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مقدمه
تاریــخ شــکلگیری عقایــد کالســیک راجــع بــه اقتصــاد سیاســی بــا قراردادهــای اداری پیونــد
ناگسســتنی دارد .از مهمتریــن متفکرانــی کــه اندیشــههای او بــر تحــوالت اقتصــادی عصــر حاضــر
مؤثــر بــوده میتــوان بــه آدام اســمیت اشــاره کــرد .وی گرایــش بــه ارائــه اســتدالل و مواعظــی در
خصــوص بیبندوبــاری بــازار داشــت .در اندیشــه او نقــش دولــت تنهــا بــه برعهــده گرفتــن کارکردهــای
ســنتی محــدود شــده بــود .اســمیت هرگــز از عبــارت اقتصــاد آزاد اســتفاده نکــرد ولــی توصیــه او
بــه دولــت آن بــود کــه بگــذارد بــازار تنهــا بمانــد .دولــت بایــد تســلط بــر بــازار داشــته باشــد امــا
بــدون غفلــت از برقــراری صلــح داخلــی و نظــم .در واقــع دولــت بایــد بــه وســیله ایجــاد یــک محیــط
صلحآمیــز بــدون مداخلــه مســتقیم بــه بــازار انســجام بخشــد .بــه ایــن منظــور ایــن نهــاد بایــد اقــدام
بــه تشــکیل نهادهایــی نظیــر پلیــس ،دادگاههــا و مجالــس قانونگــذاری کنــد .او معتقــد بــود کــه رکــود
بــزرگ 1ایــن واقعیــت را نشــان داده کــه بــازار نمیتوانــد تنهــا بهوســیله نیروهــای خــودش اداره شــود
و دولــت بایــد بــه تنظیــم آن بپــردازد.
امــا نســل بعــدی اقتصادانــان سیاســی بــه ابــداع دولــت رفــاه 2پرداختنــد کــه عــاوه بــر تنظیــم
بــازار و ارائــه خدمــات عمومــی نظیــر آمــوزش و پــرورش بــه موضــوع ســامت ،حمــل و نقــل ،آب،
روشــنایی ،بهســازی ،بازســازی و  ...نیــز نظــر دارد 3.نظریــه دولــت رفــاه در کشــورهای لیبرال درراســتای
جبــران کاســتیهای عــدم ورود دولــت در عرصههــای اقتصــادی مطــرح شــد 4.دولــت رفــاه بــه معنــی
وجــود اســتانداردهای ســنجیده و هوشــمندانهای در زمینــه تأســیس حداقــل اســتاندارد زندگــی بــرای
تمــام شــهروندان و ارتقــاء برابــری در فرصتهــای 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؛ 5بنابرایــن بــه غیــر از کارکردهــای ســنتی ،دولــت بــه
ارائــه خدمــات عمومــی ذکرشــده نیــز میپرداخــت .در ایــن بیــن اساس ـاً دولــت از وجــه رســمیاش
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

 .4حبیب 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 ،1399ص-59
 ،88ص .61
 .5زاهدی مازندرانی ،محمد جواد ،افول و ظهور دولت رفاه ،فصلنامه تأمین اجتماعی ،سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ،1379
شماره  ،6صص .164-129ص.133
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بــه وســیله نیــروی اجبــار بــرای حفاظــت از کارکردهــای خــود بهــره میبــرد؛ امــا بــا توســعه گونههــا
و ماهیــت کارکردهــای دولــت و بــه دلیــل دســتیابی بــه اهدافــش ،ورود ایــن نهــاد بــه حیطــۀ
قراردادهــا آغــاز شــد .بــه هــر دو دلیــل قــدرت و صالحیــت دولــت در اســتفاده از نیــروی اجبــار یــا
حــق او در وارد شــدن بــه قراردادهــا دولــت تــاش میکنــد کــه کارکردهــای رشــدیافته خــود را بــه
ســرانجام مقصــود رســاند .بدیــن منظــور بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای قــراردادی ،دولــت بــه گونــۀ
خاصــی از قراردادهــا بــه نــام «قــرارداد اداری» توســل جســته اســت 1.امــروزه قراردادهــای پیمانــکاری
دولتــی یکــی از خطــوط اصلــی شــریان حیــات اقتصــادی کشــور محســوب میشــوند .بــه دلیــل طــرح
نظریاتــی پیرامــون شــکلگیری دولــت حداقلــی در اقتصــاد از یــک ســو و الزاماتــی کــه از طــرف
دیگــر در دموکراســیهای مــدرن بــرای دولتهــا وجــود دارد ،قــرارداد اداری نیــز شــاهد تغییراتــی
در بنیــان و ماهیــت خــود بــوده اســت کــه ایــن تغییــرات ،بــه تحــوالت حقــوق اداری در عصــر حاضــر
بــاز میگــردد.
تــوازن میــان حقــوق پیمانــکار و واگذارکننــده پیمــان یعنــی دولــت ،یکــی از چالشهــای نوظهــور
در زمینــه قراردادهــای اداری اســت؛ زیــرا دولــت تصمیمگیرنــده مطلــق ،انحصارطلــب و دیوانســاالر
نمیتوانــد مدیریــت مطلوبــی بــر منابــع مالــی و انســانی داشــته باشــد .در حکمرانــی مطلــوب انحصــار
تصمیمگیــری در مــورد پدیدههــای عمومــی از دســت دولــت خــارج میشــود و بــا مشــارکت
شــهروندان ،گروههــای ذینفــع و بنگاههــای خصوصــی صالحیــتدار ،امــور عمومــی جامعــه اداره و
اجــراء میشــود .دولــت بــه هنــگام تفویــض اختیــار اداره امــور عمومــی بــه اشــخاص حقــوق خصوصــی
نیــاز بــه انعقــاد قــرارداد ،تحــت الزامــات و محدودیتهــای حقــوق اداری دارد .ایــن محدویتهــا و
الزامــات کــه در قوانیــن و مقــررات عــام و خــاص حقــوق اداری توســط قانونگــذار پیشبینــی شــدهاند
در ذات و ماهیــت خــود از اصولــی نشــات میگیرنــد کــه امــروزه بــرای داشــتن یــک «اداره خــوب»
تبعیــت از آن ضــروری اســت .رعایــت ایــن اصــول و مؤلفههــا کــه تحــت عنــوان حکمرانــی خــوب
شــناخته میشــوند در مرحلــه انعقــاد ،اجــراء و اداره قراردادهــای پیمانــکاری دولتــی میتوانــد
تضمینکننــده اثربخشــی و کارآمــدی آن باشــد .در ایــن مقالــه نگارنــدگان پــس از طــرح مفهومــی
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
.research institute,2009.p2
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گفتار اول .مفهوم پیمانکاری دولتی
هــدف اولیــه در تعامــات دولتــی حفــظ اقتــدار دولــت اســت؛ مفهومــی کــه در وجــه فرانســوی آن
در ایــران رواج یافتــه و بــا مقولــه شــریعت نیــز گــره خــورده اســت .پیمانــکاری دولتــی نیــز از ایــن
مفهــوم مســتثنی نیســت زیــرا یــک طــرف ایــن رابطــه همــواره دولــت اســت 1.قراردادهــای منعقدشــده
میــان دولــت و دســتگاههای دولتــی بــا اشــخاص حقــوق خصوصــی در نظــام حقوقــی فرانســه بــا
عنــوان «قراردادهــای اداری» ، 2و در نظــام حقوقــی آمریــکا بــا نــام «قراردادهــای دولتــی» 3و در
پــارهای از نظامهــای حقوقــی نظیــر اســترالیا ،هنــد و کشــورهای شــبهجزیره اســکاندیناوی بــه عنــوان
«قراردادهــای عمومــی» 4بــه رســمیت شــناخته میشــوند 5.امــا در آثــار و نوشــتههای حقوقدانــان
ایرانــی هــر ســه مــورد بــه کار رفتــه اســت 6.ایــن نــوع از قــرارداد در نظامهــای حقوقــی نوشــته یــا
فرانســوی ماهیتــی متفــاوت از قراردادهــای خصوصــی دارد و ایــن خــود بــه تفکیــک بیــن حقــوق
عمومــی و خصوصــی در نظامهــای رومــی ژرمنــی مربــوط اســت .رنــه دیویــد حقــوقدان مشــهور
فرانســوی در ایــن بــاره میگویــد:
«بــه عنــوان یــک محقــق حقوقــی فرانســوی فکــر مــی کنــم ایــن مناســب اســت کــه در طبقهبنــدی
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
7
منعقــد شــده مــا را مجــاز میســازد کــه آنهــا را قــرارداد اداری بنامیــم».
پیمانــکاری قــراردادی اســت کــه در آن پیمانــکار ،طــی موافقتنامــه پیمــان ،بــرای دوره زمانــی
مشــخص انجــام یــا تکمیــل کار را بــر عهــده میگیــرد .دولــت بســیاری از کارهــای حقوقــی خــود را از
طریــق مقاطع ـهکاری بــه دیگــران واگــذار میکنــد .در مقاطع ـهکاری بــرای شــخصیت پیمانــکار هیــچ
 .1دشتی ،تقی ،حائری اصفهانی ،شهاب ،داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحولگرایانه به اصل  139قانون اساسی،
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار  ،1399صص ،153-135ص.138
2-Administrative Contract
3-Government Contract

 .5حبیبزاده ،محمدجعفر ،اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ،چاپ اول ،نشر جنگل،1390 ،ص.36
 .6جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ شانزدهم ،نشر گنج دانش،1385 ،ص.311

4-Public Contract

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 نمیشــود و آنــان صرفـاً از طریــق رقابــت و شــرکت در مزایــده و مناقصــه
طــرف معاملــه دولــت قــرار مــی گیرنــد .قــرارداد پیمانــکاری دولتــی مجــال بحــث و گفتوگــوی زیــادی
بــرای طــرف قــرارداد یعنــی پیمانــکار باقــی نمیگــذارد ،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
1
شــود آن هــم بــه طریــق خــاص بحــث و گفتگــو بــه عمــل میآیــد .
درواقــع ماهیــت نابرابــر حقــوق عمومــی کــه ناشــی از روابــط نابرابــر ایــن حقــوق اســت ،بــر نظــام
حقوقــی حاکــم بــر پیمانهــای دولتــی نیــز تأثیــر گذاشــته اســت .ایــن اصــول و قواعــد کــه مبیــن
قــدرت سیاســی و اداری دولــت اســت بــر روابــط پیمانــکاران بــا اشــخاص حقــوق خصوصــی نیــز مؤثــر
بــوده اســت 2.بــا وجــود آنکــه اعمــال اقتــدار یکطرفــه دولــت بــر قراردادهــای پیمانــکاری موضوعــی
مبرهــن اســت امــا دلیــل اینکــه ارائــه خدمــات عمومــی در راســتای اصــل اســتمرار خدمــات عمومــی
نیــز از کارکردهــای اداره اســت ،میتــوان نرمــش از ســوی دولــت اقــدام بــه مشــارکت و همــکاری
را بــرای انجــام پیمانــکاری انتظــار داشــت .ظهــور و رســمیت «تئــوری عــدم پیشبینــی» در حقــوق
اداری فرانســه در رأی مــورخ  30مــارس  1916در پرونــده «شــرکت گاز بــردو» از وقایــع مرتبــط بــا
ایــن موضــوع اســت.
شــورای دولتــی فرانســه در رأی مــورخ ۳۰مــارس ۱۹۱۶در پرونــدۀ معــروف بــه «شــرکت گاز بوردو»
از رویــۀ محاکــم عمومــی عــدول کــرد و امــورپیشبینیناپذیــر را یکــی از علــل و اســباب تجدیدنظــر
در قــرارداد اداری دانســت 3و مطالبــۀ خســارت در صــورت عــدم تجدیدنظــر در قــرارداد را بــه وســیلۀ
زیاندیــده پذیرفــت؛ چراکــه اگــر رأی شــورای دولتــی بــه ســود شــورای شــهر صــادر میشــد،
خدمــات عمومــی و اجتماعــی بــرای تأمیــن انــرژی گاز شــهر میبایســت برمبنــای مبالــغ موردتوافــق
زمــان انعقــاد قــرارداد صــورت میگرفــت .خالصــه موضــوع ایــن پرونــده از ایــن قــرار اســت کــه در
ســال ۱۹۰۴قــراردادی بیــن مســئولین شــهر بــردو و یــک شــرکت خصوصــی جهــت تأمیــن انــرژی گاز
ایــن شــهر بهصــورت مقاطعــه و بــه مــدت ســی ســال منعقــد گردیــد .بــا شــروع جنــگ جهانــی اول
و بــه دنبــال اشــغال قســمتهای مهمــی از محلهــای اســتخراج زغالســنگ در اروپــای مرکــزی از
ســوی طرفهــای دیگــر ،تهیــه و اســتخراج زغــال فوقالعــاده مشــکل شــده بــود .بهعــاوه ،بــا شــروع
جنــگ دریایــی ،حمــل کاالهــا از طریــق دریــا بســیار خطرنــاک و گــران شــد.
 .1شیدفر ،زین العابدین ،حقوق عمومی و اداری ،چاپ دوم ،نشر دانشگاه تهران،1342 ،ص.100

 .2دو میشل ،آندره و اللومی یر ،پی یر ،حقوق عمومی ،ترجمه ابوالفضل قاضی شریعتپناهی ،چاپ اول،نشر دادگستر،
،1376ص.14
3-ander de laubadere, op. cit. p. 166
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باالرفتــن قیمــت زغالســنگ کــه مــادۀ اولیــۀ تولیــد الکتریســیته و گاز بــود ،ســبب افزایــش
هزینههــای ایــن دو نیــرو گردیــد و درنتیجــه تعــادل اقتصــادی در قــرارداد تنظیمــی شــدیداً دگرگــون
شــد .شــرکت مقاطعــهکار ،مراتــب را بــه مســئوالن شــهر اطــاع داد و تقاضــای افزایــش قیمتهــا
را نمــود کــه بــا مخالفــت شــورای شــهر روبــهرو شــد .شــرکت گاز بــوردو کــه خــود را در معــرض
ورشکســتگی و توقــف و تعطیــل کار میدیــد ،در شــورای دولتــی فرانســه شــکایتی طــرح نمــود.
درنهایــت شــورای دولتــی پذیرفــت کــه شــهرداری را نمیتــوان بــه افزایــش نــرخ گاز مجبــور کــرد؛
چراکــه تعییــن شــرایط انجــام ایــن خدمــت عمومــی بــا مقــام مســئول شــهر اســت ،ولــی بــه شــرکت
بــوردو حــق میدهــد کــه از شــهرداری در صــورت خــودداری از تجدیدنظــر ،بــر ایــن مبنــا کــه افزایــش
ناگهانــی و پیشبینینشــدۀ نــرخ زغالســنگ ،تکلیفــی خــارج از قــرارداد بــر شــرکت تحمیــل
میکنــد ،خســارت بگیــرد.

گفتار دوم .چیستی حکمرانی مطلوب
حکمرانــی مطلــوب واژهای اســت چالشبرانگیــز و پیچیــده .شــرح ایــن مهــم را ابتــدا بــا توضیحــی
در مــورد حکومــت و حکمرانــی آغــاز خواهیــم کــرد؛ چراکــه حکمرانــی 1بــا حکومــت 2متــرادف نیســت.
پرســش ایــن اســت کــه حکمرانــی از چــه موضوعــی بحــث میکنــد؟ حکمرانــی در خصــوص تعامــل
میــان دولتهــا و ســایر نهادهــا و ســازمانهای اجتماعــی و همچنیــن چگونگــی ارتبــاط آنهــا بــا
شــهروندان و سیاسـتگذاری در خصــوص اتخــاذ تصمیــم صحبــت میکنــد .بــه همیــن جهــت حکمرانی
فرآینــدی اســت کــه بــه موجــب آن جوامــع یــا ســازمانها میتواننــد تصمیمهــای مهمشــان را
گرفتــه و معلــوم نماینــد کــه چــه کســانی در فرآینــد مربــوط شــرکت جوینــد .دولــت ،بخــش خصوصــی
و جامعــه مدنــی را میتــوان بازیگــران و تصمیمگیرهــای عرصــه حکمرانــی ،قلمــداد کــرد 3.صفــت
خوبــی یــا مطلوبیــت 4متصــل بــه حکمرانــی کــه نشــاندهنده توجــه بــه کیفیــت ارائــه خدمــات اســت
بــه شــکل ترکیــب اضافــی حکمرانــی مطلــوب یــا حکمرانــی خــوب 5پــس از دهــه هشــتاد میــادی
در ادبیــات سیاســی و حقوقــی نمــود پیــدا کــرد .نهادهــای بینالمللــی تعریفهــای متفاوتــی را از
ایــن اصطــاح ارائــه کردهانــد ،بــه عنــوان مثــال برنامــه توســعه ســازمان ملــل 6،حکمرانــی مطلــوب
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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را شــامل ســازوکارها و فرآیندهایــی میدانــد کــه بهواســطه آنهــا ،شــهروندان ،گروههــا و نهادهــای
مدنــی منافــع خــود را دنبــال ،حقــوق قانونــی خــود را اجــرا نمــوده و تعهداتشــان را بــرآورده و درنهایــت
تفاوتشــان را تعدیــل مینماینــد 1.اتحادیــه اروپــا ،حکمرانــی خــوب را مدیریــت شــفاف و پاســخگویی
منافــع در یــک کشــور بــا هــدف تضمیــن نمــودن توســعه اقتصــادی و اجتماعــی پایــدار و عادالنــه
تعریــف کــرده اســت 2.بانــک جهانــی طــی گزارشــی کــه در ســال  1992بــا نــام «حکمرانــی و توســعه»
ارائــه نمــود ،حکمرانــی خــوب را بــه عنــوان روشــی کــه بــه مدیریــت منابــع اقتصــادی و اجتماعــی
کشــورها در جهــت توســعه اختصــاص داده میشــود ،تعریــف نمــوده اســت .در کل میتــوان گفــت
ایــن مفهــوم بــه طــور گســترده بــر مــوارد زیــر تمرکــز دارد:
 .۱هدف سازماندهیشده و نتایج آن برای شهروندان و استفادهکنندگان از خدمات؛
 .۲اجرای مؤثر و هدفمند برای نقشها و کارکردهای تعریفشدۀ معین؛
 .۳بهبــود ارزشهــا بــرای کلیــه ســازمانها و نشــاندادن ارزشهــای حکمرانــی خــوب از طریــق
رفتــار ســازمانی؛
 .۴دستیابی به اطالعات ،تصمیمگیری واضح و شفاف و مدیریت ریسک؛
 .۵توسعۀ ظرفیت و قابلیت نهادهای حکمرانی مؤثر؛
3
 .۶تعامل با سهامداران و ایجاد نمودن پاسخگویی واقعی.

بند اول.شاخصههای حکمرانی مطلوب
ضمــن تعییــن و تبییــن (بعــد سیاســی حکمرانــی مطلــوب) و اعمــال خطمشــی (بعــد اداری
حکمرانــی مطلــوب) مشــخص و نیــز امــکان تحقــق آن در ســازمان میتــوان شــاخصههایی را بــرای
7
تعریــف حکمرانــی مطلــوب بیــان کــرد .شــفافیت ، 4مشــارکتجویی ، 5حاکمیــت قانــون ،6پاســخگویی
9
و کارآمــدی و اثربخشــی 8از مهمتریــن ایــن شاخصههاســت.
 .1شریفزاده ،فتاح ،قلی پور ،رحمتالله ،حکمرانی خوب و نقش دولت ،نشریه فرهنگ مدیریت ،سال اول ،شماره  ،4پاییز و
زمستان ،1382صص .109-93ص.97
 .2نقیبیمفرد ،حکمرانی مطلوب در پرتو جهانیشدن حقوق بشر ،چاپ اول ،نشر شهر دانش ،1389 ،ص.112

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.

 .9هداوند ،مهدی ،حکمرانی خوب ،توسعه و حقوق بشر ،نشریه حقوق اساسی ،سال سوم ،شماره چهارم ،تابستان
،1384صص .86-51ص.81
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بــه عنــوان یــک هنجــار« ،شــفافیت» بخشــی از نظــام ارزشــی لیبــرال دموکراســی و حقــوق
بنیادیــن بشــر اســت کــه بــدون آن گفتمانــی بیــن شــهروندان و دولــت وجــود نخواهــد داشــت،
همچنیــن فســاد و سوءاســتفاده از قــدرت بهراحتــی اشــاعه مییابــد 1.شــفافیت بــدان معناســت کــه
تصمیمگیــری و اجــرای آن بــه شــیوهای انجــام شــود کــه تابــع قواعــد و مقــررات باشــد .هــم چنیــن
اطالعــات بــرای کســانی کــه ایــن تصمیمــات و اجــراي آنهــا بــر آنــان تأثیــر میگــذارد ،آزادانــه در
دســترس و مســتقیماً قابــل دســتیابی باشــد 2.همچنیــن اطالعــات بایــد بــه میــزان کافــی ارائــه و
تأمیــن شــده و بــه اشــکال گوناگــون و قابــل فهــم از طریــق رســانههای همگانــی عرضــه شــود 3.ســاده
و شــفاف بــودن قوانیــن و رویههــا ،تعییــن واضــح نقشهــا و مســئولیتها ،قابلیــت اطالعیافتــن از
قوانیــن و مقــررات ،دسترســی بــه اطالعــات و اســناد و دولتــی و قابلیــت دســتیابی بــه اطالعــات
مالــی مرتبــط بــا مبــادالت ،مؤلفههایــی میباشــد کــه بایــد بــرای تحقــق شــفافیت بــدان توجــه
نمــود 4.شــفافیت باعــث کاهشیافتــن فســاد مالــی در بخشهــای گوناگــون ،جلــب اعتمــاد عمومــی
در راســتای ســرمایهگذاری ،افزایــش مشــارکت مــردم در ســرمایهگذاری و درنتیجــه موجــب توســعه
نظــام اقتصــادی کشــور میشــود.
مشــارکتجویی و توانمندســازی بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســنگ بنــای یــک دولــت آزادمنــش،
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا حکمرانــی مطلــوب دارد .اگرچــه مفهــوم مشــارکتجویی در ارتبــاط بــا حکمرانــی
مطلــوب بیشــتر از زاویــه دیــد انتخابــات مــورد توجــه قــرار گرفتــه ، 5امــا میتــوان وجــوه دیگــری از
مشــارکت ،مثــل دخیلشــدن مــردم در ارائــه خدمــات عمومــی ،کمــک بــه توســعه بخــش خصوصــی
و افزایــش تصدیگــری را از طریــق مشــارکت عمومــی مــردم در انجــام خدمــات عمومــی را انتظــار
داشــت .مشــارکت امــکان ورود افــراد و گروههــای مختلــف را در اخــذ خدمــات عمومــی ممکــن
میســازد ،از ایــن رو تســاوی و برابــری در اســتفاده از خدمــات عمومــی کــه یکــی از اصــول کلــی
حاکــم بــر ارائــه خدمــات مزبــور اســت میســر میشــود.
 .1یزدانی زنور ،هرمز ،نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب ،نشریه حقوق اساسی ،سال ششم ،شماره  ،11تابستان
،1388صص .70-49ص.53
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

 .3هداوند ،مهدی ،حکمرانی خوب ،توسعه و حقوق بشر ،نشریه حقوق اساسی ،سال سوم ،شماره چهارم ،تابستان
 ،1384صص  .86-51ص.80
 .4یزدانی زنوز ،هرمز ،نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب ،نشریه حقوق اساسی ،سال ششم ،شماره  ،11تابستان
 ،1388صص  .70-49ص.56
 .5نقیبی مفرد ،حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر ،چاپ اول ،نشر شهر دانش ،1389 ،ص.129
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حاکمیــت قانــون ارزش و اصــل دیگــری اســت کــه کل یــک نظــام حقوقــی بــرای دســتیابی
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،
عقالیــی بــودن و نظــام حقوقــی پاســخگو قــرار دارنــد .تبعیــت نهادهــا و ســازمانهای عمومــی از
قانــون ،نتیجــه ترقــی اندیشــه لیبرالیســم اســت کــه وفــق آن افــراد بایــد در برابــر دولــت تأمیــن داشــته
1
باشــند و مقامــات و مأمــوران عمومــی نتواننــد حقــوق مــردم را تضییــع نماینــد.
اصــل دیگــر پاســخگویی اســت .ســازمان یــا مؤسســه بایــد بــه افــراد تحــت تأثیــر تصمیمــات و
اقدامــات خــود پاســخگو باشــد .در اقتصادهــای لیبــرال بخــش خصوصــی بیشــترین حجــم فعالیــت
مربــوط بــه ارائــه خدمــت عمومــی را در دســت دارد ،نهتنهــا نهادهــای حکومتــی ،بلکــه حتــی بخــش
خصوصــی و نهادهــای جامعــه مدنــی نیــز بایــد بــه مــردم و ذینفعهــای خــود پاســخگو باشــند 2.در
یــک دولــت مــدرن ،ابزارهــای الزم بــرای پاســخگو کــردن نهادهایــی کــه الــزام بــه ایــن امــر بــرای
آنــان وجــود دارد نظیــر رادیــو و تلویزیــون ،روزنامــه و ســایت اینترنتــی مســتقل و بــدون سانســور از
ضروریــات اســت .پاســخگویی ســبب تغییــر شــکل چهــره مبهــم ،مرمــوز و غیرمســئول دولــت بــه
چهرهــای شــفاف و مســئول میشــود .بیــن پاســخگویی و اعتمــاد عمومــی نیــز رابطــهای دوســویه
وجــود دارد ،بــه گون ـهای کــه نبــود حساســیت و پاســخگویی ،اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه خدمــات
عمومــی مخــدوش میکنــد .پــارهای از صاحبنظرهــا ،پاســخگو نبــودن را عامــل اصلــی بیاعتمــادی
عمومــی مــردم نســبت بــه دولــت میداننــد و نظــر بــه اینکــه اعتمــاد عمومــی نســبت بــه دولــت
3
کاهــش یافتــه ،از افزایــش پاســخگویی در بخــش عمومــی ســخن راندهانــد.
امــا درنهایــت ،کارآمــدی و اثــر بخشــی متضمــن آن اســت کــه تالشهــای حکومــت از حیــث
نتیجــه و خروجــی آثــار ثمربخشــی را در پــی داشــته باشــد .بــرای مثــال ســرویسهای ارائهشــده بــه
شــهروندان از حیــث کیفیــت و ارزش بایــد بــا بــرآورد اولیــه و خواســت کارشناســان در طــرح مقدماتــی
همخوانــی داشــته باشــد 4؛ بنابرایــن بایــد بــه بهتریــن شــکل امــکان بهرهبــرداری از منابــع میســر شــود
و فرآیندهــا منجــر بــه نتایجــی شــوند کــه نیازهــای جامعــه را تأمیــن کننــد .در ذیــل بــه نقــد قوانیــن
و رویههــای حاکــم بــر نظــام حقوقــی ایــران در رابطــه بــا پیمانــکاری دولتــی کــه در تعــارض بــا اصــول
حکمرانــی قــرار دارنــد خواهیــم پرداخــت.
 .1طباطباییمؤتمنی ،منوچهر ،آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،چاپ سوم ،نشر دانشگاه تهران ،1382 ،ص.214
 .2هداوند ،مهدی ،حکمرانی خوب ،توسعه و حقوق بشر ،نشریه حقوق اساسی ،سال سوم ،شماره چهارم ،تابستان
،1384صص .86-51ص.82
 .3داناییفرد ،حسن ،چالشهای مدیریتی در ایران ،چاپ اول ،نشر سمت،1382 ،ص.58

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  ،1366شــرایط
عمومــی پیمــان  1378و اصالحــات آن ،قانــون برگــزاری مناقصــات  1388و ...حاکــم بــر رونــد انعقــاد،
اجــراء و اتمــام پیمانکاریهــای 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 رویههــای نادرســت ارائــه
کردهانــد .چنانچــه اشــاره شــد شــفافیت ،مشــارکتجویی ،حاکمیــت قانــون ،پاســخگویی ،اثربخشــی
و کارآمــدی مهمتریــن اصــول مرتبــط بــا حکمرانــی مطلــوب میباشــند .در ایــن بخــش از مقالــه بــه
ارتبــاط مفهومــی ایــن اصــول بــا قراردادهــای پیمانــکاری اشــاره خواهیــم کــرد؛ زیــرا ممکــن اســت
ســازوکارهای قانونــی الزم بــرای تحقــق ایــن اصــول در قانــون یــا رویــه پیشبینــی نشــده یــا بــا
نواقصــی همــراه باشــد.

بند اول .شفافیت
شــفافیت را میتــوان از جهــات مختلــف مــورد بررســی کــرد کــه یــا ممکــن اســت بــه شــیوه
نــگارش قانــون موضوعــه یــک کشــور یــا بــه رویههــای قضایــی مربــوط باشــد .مقصــود از شــفافیت
در ارتبــاط بــا متــون قانونــی ایــن اســت کــه در ضمــن نــگارش آکادمیــک و علمــی و اســتفاده از
واژگان حقوقــی خــاص ،متــن قانــون صریــح و واضــح بــه رشــته تحریــر درآیــد .در نــگارش متــن
قانــون بایــد از مغلقنویســی (پیچیدهنویســی) پرهیــز کــرد ،زیــرا مغلقنویســی موجــب اجمــال قانــون
شــده و اجمــال قانــون ،مقدمــه ضررهــای بزرگــی چــون بیاعتمــادی مــردم بــه آن ،کاســتن از نفــوذ
اجتماعــی قانــون و اختــاف در صــدور آراء و باعــث بــروز رویههــای قضایــی متشــتت میشــود 1.نبــود
شــفافیت چــه بــه لحــاظ مبهــم بــودن قوانیــن و چــه از جهــت پیچیدگــی رویههــا و فقــدان یــا ضعــف
اطالعرســانی ،زمینهســاز ظهــور رانتهــای قــدرت و اطالعــات خواهــد شــد.
در مرحلــه انعقــاد پیمانهــای دولتــی کــه از طریــق مناقصــه «مستندســازی ارزیابــی کیفــی
مناقصهگــران» 2گویــای توجــه بــه اصــل بنیادیــن شــفافیت اســت .از طــرف دیگــر فراخــوان مناقصــه
 .1حاجیدهآبادی ،احمد ،بایستههای تقنین ،چاپ دوم ،نشر پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی ،1385 ،ص.75
 .2بند  6ماده  12قانون برگزاری مناقصات.
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عمومــی 1بایــد بــه تشــخیص مناقصهگــذار از دو تــا ســه مرتبــه الاقــل در یکــی از روزنامههــای
کثیراالنتشــار کشــوری یــا اســتانی مربــوط منتشــر شــود .عــاوه بــر ایــن انتشــار فراخــوان مناقصــه
یــا مزایــده در رســانههای ارتبــاط جمعــی یــا شــبکههای اطالعرســانی نیــز ســازوکار دیگــری اســت
کــه قانونگــذار در راســتای شفافســازی پیشــنهاد کــرده اســت 2.شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن مــاده
قانونــی در قانــون برگــزاری مناقصــات در رابطــه بــا اصــل شــفافیت ،مــاده  23قانــون مذکــور باشــد کــه
پیــرو آن دولــت موظــف شــده اســت بانــک اطالعــات و پایــگاه ملــی اطالعرســانی مناقصــات را ایجــاد
کــرده و پــارهای از اطالعــات و اســناد را در آنجــا ثبــت کــرده و نگهــداری کنــد .درخواســت توضیــح از
دســتگاه مناقصهگــذار ،درصورتیکــه شــرکتکننده در اســناد ایــراد یــا ابهامــی بیابــد 3و همچنیــن
گشــایش پاکــت پیشــنهاد مناقصــه در زمــان و مــکان مقــرر 4از دیگــر تضمینهــای موجــود در راســتای
شفافســازی در قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــمار م ـیرود.
اولیــن انتقــاد در قانــون برگــزاری مناقصــات کــه در رابطــه بــا اصــل شــفافیت چالــش برانگیــز
اســت ایــن اســت کــه قانونگــذار بــا قیــد کــردن واژۀ «بایــد» در قالــب یــک قانــون امــری ،الــزام بــه
انتشــار فراخــوان را در یکــی از روزنامههــای کثیراالنتشــار کشــوری یــا اســتان مربــوط ،بــه تشــخیص
مناقصهگــذار از دو تــا ســه نوبــت مقــرر نمــوده اســت .پیشفــرض مطلعشــدن از متــن فراخــوان در
روزنامــۀ کثیراالنتشــار ،بیــش از واقعیــت ،مبتنــی بــر مصلحــت اســت .البتــه چنیــن بــه نظــر میرســد
کــه تعییــن پایــگاه یــا پایگاههــای خــاص اطالعرســانی در قالــب روزنامــۀ کاغــذی یــا الکترونیــک،
مناســبتر از اطالعرســانی در هــر روزنامــۀ کثیراالنتشــاری باشــد .پذیــرش انتشــار فراخــوان در
روزنامــۀ کثیراالنتشــار اســتانی نیــز در بســیاری از مــوارد بــه معنــای محرومکــردن افــراد ســاکن و
مایــل بــه شــرکت در مناقصــه در مناطــق دیگــر اســتانی اســت؛ چراکــه روزنامههــای کثیراالنتشــار
اســتانی (بهجــز روزنامههــای کثیراالنتشــار در تهــران) کمتــر بــه ســایر شــهرها فرســتاده میشــوند.
از ایــن جهــت بهتــر بــود قانونگــذار ،عــاوه بــر الــزام بــه درج فراخــوان در روزنامــه یــا روزنامههــای
معیــن ،ثبــت هــر فراخــوان را در پایــگاه ملــی اطالعرســانی مناقصــات بهموجــب قانــون
کثیراالنتشــار ّ
5
موضوعــه الزامــی میکــرد.

 .1بند ب ماده  13قانون برگزاری مناقصات.
 .2بند ج ماده  13قانون برگزاری مناقصات.
 .3بند الف ماده  17قانون برگزاری مناقصات.
 .4ماده  18قانون برگزاری مناقصات.
 .5شمعی ،محمد ،حقوق قراردادهای اداری ،چاپ اول ،نشر جنگل ،1393 ،ص.234
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نظام حقوقی حاکم بر پیمانهای
دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

اداری مرتبــط بــا موضــوع قــرارداد اداری ،در راســتای تحقــق نظــام
اگرچــه در ایــران اکثــر قوانیــن
ِ
ً
مطلــوب اداری بــه رشــته تحریــر درآمدهانــد ،لیکــن ایــن قوانیــن عمدتــا نتوانســتهاند حاکمیــت
واقعــی پیــدا کننــد .بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد بــا وجــود آنکــه ضعفهایــی در قوانیــن مربــوط
بــه پیمانــکاری وجــود دارد و بایــد بهوســیلۀ قانونگــذار اصــاح گــردد ،امــا ایــن تمــا ِم مشــکل نیســت.
اصلــی محققنشــدن حاکمیــت قانــون را در حــوزۀ پیمانــکاری دولتــی میتــوان در اقتصــاد
مشــکل
ِ
متمرکــز دولتــی ،انحصــار قراردادهــای اداری در دســت دولــت و عــدۀ خاصــی از پیمانــکاران ،برگــزاری
صــوری مناقصههــای دولتــی و عــدم شــفافیت منطقــی دانســت .از ایــن رو میتــوان بــا اصــاح پــارهای
از قوانیــن و رویههــای نادرســت ،تمرکززدایــی از اقتصــاد انحصــاری دولتــی ،توســعۀ بخــش خصوصـی،
نظــارت و ســاماندهی برگــزاری مناقصههــای دولتــی بهوســیلۀ ســازوکارهای شفافســازی ،تأکیــد
بــر دولـ ِ
ـت حداقلــی در پرتــو اندیشــۀ حکمرانــی مطلــوب ،بهبــود نظــام کارآمــد و اثربخــش اداری را در
حــوزۀ قراردادهــای اداری انتظــار داشــت.

بند دوم .مشارکتجویی و توانمندسازی بخش خصوصی
اصــل دیگــری کــه میتــوان بــه شــیوه انتقــادی از آن بحــث کــرد نبــود مشــارکت بخــش خصوصــی
در انجــام پروژههــای 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  44قانــون
اساســی ضــروری اســت .در ایــن راســتا هرگونــه تبعیــض ،رابطهبــازی ،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 عــدهای خــاص قــرار گیــرد ،زیــرا خصوصیســازی بــه معنــای حضــور فعــال بخــش
2
خصوصــی در اقتصــاد اســت.
خصوصیســازی زمینــه بیشــتر مشــارکت مردمــی در فعالیتهــای اقتصــادی را فراهــم ســاخته و
بــدون شــک ایــن مشــارکت میتوانــد در یــک جامعــه ،پایههــای دموکراســی را تحکیــم بخشــیده و
نظــارت مــردم بــر عملکــرد دولــت بهویــژه 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
 .1رضاییزاده ،محمدجواد ،حقوق اداری  ،1چاپ اول ،نشر میزان ،1385 ،ص.41

 .2نــورزاد ،مجتبــی ،مطالعــه تطبیقــی سیاســت جنایــی ایــران و ســازمان ملــل متحــد در مبــارزه بــا

جرائــم اقتصــادی ،رســاله دکتــری در حقــوق کیفــری و جرمشناســی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1388 ،ص.303

 .3اسالمی ،رضا ،فرومند ،الدن ،تأثیر خصوصیسازی بر حکمرانی مطلوب ،نشریه حقوق اساسی ،شماره  ،15سال هشتم،
تابستان  ،1390صص .38-1ص.4
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قــدرت و ســلطه خویــش بــر اقتصــاد داشــته کــه خــود عامــل مهمــی در تجمــع ثــروت و گســترش
فســاد و رانــت در ســالهای اخیــر بــوده اســت .در بخــش قراردادهــای پیمانــکاری ،بــه خصــوص در
طرحهــای بــزرگ عمرانــی ،در عمــل دو طــرف قــرارداد خــود دولــت بــوده و کمتــر خصوصیســازی
واقعــی صــورت گرفتــه اســت ،در چنیــن شــرایطی دولــت تصــدی امــور اقتصــادی را در دســت میگیــرد
و بــه دلیــل عــدم مشــارکت بخــش خصوصــی ،خــود را نیازمنــد پاســخگویی و شفافســازی نمیدانــد.

بند سوم .حاکمیت قانون
حاکمیــت قانــون اصــل مهــم و مــورد نــزاع اســت کــه برخــی از نظریهپــردازان عــاوه بــر قرائتهــای
شــکلی ،برداشــتی بیشــتر ماهــوی را از آن ترجیــح داده کــه مســتلزم پایبنــدی بــه ســازوکارهای
دموکراتیــک و حمایــت از برخــی حقــوق فــردی اســت 1.از جهــت شــکلی شــاید بتــوان مغلقنویســی
و پیچیدگــی را اصلیتریــن مانــع تحقــق حاکمیــت قانــون در پیمانهــای دولتــی دانســت .مثــ ً
ا در
بحــث اســتثنائات مربــوط بــه مناقصــه و مزایــده تکثــر قوانیــن ناســخ و منســوخ ،باعــث ســردرگمی و
ابهــام بــرای بســیاری از دســتگاههای دولتــی شــده و عــاوه بــر آنکــه امــکان اعمــال واقعــی حاکمیــت
قانــون را بــه امــری دشــوار تبدیــل نمــوده ،بیــم تبانــی و فســاد را نیــز افزایــش میدهــد 2.از جانــب
دیگــر تفســیر قوانیــن و مقــررات بــه نفــع دولــت را از بحــث حاکمیــت واقعــی قانــون در زمــان ،بــا
چالشــی جــدی روبـهرو نمــوده اســت .در شــرایطی کــه تقریبـاً تمــام مــوا ِد شــرایط عمومــی پیمــان و
آن دولــت اســت و بیشــتر
مقــررات دولتــی بــه شــیوهای نــگارش یافتــه کــه تمــام منافــع مکتســبه از ِ
حقــوق پیمانــکار در انحصــار دولــت قــرار گرفتــه نمیتــوان حاکمیــت همیــن قانــون را بــه دســت
تفســیرهایی ســپرد کــه بــه منافــع پیمانــکار بیتوجــه اســت .در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت
کارفرمــا در مــواردی ،حتــی بــا علــم بــه حقانیــت پیمانــکار و داشــتن تمایــل بــه تصمیمگیــری بــه
اجــرای عدالــت در مــورد وی ،قــادر بــه تأمیــن حقــوق حقــه پیمانــکار نباشــد .علــت ایــن موضــوع
ـودن مطلــق مــواد شــرایط عمومــی پیمــان بــه نفــع کارفرماســت .تضعیــف بیــش از حــد
یکطرفــه بـ ِ
یــک طــرف قــرارداد ،نتیجـهای بــه غیــر از ضعــف عمومــی اجرایــی و مالــی او در بــر نداشــته و موجــب
3
آســیب بــه کل بدنــه اجرایــی نظــام در طرحهــای عمرانــی میشــود.

 .1بیکس ،برایان ،فرهنگ نظریه حقوقی ،چاپ اول ،نشر نی،1389 ،ص.156

 .2شمعی ،محمد ،تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران ،چاپ اول ،نشر دستان،1388 ،ص.133

 .3بنی احمد ،مرتضی ،شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیانبار آن ،نشریه مجلس و پژوهش،
سال  ،10پاییز  ،1382شماره ،39صص .118-104ص.115

51

نظام حقوقی حاکم بر پیمانهای
دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

بند چهارم .پاسخگویی
پاســخگویی موجــب گســترش حــق اظهارنظــر و بیــان عقایــد شــهروندان میشــود .ایــن مفهــوم
بــه صــورت تنگاتنگــی بــا شــفافیت و آزادی اطالعــات 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 میســازد کــه آنچــه انجــام میشــود چگونــه و چــرا
انجــام میشــود و شــامل چــه کســانی اســت و بــر اســاس چــه اســتانداردهایی تصمیمگیــری شــده
اســت .پــس در درجــه اول حــق دسترســی آزاد بــه اطالعــات بایــد بــه رســمیت شــناخته شــود و هیــچ
قانــون و آییننامــه محرمانـهای وجــود نداشــته باشــد .ایــن حــق قانونــی در قوانیــن و مقــررات داخلــی
بــه طــور صریــح بــه موجــب قانــون «انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات» مصــوب 1387/11/6
مجلــس بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .ایــن قانــون بــا در نظرگرفتــن نهــادی بــه نــام «کمیســیون
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات» در مــاده  18ســبب شــده کــه بــه ایــن وســیله اربــاب رجــوع بــا
ســهولت بیشــتر بتوانــد بــه اطالعــات ضــروری دسترســی پیــدا کنــد و در زمینــه شــکایات خــود بتواننــد
حقــوق قانونــی خــود را زنــده نگــه دارد .درنتیجــه از اتــاف زمــان و هزینههایــی کــه بــرای مراجعــه
آنهــا بــه مراجــع قضایــی و دادگاههــا الزم اســت پرهیــز میشــود .امــا ایــن قانــون نواقصــی نیــز دارد؛
بــرای مثــال در مــورد مؤسســات مشــمول ایــن قانــون هیچگونــه تعریــف روشــن و مشــخصی وجــود
نــدارد و بــه عــاوه شــمول و جامعیــت مؤسســات تحــت پوشــش عمومــی غیردولتــی و خصوصــی را کــه
مربــوط بــه منافــع عمومــی جامعــه میشــود ،در برگیــرد .در پیمانهــای دولتــی نیــز مراحــل مختلــف
از انعقــاد ،تــا خاتمــه و دادرســی میبایســت بــه گونـهای طراحــی شــوند ،کــه متضمــن بیشــترین حــد
از آزادی اطالعــات باشــند .تحلیــل قــرارداد براســاس دیدگاههــای امنیتــی آن را از آزادی معقــول و
منطقــی بــرای داشــتن اطالعــات ،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
پیمانــکاری دولتــی مربــوط میشــود .چنانچــه بیــان شــد خروجــی تصمیمســازیها بــا اجــراء آن
بایســتی منطبــق بــر یــک واقعیــت منطقــی و درخــور پذیــرش باشــد .ایــن شــاخص هــم بــه شــیوه
تصمیمگیــری و تعییــن خطمشــی توســط دســتگاههای دولتــی و هــم بــه اعمــال و اقدامــات پیمانــکار
در اجــرای پــروژه عمرانــی مربــوط میشــود.
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مــوارد زیــر همگــی نشــانهای بــر پیشبینــی و مهــم تلقیشــدن شــاخص کارآمــدی و اثربخشــی در
قراردادهــای پیمانــکاری ازســوی قانونگــذار اســت کــه میتوانــد در ســایۀ تصمیمگیریهــای معقــول
و منطقــی موجــه تلقــی شــود:
توجــه کافــی و الزم بــه کیفیــت معاملــه موردنظــر در قانــون برگــزاری مناقصــات؛ 1ارزیابــی کیفــی
مناقصهگــران؛ 2ارزیابــی فنیبازرگانــی پیشــنهادها؛ 3پیشبینــی شــیوه رســیدگی بــه شــکایات در
فرآینــد برگــزاری مناقصــه؛ 4الــزام پیمانــکار بــه اســتفاده نمــودن از نیــروی متخصــص؛ 5اســتفادهننمودن
از شــاغلین در دیگــر ادارات و ســازمانها؛ 6مســئولیت کامــل پیمانــکار در راســتای حســن اجــرای
9
کارهــای موضــوع پیمــان؛ 7الــزام بــه تجهیــز نمــودن کارگاه توســط پیمانــکار بعــد از تحویــل آن؛
ممنوعیــت پیمانــکار در واگــذار کــردن پیمــان بــه دیگــران؛ 8انجــام عملیــات پیمــان بــا اطــاع و تحــت
نظــر مهنــدس مشــاور 10.بیتوجهــی بــه هریــک از ایــن مــوارد یــا رعایــتنکــردن و اتخــاذ تصمیــم
برخــاف آن ،میتوانــد تصمیمگیــری مناســب را بــا چالــش مواجــه نمایــد.
درواقــع بــا بررســی مشــکالت پیمانــکاران و دولــت میتــوان گفــت اجــرا و نتایــج پیمانکاریهــا
در ایــران کارآمــد و مؤثــر نبــوده اســت .تأخیرهــای طوالنــی در پرداختهــا از جانــب دولــت ،نبــود
مکانیســم تعدیــل قــرارداد بــرای پیمانــکار بــه علــت تــورم و رشــد صعــودی قیمتهــا ،واگــذاری
پیمــان بــه اشــخاص غیرمتخصــص ،طوالنــی شــدن رونــد اجــرای پیمــان و ...تنهــا بخشــی از مشــکالت
قراردادهــای عمرانــی اســت.

 .1بند «الف» مادۀ 2قانون برگزاری مناقصات
 .2مادۀ 12قانون برگزاری مناقصات
 .3مادۀ 19قانون برگزاری مناقصات
 .4مادۀ 25قانون برگزاری مناقصات
 .5مادۀ 17شرایط عمومی پیمان
 .6بند «د» مادۀ 17شرایط عمومی پیمان
 .7بند «الف» مادۀ 18شرایط عمومی پیمان
 .8مادۀ 20شرایط عمومی پیمان
 .9بند «الف» مادۀ 24شرایط عمومی پیمان
 .10مادۀ 32شرایط عمومی پیمان
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نتیجه
رســوب دیدگاههــای ســنتی در ذهــن حقوقدانــان حقــوق خصوصــی یکــی از موانــع توســعه نظــام
حقوقــی حاکــم بــر قراردادهــای اداری در ایــران اســت .ایــن طــرز تفکــر نادرســت کــه میتــوان
معضــات حاکــم بــر قراردادهــای اداری را بــا ذهنیــت و داشــتههای علمــی مرتبــط بــا قراردادهــای
خصوصــی رفــع کــرد در مســیر درســتی قــرار نــدارد؛ زیــرا ماهیــت و آثــار ایــن دو نــوع قــرارداد بــه
دلیــل تفــاوت بنیادیــن در نظــام حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی بــا یکدیگــر متفاوتنــد .مفهــوم
قــرارداد در حقــوق خصوصــی همچنــان در گــذر تاریــخ از اصــول کالســیک ،ثابــت و کمتــر تحولیافتــه
تبعیــت میکنــد ،حــال آنکــه قــرارداد در گســتره حقــوق عمومــی بــا ظهــور اندیش ـههای سیاســی و
اقتصــادی کــه بــر شــکل و جوهــره دولــت اثــر گذاردهانــد ،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 بینرشــتهای از جملــه مدیریــت ،سیاســت ،اقتصــاد و حقــوق عمومــی
نیــاز اســت و بــا اعمــال و اجــرای ایــن اصــول اســت کــه میتــوان تغییــر و تحــول در قراردادهــای
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 نمیتوانــد
خــود را بینیــاز از ایــن مقولــه بدانــد.
در ایــران بــا وجــود آنکــه بیشــتر قوانیــن اداری مرتبــط بــا موضــوع پیمانــکاری دولتــی در راســتای
تحقــق نظــام شایســته اداری بــه رشــته تحریــر درآمدهانــد ،بــا ایــن وجــود نهایتــاً ،ایــن دســت از
قوانیــن نتوانســتهاند حاکمیــت واقعــی پیــدا کننــد .بــه نظــر میرســد اگرچــه نقطهضعفهایــی
در قوانیــن مربــوط بــه پیمانــکاری دولتــی وجــود دارد و الزم اســت بــه وســیله قانونگــذار اصــاح
شــوند ،امــا همــه مشــکل ایــن نیســت .مشــکل اصلــی و بنیادیــن عــدم تحقــق حاکمیــت قانــون در
حــوزه پیمانــکاری دولتــی را میتــوان در تمرکــز اقتصــاد در بخــش دولتــی ،انحصــار قراردادهــای
اداری در دســت دولــت و عــدهای خــاص از پیمانــکاران ،برگــزاری نمادیــن یــا بــه بیــان بهتــر صــوری،
مناقصههــای دولتــی و نبــود شــفافیت منطقــی و واقعــی دانســت؛ بنابرایــن میتــوان بــا اصــاح
برخــی از قوانیــن و رویههــای نادرســت ،تمرکززدایــی از اقتصــاد دولتــی و توســعه خصوصیســازی،
ســاماندهی و نظــارت بــر برگــزاری مناقصههــای دولتــی بهوســیلۀ ســازوکارهای شفافســازی در
پرتــو اندیشــه حکمرانــی مطلــوب ،بهبــود نظــام کارآمــد و اثــر بخــش اداری را در حــوزه قراردادهــای
پیمانــکاری دولتــی انتظــار داشــت.
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The legal system governing government treaties in the
light of good governance
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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 managerial literature of the 1980s as “good governance,” and have common and intertwined boundaries. Transparency, participation, rule of law, accountability, efficiency 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 determining 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.
Keywords:administrative contract, efficiency and effectiveness, good governance
Government contracting, rule of law.
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