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امــروزه قراردادهــا در ارائــه خدمــات عمومــی بــه مــردم ،نقشــی اساســی ایفــا میکننــد و بــا
ـی دولتها(بخــش عمومــی) ،اهمیــت
توجــه بــه نیــاز روزافــزون ایــن نــوع خدمــات و کمبــود منابــع مالـ ِ
قراردادهــای مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ،دوچنــدان میشــود .اصــول حاکــم بــر قراردادهــای
مشــارکت ،نیازمنــد آگاهــی همهجانبــه از ضوابــط عمومــی و اختصاصــی و مقــررات مختلــف اینگونــه
قراردادهــا اســت کــه بایــد مــورد بررســی طرفیــن قــرارداد قــرار گیــرد .نــوع مشــارکت ،عمــر پروژههــای
مشــارکتی ،تأمیــن منابــع مالــی ایــن پروژههــا ،تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی و بهخصــوص اقتصــادی
جامعــه و در نهایــت قـــوانین حاکــم بــر ایــن نــوع قراردادهــا ،از جملــه عواملــی هســتند که ممکن اســت
شــکل خاصــی از قــرارداد مشــارکت را ایجــاد نماینــد .همچنین آثــار حقوقی ناشــی از این نــوع قراردادها
و ایجــاد انگیــزه جهــت مشــارکت ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .رعایــت ضوابــط و مقــررات مشــارکت در
پروژههــا باعــث بــه حداقــل رســاندن اختالفــات بیــن مشــارکتکنندگان در انجــام پــروژه و رعایــت
حقــوق طرفیــن قــرارداد میشــود .بــا دقیــق شــدن در قوانیــن و مقــررات کشــور میتــوان بــه برخــی از
الگوهــای مشــارکت بخــش عمومــی بــا بخــش خصوصــی پی بــرد .تحقیــق حاضر در پــی بررســی ،تحلیل
و درنهایــت ،تدویــن اصــول حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات موجــود
کشــور در جهــت تســهیل و ترغیــب مشــارکت بخــش خصوصــی اســت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش،
ارائــه اصولــی اســت کــه ضمــن حاکمیــت بــر ایــن نــوع قراردادهــا ،بتوانــد انعقــاد ایــن نــوع قراردادهــا
را هــم بــرای دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی و هــم بــرای مشــارکتکنندگان جــذاب نمایــد.
کلیدواژهها :اصول حقوقی ،قراردادهای مشارکت قوانین و مقررات ،مشارکت عمومی ـ خصوصی.
* .استاد گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران
mohamadi@modares.ac.ir
**.دکترای تخصصی حقوق عمومی ،عضو هیئت علمی دانشگاهشهیدچمراناهواز.
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مقدمه
امــروزه قراردادهــای مشــارکت بیــن بخشهــای عمومــی و خصوصــی بهطــور روزافزونــی و بــا تنــوع
فــراوان در حــال گســترش اســت .ضــرورت مشــاركت عمومی_خصوصــی بــه ایــن دلیــل هــر روز بیشاز
پیــش مشــخص میشــود کــه دولتهــا بــه عنــوان بخــش عمومــی ،بــه تنهایــی قــادر بــه رویارویــی بــا
تقاضــای مــداوم خدمــات نیســتند و الزم اســت کــه بــه دنبــال جلــب یــاری ســایر بخشهــای جامعــه
ش چنیــن همکاریهایــی اســت.
باشــند .مشــاركت عمومی_خصوصــی ،یکــی از شــکلهای امیدبخــ 
ایــن مشــارکت بــر مبنــای درک ایــن نکتــه اســت کــه هــر دو بخــش عمومــی و خصوصــی میتواننــد
از بــه اشــتراک گذاشــتن منابــع مالــی ،دانــش و تخصصشــان بــه منظــور بهبــود ارائــه خدمــات پایــه
بــه همــه شــهروندان ،ســود ببرنــد.
اکنــون در بســیاری از کشــورهای دنیــا ،دولتهــا ،هــم بــرای تأمیــن هزینههــای جــاری خــود
و همچنیــن بــه منظــور تأمیــن هزینــه پروژههــای عمرانــی ،نیازمنــد تأمیــن منابــع مالــی هســتند.
یکــی از راههــای ایجــاد ســرعت در توســعه اقتصــادی و آبادانــی و ایجــاد اشــتغال ،جلــب ســرمایه و
ســرمایهگذاری اســت 1.جــذب ســرمایهگذار بایــد بــا اســتفاده از انــواع مهارتهــای علمــی و تجربــی
صــورت گیــرد .موضوعــی کــه نیــاز بــه تحصیــل مشــاوره از مشــاوران خبــره دارد و تسهیلســازی
هرچــه بیشــتر آن بــرای ســرمایهگذار را میطلبــد 2.اجــرای پروژههــای مشــارکتی و ارائــه خدمــات
عمومــی در قالــب ایــن قراردادهــا اهمیــت و اولویــت خاصــی دارد.
بــا توجــه بــه جدیــد بــودن دانــش مشــارکت و ســرمایهگذاری در کشــور ،در راســتای ایجــاد
فرصتهــای جدیــد ســرمایهگذاری بــرای بخــش خصوصــی ،جلــب و جهتدهــی بهینــه ســرمایه و
منابــع مالــی یــاد شــده و ایجــاد بســتر مناســب بــرای ارزشآفرینــی مضاعــف درحــوزه رشــد اقتصــادی،
لــزوم شــناخت و بررســی موانــع حقوقــی موجــود بــر ســر راه مشــارکت و حضــور بخشخصوصــی در
پروژههــای عمرانــی و مالحظــات داخــل کشــور جهــت بهرهگیــری از ظرفیتهــای خالــی موجــود و
پتانســیل ایــن بخــش و ارائــه راهكارهــای مناســب بــا فضــای اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی کشــور
احســاس میشــود؛ لــذا هرگونــه مطالعــهای کــه بــه جنبههــای مختلــف مشــارکت خصوصــی در
تأمیــن مالــی پروژههــای عمرانــی کمــک کنــد ،اهمیــت دارد .در ایــن زمینــه در کشــور مطالعــه
خاصــی بــا نگــرش حقوقــی بــه موضــوع اصــول حقوقــی حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت ،جهــت
 .1ذاکــری ،احمــد ،راهکارهــای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در پروژههــای شــهری ،کنفرانــس بینالمللــی
توســعه نظــام اجرایــی پروژههــای عمرانــی ،صنعتــی و شــهری ،تهــران ،مرکــز مطالعــات تکنولــوژی دانشــگاه صنعتــی
شــریف ،1386 ،ص.1
 .2رجبــی خاصوانــی ،احمــد ،رویكردهــای نویــن جــذب ســرمایهگذاری خصوصــی در شــهرداریها ،ســایت
شــهرداری ایلخچــی بــه آدرس ،www.sh-eilkhchi.ir :صفحــه نخســت ،1393 ،ص.2
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تســهیل مشــارکت بخشخصوصــی در پروژههــای عمرانــی دولت(بخــش عمومــی) صــورت نگرفتــه
اســت؛ لــذا انجــام ایــن مطالعــه ،ضــروری بهنظــر میرســد.
امــروزه قراردادهــا در ارائــه خدمــات عمومــی بــه مــردم ،نقشــی اساســی ایفــا میکننــد و بــا توجــه
مالــی دولتهــا (بخــش عمومــی) ،اهمیــت
بــه نیــاز روزافــزون ایــن نــوع خدمــات و کمبــود منابــع
ِ
قراردادهــای مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ،دوچنــدان میشــود .اصــول حاکــم بــر قراردادهــای
مشــارکت ،نیازمنــد آگاهــی همهجانبــه از ضوابــط عمومــی و اختصاصــی و مقــررات مختلــف اینگونــه
قراردادهــا اســت کــه بایــد مــورد بررســی طرفیــن قــرارداد قــرار گیــرد .نــوع مشــارکت ،عمــر پروژههــای
مشــارکتی ،تأمیــن منابــع مالــی ایــن پروژههــا ،تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی و بهخصــوص اقتصــادی
جامعــه و در نهایــت قـــوانین حاکــم بــر ایــن نــوع قراردادهــا ،از جملــه عواملــی اســت کــه ممکــن
اســت شــکل خاصــی از قــرارداد مشــارکت را ایجــاد کنــد .همچنیــن آثــار حقوقــی ناشــی از ایــن نــوع
قراردادهــا و ایجــاد انگیــزه جهــت مشــارکت ،بســیار اهمیــت دارد .رعایــت ضوابــط و مقــررات مشــارکت
در پروژههــا باعــث بــه حداقــل رســاندن اختالفــات بیــن مشــارکتکنندگان در انجــام پــروژه و رعایــت
حقــوق طرفیــن قــرارداد میشــود.
در ایــن پژوهــش ضمــن بررســی اصــول و قواعــد حقوقــی حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت ،بــه
ایــن ســؤاالت اساســی پاســخ خواهیــم داد کــه بــا توجــه بــه تفــاوت در اجــزاء و شــروط ایــن قراردادهــا،
اصــول و قواعــد حقوقــی حاکــم بــر آنــان یکســان اســت و تنــوع در قراردادهــای مشــارکت ،بــرای
ایجــاد انگیــزه و بهــرهوری بیشــتر در جلــب ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بــا حفــظ مالکیــت دولــت
صــورت میپذیــرد .البتــه بــا دقــت در قوانیــن و مقــررات کشــور میتــوان بــه برخــی از الگوهــای
مشــارکت بــا بخــش خصوصــی پــی بــرد؛ بنابرایــن ،تحقیــق حاضــر بــه دنبــال بررســی ،تحلیــل و
درنهایــت ،تدویــن ضوابــط و اصــول حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت در پروژههــای دولــت بــا توجــه
بــه قوانیــن و مقــررات موجــود کشــور در جهــت تســهیل مشــارکت و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
اســت.
از آنجاکــه قراردادهــای مشــارکت برخــاف ســایر قراردادهــای اداری و دولتــی ،بــه شــکل بــرد -بــرد
منعقــد میگردنــد؛ بنابرایــن دولــت نمیتوانــد شــرایط خــود را بــر طــرف خصوصــی قــرارداد تحمیــل
کنــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،ارائــه اصولــی اســت کــه ضمــن حاکمیــت بــر ایــن نــوع قراردادهــا،
بتوانــد انعقــاد ایــن نــوع قراردادهــا را هــم بــرای دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی و هــم بــرای
مشــارکتکنندگان جــذاب کنــد .بالشــک ایــن اصــول در جهــت رعایــت انصــاف و برابــری و در جهــت
تســهیل ســرمایهگذاری اســت.
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گفتــار اول .مفهــوم ،ماهیــت و ویژگیهــای قراردادهــای مشــارکت
در حقــوق ایران
دربــاره ماهیــت قراردادهــای مشــاركت و مطابقــت آن بــا قراردادهــای حــوزه حقــوق خصوصــی یــا
حــوزه حقــوق عمومــی بایــد بیــان داشــت كــه قراردادهــای حــوزه حقــوق عمومــی ،بــه قراردادهــای
«اداری» 1و «اداره» 2تقســیم میشــوند .در قراردادهــای اداره علیرغــم اینكــه یــک طــرف قــرارداد،
دولــت اســت؛ امــا قــرارداد در راســتای تأمیــن منافــع عمــوم منعقــد نمیشــود؛ بلكــه دولــت در
راســتای پیگیــری امــر تصدیگــری ،اینگونــه قراردادهــا را منعقــد میكنــد؛ بنابرایــن ،قــرارداد كام ـ ً
ا
خصوصــی اســت .در نظــام حقوقــی ایــران ،بــرای تمایــز قــرارداد اداری ،معیــار مشــخصی بیــان نشــده و
حتــی برخــی از حقوقدانــان ،در وجــود قــرارداد اداری تردیــد نمودهانــد .برخــی ازحقوقدانــان 3،بــدون
ذكــر عنــوان قــرارداد اداری ،بــا مــاک گرفتــن از معیارهــای قــرارداد اداری در ســایر كشــورها ،معتقــد
بــه وجــود قــرارداد اداری در قوانیــن مختلــف ،ماننــد قانــون برنامــه و بودجــه و قوانیــن اســتخدامی
هســتند.
صــرف نظــر از وجــود یــا عــدم وجــود قراردادهــای اداری ،بعضــی از حقوقدانــان در تعریــف قــرارداد
اداری ،چنیــن گفتهانــد« :قــراردادی اســت كــه یكــی از ســازمانهای اداری یــا بــا نمایندگــی از آنهــا
از یکســو بــا هریــک از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از ســوی دیگــر بــه هــدف انجــام یــک عمــل
یــا خدمــت مربــوط بــه منافــع عمومــی بــر طبــق احــكام خاصه(نوع ـاً ترجیحــی یــا امتیــازی و بعض ـاً
حمایتــی) منعقــد میكنــد و رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از چنیــن قــراردادی ،در صالحیــت دادگاه
اداری میباشــد 4».ایــن تعریــف میتوانــد شــامل قراردادهــای مشــارکت نیــز باشــد.
بهنظــر میرســد ایــن تعریــف نســبی اســت؛ چنانكــه بعضــی از اســاتید دیگــر ،قــرارداد اداری را
اینگونــه تعریــف كردهانــد« :قــرارداد عمومــی یــا دولتــی ،قــراردادی اســت كــه بیــن دولــت بــا یــک
م از اتبــاع داخلــی یــا خارجــی منعقــد میگــردد و معمــوالً بــه منظــور
شــخص حقــوق خصوصــی ،اعـ 
 .1بعضــی از اســاتید حقــوق ،قــرارداد اداری را اینگونــه تعریــف كردهانــد« :قــرارداد عمومــی یــا دولتــی ،قــراردادی
اســت كــه بیــن دولــت بــا یــک شــخص حقــوق خصوصــی ،اعــم از اتبــاع داخلــی یــا خارجــی منعقــد میگــردد و معمــوالً
بــه منظــور اداره خدمــات عمومــی و یــا بهرهبــرداری از منابــع و ثروتهــای ملــی منعقــد میشــود ».نــگاه كنیــد بــه:
طباطبایــیمؤتمنــی ،منوچهــر؛ حقــوق اداری ،تهــران :ســمت ،1386 ،ص .336
 .2قراردادهــای اداره علیرغــم اینكــه یــک طــرف قــرارداد دولــت اســت؛ امــا قــرارداد در راســتای تأمیــن منافــع عمــوم
منعقــد نمیشــود بلكــه دولــت در راســتای پیگیــری امــر تصدیگــری اینگونــه قراردادهــا را منعقــد میكنــد؛ لكــن
قــرارداد كام ـ ً
ا خصوصــی اســت.
 .3نــگاه كنیــد بــه :امامــی ،محمــد و کــوروش اســتوار ســنگری ،حقــوق اداری ،تهــران ،بنیــاد حقوقــی میــزان ،جلــد دوم،
 .1391طباطبایــیمؤتمنــی ،منوچهــر؛ حقــوق اداری ،تهــران :ســمت.1386 ،
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اداره خدمــات عمومــی یــا بهرهبــرداری از منابــع و ثروتهــای ملــی منعقــد میشــود 1».چراکــه
ممكــن اســت عنصــر صالحیــت رســیدگی دادگاه اداری ،بــه اختــاف حاصــل از ایــن قبیــل قراردادهــا،
در قوانیــن فعلــی ایــران صــدق نكنــد؛ هرچندکــه یکــی از شــرایط اساســی در نظــام حقوقــی دوگانــه،
همیــن شــرط صالحیــت دادگاههــای اداری در دعــاوی ناشــی از قراردادهــای اداری اســت.
امــروزه بهکارگیــری روش مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی بــرای اجــرای پروژههــای مختلــف،
متــداول اســت و بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه و توســعهیافته ،ایــن روش را بــرای اجــرای
پروژههــای خــود در ســطوح ملّــی و محلّــی بــهکار میگیرنــد 2.پیــش از آنکــه بــه هــدف و مزایــای
ایــن مشــارکت بپردازیــم ،بایــد مقصودمــان از بخــش عمومــی و بخــش خصوصــی را بــه عنــوان طرفیــن
قــرارداد مشــارکت بیــان کنیــم .بخــش عمومــی ،بــه مؤسســات و نهادهایــی گفتــه میشــود کــه
بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در اختیــار دولــت ،نهادهــا و ســازمانهای عمومــی یــا شــهرداریها
قــرار دارنــد و بــه قصــد انتفــاع یــا بــدون قصــد انتفــاع عمــل میکننــد .ممکــن اســت مقصــود از بخــش
عمومــی ،دولــت ،اعــم از دولــت مرکــزی ،دولــت ایالتــی و منطقـهای یــا مؤسســات عمومــی غیردولتــی،
ماننــد شــهرداریها یــا هــر نهــاد تحــت کنتــرل دولــت باشــد .طــرف خصوصــی کــه معمــوالً در
قالــب یــک شــرکت فعالیــت میکنــد ،بــه اشــخاصی گفتــه میشــود کــه تحــت مالکیــت و کنتــرل
مســتقیم دولتــی نیســتند و توســط ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی اداره و کنتــرل میشــوند .اگــر
ســرمایهگذاران متعــدد بــا مشــارکت یکدیگــر ،شــرکتی بــه ایــن منظــور تأســیس کــرده باشــند ،از آن
بــه عنــوان «شــرکت پــروژه» یــاد میشــود.
بــا توجــه بــه قابلیتهــا و توانمندیهــای دو بخــش عمومــی و خصوصــی ،مشــارکت و همــکاری
ایــن دو بخــش و تلفیــق توانمندیهایشــان بــا یکدیگــر و تقســیم مخاطرههــای موجــود میتوانــد
تأثیــر شــایان توجهــی در اجــرای بهینــه پروژههــای زیربنایــی و خدمــات عمومــی داشــته باشــد.
مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ،توافقنام ـهای میــان دولــت و بخــش یــا بخشهــای خصوصــی اســت
کــه بــر اســاس آن بخــش یــا بخشهــای خصوصــی ،نســبت بــه ارائــه خدمــات عمومــی همراســتا بــا
اهــداف ارائــه خدمــات دولــت و اهــداف ســودآوری بخــش خصوصــی و بــه نحــوی اثربخــش کــه ریســک
کافــی بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــود ،اقــدام کنــد .در ایــن مــدل ،بخــش خصوصــی از طریــق یــک
کسـبوکار ســاده ،دارایــی مــورد نیــاز را تــدارک دیــده و نســبت بــه ارائــه خدمــات بــه عمــوم ،اقــدام
 .1طباطباییمؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1386 ،ص .299-298
 .2رســولیمنش ،ســیدمصطفی ،تأمیــن مالــی طرحهــای توســعه و پــروژه هــای شــهری بــا اســتفاده از روش
مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی ،اقتصــاد شــهر ،1389 ،شــماره  ،5ص.38
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و در عــوض در قبــال کیفیــت و میــزان خدمــات ارائهشــده ،حقالزحمــه خدمــات دریافــت نمایــد.
در تعریــف دیگــر ،مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ،بــه ترتیبــات قــراردادی طوالنــی مدتــی اطــاق
میشــود کــه میــان نهادهــای بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی منعقــد میشــود؛ بهویــژه بــا هــدف
تأمیــن مالــی ،طراحــی ،عملیاتیکــردن و بهرهبــرداری از تأسیســات زیربنایــی و خدماتــی انجــام
میگیــرد 2.در مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ،بهجــای اینکــه بخــش عمومــی بــه ایجــاد دارایــی
ســرمایهای و ارائــه خدمــات عمومــی اقــدام کنــد ،بخــش خصوصــی دارایــی مــورد نیــاز را تــدارک دیــده
و در قبــال خدمــات ارائهشــده ،حقالزحمــه خــود را دریافــت میکنــد 3.ویژگــی چنیــن قراردادهایــی،
مشــارکت در ســرمایهگذاری ،مخاطــره ،مســئولیتها و درآمدهــا بیــن طرفهــای مشــارکت اســت.
هــدف آن ،تحویــل پــروژهای اســت کــه بــه طــور ســنتی بــه وســیله بخــش عمومــی تأمیــن میشــده
اســت؛ 4امــا بــه دالیلــی دولــت تصمیــم میگیــرد کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی آن را انجــام
دهــد .اساس ـاً درگیــری هــر دو طــرف (بخــش عمومــی و خصوصــی) در قراردادهــای مشــارکت ،یــک
5
ضــرورت تلقــی میشــود.
1

همانطــور کــه بیــان شــد؛ در قراردادهــای مشارکت(مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی) ،دولــت یــا
ســایر دســتگاههای اجرایــی بــه عنــوان بخــش عمومــی از یــک طــرف و بخــش خصوصــی از طــرف
دیگــر ،طرفیــن قــرارداد را تشــکیل میدهنــد و ایــن نــوع قراردادهــا از نظــام ویــژه حقــوق عمومــی
تبعیــت میکننــد؛ بنابرایــن ایــن نــوع قراردادهــا جــزء قراردادهــای اداری هســتند.

گفتار دوم .هدف از مشارکت
تنــوع ترتیبهــای مشــارکتی ،منافــع قابــل توجهــی را بــرای مدیریــت و اجــرای مراحــل نوزایــی،
 .1برزگــر ،عبدالرضــا و تهمینــه رحمانــی ،جایــگاه مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی در نظــام حقــوق اداری ایــران،
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال دوم ،پاییــز  ،1393شــماره  ،5صــص .97-96
2-Asian Development Bank (ADB) (2008), Public Private Partnership (PPP), Handbook, September, ADB Publishing,
p.15

 .3ســعیدی ،علــی ،ظرفیتهــای ابزارهــای مالــی اســامی در توســعه مشــارکت عمومــی و خصوصــی در ایــران ،همایــش
ملــی مشــارکت عمومــی و خصوصــی در توســعه زیرســاخت ،تهــران ،مؤسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و
برنامهریــزی ،1391 ،ص .560
4-International Monetary Fund (IMF) (2012), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department, available at
.http://www.imf.org, p.4
5-Grigorescu, Adriana (2008), Models of Public Private Partnership Projects in Tourism Industry, Nation School of
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ارائــه میکنــد؛ بهطــوری کــه هــدف از ایــن نــوع مشــارکتها ،تولیــد یــک نتیجــه ســودبخش دوطرفــه
1
اســت کــه بخــش خصوصــی و عمومــی ،بــه تنهایــی قــادر بــه دسـتیابی بــه آن نخواهنــد بــود.
از نظر سنکووا 2،مشارکتهای عمومی ـ خصوصی ،منافع زیر را عرضه میکنند:
 .1اطمینان از تجهیز مؤثرتر منابع؛
 .2قدرت حمایت بیشتر با تکیه بر نکات قوی شرکای مختلف؛
 .3پرداختن به مشکالت در یک روش همهجانبهتر؛
 .4تضمین ارائه خدمات منصفانه به افراد مختلف ذیمدخل؛
3
 .5دستیابی به هماهنگی در برنامهها و پروژههای متفاوت و جزءجزء شده.
در راســتای ذکــر مزایــای مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ،نورمنــت 4در ابتــدا نقــاط قــوت هــر
بخــش را برمیشــمرد؛ بــه ایــن صــورت کــه قوتهــای بخــش خصوصــی را شــامل مدیریــت کارا،
بهرهمنــدی از تکنولوژیهــای جدیــد ،محلهــا و فعالیتهــای کارا ،مدیریــت جریــان نقــدی پــول،
توســعه شــخصی(برنامهریزی اســتخدامی) و منابــع مشــترک میدانــد و قوتهــای بخــش عمومــی را
شــامل اعتبــار قانونــی ،حمایــت از سیاس ـتهای مصــوب ،اهــداف وســیع ،متعــادل و درونگــر بــرای
دس ـتیابی بــه نیازهــای عمــوم و نهایت ـاً منابــع و ســرمایههای عمــده و بــزرگ میدانــد و ســپس راز
موفقیــت یــک مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی را در برقــراری تعــادل بیــن نقــاط قــوت هــر دو بخــش
معرفــی کــرده و مزایــای زیــر را بــرای آن قائــل میشــود:
 .1حداکثر بهرهگیری از نقاط قوت هر بخش؛
 .2کاهش یافتن ریسک توسعه؛
 .3بسیج داراییهایی که اضافی یا کمکاربرد هستند؛
 .4بهبود در تکمیل امور و کارها به صورت مؤثرتر و سریعتر؛
 .5اقبال بهتر نسبت به محیط؛
 .6بهبود خدماترسانی به جامعه؛
 .7بهبود اثربخشی هزینهها؛
1-Ministry for the Environment. (2007). Urban Design Toolkit
2-Tsenkova
3-Tsenkova, Sasha. (2002).Urban Regeneration:Learning form the british experience,Calgory:university of
Calgary,Faculyy of Environmental Design. Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure
.)Projects (2000Uncitral Legislative Guide
4-Norment
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 .8اشتراک منابع؛
 .9اشتراک در زیانها؛
1
 .10منافع و سودهای دوطرفه.

گفتار سوم .اصول حقوقی حاکم بر مشارکت
اصــول حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت ،نیازمنــد آگاهــی همهجانبــه از ضوابــط عمومــی و
اختصاصــی و مقــررات مختلــف اینگونــه قراردادهــا اســت کــه بایــد مــورد بررســی طرفیــن قــرارداد
قــرار گیــرد .از ایــن رو ،تدویــن ضوابــط و اصــول حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت در پروژههــای
متنــوع دولــت و دســتگاههای اجرایــی ،بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات موجــود کشــور بایــد در جهــت
تســهیل مشــارکت و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی باشــد .ایــن بخــش از پژوهــش حاضــر ،بــه
تحلیــل اصــول حقوقــی حاکــم بــر مشــارکت و قراردادهــای مشــارکت اختصــاص دارد کــه از  9اصــل
بــه ترتیــب زیــر تشــکیل میگــردد:

بند اول .اصل قانونیبودن مشارکت
اصــل حاکمیــت قانــون 2کــه یکــی از ویژگیهــای اساســی دموکراســی محســوب میشــود 3،بــه
معنــای انقیــاد و تســاوی همــگان در جامعــه ،اعــم از شــهروندان و دولتمــردان در مقابــل قانــون
اســت .در حقــوق اداری نیــز اصــل حاکمیــت قانــون یــا «قانونیــت» 4،بنیادیتریــن و مهمتریــن اصــل
5
نظامهــای حقــوق اداری اســت کــه میتــوان ســایر اصــول را در پرتــو همیــن اصــل تحلیــل نمــود.
ایــن اصــل چهارچــوب و اختیــارات مقامــات عمومــی را مشــخص میکنــد؛ بــه گونــهای کــه ایــن
مقامــات در اتخــاذ تصمیمــات و انجــام اقدامــات اداری ،آزاد نیســتند؛ بلکــه کلیــه ایــن فعالیتهــا بایــد
در محــدوده قوانیــن و مقــررات بــوده و مبنــای قانونــی داشــته باشــد .الزمــه تحقــق ایــن اصــل و عــدم
تجــاوز مقامــات دولتــی از حطیــه صالحیتهــای قانونــی خــود ،آگاهــی آنــان از مندرجــات قوانیــن و
6
وظایــف محولــه خــود و نظــارت دائــم مــردم بــر کارمنــدان دولتــی اســت.
1-Ghobadian, A., Gallear, D., Viney, H. (2004).Private Public Partnership Policy and Experience, Milan: Palgrave
.Mcmillan

 .3هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،تهران :میزان ،1384 ،ص .434

2-Rule of law
4-Legality

 .5هداوند ،مهدی و علی مشهدی ،اصول حقوق اداری ،تهران :خرسندی ،چاپ دوم ،1391 ،ص .85
 .6عطریــان ،فرامــرز ،اداره خــوب «مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا» ،تهــران :میــزان،
 ،1396ص .97
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بــا توجــه بــه اینکــه اصــل حاکمیــت قانــون از اصــول حاکــم در حقــوق عمومــی اســت ،زیربنــای
نظامهــای حقوقــی و سیاســی دنیــای امــروز تلقــی میگــردد .قراردادهــا نیــز بــه عنــوان یــک نهــاد
اجتماعــی بایــد مــورد حمایــت قانونــی قــرار گیرنــد .بــر اســاس ایــن اصــل ،کلیــه مشــارکتها و
قراردادهــای مشــارکت بایســتی برگرفتــه ،تابــع و در چارچــوب قانــون باشــد؛ زیــرا در صــورت بــروز
اختالفــات بیــن طرفیــن مشــارکت ،بــر اســاس چهارچــوب قوانیــن و در جهــت حفــظ منافــع فــردی
بخــش خصوصــی و منافــع عمومــی شــهروندان ،میتــوان ایــن مســائل را حلوفصــل کــرد .در قانــون
اساســی ،قوانیــن عــادی ،مقــررات و آییننامههــای مختلــف بــه موضــوع مشــارکت اشــاره شــده اســت.
در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه موضــوع مشــارکت و ســرمایهگذاری بــه صــورت
صریــح و ضمنــی اشــاره شــده اســت .در ایــن خصــوص در بنــد  8اصــل ســوم قانــون اساســی ،دولــت
جمهــوری اســامی ایــران بــرای نیــل بــه اهــداف مقــدس خــود ،موظــف بــه کاربــرد همــه امکانــات
خــود جهــت مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
خویــش شــده اســت .همچنیــن در اصــل بیس ـتونهم ،دولــت مکلــف شــده اســت کــه طبــق قوانیــن،
از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،خدمــات و حمایتهــای مالــی
فــوق را بــرای یکیــک افــراد کشــور تأمیــن کنــد.
در بنــد  2اصــل چهلوســوم نیــز بــرای تأمیــن اســتقالل اقتصــادی جامعــه و ریشــهکن کــردن
فقــر و محرومیــت و بــرآوردن نیازهــای انســان ،تأمیــن شــرایط و امکانــات کار بــرای همــه در شــکل
تعاونــی ،از راه وام بــدون بهــره یــا هــر راه مشــروع دیگــر کــه نــه بــه تمرکــز و تــداول ثــروت در دســت
افــراد و گروههــای خــاص منتهــی شــود و نــه دولــت را بــه صــورت یــک کارفرمــای بــزرگ مطلــق
درآورد ،دیــده شــده اســت کــه مؤیــد مشــارکت مــردم جهــت تأمیــن اســتقالل اقتصــادی جامعــه اســت.
اصــل چهلوچهــارم نیــز بــه نظــام اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران اشــاره نمــوده کــه بــر پایــه
ســه بخــش دولتــی ،تعاونــی و خصوصــی اســتوار اســت و مشــارکت بخــش خصوصــی را در کشــاورزی،
دامــداری ،صنعــت ،تجــارت و خدمــات خواســتار شــده اســت .در قوانیــن برنامههــای مختلــف توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه مشــارکت مــردم اشــاره شــده اســت.
مث ـ ً
ا در تبصــره  8مــاده واحــده قانــون برنامــه اول توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران ،بــرای جــذب همــکاری و مشــارکت بیشــتر مــردم در اجــرای طرحهــای عمرانــی
دولتــی ،آن قســمت از اعتبــارات آنگونــه طرحهــا کــه از محــل وجــوه دریافتــی از مــردم تحــت عنــوان
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«خودیــاری» دریافــت مــی گــردد ،از شــمول قانــون محاســبات و ســایر مقــررات عمومــی مســتثنی و
تابــع قانــون نحــوه هزینــه کــردن اعتبــارات خــارج از شــمول قانــون محاســبات خواهــد بــود .در بنــد
 8-5قانــون برنامــه اول ،ایجــاد زمینههــای مناســب بــرای مشــارکت مؤثــر و همهجانبــه مــردم در امــور
کشــور تأکیــد شــده اســت.
در بنــد  8-11قانــون برنامــه اول در راســتای اصــاح ســازمان و مدیریــت اجرایــی و قضایــی
کشــور چنیــن آمــده اســت« :تدویــن نظــام تهیــه و اجــرای طرحهــای عمرانــی بــه منظــور تســهیل و
زمانبنــدی دقیــق آنهــا در جهــت انجــام و بهرهبــرداری مطلــوب و تجدیدنظــر در مبانــی ارزیابــی
و گزینــش طرحهــا بــر مبنــای توجیــه فنــی ،اقتصــادی و ســازماندهی مناســب بــه گونــهای کــه
مشــارکت مــردم را فراهــم نمایــد».
بنــد(ب) مــاده  214قانــون برنامــه پنجــم توســعه در ایــن زمینــه چنیــن مقــرر میکنــد« :دولــت
موظــف اســت بــه منظــور افزایــش کارآمــدی و اثربخشــی طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای،
روشهــای اجرایــی مناســب از قبیــل تأمیــن منابــع مالــی ،ســاخت و بهرهبــرداری؛ تأمیــن منابــع مالــی،
ســاخت ،بهرهبــرداری و واگــذاری؛ تأمیــن منابــع مالــی ،ســاخت و بهرهبــرداری؛ طــرح و ســاخت کلیــد
در دســت؛ مشــارکت بخــش عمومــی ـ خصوصــی یــا ســاخت ،بهرهبــرداری ،مالکیــت را بــا پیشبینــی
تضمینهــای کافــی بـهکار گیــرد ».بهطــور کلــی ،میتــوان گفــت هرگونــه همــکاری و مشــارکت بیــن
بخــش عمومــی و خصوصــی کــه در راســتای اجــرای پروژههــای مختلــف و بــا ایجــاد تعهــدات متقابــل
بــرای دو طــرف باشــد ،در قلمــروی روش مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی قــرار میگیــرد.
همچنیــن میتــوان بــه بنــد(ت) مــاده  48برنامــه ششــم توســعه نیــز اشــاره نمــود کــه در آن
چنیــن آمــده اســت« :از طریــق وزارت نیــرو در طــول اجــرای برنامــه نســبت بــه افزایــش تــوان تولیــد
بــرق تــا بیسـتوپنج هــزار مــگاوات از طریــق ســرمایهگذاری مؤسســات عمومــی غیردولتــی ،تعاونــی و
خصوصــی ،اعــم از داخلــی و خارجــی و یــا منابــع داخلــی شــرکتهای تابعــه یــا بــه صــورت روشهــای
متــداول ســرمایهگذاری از جملــه ،ســاخت ،بهرهبــرداری و تصــرف ( )BOOو ســاخت ،بهرهبــرداری
و انتقــال( )BOTاقــدام نمایــد ،».کــه الگوهایــی از مشــارکت در قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران
هســتند.
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بند دوم .اصل محرمانه بودن اطالعات مشارکتکننده
ایــن اصــل نیــز از اصــول بنیادیــن قراردادهــای مشــارکت اســت .مشــارکتکننده زمانــی میتوانــد
بــه محرمانــه نگهداشــتن اطالعــات و اســرار مرتبــط بــا قــرارداد خــود در دســتگاه اجرایــی اطمینــان
کنــد کــه اعتمــاد کامــل بیــن طرفیــن وجــود داشــته باشــد .معمــوالً اعتمــاد کامــل در ســایه عواملــی
از قبیــل حســن شــهرت طرفیــن ،میــزان نفــوذ دســتگاه اجرایــی در حمایــت از مشــارکتکننده و
ســوابق طــرف قــرارداد ،بــه وجــود میآیــد و مســتلزم تضمینــی مناســب ،مثــل ایجــاد زمینههــای
نقلوانتقــال موضــوع مــورد معاملــه یــا تحــت پوشــش قــرار دادن بیمــه ،ضمانتهــای بانکــی و LCD
و ...اســت .حفــظ اســرار و حفاظــت اطالعــات ،از جملــه مــوارد امنیتــی یــک قــرارداد عمومــی بهشــمار
م ـیرود.
اطالعــات یــک قــرارداد مشــارکت کــه خــود از اســناد اداری بهشــمار مـیرود ممکــن اســت ،حــاوی
منافــع اقتصــادی بــه ســود یکــی از طرفیــن باشــد و موجبــات اضــرار طــرف دیگــر را فراهــم آورد .از ایــن
رو ،طرفیــن قــراردادی بــر اســاس اراده خــود ،چگونگــی حفــظ اســرار مربوطــه و عــدم افشــای اطالعــات
را مشــخص نمــوده و در مفــاد قــرارداد میگنجاننــد .عــدم افشــاء اطالعــات فــردی و بهخصــوص
مالــی مشــارکتکننده ،جهــت ایجــاد رقابــت تجــاری و اقتصــادی ســالم در فراخوانهــای مشــارکت و
ســرمایهگذاری اهمیــت بهســزائی دارد .بهعنــوان مثــال ،کارکنــان شــهرداری بایــد در حفــظ اســرار
مشــارکتکننده در یــک پــروژه مشــارکتی شــهری ،از زمــان ورود مشــارکتکننده بــه فراینــد فراخــوان
جــذب ســرمایهگذار تــا انعقــاد و پایــان قــرارداد تــاش کننــد .اجــرای ایــن اصــل مهــم در دســتگاههای
اجرایــی ،نیازمنــد ضمانــت اجــرا اســت .ایــن ضمانــت اجــرا در مــاده  648قانــون مجــازات اســامی و
مــواد  8و  9قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت آمــده اســت .در بندهــای ،11 ،2
 18و  31مــاده  8قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت بــه صــورت صریــح و ضمنــی،
افشــای اســرار و اطالعــات را از تخلفــات کارمنــدان دولتــی برشــمرده اســت؛ بنابرایــن ،بــر اســاس ایــن
اصــل ،در کلیــه مشــارکتها و قراردادهــای مشــارکت ،بــه دلیــل حساســیت و ریســک بــاالی ایــن
نــوع قراردادهــا و ورود ســرمایه مشــارکتکنندگان بــه ایــن پروژههــا و در جهــت اطمینــان از عــدم
تضــرر ســرمایهگذار ،بایــد اطالعــات و اســرار مشــارکتکننده ،محرمانــه باقــی بمانــد و از افشــای آنهــا
جلوگیــری شــود.
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بند سوم .اصل تساوی در مشارکت
امــروزه بــر مبنــای اصــل برابــری انســانها ،مشــارکت یکــی از حقــوق مســلم شــهروندان و حتــی
تکلیــف آنهــا و از طرفــی تکلیــف دولــت بــه عــدم تحدیــد و فراهــم کــردن بســتری بــرای تحقــق هــر
چــه کاملتــر آن محســوب میشــود؛ بــه گون ـهای کــه مشــارکت ،اصــل اساســی دموکراســی معرفــی
میشــود 1.تســاوی و برابــری ،مفهومــی اســت کــه در علــوم انســانی و بهویــژه در جامعهشناســی،
فلســفه ،علــوم سیاســی ،اقتصــادی و حقــوق بــه آن پرداختــه شــده اســت .در اســناد بینالمللــی
حقــوق بشــر نیــز برابــری و تســاوی در کنــار عدالــت ،آزادی ،حیثیــت و بــرادری ،بهعنــوان یکــی از
اصــول بنیادیــن حقــوق بشــر بهشــمار میآیــد« .تســاوی در مقابــل قانــون»« ،برابــری در بهرهمنــدی
از فرصتهــای اجتماعــی و اقتصــادی»« ،برابــری در دســتیابی بــه قــدرت سیاســی» و «برابــری در
بهرهمنــدی از رفــاه» نمونــه قلمروهایــی هســتند کــه بــا محتــوای تســاوی ارتبــاط دارنــد 2.تســاوی
انســانها بدیــن معناســت کــه تمــام آحــاد بشــر بــا یکدیگــر برابرنــد و عواملــی ،ماننــد نــژاد ،جنســیت،
عقایــد ،ملیــت ،رنــگ و زبــان نبایــد موجــب و موجــد امتیــاز یکــی بــر دیگــری شــود .همیــن مبنــا
داللــت میکنــد کــه مأمــوران دولتــی نیــز بایســتی بــه ایــن برابــری ،بــه دیــده احتــرام نگریســته و بــه
جــز مــوارد موجــه ،میــان شــهروندان تبعیــض قائــل نشــوند.
بــر اســاس ایــن اصــل ،در کلیــه مشــارکتها و قراردادهــای مشــارکت بایــد تســاوی در همــه
زمینههــای اشارهشــده رعایــت شــود .بــه جرئــت میتــوان گفــت کــه قــرارداد مشــارکت ،تنهــا
قــرارداد اداریای اســت کــه دولــت و دســتگاههای اجرایــی بــه صــورت برابــر بــا طــرف دیگــر قــرارداد،
یعنــی بخــش خصوصــی قــرار دارنــد و دولــت در ایــن قراردادهــا نمیتوانــد بــا مشــارکتکننده ،ماننــد
پیمانــکار برخــورد نمایــد یــا اینکــه بهعنــوان کارفرمــا از امتیــازات ویــژه خــود در تحمیــل برخــی
شــرایط در قــرارداد ،ماننــد اخــذ تصمیمــات یــا فســخ یکطرفــه اســتفاده کنــد؛ چراکــه بــه همــان
انــدازه کــه دولــت در قــرارداد ســهیم اســت ،بخــش خصوصــی نیــز در آن ســهیم و در برخــی مــوارد از
دولــت بیشــتر ســهیم اســت.
در اصــول مختلــف قانــون اساســی بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت .بهعنــوان مثــال ،اصــل 19
و  20قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه تســاوی حقــوق افــراد و برابــری افــراد کــه ریشــه در
 .1عیوضــی ،محمدرحیــم ،تبییــن مشــارکت سیاســی و رفتــار انتخاباتــی ،اطالعــات سیاســی و اقتصــادی،1382 ،
شــماره  ،196-195ص.72
2-Schwatzschil, Maimon (1999), Constitutions Law and Equality, ed.Patterson D., A Companion to Philsophy Law and
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حقــوق و آزادیهــای عمومــی دارد ،اشــاره میکنــد .در اصــل  19چنیــن آمــده اســت« :مــردم ایــران
از هــر قــوم و قبیلــه کــه باشــند از حقــوق مســاوی برخوردارنــد و رنــگ ،نــژاد ،زبــان ،و ماننــد اینهــا
ســبب امتیــاز نخواهــد بــود».
همچنیــن اصــل  20چنیــن بیــان مــیدارد« :همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در
حمایــت قانــون قــرار دارنــد و از همــه حقــوق انســانی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــا
رعایــت موازیــن اســام برخوردارنــد ».از ایــن رو اصــل تســاوی افــراد در مشــارکت ،ایجــاب میکنــد
کــه افــراد بهطــور یکســان و بــدون اولویتبنــدی خاصــی ،در فعالیتهــای اقتصــادی و تجــاری دولــت
و ســایر دســتگاههای اجرایــی مشــارکت نماینــد کــه ایــن مشــارکت میتوانــد بــر مبنــای قــرارداد
مشــارکت باشــد.

بند چهارم .اصل رفتار منصفانه با مشارکتکننده
ایــن اصــل کــه از آن بــ ه «اصــل عدالــت» هــم یــاد میشــود ،ناشــی از حــق مشــارکتکننده از
برخــورداری رفتــار منصفانــه بــا وی اســت .مطابــق ایــن اصــل ،دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی
بایــد بــا تکتــک افــراد مشــارکتکننده در واگــذاری امــور ،بــا حســن نیــت و بهطــور مســاوی و
منصفانــه رفتــار نماینــد .قراردادهــای مشــارکت بــه دلیــل خــاص بودنشــان ریســک باالیــی دارنــد .از این
رو دولــت و مأمــوران آن بــا رفتــار منصفانــه خــود میتواننــد ســرمایههای مشــارکتکنندگان را در
جهــت ارائــه خدمــات عمومــی بــه مــردم جلــب نمایــد .بــه ایــن موضــوع در منشــور حقــوق شــهروندی
بــه وضــوح اشــاره شــده اســت .مثـ ً
ا در مــاده  68منشــور حقــوق شــهروندی بــه «حــق دسـتیابی بــه
فرصتهــای اقتصــادی و امکانــات و خدمــات عمومــی و دولتــی برابــر بــرای همــه شــهروندان» اشــاره
شــده اســت.
همچنیــن در ایــن مــاده چنیــن بیــان شــده اســت« :انعقــاد قراردادهــا و پیمانهــای بخــش عمومــی
و دولتــی بــا بخــش خصوصــی و اعطــای هــر نــوع مجــوز در حــوزه اقتصــادی بــه شــهروندان بایــد بــا
رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط و رقابــت منصفانــه در دس ـتیابی بــه فرصتهــا و امکانــات انجــام
شــود ».در مــاده  71ایــن منشــور نیــز ،دولــت ملــزم بــه تضمیــن «فضــای قانونمنــد ،شــفاف و رقابتــی
منصفانــه بــرای انجــام انــواع فعالیتهــای اقتصــادی شــهروندان و امنیــت ســرمایهگذاری آنهــا» شــده
اســت .در بندهــای  3و  7مــاده  8قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت نیــز بــه «ایجــاد
نارضایتــی در اربــاب رجــوع یــا انجــام نــدادن یــا تأخیــر در انجــام امــور قانونــی آنهــا بــدون دلیــل» و
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«تبعیــض یــا اعمــال غــرض یــا روابــط غیــراداری در اجــرای قوانیــن و مقــررات نســبت بــه اشــخاص»
کــه از مصادیــق رفتــار غیرمنصفانــه هســتند ،بهعنــوان یــک تخلــف اشــاره اســت و در مــاده  9ایــن
قانــون ،مجــازات آن نیــز تعییــن شــده اســت .بــر همیــن اســاس در کلیــه مشــارکتها و قراردادهــای
مشــارکت بایــد بــا مشــارکتکننده بهطــور منصفانــه رفتــار کــرد.

بند پنجم .اصل دادرسی عادالنه
اصــل دادرســی عادالنــه نتیجــه پیشــرفت تمــدن بشــری اســت؛ بنابرایــن نادیدهگرفتــن آن ،جــای
انتقــاد خواهــد داشــت .تحقــق دادرســی عادالنــه ،مســتلزم رعایــت حقــوق دفاعــی متهــم در فرآینــد
دادرســی اســت .حقــوق دفاعــی ،مجموعــه حقوقــی هســتند کــه متهــم در طــی فراینــد دادرســی ،بــرای
1
برقــراری محاکمـهای عادالنــه از آن برخــوردار اســت و رعایــت آن توســط نظــام عدالــت الزم اســت.
اصــل بنیادیــن حــق دادرســی منصفانــه و عادالنــه ،حــق همــه افــراد متهــم بــه جــرم اســت کــه
بیگنــاه فــرض شــوند تــا زمانــی کــه گنــاهکاری آنهــا بعــد از یــک دادرســی عادالنــه ،مطابــق بــا قانــون
ثابــت شــود .هیــچ دادگاهــی برگــزار نمیشــود؛ مگــر بــرای آنکــه حقــی را ســتانده و بــه صاحبــان حــق
برگردانــد و در ایــن مســیر ،عادالنهبــودن آن دادگاه بایــد بهعنــوان یــک الــزام در نظــر گرفتــه شــود و
ایــن مهــم ،فقــط بــه واســطه رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه محقــق میشــود .تمامــی دادرسـیهایی
کــه صــورت میگیــرد ،بــرای تشــخیص حــق از باطــل و اجــرای عدالــت اســت؛ بنابرایــن ،اجــرای
عدالــت ،هــدف نهایــی هــر دادرســی اســت و دادرســی عادالنــه یکــی از شــاخصههای مهــم ســنجش
2
توســعه اجتماعــی و قضایــی هــر جامعــه بهشــمار میآیــد.
رعایــت انصــاف در حــوزه حقــوق اداری و بهویــژه دادرســی اداری در خصــوص رعایــت حقــوق
بنیادیــن شــهروندان ،اهمیــت خاصــی دارد؛ چراکــه اوالً ،وضــع قوانیــن ماهــوی در ایــن حــوزه همــواره
بــا اســتناد بــه وظایــف و کارکردهــای دولــت و تأمیــن و حفــظ منفعــت عمومــی و بــا اســتفاده از ابزارهــا
و امتیــازات محدودکننــده حقــوق و آزادیهــای بنیادیــن بــوده اســت و ثانیـاً ،بهرغــم برخــی اصالحــات
و تغییــرات در حقــوق آیینــی و رســیدگی بــه دعــاوی میــان دولــت و شــهروند ،نابرابــری میــان ایــن دو
3
در دعــوا کمــاکان بــه انحــای مختلــف دیــده میشــود.
 .1زمــانزاده بهبهانــی ،مهــری ،محســن رهامــی و مرتضــی ناجــی زواره ،واکاوی جایــگاه اصــول دادرســی عادالنــه در
فقــه امامیــه ،پژوهشــنامه حقــوق اســامی ،دوره  ،19پاییــز و زمســتان ،1397شــماره دوم(پیاپــی  ،)48ص.467
 .2مهرعلیــان ،اردشــیر ،بررســی تطبیقــی دادرســی منصفانــه و عادالنــه طبــق اســتانداردهای بینالمللــی و
ملــی ،دومیــن همایــش ملــی عدالــت ،اخــاق ،فقــه و حقــوق.1394 ،
 .3یــاوری ،اســدالله ،از دادرســی تــا دادرســی منصفانــه؛ تحــول در مفهــوم و قلمــرو کالســیک دادرســی و
تضمینــات آن ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،1393 ،شــماره  ،68ص .218
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قانــون اساســی ضمــن پذیــرش حــق دادخواهــی و مراجعــه بــه دادگاه صالــح قانونی(اصــل )34
در اصــول متعــدد (اصــول منــدرج در فصــل ســوم و فصــل یازدهــم) یکســری از اصــول دادرســی
منصفانــه را مــورد شناســایی و تضمیــن قــرار داده اســت کــه از جملــه آنهــا ،پیشبینــی دیــوان
عدالــت اداری بــرای تحقــق عدالــت اداری (اصــل  )173اســت .در ایــن خصــوص در اصــل  34قانــون
اساســی چنیــن آمــده اســت« :دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هرکــس میتوانــد بــه منظــور
دادخواهــی بــه دادگاه صالــح رجــوع نمایــد .همــه افــراد ملــت حــق دارنــد ایــن گونــه دادگاههــا را در
دســترس داشــته باشــند و هیچکــس را نمیتــوان از دادگاهــی کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه
بــه آن را دارد منــع کــرد».
همچنیــن در اصــل  ،35بــر حــق انتخــاب وکیــل توســط طرفیــن دعــوی در همــه دادگاههــا تأکیــد
شــده اســت .مــاده  ۵۸منشــور حقــوق شــهروندی نیــز انتخــاب وکیــل بــه صــورت آزادانــه را از بــدو تــا
ختــم فرآینــد دادرســی در مراجــع قضایــی ،انتظامــی و اداری ،از حقــوق شــهروندان دانســته اســت .در
مــاده  ۲۱ایــن منشــور نیــز بــه شــهروندان ایــن حــق داده شــده اســت كــه اگــر تصمیمــات نهادهــای
اداری یــا كاركنــان را خــاف قوانیــن و مقــررات بداننــد ،از طریــق مراجعــه بــه مراجــع اداری و قضایــی
صالــح ،تقاضــای احقــاق حــق كننــد .همچنیــن در مــاده  ۵۷ایــن منشــور بــا اشــاره بــه رعایــت اصــول
دادرســی عادالنــه ،اصــل را بــر برائــت دانســته و چنیــن بیــان نمــوده« :هیچكــس مجــرم شــناخته
نمیشــود مگــر اینكــه اتهــام او در دادگاههــای صالــح و بــا رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه از جملــه
اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات ،اســتقالل و بیطرفــی مرجــع قضایــی و قضــات ،حــق دفــاع،
شــخصیبودن مســئولیت جزایــی ،رســیدگی در مــدت زمــان معقــول و بــدون اطالــه دادرســی و بــا
حضــور وكیــل ،اثبــات شــود».
در قراردادهــای مشــارکت بــه دلیــل خــاص بــودن ایــن نــوع قراردادهــا و نبــود قوانیــن و مقــررات
کافــی و شــفاف در نظــام حقوقــی ایــران کــه ناشــی از نوپــا بــودن ایــن نــوع قراردادهــا در کشــور اســت،
احتمــال بــروز اختالفــات فراوانــی در موضوعاتــی ،از قبیــل برداش ـتهای مختلــف طرفیــن مشــارکت
از قوانیــن و مقــررات موجــود ،میــزان ریســک طرفیــن مشــارکت ،میــزان آوردههــای طرفیــن ،میــزان
سهمالشــرکه هــر دو طــرف ،مــوارد منجــر بــه تعلیــق یــا فســخ قــرارداد ،تضمینــات قــرارداد ،مــدت
بهرهبــرداری ،نحــوه انتقــال موضــوع قــرارداد ،و نحــوه محاســبه اصــل و فــرع ســرمایه مشــارکتکننده
وجــود دارد .بــر اســاس ایــن اصــل ،مشــارکتکننده حــق دارد کــه بــرای ّ
حــل اختالفــات خــود بــا
دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی در قراردادهــای مشــارکت اقــدام بــه شــکایت و پیگیــری قضایــی
کنــد .از طرفــی بــه اســتناد بنــد  1مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری،
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اگــر مشــارکتکننده (بهعنــوان شــخص حقیقــی یــا حقوقــی) از تصمیمــات و اقدامــات دولــت و
دســتگاههای اجرایــی یــا مأمــوران آنهــا در امــور راجعبــه وظایفشــان ،اعتــراض ،تظلّــم یــا شــکایتی
داشــته باشــد ،میتوانــد در دیــوان عدالــت اداری اقامــه دعــوا کنــد.

بند ششم .اصل اطمینان

بــر اســاس ایــن اصــل ،مشــارکتکننده حــق دارد قبــل از مشــارکت بــا دولــت و ســایر دســتگاههای
اجرایــی ،از قصــد ،رفتــار و دقــت و کار مدیــران و کارمنــدان دولــت اطمینــان کامــل داشــته باشــد.
درســتی ،صداقــت و دقــت عمــل کارکنــان و مأمــوران دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی بســیار
مهــم اســت؛ بنابرایــن ،قوانیــن بایــد ســاده ،شــفاف و دقیــق باشــند .بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت و
جلــب ســرمایهگذاران ،مأمــوران دولــت بایــد در کلیــه مشــارکتها و قراردادهــای مشــارکت ،اعتمــاد و
اطمینــان خاطــر مشــارکتکننده را جلــب کننــد تــا وی بــه ایــن مشــارکت ترغیــب شــود .تــا زمان ـی
کــه مشــارکتکننده کــه ســرمایه خــود را بــرای ایجــاد رفــاه ،اشــتغال یــا ارائــه خدمــات عمومــی در
طبــق اخــاص گذاشــته و وارد قــرارداد بــا دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی میشــود ،اگــر بــه
سیســتم دولــت ،مدیــران و کارکنــان بخــش عمومــی و عــدم ســوءنیت آنهــا اطمینــان حاصــل نکنــد،
هیچــگاه قــراردادی منعقــد نخواهــد کــرد.
در قوانیــن و مقــررات مختلــف بــه ایــن موضــوع مهــم اشــاره شــده اســت .در ایــن خصــوص در
مــاده  71منشــور حقــوق شــهروندی ،دولــت ملــزم بــه تضمیــن «فضــای قانونمنــد ،شــفاف و رقابتــی
منصفانــه بــرای انجــام انــواع فعالیتهــای اقتصــادی شــهروندان و امنیــت ســرمایهگذاری آنهــا»
شــده اســت .همچنیــن در مــاده  ۲۰ایــن منشــور بیــان شــده« :حــق شــهروندان اســت كــه امــور اداری
آنهــا بــا رعایــت قانــون ،بیطرفانــه و بــه دور از هرگونــه منفعتجویــی یــا غــرضورزی شــخصی،
رابطــه خویشــاوندی ،گرایشهــای سیاســی و پیــشداوری ،در زمــان معیــن و متناســب رســیدگی و
انجــام شــود ».کــه بــه طــور ضمنــی بــه جلــب اعتمــاد و اطمینــان شــهروندان اشــاره کــرده اســت.
همچنیــن در مــاده  ۲۱ایــن منشــور بــه شــهروندان ایــن حــق داده شــده اســت كــه اگــر تصمیمــات
نهادهــای اداری یــا كاركنــان را خــاف قوانیــن و مقــررات بداننــد ،از طریــق مراجعــه بــه مراجــع اداری
و قضایــی صالــح ،تقاضــای احقــاق حــق كننــد.
مــاده  ۷۲منشــور حقــوق شــهروندی ،دولــت را ملــزم کــرده اســت تــا بهمنظــور تأمیــن حقــوق
اقتصــادی شــهروندان و بــه حداكثــر رســاندن مشــاركت آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی،
شــرایط الزم در خصــوص تأمیــن امنیــت ســرمایهگذاری ،سادهســازی ،صراحــت و ثبــات در تصمیمــات
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اقتصــادی ،گســترش مناســبات و پیوندهــای منطقـهای ،ایجــاد تمهیــدات الزم را بــرای حضــور فعــاالن
اقتصــادی ایــران در بازارهــای جهانــی ،حمایــت از نوســازی و تجهیــز بنگاههــای تولیــدی بــه دانــش
روز ،تنظیــم هدفمنــد صــادرات و واردات ،مقابلــه بــا جرایــم ســازمانیافته اقتصــادی ،پولشــویی و
قاچــاق كاال و ارز فراهــم كنــد.
در مــاده  8قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت نیــز بــه جهــت ایجــاد اعتمــاد و
اطمینــان اربــاب رجــوع در امــور اداری خــود بــه برخــی از تخلفــات مرتبــط بــا موضــوع ایــن اصــل اشــاره
شــده اســت و ضمانــت اجــرای آنهــا نیــز در مــاده  9همــان قانــون بــه عنــوان مجــازات بیان شــده اســت.

بند هفتم .اصل تسهیل
یکــی از اصــول مهــم در قراردادهــای مشــارکت اصــل تســهیل اســت .بــر اســاس ایــن اصــل ،انعقــاد
قــرارداد بایــد تســهیل شــود تــا افــراد جامعــه بتواننــد آزادانــه بــرای گــذران زندگــی خــود بــا دیگــران
قــرارداد منعقــد کــرده و روابــط خــود بــا دیگــران را تعریــف و تنظیــم کننــد؛ بنابرایــن ،در قراردادهــای
مشــارکت بــرای جلــب و جــذب ســرمایهگذار و مشــارکتکننده بایــد دولــت و ســایر دســتگاههای
اجرایــی کمتریــن ناراحتــی و مزاحمــت را بــرای وی ایجــاد کننــد .دســتگاههای اجرایــی بایــد از
بوروکراســی طوالنــی اداری و مقــررات دســتوپاگیر در جهــت جلــب مشــارکتکننده و تســهیل
امــر ســرمایهگذاری اجتنــاب نماینــد .واقعیــت ایــن اســت کــه تســهیل ،موجــب تأمیــن ســرعت نیــز
میشــود .یکــی از اهــداف مهــم تســهیل در قراردادهــای مشــارکت ،کاســتن تشــریفات حقوقــی بــه
منظــور ایجــاد ســرعت و تســریع در ارائــه خدمــات عمومــی بــه شــهروندان اســت.
ویژگیهــای خــاص قراردادهــای مشــارکت ،نقــل و انتقــال و گــردش ثــروت جامعــه را بــا اعمــال
اصــل ســرعت برقــرار میکنــد .تشــریفات دس ـتوپاگیر و قالبهــای پیچیــده و ســایر موانــع و عوامــل
بازدارنــده تحــرک سیســتم مشــارکت ،بــا ایجــاد محدودیــت« ،خــواب ســرمایه» را زیــاد نموده و ســرعت
گــردش ســرمایه را کنــد میکننــد .در قوانیــن و مقــررات مختلــف ،از جملــه منشــور حقــوق شــهروندی
و قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت ،بهطــور صریــح و ضمنــی بــه ایــن موضــوع
اشــاره شــده اســت و ضمانــت اجراهــای مناســب نیــز بــرای رعایــت ایــن اصــل در دســتگاههای اجرایــی
پیشبینــی گردیــده اســت؛ بنابرایــن بــر اســاس ایــن اصــل بایــد موجبــات تســهیل انعقــاد و اجــرای
قراردادهــای مشــارکت در جامعــه بــا هــدف ارائــه خدمــات عمومــی بهتــر بــه شــهروندان توســط دولــت
و ســایر دســتگاههای اجرایــی بــه عنــوان بخــش عمومــی تضمیــن شــود.
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بند هشتم .اصل شفافیت
ایــن اصــل یکــی از شــاخصههای حکمرانــی مطلــوب اســت کــه بــر اســاس آن ،شــهروندان جامعــه
حــق دارنــد بــه اطالعاتــی کــه نــزد مؤسســات و نهادهــا دولتــی موجــود اســت ،دسترســی پیــدا کننــد.
هرچــه مــردم از تصمیمــات و عملکــرد مقامــات و نهادهــای دولتــی آگاه باشــند؛ پاســخگویی آنهــا
در مقابــل مــردم بیشــتر میشــود و ایــن منجــر بــه اتخــاذ تصمیماتــی شــفافتر و بهتــر میشــود.
اصــل شــفافیت همچنیــن ســازوکار قدرتمنــدی بــرای مقابلــه بــا فســاد در قراردادهــای دولتــی اســت و
مانــع از سوءاســتفاده مقامــات برگزارکننــده مناقصــه از فراینــد برگــزاری مناقصــه میشــود .نظامهــای
حقوقــی برجســته جهــان ،اصــل شــفافیت را بهعنــوان یــک اصــل در زمینــه قانونگــذاری در حــوزه
1
مناقصــات پذیرفتهانــد.
از آنجــا کــه یکــی از منابــع فســاد تأمیــن کاال و خدمــات دولــت از طریــق پروســه مناقصــات و انعقاد
قراردادهــای اداری اســت ،شفافســازی قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تهیــه و تأمیــن کاال و خدمــات
و قوانیــن مبــارزه بــا فســاد و تقویــت و توســعه چارچوبهــای حقوقــی و اخالقــی حاکــم میتوانــد بــه
عنــوان عامــل مؤثــر در جلوگیــری از فســاد و درنتیجــه ،ایجــاد اعتمــاد عمومــی بــه نظــام حقوقــی و
رشــد و توســعه کشــور شــود .از ایــن رو بــرای جلــب اطمینــان مشــارکتکننده بــرای ســرمایهگذاری
در قراردادهــای مشــارکت ،نیــاز اســت کــه در تمــام زمینههــا ،شــفافیت و وضــوح کامــل در دولــت
و ســایر دســتگاههای اجرایــی وجــود داشــته باشــد .درواقــع ایــن اصــل دربــاره انصــاف ،شــفافیت و
قابلیــت دسترســی بــه قوانیــن و رویههــای مربــوط بــه ســرمایهگذاران در جهــت تكمیــل بیشــتر
مشــاركت عمومــی ـ خصوصــی اســت .بــه موجــب ایــن اصــل ،حقــوق نویــنبایــد فراینــد شــفافیت
و رقابــت ســالم (بــه جــز مــوارد استثناءشــده از حقــوق رقابتــی) ،رفتــار برابــر بــا ســرمایهگذاران
بالقــوه ،فرصــت بــه چالشكشــیدن قواعــد و تصمیمــات طــرف قــراردادی و مقــررات رقابتــی بــرای
پیشــنهادهای همهجانبــه را تضمیــن كنــد .ازجملــه دالیــل مهــم موفقیــت ،ایجــاد فراینــد و ضوابــط
شــفاف ،تدقیــق اجــزاء و عناصــر كلیــدی و وجــود اطالعــات روشــن در مــورد پــروژه اســت.
چهارچوبهــای قانونــی و سیاســی كــه ایــن نــوع ارتبــاط مالــی را بپذیــرد و بهطــور روشــن
و كاربــردی تدقیــق نمایــد و در برابــر مشــاركت پاســخگو باشــد؛ از ضرورتهــای یــک مشــاركت
عمومــی ـ خصوصــی موفــق اســت 1.تعــدادی از توصیهنامههــای راهنمــای قانونگــذاری آنســیترال
 .1محمــدی ،مینــا ،غالمحســن مزارعــی و خلیــل احمــدی ،کاســتیهای نظــام حقوقــی مناقصــات و قراردادهــای
دولتــی از منظــر اصــل شــفافیت ،فصلنامــه حقــوق اداری ،بهــار  ،1398ســال ششــم ،شــماره  ،18ص .195
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ایــن اصــل را در خــود جــای دادهانــد .خصوص ـاً توصیهنامــه  9و  10كــه بیــان م ـیدارد ،شــفافیت و
قابلیــت دسترســی بــه قواعــد و مقــررات بایــد در اهــداف مــورد توجــه باشــد .همچنیــن توصیهنامــه
 10بــر اهمیــت بازنگــری شــخصی بیطــرف بــه ایــن فراینــد تأكیــد دارد .انصــاف و شــفافیت قواعــد
در توصیهنامــه  14راهنمــای قانونگــذاری آنســیترال آمــده كــه بــه رقابــت ســالم و بیطرفانــه در
جهــت انتخــاب صاحــب ســرمایه اشــاره دارد .در توصیهنامــه  ،39حــق بازبینــی و تغییــر خیــارات
قــراردادی و اعمــال رویههــای انتخابــی مقــرر شــده اســت .همچنیــن راهنمــای قانونگــذاری آنســیترال،
داشــتن رویــهای بــرای پیشــنهادهای غیررقابتــی (توصیهنامــه  )28و یکجانبــه را دار
پیشــنهاد
ِ
(توصیهنامــه.)35-30
اصــل مذكــور همچنیــن توســط كمیتــه تفســیر كمیســیون اروپــا ،كمیســیون اروپایــی برگ ســبز در
مشــاركتهای عمومــی ـ خصوصــی ،كمیتــه حقــوق قراردادهــای عمومــی و امتیــازی و اصــول اساســی
ســازمان همــكاری و توســعه اقتصــادی در خصــوص حقــوق امتیــازی ،مــورد حمایــت قــرار میگیــرد.
بــر اســاس ایــن اصــل ،فراینــد مشــارکت ،شــامل واگــذاری ،انعقــاد و محتــوای قراردادهــای
مشــارکت بایــد بــرای طرفیــن بــه صــورت شــفاف و واضــح باشــد .در قوانیــن و مقــررات مختلــف
داخلــی نیــز بــه ایــن اصــل بــه طــور صریــح و ضمنــی اشــاره شــده اســت .بــر اســاس مــاده  ۱۹منشــور
حقــوق شــهروندی ،شــهروندان از حــق اداره شایســته امــو ر كشــور بــر پایــه قانونمــداری ،كارامــدی،
پاســخگویی ،شــفافیت ،عدالــت و انصــاف برخوردارنــد و رعایــت ایــن حــق توســط همــه مســئولین و
كاركنــان الزامــی اســت .همچنیــن مــاده  ۷۰ایــن منشــور ،ایــن حــق را بــرای شــهروندان قائــل شــده
اســت كــه بهصــورت برابــر و بــا شــفافیت كامــل ،از اطالعــات اقتصــادی و از جملــه اطالعــات مربــوط
بــه برگــزاری مزایدههــا و مناقصههــا مطلــع شــوند.
در مــاده  71ایــن منشــور نیــز ،دولــت ملــزم بــه تضمیــن «فضــای قانونمنــد ،شــفاف و رقابتــی
منصفانــه بــرای انجــام انــواع فعالیتهــای اقتصــادی شــهروندان و امنیــت ســرمایهگذاری آنهــا»
شــده اســت .همچنیــن در بنــد(خ) از مــاده  4قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور ،بــر لــزوم شــفافیت
در مشــارکت و ســرمایهگذاری اشــاره شــده اســت« :جهتگیــری و سیاســتهای الزم بــرای ارتقــای
شــفافیت اطالعــات در بــازار ســرمایه و راهانــدازی مؤسســات رتبهبنــدی موضــوع بنــد( )٢١مــاده()1
قانــون بــازار اوراق بهــادار مصــوب  ١٣٨٤بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و تأمیــن مالــی
بینالمللــی».
1-Fernando Fernholz .& Morales, R(2006) public private partnershios for Municipal Governments, from http//www.
mftf.org. Ministry of Municipul Affairs(1999). Public private partnership A Guide for Local Government. British Co.lombia: British Columbia, ministry of municipal Affairs
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بنــد نهــم .اصــل مذاكــره آزادانــه در خصــوص دســتیابی بــه یــک
موافقتنامــه مؤثــر
قــرارداد بــه عنــوان یکــی از اســباب مهــم پیدایــش حــق و تکلیــف ،در کلیــه نظامهــای حقوقــی
مباحــث گســتردهای را بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــرای انعقــاد یــک قــرارداد ،مراحــل مختلفــی
انجــام میشــود .یکــی از مراحــل مزبــور مرحلــه مذاکــرات مقدماتــی اســت .بـــه طــور معمــول ،مذاکرات
مقدماتــی در قراردادهایــی کــــه دارای اهمیــت بیشــتری هســتند ،از جایــگاه مهمتــری برخوردارنــد؛
درواقــع در ایــن مرحلــه ،شــرایط و محتــوای قــرارداد رقــم میخــورد و بـــه همیــن جهــت ،دورهای
مبنایــی در خلــق قــرارداد محســوب میشــود .طبیعــی اســت کــه اگــر مذاکــرات بــا موفقیــت ســپری
شــوند ،قــرارداد منعقــد خواهــد شــد؛ لیکــن گاه جریــان مذاکــرات بــه دالیــل مختلفــی کـــه بعضـاً بـــه
1
اراده طرفیــن بســتگی دارد و بعضـاً بــه عناصــر خــارج از آنهــا مرتبــط اســت ،بــه ســرانجام نمیرســد.
در نظامهــای حقوقــی مختلــف ،بــر اصــل آزادی قــراردادی تأییــد و تأکیــد شــده اســت و همانگونــه
کــه اشــخاص در انعقــاد قــرارداد ،آزاد هســتند ،در عــدم انعقــاد قــرارداد نیــز آزاد میباشــند .آزادی
مذاكــره در قراردادهــای مشــاركت نیــز حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا در نظــر گرفتــن كلیــه شــرایط،
اوضــاع و احــوال و محاســبه هزینههــای مرتبــط بــا ریســک ،ممكــن خواهــد بــود .در قراردادهــای
مشــارکت ،دولــت یــا دســتگاه اجرایــی نمیتوانــد شــرایط خــود را بــه مشــارکتکننده تحمیــل نمایــد؛
ولــی در صــورت مذاکــره قبــل از انعقــاد قــرارداد ،امــکان بــه توافقرســیدن در موضوعــات مهــم وجــود
دارد و ایــن اصــل زیربنــای انعقــاد یــک قــرارداد مشــارکت بــه شــکل بــرد ـ بــرد اســت.
اجــرای موفــق ایــن اصــل ،بــه تعییــن طــرف مذاكــره ،مجــری و نظــارت بــر حســن اجــرای
موافقتنامــه نیــاز دارد .بــر اســاس توصیهنامــه راهنمــای قانونگــذاری آنســیترال بــه منظــور
اطمینــان از مذاكــرهای كارآمــد و اجــرای بعــدی پــروژه مشــاركت عمومــی ـ خصوصــی تعییــن شــخص
حقیقــی یــا حقوقــی دارای اختیــار در مراحــل مختلــف مذاكــره اهمیــت باالیــی دارد .همچنیــن در
قــرارداد امتیــازی قابلیــت پیشبینــی ســطوح مختلــف قــدرت ،یعنــی اینكــه طــرف مذاكــره از چــه
مقــام دولتــی برخــوردار اســت ،مهــم میباشــد .بــه منظــور توجــه عوامــل مختلــف مرتبــط در ایــن كار
و تأثیــر ریس ـكهای مربوطــه در مذاكــره ،بایــد در خصــوص مقــررات قانونگــذاری كــه بــدون هیــچ
ضرورتــی تــوان مذاكــره طرفیــن را محــدود مــی ســازد ،هشــدار داد؛ بنابرایــن بــر اســاس ایــن اصــل
 .1قبولــی درافشــان ،ســید محمدمهــدی و ســعید محســنی ،مســئولیت ناشــی از قطــع مذاکــرات پیشقــراردادی
(مطالعــه تطبیقــی در حقــوق ایــران ،فرانســه ،اصــول قراردادهــای بینالمللــی و اروپایــی) ،فصلنامــه پژوهــش
حقــوق خصوصــی ،تابســتان  ،1393ســال دوم ،شــماره هفتــم ،ص .132
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بایــد موجبــات مذاکــره آزاد و منصفانــه مشــارکتکننده در پروژههــای عمومــی را جهــت تســهیل
انعقــاد و اجــرای قراردادهــای مشــارکت در جامعــه بــا هــدف ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان از
ســوی دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی بــه عنــوان بخــش عمومــی تضمیــن نمــود.
نتیجه
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گفتــه شــد ،قراردادهــای مشــارکت کــه جــزء قراردادهــای اداری
بهشــمار میرونــد ،از جملــه قراردادهــای خــاص هســتند کــه اصــول و قواعــد ثابتــی بــر آنهــا
حاکــم اســت .ویژگــی چنیــن قراردادهایــی ،مشــارکت در ســرمایهگذاری ،مخاطــره ،مســئولیتها و
درامدهــا بیــن طرفهــای مشــارکت اســت .هــدف آن ،تحویــل پــروژهای اســت کــه بهطــور ســنتی بــه
وســیله بخــش عمومــی تأمیــن میشــده؛ امــا بــه دالیلــی دولــت تصمیــم میگیــرد کــه بــا مشــارکت
بخــش خصوصــی آن را انجــام دهــد .اساس ـاً درگیــری هــر دو طــرف بخــش عمومــی و خصوصــی در
قراردادهــای مشــارکت ،یــک ضــرورت تلقــی میشــود .از آنجــا کــه قراردادهــای مشــارکت برخــاف
ســایر قراردادهــای اداری و دولتــی بــه شــکل بــرد -بــرد منعقــد میشــوند؛ بنابرایــن دولــت نمیتوانــد
شــرایط خــود را بــر طــرف خصوصــی قــرارداد تحمیــل نمایــد .همچنیــن در برخــی از مــوارد دیــده
شــده کــه در جهــت ارائــه خدمــات بهتــر و در شــأن شــهروندان ،دولــت شــرایط بخــش خصوصــی را
کــه خــاف منافــع دســتگاه اجرایــی اســت ،پذیرفتــه اســت.
ایــن نــوع قراردادهــا عمومـاً تابــع حقــوق عمومــی هســتند و قواعــد حاکــم بــر ایــن نــوع قراردادهــا،
جنبــه تکلیفــی و آمــره دارد .از ایــن رو عــدم رعایــت تشــریفات نظارتــی و شــکلی پیشبینیشــده
در قوانیــن و مقــررات مختلــف ،موجبــات بطــان و در پــارهای از مــوارد ،عــدم نفــوذ آنهــا را فراهــم
م ـیآورد .همچنیــن كارامــدی قانــون نیــز منــوط بــه رعایــت همیــن اصــول اســت .بــر اســاس ایــن
اصــول بایــد موجبــات جــذب ســرمایههای مشــارکتکنندگان در پروژههــای عمومــی و تســهیل
انعقــاد و اجــرای قراردادهــای مشــارکت در جامعــه را بــا هــدف ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان از
ســوی دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی بهعنــوان بخــش عمومــی تضمیــن کــرد؛ عــاوه بــر ایــن،
اصــول قانونــی حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت را بایــد بــر اســاس شــرایط ،اوضــاع و احــوال موجــود
کشــور مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داد .از آنجــا کــه قراردادهــای مزبــور ،ارتبــاط مســتقیمی بــا منافــع
عمومــی و مصالــح اقتصــادی کشــور دارنــد ،جــا دارد قوانیــن و مقــررات جامــع و ویــژهای بــرای تشــکیل
آنهــا تدویــن شــود.
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کنفرانــس بینالمللــی توســعه نظــام اجرایــی پروژههــای عمرانــی ،صنعتــی و شــهری ،تهــران  :مرکــز
مطالعــات تکنولــوژی دانشــگاه صنعتــی شــریف.1386 ،
 .10رجبــی خاصوانــی ،احمــد ،رویكردهــای نویــن جــذب ســرمایهگذاری خصوصــی در
شــهرداریها ،ســایت شــهرداری ایلخچــی بــه آدرس ،1393 ،www.sh-eilkhchi.ir :صفحــه نخســت.
 .11رســولیمنش ،ســیدمصطفی ،تأمیــن مالــی طرحهــای توســعه و پــروژه هــای شــهری
بــا اســتفاده از روش مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی ،اقتصــاد شــهر ،1389 ،شــماره .5
 .12زمــانزاده بهبهانــی ،مهــری و محســن رهامــی و مرتضــی ناجــی زواره ،واکاوی جایــگاه
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اصــول دادرســی عادالنــه در فقــه امامیــه ،پژوهشنامــه حقــوق اســامی ،پاییــز و زمســتان
 ،1397دوره  ،19شــماره دوم (پیاپــی .)48
 .13ســعیدی ،علــی ،ظرفیتهــای ابزارهــای مالــی اســامی در توســعه مشــارکت عمومــی
و خصوصــی در ایــران ،همایــش ملــی مشــارکت عمومــی و خصوصــی در توســعه زیرســاخت ،تهــران:
مؤسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامهریــزی.1391 ،
 .14عیوضــی ،محمدرحیــم ،تبییــن مشــارکت سیاســی و رفتــار انتخاباتــی ،اطالعــات
سیاســی و اقتصــادی ،1382 ،شــماره .196-195
 .15قبولــی درافشــان ،مهــدی و ســعید محســنی ،مســئولیت ناشــی از قطــع مذاکــرات
پیشقراردادی(مطالعــه تطبیقــی در حقــوق ایــران ،فرانســه ،اصــول قراردادهایــی بینالمللــی
و اروپایــی) ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق خصوصــی ،تابســتان  ،1393ســال دوم ،شــماره هفتــم.
 .16محمــدی ،مینــا و غالمحســن مزارعــی و خلیــل احمــدی ،کاســتیهایی نظــام حقوقــی
مناقصــات و قراردادهایــی دولتــی از منظــر اصــل شــفافیت ،فصلنامــه حقــوق اداری ،بهــار
 ،1398ســال ششــم ،شــماره .18
 .17مهرعلیــان ،اردشــیر ،بررســی تطبیقــی دادرســی منصفانــه و عادالنــه طبــق
اســتانداردهای بینالمللــی و م ّلــی ،دومیــن همایــش ملــی عدالــت ،اخــاق ،فقــه و حقــوق.1394 ،
 .18یــاوری ،اســدالله ،از دادرســی تــا دادرســی منصفانــه :تحــول در مفهــوم و قلمــرو
کالســیک دادرســی و تضمینــات آن ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،1393 ،شــماره .68
ج .قوانین و مقررات
 .19توصیهنامههای راهنمای قانونگذاری آنسیترال.
 .20قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .21قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
 .22قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
 .23قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
 .24قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب .۱۳۹۲/۳/۲۵
 .25قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت.
 .26قانون مجازات اسالمى.
 .27منشور حقوق شهروندی.
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Legal Principles Governing Participation agreements
in Iranian Administrative Law
Pejman Mohammadi *
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Masood Araei ***
Abstract: Today, in providing public services to the people, various types of contracts
play a key role, and due to the growing need for this type of services and the lack
of financial resources of governments (public sector), the importance of public-private partnership contracts doubles. The principles governing partnership agreements
require comprehensive knowledge of the general and specific rules and regulations of
such contracts, which should be considered by the parties to the contract. The type of
partnership, the life of the partnership projects, the financing of these projects, the political, social and especially economic developments of the society and finally the laws
governing this type of contracts are among the factors that may create a special form of
partnership contract. Therefore, the legal implications of these types of contracts and
the incentive to participate are very important. Adherence to the rules and regulations
of participation in projects will minimize the differences between the participants in
the project and respect the rights of the parties to the contract. Carefully in the laws and
regulations of the country, one can understand some patterns of public-private partnership. The present study seeks to review, analyze and finally formulate the principles
governing partnership agreements in accordance with the existing laws and regulations
of the country in order to facilitate and encourage private sector participation. The
main purpose of this study is to provide principles that, while governing this type of
contract, can make the conclusion of this type of contract attractive both for the government and other executive bodies and for the participants.
Keywords: Partnership agreements, Legal principles, Public-Private Partnership, Laws and
Regulations.
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