عموم  یردولتیغ  یموسسات عموم ، یقانون احکام دائم  50ماده 

مطابق مواد مذکور، تمام مراحل انواع معامالت متوسط و   گریدولت شده اند. به عبارت د یکیمعامالت خود در سامانه تدارکات الکترون هیموظف به ثبت کل

  ک ی در سامانه تدارکات الکترون  یست یمحرمانه) با  امالتاز مع  ری(به غ  ،یها چه از محل بودجه کل کشور و چه از محل منابع داخل  ياریها و ده  يبزرگ شهردار

  ن یبا قوان  رینموده است. مغا  زیها را در سامانه مذکور تجو   ياریها و ده  يت شهرداراز معامال  ینامه فوق الذکر که عدم ثبت برخ  ریثبت گردد. لذا قسمت اخ



(    وانید  یعموم  أتیو ابطال آن در ه   صیتشخ  ییاجرا  يدستگاه ها  یحقوق  تو رفع اختالفا  یسرپرست امور هماهنگ  اراتیشده و خارج از حدود اخت  ادی

   ".ندیسازمان را مطلع نما نیمتخذه ا میاقدام و تصم جهیاز نت دییامتنان است دستور فرما دیباشد. مز یبه صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م

  است:  ریبه شرح ز ت یمتن مقرره مورد شکا 

  نژاد یجمال يجناب آقا "

  کشور  يهاياریو ده  هايمحترم سازمان شهردار سیرئ

  سالم و احترام؛  با

قانون برنامه    9درخصوص «شمول حکم ماده  )  1397؍ 10؍16-37185؍136822رونوشت نامه شماره    رویو پ(  1397؍7؍24-34253به نامه شماره    بازگشت 

  : داردیاعالم م 1397؍11؍7به مباحث مطروحه در جلسه مورخ  ت یبا عنا ها»،يششم توسعه به شهردار 

ها و مؤسسات مشمول  مناقصات و دستگاه  ياحکام مربوط به برگزار  انی مناقصات به عنوان قانون خاص، در ب  يقانون برگزار)  1بند «ب» ماده ( نکهینظر به ا

موظف نموده تا در    ند،ینما یمذکور از بودجه کل کشور استفاده م  ي هاکه دستگاه  يرا صرفاً در موارد  یدولت  ری غ  یعموم  يآن قانون، مؤسسات و نهادها 

آن    يبرگزار مقررات  رعامناقصات،  را  به دستگاه  ت یقانون  مربوط  لذا حکم  به رعا  يهاکنند،  ن  ت یمکلف  مناقصات و  رعا  زیقانون  توسط    ت یموارد  آن 

قانون برنامه ششم توسعه در )  9(  هکه ماد  ییدارد و از آنجا  یبه حکم خاص قانون  ازیآن ن  رییاست و تغ  دهیگرد  انیمشمول، در آن قانون ب  ریغ  يها دستگاه

مشمول   يها ها و دستگاهمراحل انواع معامالت بزرگ و متوسط وزراتخانه  یتمام  ياجرا  يدولت برا  یکیسامانه تدارك الکترون  ياندازحکم راه  انیمقام ب

شمول   رهیدا  انینه در مقام ب  باشد،ی محرمانه م  تالجز معامبه  یبخش عموم  یو معامالت یمال  نیقوان  گریو د  1383؍11؍13مناقصات مصوب    يقانون برگزار

حکم مربوط به موضوع سامانه تدارك    انیرا که در ب  رالذکری حکم عام ماده اخ  توانینم  رونیمناقصات. از ا  يقانون برگزار  ت یمکلف به رعا   يها دستگاه

  ی عموم  يمؤسسات و نهادها   رینظ  ییها معامالت دستگاه  هیمناقصات به کلقانون  ت یشمول رعا  ينمود که منجر به تسر  ریتفس  ي اگونهاست را به  یکیالکترون

و صرفاً در    باشندیاز شمول قانون مزبور خارج م  یو به موجب حکم خاص قانون  باشندیمربوط به خود م  یو معامالت  یمال  نامهنییآ  يکه دارا  یدولت  ریغ

  آن هستند، گردد.  ت ی موارد خاص ملزم به رعا

که به موجب    ییآن قانون به مکلف نمودن نهادها)  9ماده (  ریتفس  باشد،یبه زمان م  دیقانون برنامه ششم توسعه مق  نکه یبه مطالب فوق و با توجه به ا  تیعنا  با

  ها يشهردار  رونیاز ا  باشد،ینم  رفته یعامالتشان، پذم  هیقانون مذکور در کل ت یبه رعا  باشند،یقانون مناقصات م  ت ی موارد مکلف به رعا  یقانون صرفاً در برخ

که از بودجه کل کشور    يصرفاً در موارد  کنیول  باشند،یسامانه مذکور م  قیبه موجب حکم ماده فوق، مکلف به انجام معامالت خود از طر  هاياریو ده

الکترون  ندینمایاستفاده م تدارکات  مبنا  یکیموظف به درج اطالعات مناقصات در سامانه  ب  يبر    ر ی بوده و درخصوص سا  یمناقصات دولت  يرگزارقانون 

   "  ییاجرا يدستگاه ها یو رفع اختالفات حقوق یسرپرست امور هماهنگ-.ندیخود اقدام نما یو معامالت یمال نامهنییآ يمعامالت بر مبنا

داده   حیتوض 1399؍12؍3-43868؍140726شماره  حهی) به موجب الجمهور  سیرئ یدولت ( معاونت حقوق یمذکور، معاون امور حقوق ت یدر پاسخ به شکا

  است که: 

سامانه تدارکات    لیدولت به تکم  فیناظر به « تکل  ران،ی ا  یاسالم  يجمهور  یو فرهنگ  یاجتماع  ،يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد  9حکم ماده    -1  "

  ن یاست. بنابرا  قصات»منا  يمشمول قانون برگزار  يت متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه هامراحل انواع معامال  یتمام  ي اجرا  يدولت برا   یکیالکترون

قانون    1موضوع، همچنان در بند (ب) ماده    نیوحکم ا  ستی مناقصات ن  يمشمول قانون برگزار  يدستگاه ها    نییتع  انیوجه در مقام ب  چی ماده به ه  نیحکم ا

است که «   ییقانون برنامه پنجساله ششم صرفاً ناظر به دستگاه ها 9حکم مندرج در ماده   گرید انی مقرر است. به ب) 1383؍11؍3مناقصات (مصوب  يبرگزار

  مشخص شده اند. رالذکریند (ب) قانون اخمندرج در ب حیبه موجب حکم صر زیدستگاه ها ن نیمناقصات» بوده و ا  يمشمول قانون برگزار

  ی عموم   يمناقصات که نهادها  يقانون برگزار  1از حکم بند (ب) ماده    یو از آنجا که مطابق مفهوم مخالف بخش  دیگرد  انیب   نیشیبنا به آنچه در بند پ  -2

بن   يرا در موارد  یردولتیغ آن  استفاده م  ادهایکه  از بودجه کل کشور  نهادها  نهادها  يشمول قانون برگزارم  ندینما  یو    ی عموم  يمناقصات دانسته است، 

قانون    9حکم مندرج در ماده    جهیروند در نت   یمناقصات به شمار نم  يمشمول قانون برگزار  ند،ینما  یکه از بودجه کل کشور استفاده نم  يدر موارد  یردولتیغ

هستند، قابل اعمال بر موسسات   اقصاتمن  ياست که مشمول قانون برگزار ییماده صرفاً ناظر به دستگاه ها نیهم حیبرنامه پنجساله ششم توسعه که به تصر

دستگاه ها مشمول قانون    نیحالت اصوالً ا  نیچرا که در ا  ست،ی) نندینما  یکه از بودجه کل کشور استفاده نم  ي(در موارد  یردولتیغ  یعموم  يو نهادها

صرفاً در بردارنده   ت ی نامه مورد شکا نکه یبا توجه به ا  ومعناست. نظر به مراتب فوق  نی صراحتاً مفهم هم زین ت ی و نامه مورد شکا ستندیمناقصات ن يبرگزار



کشور ندارد،   يجار نیبا قـوان  یرتیوجـه مغا   چیام اجرا بوده و به هنسبت آنها در مق  نییمناقصات و تب  يکشور در خصوص برگزار يجار  نیاز قوان  يریتفس

معاونت   نیاز ا یعموم ای یتخصص أتیدر ه یدگ یاست در زمان رس واهشمندمطروحـه مـورد تقاضاست. خ ت یبر رد شکا ریدا ستهیشا میلـذا اتخـاذ تصم

          ". دیدعوت به عمل آ

  ل ی تشک  وانی و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د  يعدالت ادار   وان ید  ن یو معاون  سیبا حضور رئ  1400؍2؍21  خ یدر تار  ي عدالت ادار  وان ید  ی عموم  أتیه

  مبادرت کرده است.  يبه صدور رأ  ریآراء به شرح ز ت یبا اکثر یشد و پس از بحث و بررس

  ی عموم أتیه يرأ

تمام مراحل انواع معامالت   ياجرا  يدولت را برا  یکیوسعه کشور: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونت  يهابرنامه  یقانون احکام دائم   50ماده    براساس

و قانون   یکیالکترونقانون تجارت    ت ی با رعا  ،یبخش عموم  یو معامالت  یمال  نیقوان  ری مناقصات و سا  يمشمول قانون برگزار  يها و دستگاههاوزارتخانه

که شمول قانون    ییاز جمله دستگاهها  ،یکنندگان بخش عموممعامله  گریمناقصات و د  يمشمول قانون برگزار   يکند. دستگاهها  لیمناقصات تکم  يبرگزار

نام  امانه ثبت س  نیدر ا رانیوز  أتیه دییتأمورد  يبا برنامه زمانبند دیبا  ،یردولتیغ  یعموم ا ی ی مؤسسات دولت هینام است و کلّ ح یتصر ایبر آنان مستلزم ذکر  

  ش یاسناد، گشا  افتیو در  ع یمقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توز  تیمعتبر و رعا  یکیالکترون  يکنند و با امضا

 نیا  قیهرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طر  زیو ن  ناتیانعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضم  شنهادها،ی پ  ایپاکتها    یکیالکترون

  ران یا  یاسالم  يجمهور  یو فرهنگ  یاجتماع  ،يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد  9مطابق ماده    نیانجام دهند.» همچن  یکیطور الکترون  سامانه و به

مراحل انواع معامالت   یتمام  ياجرا  يدولت را برا  یکیقانون، برنامه سامانه تدارکات الکترون  يراسال دوم اج  انیده است که: «دولت مکلّف است تا پامقرر ش

جز    به  ی بخش عمومـ   یو معامالت  یمال  ن یقـوان  گریو د  1383؍11؍3مناقصات مصوب    يمشمول قانون برگزار  يها و دستگاههامتوسط و بزرگ وزارتخانه

  ي دستگاهها   هیکند. کلّ  ل یتکم  1383؍11؍3مناقصات مصوب    يو قانون برگزار  1382؍10؍17مصوب    یکیالکترون  تقانون تجار ت یمعامالت محـرمانه، با رعا 

سامانه مذکور    قیمناقصات و انجام معامالت خود از طر  يقانون برگزار  ت ی مکلّف به رعا  ی ردولتیغ  یعموم  يمناقصات و نهادها  يمشمول قانون برگزار

کنندگان  معامله  هیو کلّ  یبخش عموم  یو معامالت  یمال  نیقوان  ریمشمول سا  يدستگاهها  فیالذکر به تکلفوق  یقانون  نیوازم  يبرمبنا  نکهیهستند.» نظر به ا

سامانه مذکور    قیدولت و انجام معامالت خود از طر  یک یتدارکات الکتروننسبت به ثبت نام در سامانه    ی ردولتیغ  یاز جمله مؤسسات عموم  ی بخش عموم

  یمؤسسات عموم  قی از مصاد  های ، شهردار1373مصوب سال    یردولتی غ  یماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم  1بند    بقشده و مطا  حیتصر

  ی عموم  ياز جمله نهادها  1377کشور مصوب سال    ي خودکفا در روستاها  يهایاریده  س یبراساس ماده واحده قانون تأس  زی ن  هایاری هستند و ده  یردولتیغ

  ي دستگاهها   یو رفع اختالفات حقوق  یسرپرست امور هماهنگ  1397؍12؍28-37185؍177025نامه شماره    یانیلذا قسمت پا  شوند،یممحسوب    یردولتیغ

قانون برنامه پنجساله   9توسعه کشور و ماده  يهابرنامه یقانون احکام دائم 50که دامنه شمول حکم مقرر در ماده   يورجمه سیرئ ی معاونت حقوق  ییاجرا

  ي که نهادها  يصرفاً به ثبت اطالعات مناقصات در موارد  هایاری و ده  هایرا نسبت به شهردار  رانی ا  یاسالم  يجمهور   یو فرهنگ  یاجتماع  ،ياقتصاد  هششم توسع

 ن ییو آ  التیشکقانون ت  88و ماده    12ماده    1بوده و مستند به بند    اریمحدود کرده، خالف قانون و خارج از اخت  کنندیودجه کل کشور استفاده ممذکور از ب

  . شودیابطال م 1392مصوب سال  يعدالت ادار وانید یدادرس

 ي عدالت ادار وانید یعموم أتیه سیرئ -مصدق محمد


