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چکیده
ــو  ــی از حیــث کیفــی، در پرت ــکاری دولت ــرارداد پیمان ــر ق ــی حاکــم ب ــاء نظــام حقوق       ارتق
توجــه بــه برخــی از اصــول امکان پذیــر اســت. ایــن اصــول بــا آنچــه کــه در ادبیــات سیاســی، 
حقوقــی و مدیریتــی دهــه هشــتاد میــادی بــه عنــوان »حکمرانــی مطلــوب« شــناخته شــده 
قرابــت مفهومــی و مرزهــای مشــترک و درهــم تنیده شــده ای دارد. شــفافیت، مشــارکت جویی، 
ــد.  ــن اصول ان ــن ای ــرۀ مهم تری ــر بخشــی در زم ــدی و اث ــون، پاســخگویی، کارآم ــت قان حاکمی
ــن  ــوب  و تبیی ــی مطل ــه حکمران ــر نظری ــریح مختص ــس از تش ــا پ ــه نگارنده ه ــن مقال در ای
ــول  ــو اص ــی در پرت ــکاری دولت ــای پیمان ــر قرارداده ــم ب ــام حاک ــد نظ ــه نق ــای آن، ب معرفه ه
حکمرانــی مطلــوب پرداخته انــد. در برخــی مــوارد نقدهــای وارد شــده بــه قانــون و در 
بــه رویه هــا، تصمیم گیری هــا و تعییــن خط مشــی و سیاســت گذاری  از مــوارد  پــاره ای 
قانــون و تغییــر در  باز می گــردد. درپایــان پیشــنهادهایی در جهــت اصــاح  در این بــاره 
ــدل  ــتفاده از م ــوع اس ــت. درمجم ــده اس ــه ش ــازی ارائ ــا و تصمیم س ــن روش ه ــیوه تعیی ش
ارتقــاء،  الگــوی مناســبی در جهــت بهبــود،  اداری  حکمرانــی مطلــوب در قراردادهــای 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــکاری دولت ــر پیمان ــم ب ــی حاک ــام حقوق ــی نظ ــدی و اثر بخش کارآم
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مقدمه
ــد  ــای اداری پیون ــا قرارداده ــی ب ــاد سیاس ــه اقتص ــع ب ــیک راج ــد کاس ــکل گیری عقای ــخ ش  تاری
ــر  ــر حاض ــادی عص ــوالت اقتص ــر تح ــه های او ب ــه اندیش ــی ک ــن متفکران ــتنی دارد. از مهم تری ناگسس
ــه اســتدالل و مواعظــی در  ــه ارائ ــش ب ــه  آدام اســمیت اشــاره کــرد. وی گرای ــوان ب ــوده می ت ــر ب مؤث
خصــوص بی بندوبــاری بــازار داشــت. در اندیشــه او نقــش دولــت تنهــا بــه برعهــده گرفتــن کارکردهــای 
ــه او  ــی توصی ــرد ول ــتفاده نک ــارت اقتصــاد آزاد اس ــز از عب ــمیت هرگ ــود. اس ــده ب ــنتی محــدود ش س
ــازار  داشــته باشــد امــا  ــر ب ــد تســلط ب ــت بای ــد. دول ــازار تنهــا بمان ــود کــه بگــذارد ب ــت آن ب ــه دول ب
بــدون غفلــت از برقــراری صلــح داخلــی و نظــم. در واقــع دولــت بایــد بــه وســیله ایجــاد یــک محیــط 
صلح آمیــز بــدون مداخلــه مســتقیم بــه بــازار انســجام بخشــد. بــه ایــن منظــور ایــن نهــاد بایــد اقــدام 
بــه تشــکیل نهادهایــی نظیــر پلیــس، دادگاه هــا و مجالــس قانونگــذاری کنــد. او معتقــد بــود کــه رکــود 
بــزرگ1 ایــن واقعیــت را نشــان داده کــه بــازار نمی توانــد تنهــا به وســیله نیروهــای خــودش اداره شــود 

و دولــت بایــد بــه تنظیــم آن بپــردازد. 

 امــا نســل بعــدی اقتصادانــان سیاســی بــه ابــداع دولــت رفــاه2 پرداختنــد کــه عــاوه بــر تنظیــم 
ــل، آب،  ــه موضــوع ســامت، حمــل و نق ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــی نظی ــات عموم ــه خدم ــازار و ارائ ب
روشــنایی، بهســازی، بازســازی و ... نیــز نظــر دارد.3 نظریــه دولــت رفــاه در کشــورهای لیبرال درراســتای 
جبــران کاســتی های عــدم ورود دولــت در عرصه هــای اقتصــادی مطــرح شــد.4 دولــت رفــاه بــه معنــی 
وجــود اســتانداردهای ســنجیده و هوشــمندانه ای در زمینــه تأســیس حداقــل اســتاندارد زندگــی بــرای 
تمــام شــهروندان و ارتقــاء برابــری در فرصت هــای زندگــی اســت و در آن بــه هیــچ وجــه تردیــدی در 
زمینــه ضــرورت تمرکــز کلیــه نهادهــای رســمی بــر تأمیــن خدمــات همگانــی وجــود نــدارد. در ادبیــات 
موجــود بــر دو اصــل اساســی تأمیــن خدمــات رفاهــی بــه منظــور تضمیــن بقــاء در شــرایط اقتصــاد آزاد 
و وجــود دولــت دموکراتیــک تأکیــد شــده اســت؛5 بنابرایــن بــه غیــر از کارکردهــای ســنتی، دولــت بــه 
ــت از وجــه رســمی اش  ــن بیــن اساســًا دول ــز می پرداخــت. در ای ــه خدمــات عمومــی ذکر شــده نی ارائ

1-Great Depression

2-welfare state . 

 3-Wondwossen wakene,the law of administrative contract,prepared under the sponsorship of the justice and legal.  

.system research institute,2009.p2

4. حبیب نژاد، سید احمد، سلمانی سیبنی، مرضیه، نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه فقر زدایی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1399،ص59-

88، ص 61.
5. زاهدی مازندرانی، محمد جواد، افول و ظهور دولت رفاه، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1379، 

شماره 6، صص 129-164.ص133.

نظامحقوقیحاکمبرپیمانهای
دولتیدرپرتوحکمرانیمطلوب



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــاره هفتم /تابستان 1400

41

بــه وســیله نیــروی اجبــار بــرای حفاظــت از کارکردهــای خــود بهــره می بــرد؛ امــا بــا توســعه گونه هــا 
ــۀ  ــه حیط ــاد ب ــن نه ــش، ورود ای ــه اهداف ــت یابی ب ــل دس ــه دلی ــت و ب ــای دول ــت کارکرده و ماهی
ــا  ــه هــر دو دلیــل قــدرت و صاحیــت دولــت در اســتفاده از نیــروی اجبــار ی قراردادهــا آغــاز شــد. ب
حــق او در وارد شــدن بــه قراردادهــا دولــت تــاش می کنــد کــه کارکردهــای رشــدیافته خــود را بــه 
ــرای اســتفاده از ظرفیت هــای قــراردادی، دولــت بــه گونــۀ  ســرانجام مقصــود رســاند. بدیــن منظــور ب
خاصــی از قراردادهــا بــه نــام »قــرارداد اداری« توســل جســته اســت.1 امــروزه قراردادهــای پیمانــکاری 
دولتــی یکــی از خطــوط اصلــی شــریان حیــات اقتصــادی کشــور محســوب می شــوند. بــه دلیــل طــرح 
ــرف  ــه از ط ــی ک ــو و الزامات ــک س ــاد از ی ــی در اقتص ــت حداقل ــکل گیری دول ــون ش ــی پیرام نظریات
ــی  ــاهد تغییرات ــز ش ــرارداد اداری نی ــود دارد، ق ــا وج ــرای دولت ه ــدرن ب ــی های م ــر در دموکراس دیگ
در بنیــان و ماهیــت خــود بــوده اســت کــه ایــن تغییــرات، بــه تحــوالت حقــوق اداری در عصــر حاضــر 

ــردد.  ــاز می گ ب

تــوازن میــان حقــوق پیمانــکار و واگذارکننــده پیمــان یعنــی دولــت، یکــی از چالش هــای نوظهــور 
ــب و دیوان ســاالر   ــق، انحصارطل ــده مطل ــت تصمیم گیرن ــرا دول ــه قراردادهــای اداری اســت؛ زی در زمین
نمی توانــد مدیریــت مطلوبــی بــر منابــع مالــی و انســانی داشــته باشــد. در حکمرانــی مطلــوب انحصــار 
تصمیم گیــری در مــورد پدیده هــای عمومــی از دســت دولــت خــارج می شــود و بــا مشــارکت 
ــه اداره و  ــی جامع ــور عموم ــت دار، ام ــی صاحی ــای خصوص ــع و بنگاه ه ــای ذی نف ــهروندان، گروه ه ش
اجــراء می شــود. دولــت بــه هنــگام تفویــض اختیــار اداره امــور عمومــی بــه اشــخاص حقــوق خصوصــی 
ــا و  ــن محدویت ه ــوق اداری دارد. ای ــای حق ــات و محدودیت ه ــت الزام ــرارداد، تح ــاد ق ــه انعق ــاز ب نی
الزامــات کــه در قوانیــن و مقــررات عــام و خــاص حقــوق اداری توســط قانونگــذار پیش بینــی شــده اند 
ــک »اداره خــوب«  ــرای داشــتن ی ــروزه ب ــد کــه ام ــی نشــات می گیرن در ذات و ماهیــت خــود از اصول
ــی خــوب  ــوان حکمران ــه تحــت عن ــا ک ــن اصــول و مؤلفه ه ــت ای ــت از آن ضــروری اســت.  رعای تبعی
شــناخته می شــوند در مرحلــه انعقــاد، اجــراء و اداره  قراردادهــای پیمانــکاری دولتــی می توانــد 
ــی  ــرح مفهوم ــس از ط ــدگان پ ــه نگارن ــن مقال ــد. در ای ــدی آن باش ــده اثربخشــی و کارآم تضمین کنن
قــرارداد اداری و پیمانــکاری دولتــی، بــه شــرح اصــول حکمرانــی مطلــوب و درنهایــت نقدهــای وارده بــر 

پیمانــکاری دولتــی در پرتــو ایــن اصــول خواهنــد پرداخــت.

 1-Wondwossen wakene,the law of administrative contract,prepared under the sponsorship of the justice and legal system
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گفتار اول. مفهوم پیمانکاری دولتی

هــدف اولیــه در تعامــات دولتــی حفــظ اقتــدار دولــت اســت؛ مفهومــی کــه در وجــه فرانســوی آن 
ــن  ــکاری دولتــی نیــز از ای ــه شــریعت نیــز گــره خــورده اســت. پیمان ــا مقول ــران رواج یافتــه و ب در ای
مفهــوم مســتثنی نیســت زیــرا یــک طــرف ایــن رابطــه همــواره دولــت اســت.1 قراردادهــای منعقدشــده 
ــا  ــه ب ــی فرانس ــام حقوق ــی در نظ ــوق خصوص ــخاص حق ــا اش ــی ب ــتگاه های دولت ــت و دس ــان دول می
ــی«3 و در  ــای دولت ــام »قرارداده ــا ن ــکا ب ــی آمری ــام حقوق ــای اداری«2 ، و در نظ ــوان »قرارداده عن
پــاره ای از نظام هــای حقوقــی نظیــر اســترالیا، هنــد و کشــورهای شــبه جزیره اســکاندیناوی بــه عنــوان 
ــان  ــته های حقوقدان ــار و نوش ــا در آث ــوند.5 ام ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــی«4 ب ــای عموم »قرارداده
ــا  ــرارداد در نظام هــای حقوقــی نوشــته ی ــوع از ق ــن ن ــه کار رفتــه اســت.6 ای ــی هــر ســه مــورد ب ایران
ــوق  ــن حق ــک بی ــه تفکی ــود ب ــن خ ــی دارد و ای ــای خصوص ــاوت از قرارداده ــی متف ــوی ماهیت فرانس
ــهور  ــوق دان مش ــد حق ــه دیوی ــت. رن ــوط اس ــی مرب ــی ژرمن ــای روم ــی در نظام ه ــی و خصوص عموم

ــد: ــاره می گوی ــن ب ــوی در ای فرانس

»بــه عنــوان یــک محقــق حقوقــی فرانســوی فکــر مــی کنــم ایــن مناســب اســت کــه در طبقه بنــدی 
مــا از حقــوق، حقــوق عمومــی بایــد از حقــوق خصوصــی تمیــز داده شــود. ایــن مســئله بــه ویــژه در 
جدایــی حقــوق مدنــی از حقــوق اداری اهمیــت دارد... قراردادهایــی کــه بــه وســیله نهادهــای عمومــی 

منعقــد شــده مــا را مجــاز می ســازد کــه آنهــا را قــرارداد اداری بنامیــم«.7

ــی  ــرای دوره زمان ــان، ب ــه پیم ــی موافقتنام ــکار، ط ــه در آن پیمان ــت ک ــراردادی اس ــکاری ق پیمان
مشــخص انجــام یــا تکمیــل کار را بــر عهــده می گیــرد. دولــت بســیاری از کارهــای حقوقــی خــود را از 
طریــق مقاطعــه کاری بــه دیگــران واگــذار می کنــد. در مقاطعــه کاری بــرای شــخصیت پیمانــکار هیــچ 

1. دشتی، تقی، حائری اصفهانی، شهاب، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل 139 قانون اساسی، 

فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره دوم، بهار 1399، صص 135-153،ص138.

2-Administrative Contract

3-Government Contract  

4-Public Contract 

 5. حبیب زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چاپ اول، نشر جنگل، 1390،ص36.

 6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، نشر گنج دانش، 1385،ص311.

 7-Wondwossen wakene,the law of administrative contract,prepared under the sponsorship of the justice and legal system

.research institute,2009.p5
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امتیــاز خاصــی در نظــر گرفتــه نمی شــود و آنــان صرفــًا از طریــق رقابــت و شــرکت در مزایــده و مناقصــه 
طــرف معاملــه دولــت قــرار مــی گیرنــد. قــرارداد پیمانــکاری دولتــی مجــال بحــث و گفت وگــوی زیــادی 
بــرای طــرف قــرارداد یعنــی پیمانــکار باقــی نمی گــذارد، بــه ایــن معنــی کــه شــرایط اجــرای قــرارداد را 
اداره قبــا در مدارکــی تعییــن نمــوده و فقــط راجــع بــه تعییــن قیمــت کــه بایــد بــه پیمانــکار پرداخــت 

شــود آن هــم بــه طریــق خــاص بحــث و گفتگــو بــه عمــل می آیــد .1

درواقــع ماهیــت نابرابــر حقــوق عمومــی کــه ناشــی از روابــط نابرابــر ایــن حقــوق اســت، بــر نظــام 
ــر پیمان هــای دولتــی نیــز تأثیــر گذاشــته اســت. ایــن اصــول و  قواعــد کــه مبیــن  حقوقــی حاکــم ب
قــدرت سیاســی و اداری دولــت اســت بــر روابــط پیمانــکاران بــا اشــخاص حقــوق خصوصــی نیــز مؤثــر 
بــوده اســت.2 بــا وجــود آنکــه اعمــال اقتــدار یک طرفــه دولــت بــر قراردادهــای پیمانــکاری موضوعــی 
مبرهــن اســت امــا دلیــل اینکــه ارائــه خدمــات عمومــی در راســتای اصــل اســتمرار خدمــات عمومــی 
ــکاری  ــارکت و هم ــه مش ــدام ب ــت اق ــوی دول ــش از س ــوان نرم ــت، می ت ــای اداره اس ــز از کارکرده نی
ــکاری انتظــار داشــت. ظهــور و رســمیت »تئــوری عــدم پیش بینــی« در حقــوق  ــرای انجــام پیمان را ب
اداری فرانســه در رأی مــورخ 30 مــارس 1916 در پرونــده  »شــرکت گاز بــردو« از وقایــع مرتبــط بــا 

ایــن موضــوع اســت.    

شــورای دولتــی فرانســه در رأی مــورخ 30مــارس1916 در پرونــدۀ معــروف بــه »شــرکت گاز بوردو« 
از رویــۀ محاکــم عمومــی عــدول کــرد و امــور  پیش بینی ناپذیــر را یکــی از علــل و اســباب تجدیدنظــر 
در قــرارداد اداری دانســت3 و مطالبــۀ خســارت در صــورت عــدم تجدیدنظــر در قــرارداد را بــه وســیلۀ 
ــد،  ــادر می ش ــهر ص ــورای ش ــود ش ــه س ــی ب ــورای دولت ــر رأی ش ــه اگ ــت؛ چراک ــده پذیرف زیان دی
خدمــات عمومــی و اجتماعــی بــرای تأمیــن انــرژی گاز شــهر می بایســت برمبنــای مبالــغ مورد توافــق 
ــرار اســت کــه در  ــن ق ــده از ای ــن پرون ــت. خاصــه موضــوع ای ــرارداد صــورت می گرف ــاد ق ــان انعق زم
ســال1904 قــراردادی بیــن مســئولین شــهر بــردو و یــک شــرکت خصوصــی جهــت تأمیــن انــرژی گاز 
ایــن شــهر به صــورت مقاطعــه و بــه مــدت ســی ســال منعقــد گردیــد. بــا شــروع جنــگ جهانــی اول 
ــزی از  ــای مرک ــای اســتخراج زغال ســنگ در اروپ ــی از محل ه ــغال قســمت های مهم ــال اش ــه دنب و ب
ســوی طرف هــای دیگــر، تهیــه و اســتخراج زغــال فوق العــاده مشــکل شــده بــود. به عــاوه، بــا شــروع 

جنــگ دریایــی، حمــل کاالهــا از طریــق دریــا بســیار خطرنــاک و گــران شــد.

1. شیدفر، زین العابدین، حقوق عمومی و اداری، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران، 1342،ص100.

2. دو میشل، آندره و اللومی یر، پی یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، چاپ اول،نشر دادگستر، 

1376،ص14.

3-ander de laubadere, op. cit. p. 166



44

ــش  ــبب افزای ــود، س ــیته و گاز ب ــد الکتریس ــۀ تولی ــادۀ اولی ــه م ــنگ ک ــت زغال س ــن قیم باال رفت
هزینه هــای ایــن دو نیــرو گردیــد و درنتیجــه تعــادل اقتصــادی در قــرارداد تنظیمــی شــدیداً دگرگــون 
ــا  ــش قیمت ه ــای افزای ــاع داد و تقاض ــهر اط ــئوالن ش ــه مس ــب را ب ــه کار، مرات ــرکت مقاطع ــد. ش ش
ــرض  ــود را در مع ــه خ ــوردو ک ــرکت گاز ب ــد. ش ــه رو ش ــهر روب ــورای ش ــت ش ــا مخالف ــه ب ــود ک را نم
ــود.  ــرح نم ــکایتی ط ــه ش ــی فرانس ــورای دولت ــد، در ش ــل کار می دی ــف و تعطی ــتگی و توق ورشکس
ــور کــرد؛  ــرخ گاز مجب ــه افزایــش ن ــوان ب ــت شــورای دولتــی پذیرفــت کــه شــهرداری را نمی ت درنهای
چراکــه تعییــن شــرایط انجــام ایــن خدمــت عمومــی بــا مقــام مســئول شــهر اســت، ولــی بــه شــرکت 
بــوردو حــق می دهــد کــه از شــهرداری در صــورت خــودداری از تجدیدنظــر، بــر ایــن مبنــا کــه افزایــش 
ناگهانــی و پیش بینی نشــدۀ نــرخ زغال ســنگ، تکلیفــی خــارج از قــرارداد بــر شــرکت تحمیــل 

ــرد. ــارت بگی ــد، خس می کن

گفتار دوم. چیستی حکمرانی مطلوب

حکمرانــی مطلــوب واژه ای اســت چالش برانگیــز و پیچیــده. شــرح ایــن مهــم را ابتــدا بــا توضیحــی 
در مــورد حکومــت و حکمرانــی آغــاز خواهیــم کــرد؛ چراکــه حکمرانــی1 بــا حکومــت2 متــرادف نیســت. 
پرســش ایــن اســت کــه حکمرانــی از چــه موضوعــی بحــث می کنــد؟ حکمرانــی در خصــوص تعامــل 
ــا  ــا ب ــاط آنه ــی ارتب ــن چگونگ ــی و همچنی ــازمان های اجتماع ــا و س ــایر نهاده ــا و س ــان دولت ه می
شــهروندان و سیاســت گذاری در خصــوص اتخــاذ تصمیــم صحبــت می کنــد. بــه همیــن جهــت حکمرانی 
ــان را  ــای مهم ش ــد تصمیم ه ــازمان ها می توانن ــا س ــع ی ــب آن جوام ــه موج ــه ب ــت ک ــدی اس فرآین
گرفتــه و معلــوم نماینــد کــه چــه کســانی در فرآینــد مربــوط شــرکت جوینــد. دولــت، بخــش خصوصــی 
ــت  ــرد.3 صف ــداد ک ــی، قلم ــه حکمران ــای عرص ــران و تصمیم گیره ــوان بازیگ ــی را می ت ــه مدن و جامع
خوبــی یــا مطلوبیــت4 متصــل بــه حکمرانــی کــه نشــان دهنده توجــه بــه کیفیــت ارائــه خدمــات اســت 
ــی خــوب5 پــس از دهــه هشــتاد میــادی  ــا حکمران ــوب ی ــی مطل ــه شــکل ترکیــب اضافــی حکمران ب
ــی را از  ــای متفاوت ــی تعریف ه ــای بین الملل ــرد. نهاده ــدا ک ــود پی ــی نم ــی و حقوق ــات سیاس در ادبی
ــوب  ــی مطل ــل،6 حکمران ــال برنامــه توســعه ســازمان مل ــه عنــوان مث ــد، ب ــه کرده ان ــن اصطــاح ارائ ای

1-governance

2-government

 3-John bullivant, burgess.R. Corbett-nolan.A. and godfrey,K. good governance handbook, healthcare quality improvement

.partnership and good governance institute.2000.p38

4-good

5-Good governance

6-UNDP
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ــای  ــا و نهاده ــهروندان، گروه ه ــا، ش ــطه آنه ــه به واس ــد ک ــی می دان ــازوکارها و فرآیندهای ــامل س را ش
مدنــی منافــع خــود را دنبــال، حقــوق قانونــی خــود را اجــرا نمــوده و تعهداتشــان را بــرآورده و درنهایــت 
تفاوتشــان را تعدیــل می نماینــد.1 اتحادیــه اروپــا، حکمرانــی خــوب را مدیریــت شــفاف و پاســخگویی 
ــه  ــدار و عادالن ــی پای ــن نمــودن توســعه اقتصــادی و اجتماع ــا هــدف تضمی ــک کشــور ب ــع در ی مناف
تعریــف کــرده اســت.2 بانــک جهانــی طــی گزارشــی کــه در ســال 1992 بــا نــام »حکمرانــی و توســعه« 
ــع اقتصــادی و اجتماعــی  ــه مدیریــت مناب ــه عنــوان روشــی کــه ب ــی خــوب را ب ــه نمــود، حکمران ارائ
ــت  ــوان گف ــت. در کل می ت ــوده اس ــف نم ــود، تعری ــاص داده می ش ــعه اختص ــت توس ــورها در جه کش

ایــن مفهــوم بــه طــور گســترده بــر مــوارد زیــر تمرکــز دارد:
1. هدف سازمان دهی شده و نتایج آن برای شهروندان و استفاده کنندگان از خدمات؛

2. اجرای مؤثر  و هدفمند برای نقش ها و کارکردهای تعریف شدۀ معین؛ 
ــق  ــی خــوب از طری ــه ســازمان ها و نشــان دادن ارزش هــای حکمران ــرای کلی ــا ب ــود ارزش ه 3. بهب

رفتــار ســازمانی؛
4. دست یابی به اطاعات، تصمیم گیری واضح و شفاف و مدیریت ریسک؛ 

5. توسعۀ ظرفیت و قابلیت نهادهای حکمرانی مؤثر؛ 
6. تعامل با سهام داران و ایجاد نمودن پاسخ گویی واقعی.3

بند اول.شاخصه های حکمرانی مطلوب

ــد اداری  ــی )بع ــال خط مش ــوب( و اعم ــی مطل ــی حکمران ــد سیاس ــن )بع ــن و تبیی ــن تعیی ضم
ــرای  ــوان شــاخصه هایی را ب ــق آن در ســازمان می ت ــکان تحق ــز ام ــوب( مشــخص و نی ــی مطل حکمران
تعریــف حکمرانــی مطلــوب بیــان کــرد. شــفافیت4 ، مشــارکت جویی5 ، حاکمیــت قانــون6، پاســخگویی7 

ــت.9 ــن شاخصه هاس ــن ای ــی8  از مهم تری ــدی و اثربخش و کارآم

1. شریف زاده، فتاح، قلی پور، رحمت الله، حکمرانی خوب و نقش دولت، نشریه فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 4، پاییز و 
زمستان 1382،صص 93-109.ص97.

2. نقیبی مفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، چاپ اول، نشر شهر دانش، 1389، ص112.
 3-John bullivant, burgess.R. Corbett-nolan.A. and godfrey,K. good governance handbook, healthcare quality improvement

.partnership and good governance institute.2000.p24

 4-Transparency . 

5-Participation. 

6-rule of law.  

7-accountability.  

8-efficiency and effectiveness.  

9. هداوند، مهدی، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 
1384،صص 51-86.ص81.
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ــوق  ــی و حق ــرال دموکراس ــی لیب ــام ارزش ــی از نظ ــفافیت« بخش ــار، »ش ــک هنج ــوان ی ــه عن ب
ــت،  ــد داش ــود نخواه ــت وج ــهروندان و دول ــن ش ــی بی ــدون آن گفتمان ــه ب ــت ک ــر اس ــن بش بنیادی
ــدان معناســت کــه  ــد.1 شــفافیت ب همچنیــن فســاد و سوءاســتفاده از قــدرت به راحتــی اشــاعه می یاب
تصمیم گیــری و اجــرای آن بــه شــیوه ای انجــام شــود کــه تابــع قواعــد و مقــررات باشــد. هــم چنیــن 
ــه در  ــان تأثیــر می گــذارد، آزادان ــر آن ــرای کســانی کــه ایــن تصمیمــات و اجــراي آن هــا ب اطاعــات ب
ــه و  ــی ارائ ــزان کاف ــه می ــد ب ــات بای ــن اطاع ــد.2 همچنی ــتیابی باش ــل دس ــتقیمًا قاب ــترس و مس دس
تأمیــن شــده و بــه اشــکال گوناگــون و قابــل فهــم از طریــق رســانه های همگانــی عرضــه شــود.3 ســاده 
ــن از  ــت اطاع یافت ــئولیت ها، قابلی ــا و مس ــح نقش ه ــن واض ــا، تعیی ــن و رویه ه ــودن قوانی ــفاف ب و ش
ــات  ــه اطاع ــت دســت یابی ب ــی و قابلی ــناد  و دولت ــات و اس ــه اطاع ــررات، دسترســی ب ــن و مق قوانی
ــه  ــدان توج ــفافیت ب ــق ش ــرای تحق ــد ب ــه بای ــد ک ــی می باش ــادالت، مؤلفه های ــا مب ــط ب ــی مرتب مال
ــب اعتمــاد عمومــی  ــی در بخش هــای گوناگــون، جل نمــود.4 شــفافیت باعــث کاهش یافتــن فســاد مال
در راســتای ســرمایه گذاری، افزایــش مشــارکت مــردم در ســرمایه گذاری و درنتیجــه موجــب توســعه 

ــود. ــور می ش ــادی کش ــام اقتص نظ

مشــارکت جویی و توانمند ســازی بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســنگ بنــای یــک دولــت آزادمنــش، 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا حکمرانــی مطلــوب دارد. اگرچــه مفهــوم مشــارکت جویی در ارتبــاط بــا حکمرانــی 
مطلــوب بیشــتر از زاویــه دیــد انتخابــات مــورد توجــه قــرار گرفتــه5 ، امــا می تــوان وجــوه دیگــری از 
مشــارکت، مثــل دخیل شــدن مــردم در ارائــه خدمــات عمومــی، کمــک بــه توســعه بخــش خصوصــی 
ــی را انتظــار  ــات عموم ــردم در انجــام خدم ــی م ــق مشــارکت عموم ــری را از طری ــش تصدی گ و افزای
ــن  ــی ممک ــات عموم ــذ خدم ــف را در اخ ــای مختل ــراد و گروه ه ــکان ورود اف ــارکت ام ــت. مش داش
ــی  ــول کل ــی از اص ــه یک ــی ک ــات عموم ــتفاده از خدم ــری در اس ــاوی و براب ــن رو تس ــازد، از ای می س

ــور اســت میســر می شــود.  ــه خدمــات مزب ــر ارائ حاکــم ب

1. یزدانی زنور، هرمز، نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، سال ششم، شماره 11، تابستان 

1388،صص 49-70.ص53.

 2-Rachel M.Gisselquist,good governance as a concept,and why this matters for development policy,UNU-WIDER,world

.institute for development economics research,working paper.NO 2012/30.p24

3. هداوند، مهدی، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 

1384، صص 51-86. ص80.

 4. یزدانی زنوز، هرمز، نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، سال ششم، شماره 11، تابستان 

1388، صص 49-70. ص56.

 5. نقیبی مفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، چاپ اول، نشر شهر دانش، 1389، ص129.

نظامحقوقیحاکمبرپیمانهای
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ــت یابی  ــرای دس ــی ب ــام حقوق ــک نظ ــه کل ی ــت ک ــری اس ــل دیگ ــون ارزش و اص ــت قان حاکمی
بــه حکمرانــی خــوب نیازمنــد آن اســت. بــه موجــب حاکمیــت قانــون همــه افــراد، اشــخاص حقــوق 
عمومــی و حقــوق خصوصــی و نهادهــا زیــر لــوای قانونــی بــا خصوصیــات عمومیــت، شــفافیت، ثبــات، 
ــی از  ــازمان های عموم ــا و س ــت نهاد ه ــد. تبعی ــرار دارن ــخگو ق ــی پاس ــام حقوق ــودن و نظ ــی ب عقای
قانــون، نتیجــه ترقــی اندیشــه لیبرالیســم اســت کــه وفــق آن افــراد بایــد در برابــر دولــت تأمیــن داشــته 

باشــند و مقامــات و مأمــوران عمومــی نتواننــد حقــوق مــردم را تضییــع نماینــد.1

ــر تصمیمــات و  ــراد تحــت تأثی ــه اف ــد ب ــا مؤسســه بای اصــل دیگــر پاســخگویی اســت. ســازمان ی
اقدامــات خــود پاســخگو باشــد. در اقتصادهــای  لیبــرال بخــش خصوصــی بیشــترین حجــم فعالیــت 
مربــوط بــه ارائــه خدمــت عمومــی را در دســت دارد، نه تنهــا نهادهــای حکومتــی، بلکــه حتــی بخــش 
ــه مــردم و ذی نفع هــای خــود پاســخگو باشــند.2 در  خصوصــی و نهادهــای جامعــه مدنــی نیــز بایــد ب
ــرای  ــر ب ــن ام ــه ای ــزام ب ــی کــه ال ــرای پاســخگو کــردن نهادهای ــت مــدرن، ابزارهــای الزم ب یــک دول
آنــان وجــود دارد نظیــر رادیــو و تلویزیــون، روزنامــه و ســایت اینترنتــی مســتقل و بــدون سانســور از 
ــه   ــت ب ــوز و غیرمســئول دول ــم، مرم ــره مبه ــر شــکل چه ــبب تغیی ــخ گویی س ــات اســت. پاس ضروری
ــویه  ــه ای دوس ــز رابط ــی نی ــاد عموم ــخگویی و اعتم ــن پاس ــود. بی ــئول می ش ــفاف و مس ــای ش چهره
وجــود دارد، بــه گونــه ای کــه نبــود حساســیت و پاســخگویی، اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه خدمــات 
ــی بی اعتمــادی  ــودن را عامــل اصل ــا، پاســخگو نب ــاره ای از صاحب نظره ــد. پ عمومــی مخــدوش می کن
ــت  ــه دول ــی نســبت ب ــاد عموم ــه اعتم ــه اینک ــر ب ــد و نظ ــت می دانن ــه دول ــردم نســبت ب ــی م عموم

ــد.3 ــی ســخن رانده ان ــش پاســخگویی در بخــش عموم ــه، از افزای ــش یافت کاه

ــث  ــت از حی ــای حکوم ــه تاش ه ــت ک ــن آن اس ــی متضم ــر بخش ــدی و اث ــت، کارآم ــا درنهای ام
نتیجــه و خروجــی آثــار ثمربخشــی را در پــی داشــته باشــد. بــرای مثــال ســرویس های ارائه شــده بــه 
شــهروندان از حیــث کیفیــت و ارزش بایــد بــا بــرآورد اولیــه و خواســت کارشناســان در طــرح مقدماتــی 
همخوانــی داشــته باشــد4 ؛ بنابرایــن بایــد بــه بهتریــن شــکل امــکان بهره بــرداری از منابــع میســر شــود 
و فرآیند هــا منجــر بــه نتایجــی شــوند کــه نیازهــای جامعــه را تأمیــن کننــد. در ذیــل بــه نقــد قوانیــن 
و رویه هــای حاکــم بــر نظــام حقوقــی ایــران در رابطــه بــا پیمانــکاری دولتــی کــه در تعــارض بــا اصــول 

حکمرانــی قــرار دارنــد خواهیــم پرداخــت. 

1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم، نشر دانشگاه تهران، 1382، ص214.
2. هداوند، مهدی، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 

1384،صص 51-86.ص82.
3. دانایی فرد، حسن، چالش های مدیریتی در ایران، چاپ اول، نشر سمت، 1382،ص58.

 4-John bullivant, burgess.R. Corbett-nolan.A. and godfrey,K. good governance handbook, healthcare quality improvement

.partnership and good governance institute.2000.p24
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گفتــار ســوم. نقــد پیمانــکاری دولتــی در پرتــو اصــول حکمرانــی 
مطلــوب

در ایــران قوانیــن و مقــررات گوناگونــی  نظیــر قانــون محاســبات عمومــی مصــوب 1366، شــرایط 
عمومــی پیمــان 1378 و اصاحــات آن، قانــون برگــزاری مناقصــات 1388 و... حاکــم بــر رونــد انعقــاد، 
اجــراء و اتمــام پیمانکاری هــای دولتــی هســتند. در بحــث نقــد قانــون همــواره جهــات مثبــت و منفــی  
بایــد مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گیــرد؛ بــر ایــن اســاس نگارنــدگان عــاوه بــر طــرح جهــات مثبــت 
بــه  نقــاط ضعــف پرداختــه و در پایــان پیشــنهادهایی بــرای اصــاح قانــون و رویه هــای نادرســت ارائــه 
ــون، پاســخگویی، اثربخشــی  ــت قان ــد. چنانچــه اشــاره شــد شــفافیت، مشــارکت جویی، حاکمی کرده ان
و کارآمــدی مهم تریــن اصــول مرتبــط بــا حکمرانــی مطلــوب می باشــند. در ایــن بخــش از مقالــه بــه 
ــرا ممکــن اســت  ــکاری اشــاره خواهیــم کــرد؛ زی ــا قراردادهــای پیمان ارتبــاط مفهومــی ایــن اصــول ب
ــا  ــا ب ــده ی ــی نش ــه پیش بین ــا روی ــون ی ــول در قان ــن اص ــق ای ــرای تحق ــی الزم ب ــازوکارهای قانون س

نواقصــی همــراه باشــد.

بند اول. شفافیت

ــیوه  ــه ش ــت ب ــن اس ــا ممک ــه ی ــرد ک ــی ک ــورد بررس ــف م ــات مختل ــوان از جه ــفافیت را می ت ش
ــوط باشــد. مقصــود از شــفافیت  ــی مرب ــه رویه هــای قضای ــا ب ــون موضوعــه یــک کشــور ی ــگارش قان ن
ــتفاده از  ــی  و اس ــک و علم ــگارش آکادمی ــن ن ــه در ضم ــن اســت ک ــی ای ــون قانون ــا مت ــاط ب در ارتب
ــن  ــگارش مت ــد. در ن ــر درآی ــته تحری ــه رش ــح ب ــح و  واض ــون صری ــن قان ــاص، مت ــی خ واژگان حقوق
قانــون بایــد از مغلق نویســی )پیچیده نویســی( پرهیــز کــرد، زیــرا مغلق نویســی موجــب اجمــال قانــون 
شــده و اجمــال قانــون، مقدمــه ضررهــای بزرگــی چــون بی اعتمــادی مــردم بــه آن، کاســتن از نفــوذ 
اجتماعــی قانــون و اختــاف در صــدور آراء و  باعــث بــروز رویه هــای قضایــی متشــتت می شــود.1 نبــود 
شــفافیت چــه بــه لحــاظ مبهــم بــودن قوانیــن و چــه از جهــت پیچیدگــی رویه هــا و فقــدان یــا ضعــف 

ــد.  ــد ش ــات خواه ــدرت و اطاع ــای ق ــور رانت ه ــاز ظه ــانی، زمینه س اطاع رس

ــی  ــی کیف ــازی ارزیاب ــه »مستندس ــق مناقص ــه از طری ــی ک ــای دولت ــاد پیمان ه ــه انعق در مرحل
مناقصه گــران«2 گویــای توجــه بــه اصــل بنیادیــن شــفافیت اســت. از طــرف دیگــر فراخــوان مناقصــه 

1. حاجی ده آبادی، احمد، بایسته های تقنین، چاپ دوم، نشر پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسامی، 1385، ص75.

2. بند 6 ماده 12 قانون برگزاری مناقصات.
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ــای  ــی از روزنامه ه ــل در یک ــه الاق ــه مرتب ــا س ــذار از دو ت ــخیص مناقصه گ ــه تش ــد ب ــی1 بای عموم
ــن انتشــار فراخــوان مناقصــه  ــر ای ــوط منتشــر شــود. عــاوه ب ــا اســتانی مرب کثیراالنتشــار کشــوری ی
ــا شــبکه های اطاع رســانی نیــز ســازوکار دیگــری اســت  ــده در رســانه های ارتبــاط جمعــی ی ــا مزای ی
کــه قانونگــذار در راســتای شفاف ســازی پیشــنهاد کــرده اســت.2 شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن مــاده 
قانونــی در قانــون برگــزاری مناقصــات در رابطــه بــا اصــل شــفافیت، مــاده 23 قانــون مذکــور باشــد کــه 
پیــرو آن دولــت موظــف شــده اســت بانــک اطاعــات و پایــگاه ملــی اطاع رســانی مناقصــات را ایجــاد 
کــرده و پــاره ای از اطاعــات و اســناد را در آنجــا ثبــت کــرده و نگهــداری کنــد. درخواســت توضیــح از 
ــن  ــد3 و همچنی ــی بیاب ــا ابهام ــراد ی ــناد ای ــرکت کننده در اس ــه ش ــذار، درصورتی ک ــتگاه مناقصه گ دس
گشــایش پاکــت پیشــنهاد مناقصــه در زمــان و مــکان مقــرر4 از دیگــر تضمین هــای موجــود در راســتای 

ــه شــمار مــی رود.  ــون برگــزاری مناقصــات ب شفاف ســازی در قان

ــز  ــش برانگی ــفافیت چال ــا اصــل ش ــه در رابطــه ب ــزاری مناقصــات ک ــون برگ ــاد در قان ــن انتق اولی
ــا قیــد کــردن واژۀ »بایــد« در قالــب یــک قانــون امــری، الــزام بــه  اســت ایــن اســت کــه قانونگــذار ب
انتشــار فراخــوان را در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار کشــوری یــا اســتان مربــوط، بــه تشــخیص 
ــن فراخــوان در  ــرض مطلع شــدن از مت ــرر نمــوده اســت. پیش ف ــت مق ــا ســه نوب ــذار از دو ت مناقصه گ
روزنامــۀ کثیراالنتشــار، بیــش از واقعیــت، مبتنــی بــر مصلحــت اســت. البتــه چنیــن بــه نظــر می رســد 
ــک،  ــا الکترونی ــذی ی ــۀ کاغ ــب روزنام ــانی در قال ــای خــاص اطاع رس ــا پایگاه ه ــگاه ی ــن پای ــه تعیی ک
مناســب تر از اطاع رســانی در هــر روزنامــۀ کثیراالنتشــاری باشــد. پذیــرش انتشــار فراخــوان در 
ــاکن و  ــراد س ــردن اف ــای محروم ک ــه معن ــوارد ب ــز در بســیاری از م ــتانی نی ــار اس ــۀ کثیراالنتش روزنام
ــای کثیراالنتشــار  ــه روزنامه ه ــتانی اســت؛ چراک ــر اس ــه شــرکت در مناقصــه در مناطــق دیگ ــل ب مای
ــه ســایر شــهرها فرســتاده می شــوند.  ــر ب ــران( کمت اســتانی )به جــز روزنامه هــای کثیراالنتشــار در ته
ــا روزنامه هــای  ــه درج فراخــوان در روزنامــه ی ــزام ب ــر ال ــود قانونگــذار، عــاوه ب ــر ب ــن جهــت بهت از ای
کثیراالنتشــار معّیــن، ثبــت هــر فراخــوان را در پایــگاه ملــی اطاع رســانی مناقصــات به موجــب قانــون 

ــرد.5 ــی می ک ــه الزام موضوع

1. بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات.

2. بند ج ماده 13 قانون برگزاری مناقصات.

3. بند الف ماده 17 قانون برگزاری مناقصات.

4. ماده 18 قانون برگزاری مناقصات.

5. شمعی، محمد، حقوق قراردادهای اداری، چاپ اول، نشر جنگل، 1393، ص234.
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اگرچــه در ایــران اکثــر قوانیــن ادارِی مرتبــط بــا موضــوع قــرارداد اداری، در راســتای تحقــق نظــام 
ــت  ــته اند حاکمی ــًا نتوانس ــن عمدت ــن قوانی ــن ای ــد، لیک ــر درآمده ان ــته تحری ــه رش ــوب اداری ب مطل
واقعــی پیــدا کننــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد بــا وجــود آنکــه ضعف هایــی در قوانیــن مربــوط 
بــه پیمانــکاری وجــود دارد و بایــد به وســیلۀ قانونگــذار اصــاح گــردد، امــا ایــن تمــاِم مشــکل نیســت. 
ــوان در اقتصــاد  ــی می ت ــکاری دولت ــوزۀ پیمان ــون را در ح ــت قان ــِی محقق نشــدن حاکمی مشــکل اصل
متمرکــز دولتــی، انحصــار قرارداد هــای اداری در دســت دولــت و عــدۀ خاصــی از پیمانــکاران، برگــزاری 
صــوری مناقصه هــای دولتــی و عــدم شــفافیت منطقــی دانســت. از ایــن رو می تــوان بــا اصــاح پــاره ای 
از قوانیــن و رویه هــای نادرســت، تمرکززدایــی از اقتصــاد انحصــاری دولتــی، توســعۀ بخــش خصوصــی ، 
ــد  ــازی، تأکی ــازوکارهای شفاف س ــیلۀ س ــی به وس ــای دولت ــزاری مناقصه ه ــامان دهی برگ ــارت و س نظ
بــر دولــِت حداقلــی در پرتــو اندیشــۀ حکمرانــی مطلــوب، بهبــود نظــام کارآمــد و اثربخــش اداری را در 

حــوزۀ قراردادهــای اداری انتظــار داشــت. 

بند دوم. مشارکت جویی و توانمندسازی بخش خصوصی 

اصــل دیگــری کــه می تــوان بــه شــیوه انتقــادی از آن بحــث کــرد نبــود مشــارکت بخــش خصوصــی 
در انجــام پروژه هــای عمرانــی اســت کــه بــا وجــود مســتند قانونــی هنــوز شــکل اجرایــی و واقعــی بــه 
خــود نگرفتــه اســت.3 بــرای تحقــق مشــارکت، توانمندســازی بخــش خصوصــی وفــق اصــل 44 قانــون 
اساســی ضــروری اســت. در ایــن راســتا هرگونــه تبعیــض، رابطه بــازی، تبانــی و تبعیــض بایــد خنثــی 
شــود تــا منابــع عمومــی بیــن مــردم تقســیم شــود، البتــه نبایــد منابــع عمومــی از دســت دولــت خــارج 
شــود و در دســت عــده ای خــاص قــرار گیــرد، زیــرا خصوصی ســازی بــه معنــای حضــور فعــال بخــش 

خصوصــی در اقتصــاد اســت.2

خصوصی ســازی زمینــه بیشــتر مشــارکت مردمــی در فعالیت هــای اقتصــادی را فراهــم ســاخته و 
ــم بخشــیده و  ــه، پایه هــای دموکراســی را تحکی ــک جامع ــد در ی ــن مشــارکت می توان ــدون شــک ای ب
نظــارت مــردم بــر عملکــرد دولــت به ویــژه عملکــرد اقتصــادی آن را بیشــتر نمایــد.3 دولــت در ایــران 
بــه دلیــل گرایــش بــه اقتصــاد اســامی و پیــروی نامحســوس از اقتصــاد کمونیســتی، ســعی در حفــظ 

1. رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری 1، چاپ اول، نشر میزان، 1385، ص41.

ــا  ــارزه ب ــد در مب ــل متح ــازمان مل ــران و س ــی ای ــت جنای ــی سیاس ــه تطبیق ــی، مطالع ــورزاد، مجتب 2. ن

ــتی، 1388، ص303. ــهید بهش ــگاه ش ــی، دانش ــری و جرم شناس ــوق کیف ــری در حق ــاله دکت ــادی، رس ــم اقتص جرائ

3. اسامی، رضا، فرومند، الدن، تأثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، شماره 15، سال هشتم، 

تابستان 1390، صص 1-38.ص4.
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ــروت و گســترش  ــر اقتصــاد داشــته کــه خــود عامــل مهمــی در تجمــع ث قــدرت و ســلطه خویــش ب
ــه خصــوص در  ــکاری، ب ــوده اســت. در بخــش قراردادهــای پیمان ــر ب ــت در ســال های اخی فســاد و ران
ــوده و کمتــر خصوصی ســازی  ــزرگ عمرانــی، در عمــل  دو طــرف قــرارداد خــود دولــت ب طرح هــای ب
واقعــی صــورت گرفتــه اســت، در چنیــن شــرایطی دولــت تصــدی امــور اقتصــادی را در دســت می گیــرد 
و بــه دلیــل عــدم مشــارکت بخــش خصوصــی، خــود را نیازمنــد پاســخگویی و شفاف ســازی نمی دانــد. 

بند سوم. حاکمیت قانون

حاکمیــت قانــون اصــل مهــم و مــورد نــزاع اســت کــه برخــی از نظریه پــردازان عــاوه بــر قرائت هــای 
ــازوکارهای  ــه س ــدی ب ــتلزم پایبن ــه مس ــح  داده ک ــوی را از آن ترجی ــتر ماه ــتی بیش ــکلی، برداش ش
دموکراتیــک و حمایــت از برخــی حقــوق فــردی اســت.1 از جهــت شــکلی شــاید بتــوان مغلق نویســی 
ــًا در  ــی دانســت. مث ــای دولت ــون در پیمان ه ــت قان ــق حاکمی ــع تحق ــن مان ــی را اصلی تری و پیچیدگ
بحــث اســتثنائات مربــوط بــه مناقصــه و مزایــده تکثــر قوانیــن ناســخ و منســوخ، باعــث ســردرگمی و 
ابهــام بــرای بســیاری از دســتگاه های دولتــی شــده و عــاوه بــر آنکــه امــکان اعمــال واقعــی حاکمیــت 
قانــون را بــه امــری دشــوار  تبدیــل نمــوده، بیــم تبانــی و فســاد را نیــز افزایــش می دهــد.2 از جانــب 
ــا  ــان، ب ــون در زم ــت را از بحــث حاکمیــت واقعــی قان ــه نفــع دول دیگــر تفســیر قوانیــن و مقــررات ب
چالشــی جــدی رو بــه رو نمــوده اســت. در شــرایطی کــه تقریبــًا تمــام مــواِد شــرایط عمومــی پیمــان و 
مقــررات دولتــی بــه شــیوه ای نــگارش یافتــه کــه تمــام منافــع مکتســبه از آِن دولــت اســت و بیشــتر 
ــت  ــه دس ــون را ب ــن قان ــت همی ــوان حاکمی ــه نمی ت ــرار گرفت ــت ق ــار دول ــکار در انحص ــوق پیمان حق
ــت  ــن اس ــرایطی ممک ــن ش ــت. در چنی ــه اس ــکار بی توج ــع پیمان ــه مناف ــه ب ــپرد ک ــیرهایی س تفس
ــه  ــه تصمیم گیــری ب ــل ب ــکار و داشــتن تمای ــه حقانیــت پیمان ــم ب ــا عل ــواردی، حتــی ب ــا در م کارفرم
ــن موضــوع  ــت ای ــکار نباشــد. عل ــه پیمان ــوق حق ــن حق ــه تأمی ــادر ب ــورد وی، ق ــت در م اجــرای عدال
یک طرفــه بــودِن مطلــق مــواد شــرایط عمومــی پیمــان بــه نفــع کارفرماســت. تضعیــف بیــش از حــد 
یــک طــرف قــرارداد، نتیجــه ای بــه غیــر از  ضعــف عمومــی اجرایــی و مالــی او در بــر نداشــته و موجــب 

ــود.3 ــی می ش ــای عمران ــام در طرح ه ــی نظ ــه اجرای ــه کل بدن ــیب ب آس

1. بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، چاپ اول، نشر نی، 1389،ص156.

2. شمعی، محمد، تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران، چاپ اول، نشر دستان، 1388،ص133.

3. بنی احمد، مرتضی، شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیان بار آن، نشریه مجلس و پژوهش، 

سال 10، پاییز 1382، شماره 39،صص 104-118.ص115.
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بند چهارم. پاسخگویی

ــن مفهــوم  ــد شــهروندان می شــود. ای پاســخگویی موجــب گســترش حــق اظهارنظــر و بیــان عقای
بــه صــورت تنگاتنگــی بــا شــفافیت و آزادی اطاعــات در هــم تنیــده شــده اســت. ویژگــی شــفافیت و 
پاســخگویی در ایــن اســت کــه نــه فقــط شــاخه اجرایــی حکومــت بلکــه همــه ارکان و ابعــاد حکومــت و 
مقامــات عالــی سیاســی و قضایــی نســبت بــه یکدیگــر و مراجــع مســتقل و جوامــع مدنــی و مــردم بایــد 
پاســخگو باشــند. یــک حکمرانــی شــفاف روشــن می ســازد کــه آنچــه انجــام می شــود چگونــه و چــرا 
ــری شــده  ــر اســاس چــه اســتانداردهایی تصمیم گی انجــام می شــود و شــامل چــه کســانی اســت و ب
اســت. پــس در درجــه اول حــق دسترســی آزاد بــه اطاعــات بایــد بــه رســمیت شــناخته شــود و هیــچ 
قانــون و آیین نامــه محرمانــه ای وجــود نداشــته باشــد. ایــن حــق قانونــی در قوانیــن و مقــررات داخلــی 
ــات« مصــوب 1387/11/6  ــه اطاع ــون »انتشــار و دسترســی آزاد ب ــه موجــب قان ــح ب ــور صری ــه ط ب
مجلــس بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ایــن قانــون بــا در نظرگرفتــن نهــادی بــه نــام »کمیســیون 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات« در مــاده 18 ســبب شــده کــه بــه ایــن وســیله اربــاب رجــوع بــا 
ســهولت بیشــتر بتوانــد بــه اطاعــات ضــروری دسترســی پیــدا کنــد و در زمینــه شــکایات خــود بتواننــد 
ــرای مراجعــه  حقــوق قانونــی خــود را زنــده نگــه دارد. درنتیجــه از اتــاف زمــان و هزینه هایــی کــه ب
آنهــا بــه مراجــع قضایــی و دادگاه هــا الزم اســت پرهیــز می شــود. امــا ایــن قانــون نواقصــی نیــز دارد؛ 
ــه تعریــف روشــن و مشــخصی وجــود  ــرای مثــال در مــورد مؤسســات مشــمول ایــن قانــون هیچ گون ب
نــدارد و بــه عــاوه شــمول و جامعیــت مؤسســات تحــت پوشــش عمومــی غیردولتــی و خصوصــی را کــه 
مربــوط بــه منافــع عمومــی جامعــه می شــود، در برگیــرد. در پیمان هــای دولتــی نیــز مراحــل مختلــف 
از انعقــاد، تــا خاتمــه و دادرســی می بایســت بــه گونــه ای طراحــی شــوند، کــه متضمــن بیشــترین حــد 
ــول و  ــی آن را از آزادی معق ــای امنیت ــاس دیدگاه ه ــرارداد براس ــل ق ــند. تحلی ــات باش از آزادی اطاع

منطقــی بــرای داشــتن اطاعــات، شــفافیت و درنتیجــه پاســخگویی دور خواهــد کــرد. 

بند پنجم.کارآمدی و اثربخشی

آخریــن شــاخص مرتبــط بــا حکمرانــی مطلــوب کارآمــدی و اثربخشــی اســت کــه بــه قراردادهــای 
ــراء آن  ــا اج ــازی ها ب ــی تصمیم س ــد خروج ــان ش ــه بی ــود. چنانچ ــوط می ش ــی مرب ــکاری دولت پیمان
ــه شــیوه  ــر یــک واقعیــت منطقــی و درخــور پذیــرش باشــد. ایــن شــاخص هــم ب بایســتی منطبــق ب
تصمیم گیــری و تعییــن خط مشــی توســط دســتگاه های دولتــی و هــم بــه اعمــال و اقدامــات پیمانــکار 

ــوط می شــود.  ــی مرب ــروژه عمران در اجــرای پ

نظامحقوقیحاکمبرپیمانهای
دولتیدرپرتوحکمرانیمطلوب
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مــوارد زیــر همگــی نشــانه ای بــر پیش بینــی و مهــم تلقی شــدن شــاخص کارآمــدی و اثربخشــی در 
ــد در ســایۀ تصمیم گیری هــای معقــول  ــکاری ازســوی قانونگــذار اســت کــه می توان قراردادهــای پیمان

و منطقــی موجــه تلقــی شــود:

 توجــه کافــی و الزم بــه کیفیــت معاملــه موردنظــر در قانــون برگــزاری مناقصــات؛1 ارزیابــی کیفــی 
ــکایات در   ــه ش ــیدگی ب ــیوه رس ــی ش ــنهاد ها؛3 پیش بین ــی پیش ــی فنی بازرگان ــران؛2 ارزیاب مناقصه گ
فرآینــد برگــزاری مناقصــه؛4 الــزام پیمانــکار بــه اســتفاده نمــودن از نیــروی متخصــص؛5 اســتفاده ننمودن 
ــرای  ــن اج ــتای حس ــکار در راس ــل پیمان ــئولیت کام ــازمان ها؛6 مس ــر ادارات و س ــاغلین در دیگ از ش
ــل آن؛9  ــد از تحوی ــکار بع ــط پیمان ــودن کارگاه توس ــز نم ــه تجهی ــزام ب ــان؛7 ال ــوع پیم ــای موض کاره
ممنوعیــت پیمانــکار در واگــذار کــردن پیمــان بــه دیگــران؛8 انجــام عملیــات پیمــان بــا اطــاع و تحــت 
ــا رعایــت  نکــردن و اتخــاذ تصمیــم  ــن مــوارد ی ــه هریــک از ای نظــر مهنــدس مشــاور.10 بی توجهــی ب

ــد.  ــه نمای ــش مواج ــا چال ــب را ب ــری مناس ــد تصمیم گی ــاف آن، می توان بر خ

ــا بررســی مشــکات پیمانــکاران و دولــت می تــوان گفــت اجــرا و  نتایــج پیمانکاری هــا   درواقــع ب
ــود  ــت، نب ــب دول ــا از جان ــی در پرداخت ه ــوده اســت. تأخیرهــای طوالن ــر نب ــد و  مؤث ــران کارآم در ای
ــذاری  ــا، واگ ــودی قیمت ه ــد صع ــورم و رش ــت ت ــه عل ــکار ب ــرای پیمان ــرارداد ب ــل ق ــم تعدی مکانیس
پیمــان بــه اشــخاص غیرمتخصــص، طوالنــی شــدن رونــد اجــرای پیمــان و... تنهــا بخشــی از مشــکات 

قراردادهــای عمرانــی اســت.  

1. بند »الف« مادۀ2 قانون برگزاری مناقصات 

2. مادۀ12 قانون برگزاری مناقصات

3. مادۀ19 قانون برگزاری مناقصات

4. مادۀ25 قانون برگزاری مناقصات

5. مادۀ17 شرایط عمومی پیمان

6. بند »د« مادۀ17 شرایط عمومی پیمان

7. بند »الف« مادۀ18 شرایط عمومی پیمان

8. مادۀ20 شرایط عمومی پیمان

9. بند »الف« مادۀ24 شرایط عمومی پیمان

10. مادۀ32 شرایط عمومی پیمان
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نتیجه
رســوب دیدگاه هــای ســنتی در ذهــن حقوقدانــان حقــوق خصوصــی یکــی از موانــع توســعه نظــام 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــر نادرس ــرز تفک ــن ط ــت. ای ــران اس ــای اداری در ای ــر قرارداده ــم ب ــی حاک حقوق
ــا قراردادهــای  ــط ب ــا ذهنیــت و داشــته های علمــی مرتب ــر قراردادهــای اداری را ب ــم ب معضــات حاک
خصوصــی رفــع کــرد در مســیر درســتی قــرار نــدارد؛ زیــرا ماهیــت و آثــار ایــن دو نــوع قــرارداد بــه 
ــا یکدیگــر متفاوتنــد. مفهــوم  دلیــل تفــاوت بنیادیــن در نظــام حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی ب
قــرارداد در حقــوق خصوصــی همچنــان در گــذر تاریــخ از اصــول کاســیک، ثابــت و کمتــر تحول یافتــه 
تبعیــت می کنــد، حــال آنکــه قــرارداد در گســتره حقــوق عمومــی بــا ظهــور  اندیشــه های سیاســی و 
اقتصــادی کــه بــر شــکل و جوهــره دولــت اثــر گذارده انــد، پویــا بــوده و متحــول شــده اســت. چنانچــه 
توضیــح داده شــد بــرای شــناخت ارتبــاط مفهومــی بیــن حقــوق قراردادهــای اداری و  اصــول حکمرانــی 
مطلــوب، بــه آشــنایی بــا علــوم بین رشــته ای از جملــه مدیریــت، سیاســت، اقتصــاد و حقــوق عمومــی 
ــای  ــر و تحــول در قرارداده ــوان تغیی ــه می ت ــن اصــول اســت ک ــال و اجــرای ای ــا اعم ــاز اســت و ب نی
پیمانــکاری دولتــی را شــاهد بــود. حکمرانــی مطلــوب بــرای داشــتن ادارۀ خــوب بــه گفتمــان غالــب 
در اندیشــه مــدرن حقــوق اداری بــدل شــده اســت؛ بالتبــع حقــوق قراردادهــای اداری نیــز نمی توانــد 

ــد. ــه بدان ــن مقول ــاز از ای خــود را بی نی

 در ایــران بــا وجــود آنکــه بیشــتر قوانیــن اداری مرتبــط بــا موضــوع پیمانــکاری دولتــی در راســتای 
ــت از  ــن دس ــًا، ای ــود نهایت ــن وج ــا ای ــد، ب ــر درآمده ان ــته تحری ــه رش ــته اداری ب ــام شایس ــق نظ تحق
ــی  ــه نقطه ضعف های ــد اگرچ ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــدا کنن ــی پی ــت واقع ــته اند حاکمی ــن نتوانس قوانی
ــاح  ــذار اص ــیله قانونگ ــه وس ــت ب ــود دارد و الزم اس ــی وج ــکاری دولت ــه پیمان ــوط ب ــن مرب در قوانی
ــون در  شــوند، امــا همــه مشــکل ایــن نیســت. مشــکل اصلــی و بنیادیــن عــدم تحقــق حاکمیــت قان
ــای  ــار قرارداده ــی، انحص ــش دولت ــاد در بخ ــز اقتص ــوان در تمرک ــی را می ت ــکاری دولت ــوزه پیمان ح
اداری در دســت دولــت و عــده ای خــاص از پیمانــکاران، برگــزاری نمادیــن یــا بــه بیــان بهتــر صــوری، 
ــاح  ــا اص ــوان ب ــن می ت ــت؛ بنابرای ــی دانس ــی و واقع ــفافیت منطق ــود ش ــی و نب ــای دولت مناقصه ه
ــازی،  ــعه خصوصی س ــی و توس ــاد دولت ــی از اقتص ــت، تمرکززدای ــای نادرس ــن و رویه ه ــی از قوانی برخ
ــازی در  ــازوکارهای شفاف س ــیلۀ س ــی به وس ــای دولت ــزاری مناقصه ه ــر برگ ــارت ب ــامان دهی و نظ س
پرتــو اندیشــه حکمرانــی مطلــوب، بهبــود نظــام کارآمــد و اثــر بخــش اداری را در حــوزه قراردادهــای 

ــکاری دولتــی انتظــار داشــت.   پیمان
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The legal system governing government treaties in the 
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Abstract:
It is possible to improve the legal system governing the government contracting 
contract in terms of quality, in the light of paying attention to some principles. These 
principles are conceptually related to what is known in the political, legal, and man-
agerial literature of the 1980s as “good governance,” and have common and inter-
twined boundaries. Transparency, participation, rule of law, accountability, efficien-
cy and effectiveness are among the most important of these principles. In this article, 
after briefly explaining the theory of good governance and explaining its definitions, 
the authors have criticized the system governing government contracting contracts 
in the light of the principles of good governance. In some cases, criticisms of the law 
and in some cases refer to procedures, decisions, and policy-making in this regard. 
At the end, suggestions are made to amend the law and change the method of deter-
mining methods and decision-making. In general, the use of good governance model 
in administrative contracts seems to be a good model for improving, promoting, 
efficiency and effectiveness of the legal system governing government contracting.
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