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  :چکیده

است و قراردادها یکی از روش هاي تأمین رفاه عمومی هستند ) یا قراردادي(دسته اي از اعمال حقوقی دولت اعمال دو جانبه 
یا به عبارت دیگر پاره اي از خدمات عمومی به جاي اینکه دولت مباشر مستقیم آن باشد از طریق انعقاد قرارداد به دیگران 

مقررات زدایی و همچنین کاهش نقش دولت در امور تصدي و پرداختن به امور گسترش خصوصی سازي و .واگذار می کند
قرارداد هاي ناظر بر .حاکمیتی، باعث شده است بسیاري از خدمات عمومی از طریق قرارداد به بخش غیر دولتی واگذارشود

ا و نهادهاي دولتی و عمومی خدمات عمومی گروهی از قرارداد هاي اداري و تابع قواعد خاص هستند که سازمان ها، شرکت ه
مرکزي و محلی براي اجرا و انجام خدمات عمومی منعقد می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک 

که بر طبق آن یک شخص حقوق خصوصی به طور جزئی یا کلی کشور هدف این قراردادها می باشد،اینها قراردادهاي هستند
این گونه از قراردادها نظام . اشخاص واگذار کرده استاجراي آن را طبق قرارداد به  ،می کند و اداره اجرا یک خدمت عمومی را

متفاوتی از نظام خصوصی دارند ؛ تابع نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروي می کنند که نوعاً و اکثراً به 
اصوالً براي ارائه و انجام خدمات عمومی . و دیگري قالب حقوقی امتیازدو صورت واگذار می شوند؛یکی قالب حقوقی پیمانکاري 

واگذاري خدمات به بخش خصوصی از طریق قالب حقوقی امتیاز در اموري ممکن .نمی توان از یک قالب حقوقی استفاده کرد
ی که جنبه انتفاعی نداشته است که جنبه انتفاعی داشته باشد و افراد حاضر باشند در آن امور سرمایه گذاري کنند و خدمات

قراردادهاي که در قالب حقوقی پیمانکاري منعقد می شوند بهتر می توانند . .باشد  از طریق قالب امتیاز قابل واگذاري نیستند
  .اصول حاکم بر خدمات عمومی را در خود جاي  دهند و آن را اجرا کنند

 .قرارداد پیمانکاريخدمات عمومی، قرارداد، قرارداد امتیاز، : واژگان کلیدي
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Abstract: 
Some of the government’s legal actions are ‚Bilateral actions or conventional actions and 
agreements are one of the public welfare approaches. Or on the other hand‚ some from public 
facilities assign through of signing a contract to others‚ instead of being of government as 
steward directly. privatization and deregulation expanding and also government’s role 
decreasing about of enterprise affairs has caused many  from the public facilities was assigned 
to non-governmental  section .supervisor agreements on public facilities ‚ groups are official 
agreements and Being obedient to the specific contract which organizations‚ companies and 
local and central and public and government agencies sign for public serving exhibition and  
performing and people’s demands and public interest supply for one region or one country is 
subjected by agreements. these are agreements that according to it one person exhibits private  
one public serving  slightly or mainly and its  exhibition running has been assigned this 
person according to agreements. these types of agreements have different system from private 
system. these obey public right system and follows public rights regulations which is assigned 
typically for two attributes. One contracting right framework and other points right framework 
.basically in order to public performing and presenting cant be used from right framework. 
services assigning to private section through of points right framework in affairs that may be 
had profit aspect and people would like to invest it and services that doesn’t have profit aspect  
through of points framework isn’t assignable  and on other hand ‚in large and long-time 
contractions  also people’s profit and topic content orders to use points contract framework. 
the contracts which signs at the shape of contracting right ‚these can better embed governing 
principles on public services and exhibits  it. 
 
Key words: public services ‚contract‚ point contract‚ contracting agreement  
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  مقدمه 

تغییر وضع حکومت ها از استبدادي به مردمی، افزایش وظایف اجتماعی دولت ها، تحول در قلمرو علوم اجتماعی، اقتصادي و 
سیاسی، موجب پیدایش شعبه هاي گوناگون در حقوق قراردادها شده است به نحوي که قواعد اختصاصی قراردادهاي مدنی ، 

گسترش خصوصی سازي و مقررات زدایی و همچنین کاهش نقش دولت در . سترا به وجود آورده ا... تجاري، کار ، دولتی و
امور تصدي و پرداختن به امور حاکمیتی، باعث شده است بسیاري از خدمات عمومی از طریق قرارداد به بخش غیر دولتی 

حو مطلوبی ارائه نماید دولت موظف است که خدمات عمومی را ارائه دهد و براي اینکه بتواند این خدمات را به ن.واگذارشود
ناچار است قراردادهاي را با اشخاص خصوصی و غیر دولتی منعقد کند و به اجرا در بیاورد و در نتیجه قراردادهاي ناظر بر 

قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی غالباً در دو قالب حقوقی، پیمانکاري و امتیاز به بخش . خدمات موضوعیت پیدا می کند
از آنجایی که این قراردادها مربوط به خدمات عمومی و خدمات عمومی در جهت رفع نیازهاي . ی شوندخصوصی واگذار م

در اینجا ضرورت دارد که قالبی که . همگانی است، باید از یک سري اصول به نام اصول حاکم بر خدمات عمومی پیروي کنند
مین کند را جهت انعقاد این گونه از قراردادها مورد استفاده می تواند منافع  عمومی و اصول حاکم بر خدمات عمومی را بهتر تأ

قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی از این جهت که دولت به نمایندگی مردم منعقد می کند نیازمند قوانین و مقررات ..قرار داد
  .د مرتبط استارائه و انجام خدمات عمومی بهتر با قراردادهاي که دولت در این مورد منعقد می کن. خاص است
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  جایگاه قرارداد در اعمال حقوقی دولت
در کنار تصمیمات یک جانبه، اداره می تواند براي رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید و با 

) امتیاز خدمات عمومی(خدماتی را سازمان دهد  به عنوان مثال هنگامی که می خواهد. استفاده از قرارداد به اهداف خود برسد
  .و همچنین اجازه مشارکت اشخاص خصوصی در انجام خدمت عمومی را در قالب نمایندگی خدمت عمومی می دهد

خدمات و اموري که نیاز جامعه است و انجام آن از توان افراد و بخش خصوصی خارج است و به وسیله دولت و یا مشارکت 
در برخی موارد دولت با واگذاري امتیاز و اختیار خود به موجب قراداد در اموري مانند آب، برق، گاز و . ی استمردم انجام شدن

نیازهاي همگانی را بر طرف می .... و یا انعقاد قرارداد در قالب پیمانکاري در امور و خدمات همگانی مانند بهداشت و ... 
به مشارکت گذاشتن آن با بخش خصوصی تعارض ندارد بلکه بهتر انجام می گیرد و  انجام وظایف دولت نه تنها با قرارداد و.کند

  .را ندارد... همه امور اقتصادي ، بهداشتی و  محتی می توان گفت دولت توانایی انجا
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نظام اقتصادي کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 

صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تأمین «بخش دولتی مالکیت . گردیده است تقسیم
را در بر می گیرد و اشخاص خصوصی نمی توانند مالکیت داشته باشند و » نیرو ، سدها، پست ، تلفن ، راه آهن و مانند این ها

تلف اقتصادي که بر او تحمیل شده مجبور است از قواعد حقوق خصوصی استفاده در نتیجه دولت براي انجام دادن وظایف مخ
از طرف دیگر دولت و تشکیالت دولتی براي سود بردن به این امور نمی پردازند، بلکه این فعالیت ها بخشی از وظایفی . کند

عمومی با هم شده است و نمایانگر این وضعیت موجب تأثیر متقابل حقوق خصوصی و .است که در اداره مملکت بر عهده دارد
  .برجسته بودن نقش قراردادهاي خدمات عمومی در روابط دولت و مردم در نظام جمهوري اسالمی ایران می باشد

  :واگذاري هاي خدمات به بخش غیر دولتی شامل خصوص در قانونی مستندات نمونه هاي از
  .24 ، 22 ، 18 ، 17 ، 13  هاي ماده : کشوري خدمات مدیریت قانون -
  .136 ماده )ب( بند ، 144 ماده : فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي توسعه چهارم برنامه -
  .88 ، 43، 33  هاي ماده : دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون -
  .پزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت 20 ماده کمیسیون مجوز -
  

  خدمات عمومی ارائه فلسفه وجودي قرارداد هاي ناظر بر
در واقع بروز اینگونه قراردادها را می توان از . قراردادها درگذشته به نحوي که قوانین مدنی از آن یاد می کنند وجود داشته اند

مفاهیم دولت شهرهاي یونان باستان را باید در قالبی جدا و خارج از بحث . زمان تشکیل دولت به مفهوم مدرن آن جستجو کرد
در عصر حاضر دولت ها انجام امور عمومی را که اداره آن از روابط آزاد و ابتکار . والت فلسفه سیاسی جستجو کردحاضر و در مق

خصوصی خارج شده و به گونه اي در اختیار دولت قرار گرفته است را تا حدودي طی قراردادهایی در اختیار اشخاص خصوصی 
  .قرار می دهند

ظهور بحران بیکاري در نظام مبتنی بر اقتصاد و بازار در .ره خصوصی سازي در اورپا نامیدرا می توان دو 1980و  1970ده هاي 
پس از جنگ جهانی دوم و ملی .منجر به ارائه مدل هایی براي مداخله دولت در اقتصاد شد 1930و اوایل  1920اواخر دهه

جدید تري به وجود آمد، از سویی به دلیل شدن بسیاري از صنایع بخصوص، صنایع زیر بنایی در کشورهاي اروپایی مسائل 
تملک و مدیریت بسیاري از صنایع ملی توسط دولت، هزینه هاي بخش عمومی رو به افزایش گذاشته بود و دولت به تنهایی 

ز قادر به تأمین هزینه هاي این بخش نبود از این رو رفته رفته بحث ناکارآمدي دولت در اداره خدمات عمومی به میان آمد و ا
سویی پیشرفت هاي تکنولوژي در بسیاري از حوزه ها به ویژه حوزه ارتباطات و مخابرات، سرمایه گذاري هاي جدیدي را ایجاب 

راه حل واگذاري بخشی از امور به بخش .می کرد در حالی که تأمین این سرمایه ها جز با مشارکت بخش خصوصی ممکن نبود
از این رو بخش هاي .حوزه خدمات عمومی به منظور تأمین منافع عمومی بود خصوصی همراه با مداخله دولت براي تنظیم

  .از تصدي کامل دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شد... مانند مخابرات، انرژي، حمل و نقل و 
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را بطور امروز پس از آزمودن نظریات مختلف در ظرف زمان ، دولت ها اگر چه اداره امور عمومی را به عهده دارند اما آن 
با توجه  با توجه به اینکه نقش دولت در امور تصدي کاهش یافته و  :متمرکز در ید اختیار خود قرار نداده اند و می توان گفت

به کوچک کردن ساختار دولت بسیاري از خدمات عمومی توسط دولت در قالب قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار شده است و 
انعقاد قرارداد ادارات )134 /1391،2،امامی و استوارسنگري( .ارائه این خدمات را بر عهده گرفته است بخش غیر دولتی انجام و

دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی براي انجام امور عمومی و ارائه خدمات عمومی فرایندي است که منجر به تأسیس  
  .قراردادهاي بعنوان قراردادهاي ارائه خدمات عمومی شده است

چشم اندازي عمومی، گسترش خصوصی سازي و مقررات زدایی موجب شده است که دولت ها تمایل زیادي براي  در یک
  )412ص،1390هداوند،(. واگذاري ارائه خدمات عمومی با استفاده از قرارداد را داشته باشند

ه و امثال آن براي اولین بار مشارکت بخش خصوصی در امور و خدمات عمومی چون پست، مخابرات، تأسیس پاالیشگاه و نیروگا
در قوانین سوم و چهارم توسعه در جمهوري اسالمی ایران، صریحاً از طرف قانون گذار، در راستاي آزادسازي اقتصادي و 

  .خصوصی سازي تجویز شده است
  

  خدمات عمومی ارائه تعریف قراردادهاي ناظر بر
به بخش غیر دولتی واگذار شود ولی دو عنصر اساسی در این قراردادها تهیه و ارائه خدمات عمومی می تواند از طریق قرارداد 

  :باید رعایت شوند
البته ممکن است قرارداد براي منافع گروهی از شهروندان مثالً دانشجویان : خدمات عمومی در جهت منافع عمومی باشد: اول

  .یک دانشگاه یا براي منطقه خاصی مثالً شهروندان شهر شیراز منعقد شود
  .فعالیت هاي بخش خصوصی نیز در قلمرو حاکمیت حقوق عمومی قرار بگیرد: دوم
  :داد آن خدمت عمومی است  را تشخیص هدف که قرارداد نوع سه توان می کل در
  .)عمومی کارهاي(عمومی امور اجراي به مربوط قراردادهاي-1

 در امور و کارها  لحاظ از هم اجرا لحاظ از هم عمومی قدرت امتیازات آن در که است مدیریت عمل یک عمومی امور اجراي
  .است آشکار خوبی به ذیل قراردادهاي

  .عمومی نفع داراي ساختمانی کارهاي تمام اجراي براي کاران مقاطعه و اداره بین منعقد قراردادهاي در -
  .عمومی کارهاي امتیاز قراردادهاي در -
 یک ایجاد براي عمومی گردشگاه یک زمین تصرف مثالً.شود می منعقد عمومی هاي حوزه تصرف براي که قراردادي -2

  .قضایی مجتمع یا قطار ایستگاه براي یا شود می داده رستوران ایجاد براي اشخاص به ها شهرداري توسط معموالً که رستوران
 خدمت یک کلی یا جزئی طور به خصوصی حقوق شخص یک آن طبق بر که. عمومی خدمت اجراي به مربوط قراردادهاي -3

و منظور از قراردادهاي ناظر بر  .است کرده واگذار شخص این به قرارداد طبق را آن اجراي اداره و کند می اجرا را عمومی
  . خدمات عمومی در این تحقیق همین نوع از قراردادها است

  :می توان قراردادهاي ناظر بر اجراي خدمات عمومی را به دو دسته تقسیم کرد
  اصل خدمت عمومی ارائه ادهاي واگذاريقرارد: الف

در این نوع از قراردادها دولت، سازمان هاي دولتی و مؤسسات عمومی اصل خدمات عمومی را به وسیله قرارداد به بخش غیر 
از  نمونه هاي.... قراردادهاي مربوط به ارائه خدمات پستی، ارائه خدمات مخابراتی، خدمات پرستاري و . دولتی واگذار می کنند

این نوع قراردادها هستند که در این قراردادها منظور از اصل خدمت همان خدمتی است که سازمان، وزارتخانه و یا مؤسسه 
  . بخاطر آن خدمت شکل گرفته است

  قراردادهاي واگذاري امکانات و تأسیسات ارائه خدمات عمومی: ب
ئه و اجراي خدمات عمومی مربوط می شود که سازمان ها و این قسم از قراردادهاي به تأسیسات، امکانات و تسهیالت ارا

قراردادهاي .مؤسسات دولتی تأسیسات، و تسهیالت ارائه خدمات عمومی را به وسیله قرارداد به بخش خصوصی واگذار می کنند
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ي از امور و خدمات بسیار.نمونه هاي از این نوع قرارداد می باشند...  مربوط به تأسیسات خدمات ارتباطی، و ساخت پاسگاه و 
حاکمیتی در انحصار دولت است و از طریق قرارداد قابل واگذاري نیستند ولی امکانات و تأسیساتی که الزمه و نیاز این خدمات 

  . هستند از طریق قرارداد قابل واگذاري است
راردادهاي اداري و تابع قواعد بدین ترتیب در تعریف قراردادهاي ناظر بر اجراي خدمات عمومی می توان گفت که گروهی از  ق

خاص هستند که سازمان ها، شرکت ها و نهادهاي دولتی و عمومی مرکزي و محلی براي اجرا و انجام خدمات عمومی منعقد 
به عبارت دیگر   .می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک کشور هدف این قراردادها می باشد

اجرا می کند و اداره  بر طبق آن یک شخص حقوق خصوصی به طور جزئی یا کلی یک خدمت عمومی راکه قراردادهاي است 
قراردادهاي مانند قراردادهاي منعقده بین دولت و اشخاص حقیقی و .استاجراي آن را طبق قرارداد به این شخص واگذار کرده 

که به طور معمول براي ارائه خدمت بین دستگاه هاي ) ...حمل و نقل، فضاي سبز و (حقوقی در ارائه و انجام خدمات عمومی 
دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود و دولت به جاي اینکه مباشر مستقیم باشد از طریق انعقاد قرارداد به 

  .ستدیگران واگذار می کند و موضوع این گونه از قراردادها بیشتر نیروي انسانی جهت انجام و ارائه خدمات عمومی ا
همانطور که از تعریف نیز بر می آید این خدمات یا به صورت جزئی منعقد می شوند یا به صورت کلی؛ قراردادهاي دفاتر پستی 

نمونه هاي از واگذاري به صورت جزئی و قراردادهاي حمل و نقل ... در روستاها، خدمات بهداشتی در خانه هاي بهداشت  و 
  .نمونه هاي قراردادهاي هستند که به صورت کلی واگذار می شوند... پاالیشگاه ها  و ،واگذاري فضاي سبز و حراست از 

  
  نحوه اداره خدمات عمومیجایگاه قرارداد ناظر بر ارائه خدمات عمومی در 

برخی از .آن ها متفاوت است سب نوع و کیفیت خدمات شیوه ادارههمه خدمات عمومی به یک نحوه اداره نمی شوند، بلکه بر ح
اشخاص خصوصی  ن ها به وسیله دولت به شکل انحصاري و برخی به وسیله اشخاص عمومی و بخش خصوصی و یا توسطآ

  .اداره می شوند
  

  اداره خدمات عمومی توسط اشخاص عمومی به شکل انحصاري: الف
در این امور  برخی از خدمات عمومی انحصاراً توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی اداره می گردد و اشخاص حقوق خصوصی

  ....حق مداخله ندارند مانند خدمات مربوط انرژي اتمی، ثبت اسناد، تأمین امنیت و
در مورد جایگاه قرارداد در این نوع از اداره خدمات عمومی می توان گفت که چون این نوع از امور و خدمات، امور و خدمات 

ا ارائه بدهد و بخش خصوصی قادر نیست این خدمات را انجام حاکمیتی هستند، فقط دولت به شکل انحصاري می تواند آن ها ر
قراردادهاي مربوط به اصل خدمات عمومی  در اینجا جایگاهی ندارد اما دولت  و ادارات می توانند  از قراردادهاي که . بدهد

مثالً نیروي انتظامی مربوط به واگذاري اصل خدمات نیست و مربوط به لوازم و جهت اجراي اصل خدمات است استفاده کنند، 
نمی تواند وظایف اصلی خود که همان امنیت شهروندان است را از طریق قرارداد  به بخش خصوصی واگذار کند، ولی می توانند 

  .از قرارداد استفاده کنند و این امور را به بخش خصوصی واگذار کنند) ساخت یک پاسگاه(در اجراي کارهاي ساختمانی 
  

  می توسط اشخاص عمومی و خصوصی به صورت مشارکتیاداره خدمات عمو: ب
برخی از خدمات عمومی نیز به توسط اشخاص عمومی و هم توسط اشخاص خصوصی اداره  می گردد مانند خدمات و کمک 
، هاي اجتماعی که هم توسط دولت و هم به وسیله انجمن هاي خیریه ارائه می گردد و یا خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی 

  ....و  بیمه
متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و  امور و خدمات عمومی 

اموري نیز . به گونه اي در اختیار دولت قرار گرفته باشد، در کنار اموري که به وسیله دولت و مؤسسات تابع آن اداره می شوند
  .به وسیله افراد و اشخاص حقوق خصوصی اداره می شوند



 پایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی،حق گستر ٨

منعقد ) افراد یا شرکت هاي خصوصی(این خدمات به دو قسم واگذار می شوند؛ قسم اول از طریق قرارداد که با بخش خصوصی 
در این نحو از اداره خدمات . می شود و دولت یا نهاد هاي محلی  اداره امور و خدمات عمومی را به این افراد واگذار می کنند

ت عمومی و هم امکان واگذاري تاسیسات و امکانات و تسهیالت براي ارائه این خدمات از عمومی هم امکان واگذاري اصل خدما
  .طریق قرارداد به بخش خصوصی وجود دارد

قسم دیگر مشارکت دادن اشخاص خصوصی در مدیریت و راه اندازي بعضی از خدمات عمومی صنعتی و تجاري دولت است که 
این مؤسسات یک شرکت سهامی بی نام است که پنجاه و .گفته می شود» تلطمؤسسات اقتصادي مخ«به  اصطالح به آن ها 

براي مثال قانون تأسیس اتوبوسرانی .یک درصد ازآن متعلق به دولت و چهل و نه درصد آن متعلق به بخش هاي خصوصی است
  )263ص ،1388یی،طباطبا( .عمومی، شهردار می تواند چهل و نه درصد از سهام خود را به اشخاص خصوصی واگذار کند

 تشکیل قانون و است شده گذاشته دولت اختیار در عمومی هاي ثروت اموال و اداره که اساسی قانون از اصولی به مراجعه با
 گذاشته دولتی مؤسسات و سازمان ها عهده به را فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي خدمات که مختلفی مقررات و ها وزارتخانه

 در ترتیب بدین.دارند دولت براي شاخصی ناظر بر خدمات عمومی اهمیت  قراردادهاي ایران در که دریافت توان می شده
جایگاه و نقش دولت با توجه به تعدد وزارتخانه ها، سازمان ها  و مؤسسات  و وظایف مربوط به اموري چون امور  خصوص

که مؤسسات دولتی به .... زیست، تربیت بدنی و  اجتماعی، ارتباطات، راه و ترابري، نیرو، بهداشت اقتصاد، فرهنگ، حفظ محیط
تنهایی، قادر به انجام این همه وظایف نیستند، بدین دلیل ضرورت دارد که دولت  انجام امور یاد شده را با مشارکت نهاد هاي 

  .غیر دولتی یا اشخاص خصوصی  انجام دهد و اینجاست که قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی موضوعیت می یابد
عالوه بر آن حضور دولت و سازمان هاي دولتی و عمومی در انجام خدمات عمومی از دیدگاه حقوق موجود ضروري است که 

بدین ترتیب به نظر می رسد دولت در جمهوري اسالمی .عمالً در قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی حضور پر رنگ و مؤثر دارد
در .رداد با بخش غیر دولتی ممکن است آن تنها از طریق آزادسازي و یا انعقاد قراایران وظایف متعددي بر عهده دارد که انجام 

این شیوه از اداره خدمات عمومی هم قراردادهاي واگذاري اصل خدمات عمومی و هم قراردادهاي واگذاري تاسیسات و 
ن قسم از شیوه هاي اداره خدمات در واقع قراردادهاي ناظر بر ارائه خدمات عمومی در ای. تسهیالت و امکانات وجود دارد

  .عمومی است که بروز پیدا می کند و نمایان می شود
  

  اداره خدمات عمومی توسط اشخاص خصوصی: ج
امروزه پاره اي از اشخاص حقوق خصوصی عهده دار امور عمومی شده اند مانند نظام هاي حرفه اي و صنفی از قبیل کانون  

این اشخاص از جمله اشخاص خصوصی هستند که به تنظیم .... وکال، کانون سردفتران، سازمان نظام پزشکی ، نظام پرستاري و 
در قوانین و مقررات به لحاظ . ز منافع صنفی و حرفه اي خویش دفاع می کنندو سازماندهی و حرفه خود پرداخته اند و ا

البته . اهمیت فعالیت این گونه از نهاد ها در بر طرف کردن نیاز هاي همگانی براي آن ها امتیاز حقوق عمومی در نظر گرفته اند
  )1/43، 1388سنگري،امامی و استوار( .در این موارد دولت حق نظارت بر اعمال این اشخاص را دارد

می دهند و در خدمت فرد   این سازمان ها و اشخاص به دلیل اینکه هدف عمومی را دنبال می کنند و خدمات عمومی را ارائه
خاصی نیستند؛ این سازمان ها در زمره مؤسسات عمومی قرار دارند منتها با این ویژگی که هدف و فعالیت این نوع از مؤسسات 

می باشند، البته قوانینی که بدین منظور تصویب می شوند و محور آنها  ماندهی مشاغل و حرفه هاي خاصیسازعمومی پیرامون 
مباحث مربوط به سازماندهی حرفه یا حرفه اي خاصی است به دلیل آنکه تعیین کننده حقوق و تکالیف عمومی در برابر منافع 

  .می گیرند خصوصی هستند در زمره قوانین مربوط به قوانین عمومی قرار
رژیم حقوقی اینگونه از سازمان ها رژیم مختلط است؛ کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوق عمومی و سازمان و امور 

مثالً سازمان نظام پزشکی یکی از نهاد .استخدامی و قراردادها و معامالت و محاسبات تابع قواعد حقوقی حقوق خصوصی است
توانسته در تأمین بخشی از حقوق شهروندان و نگهبانی از آن نقش داشته باشد، این سازمان ها هاي مدنی و اجتماعی است که 

داراي یک شخصیت حقوقی مستقل هستند اما دولت بر فعالیت آنها نظارت می کند و به همین دلیل داراي رژیم حقوقی 
  .خصوصی عمومی است
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ناظر بر خدمات عمومی در این سازمان ها  و در این قسم از نحوه با توجه به مطالبی که گفته شد واضح است که قراردادهاي 
  .اداره خدمات عمومی جایگاهی ندارد

  
  خدمات عمومی ارائه عمومی بر قراردادهاي ناظر بر خدمات بر حاکم تأثیر اصول

به بیان دیگر خدمات عمومی، نفع عمومی و فلسفه . خدمات عمومی در راستاي برآوردن نیازهاي عام المنفعه و همگانی است 
وجودي دولت نیز تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات عمومی می باشد و اگر دولت به برخی از فعالیت هاي تجاري و صنعتی 

  .امور همگانی و انجام خدمات استمی پردازد، به منظور صرف این درآمدها در 
با در نظر گرفتن جایگاه مهم خدمات عمومی در راستاي برآوردن نیازهاي افراد جامعه، خدمات مذکور به اعتقاد حقوقدانان از 

در کشور ما در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مستقل به این اصول پرداخته نشده و دیوان .چند اصل مهم پیروي می کند
دالت اداري نیز در آراي خود به طور صریح به آن اشاره نکرده است، اما با بررسی متون قانونی و آراي دیوان عدالت اداري به ع

  .این نتیجه می رسیم که  این اصول در نظام جمهوري اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است
دولتی است ، و در اصول ، این امور از نظام و . . . ا و ادارات و به عهده دولت ، سازمانه) همگانی (اداره امور و خدمات عمومی 

قواعد حقوق عمومی تبعیت می نمایند؛ ویژگی و خصوصیات این قواعد آمرانه و یکجانبه بودن آنهاست ، بدین معنی که 
که بواسطه همین قواعد  یکجانبه بودن و الزم االجرا بودن اعمال حقوقی اداره اصل است و دولت چون از اختیارات گسترده اي

 . قرار دارد ) صاحب امتیاز، پیمانکار (عمومی برخوردار است ، در وضعیت برتري نسبت به طرف خصوصی خود 

که (بنابراین به جهت اهمیت امور مذکور بخاطر مرتبط بودن آنها با منافع عمومی ، در واگذاري آنها به اشخاص ، رعایت اصولی 
، »اصل انطباق «،» اصل تداوم « : ضرورت دارد؛ این اصول عبارت است از) محسوب می شوند از اصول مسلم حقوق اداري

  . خدمات عمومی را بررسی می کنیم ارائه تأثیر این اصول بر قراردادهاي ناظر بر در این قسمت.»صل تقدم ا«و » اصل تساوي«
  

  اصل تداوم : اول
این اصل در خصوص موضوعاتی که براي تداوم .به اداره اجتماع استاصل تداوم خدمات عمومی ناشی از ضرورت هاي مربوط 

هدف خدمات عمومی نفع عمومی و تأمین نیاز هاي همگانی و عام المنفعه .جماعات انسانی ضرورت دارد اهمیت بسیاري دارد
است مشکالت  نفع عمومی مفهوم دایمی است و نمی تواند مقطعی و موقتی باشد و هرگونه توقف این خدمات ممکن. است

جدي براي جامعه و اختالالت مهمی در زندگی مردم به بار آورد و بدین جهت خدمات عمومی باید بی وقفه و به شکل مداوم 
این اصل تکلیفی را براي مقامات عمومی و اداري بار می نماید که به هنگام تنظیم قرارداد  )171ص ، 1389عباسی،(.ارائه گردد

را به نحوه مناسبی در قرارداد تضمین کنند و ممکن است در برابر این تکلیف مسئله مسئولیت هاي  باید تداوم خدمات عمومی
خدمات ( این اصل در هنگام تنظیم تمام قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی.انتظامی و مدنی مقامات عمومی مطرح گردد

پیش بیمارستانی و خدمات آتش هاي مربوط به خدمات صل در قراردادنمونه این ا. باید اعمال شود ) اداري،صنعتی یا تجاري
  .نشانی می توان مالحظه کرد که این خدمات در طول شبانه روز باید ارائه شوند

براساس این اصل صاحب امتیاز مکلف می باشد که بطور مستمر و بدون ایجاد وقفه ، فعالیت نمایند ، بطور که کاالیی یا 
کنندگان قرار گیرد ؛ براي اینکه طبق  _ورت منظم و مستمر در اختیار و دسترس استفادهخدمات موضوع قرارداد امتیاز، بص

اصل مذکور ، از خصوصیات امور و خدمات عمومی ، استمرار و عدم تعطیلی آنهاست چون جزء ضروریات و نیازمندیهاي زندگی 
ر بنابراین صاحب امتیاز حق ایجاد اخالل و وقفه یا تعطیلی در موسسه امتیاز را ندارد ، د. اجتماعی عمومی مردم جامعه است 

  .صورت تخلف ، مسئولیت خواهد داشت 
اگر در این امور وقفه ایجاد گردد حتی براي مدت کم ، موجب اختالل در . . . براي مثال ، خدمات روشنایی برق ، تلفن  و

ور ام. . .) مثالً سراسر جامعه یا استان یا شهر و( زندگی مردم شده و همه چیز به هم می خورد؛ بعالوه در کل حوزه امتیاز 
می شود ، لذا امور و خدمات عمومی از ویژگیهایش مختل . . . سیما و ادارات ، بیمارستانها ،اطالع رسانی از طریق صدا و
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مداومت و استمرار به عبارت دیگر عدم اخالل و تعطیل نمودن آنهاست ، از این رو بایستی بطور مرتب و منظم دایر باشند، حتی 
  .وجب نگرانی عمومی را در پی خواهد داشت بی نظمی اندك هم در این امور م

بسیاري از قواعدي که در این قراردادها اجرا می شوند به علت لزوم تداوم خدمات عمومی است امروزه مثل گذشته اصل تداوم 
داد به دارنده امتیاز خدمات عمومی و پیمانکارانی که اجراي خدمات عمومی و تأمین خدمتی عمومی به طور منظم ، طبق قرار

بر عهده گرفته اند به غیر از حالت فورس ماژور یا عملی که اداره باعث می شود که امکان ادامه اجراي خدمت وجود نداشته 
باشد، اگر رویدادهاي غیر قابل پیش بینی اقتصادي قرارداد را دگرگون سازد  به نحوي که طرف قرارداد با امکانات و وسایل 

در صورتی که قرارداد نتواند با اوضاع و احوال ( خدمات را اجرا کند اداره موظف است خویش  بدون ورشکست شدن نتواند 
رضایی زاده (.به کمک وي بشتابد و یا منابع الزم را بپردازد تا بتواند تداوم اجراي خدمات عمومی را حفظ کند) انطباق داده شود

  ).233ص 1390
رداد واگذار می کنند به موجب این اصل باید بالفاصله بعد از اتمام مدت ادارات و مؤسسات دولتی که خدماتی را از طریق قرا 

قرارداد و چه بسا قبل از انقضاء مدت قرارداد، براي استمرار و تداوم اینگونه خدمات قرارداد جدید منعقد کنند و در قرارداد 
کماکان و تا معرفی طرف جدید قرارداد، تصریح شود که در صورت انقضاء مدت قرارداد و عدم انعقاد، طرف قرارداد بایستی 

در قراردادهاي مربوط به ارائه خدمات پستی این اصل به  .موضوع قرارداد را انجام دهد تا باعث وقفه در خدمات عمومی نشود
ا تمدید کند خوبی نمایان است که پیمانکار در این نوع از قراردادها مکلف است که سه ماه مانده به پایان قرارداد، قرارداد خود ر

ترکیب نیروهاي بکارگیري شده در شیفتهاي مختلف و همچنین در  قراردادهاي ارائه خدمات بیمارستانی  ذکر می شود که 
و این امر نیز از اصل تداوم پیروي می  خدمات هیچگونه اختالل یا ازدحامی ایجاد نشود ئه يبایستی به گونه اي باشد که در ارا

  . کند
، قادر باشد تعهدات خود را در مقابل )پیمانکار، صاحب امتیاز( عمومی باعث می شود که طرف قرارداداصل تداوم خدمات 

براي پیمانکار ) بر اثر امور غیر قابل پیش بینی(انجام دهد حتی اگر ارائه خدمات موجب افزایش هزینه) موسسات عمومی(اداره
ه نحوي تغییر یابد که نتواند تعهدات خود را را انجام دهد، نمی تواند بنابر این اگر شرایط کار براي طرف خصوصی قرارداد ب.شود

  .می تواند در مقابل اداره تقاضاي جبران خسارت یا غرامت یا تعدیل قرارداد را نماید از ارائه خدمات خوداري کند بلکه
نی موضوعیت پیدا می کند که اجراي امانی قرارداد زما.اجراي امانی قرارداد نیز به جهت اصل تداوم خدمات عمومی است

پیمانکار یا صاحب امتیاز وظایف خود را انجام نداده باشد و الزام پیمانکار از طریق اخطار و جریمه هم میسر نباشد کارفرما یا 
و  امتیاز دهنده، انجام خدمت را مستقیماً بر عهده می گیرد و این امر بخاطر این است که در امور و خدمات عمومی وقفه نیفتد

  .به طور مستمر ارائه شوند
در توضیح آنکه؛در قراردادها ممکن . از دیگر اثراتی که این اصل بر قرارداد دارد وجود نهاد داوري در این گونه از قراردادها است

اوري در یکی از مزیت نهاد د. است طرفین قرارداد براي تفسیر یا اجراي قرارداد دچار اختالف شوند و به نهاد داوري رجوع کنند
نباید وقفه افتد نهاد ) خدمات عمومی( به خاطر این که این امور ، سرعت رسیدگی و جلوگیري از اطاله دادرسی استقراردادها 

  .داوري می تواند از وقفه در این امور بکاهد
  

  اصل انطباق : دوم
نفع عمومی امر تغییر ناپذیري نیست و با زمان تغییر می یابد، خدمات عمومی با توجه به الزامات و نیازهاي خود باید بتواند 

به عبارت دیگر، اصل سازگاري بر .همیشه تحول و با تغییرات و دگرگونی هاي ممکن منافع عمومی انطباق و سازگاري پیدا کند
اي زندگی اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول است و ارائه این خدمات هم باید با نیاز ها این اندیشه استوار است که نیازه

نمی توانند براي ارائه خدماتی مانند حمل و نقل از درشکه و وسایل نقلیه ابتدایی  مثال ادارات و مؤسسات دولتی .منطبق باشد
  .استفاده کنند

ب که دولت حق دارد هر زمان که بخواهد شرایط انجام خدمات را با گرفتن این اصل نتایجی را به دنبال دارد، بدین ترتی
تغییر دهد و تحوالت ) حقوق مکتسب و یا تعهدات قراردادي(تصمیماتی با توجه به مقررات بدون در نظر گرفتن موانع حقوقی 



 پایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی،حق گستر ١١

ی توانند به حق مکتسب حفظ ضروري را ایجاد نماید و نه استفاده کنندگان از خدمات عمومی و نه مأموران به خدمت نم
  .وضعیت حقوقی زمانی که ارتباط با اداره را آغاز کرده اند استناد کنند

طرفین قرارداد با اداره حق اجراي صحیح مقررات . اصل سازگاري یا انطباق به معنی خود سري و افسار گسیختگی اداره نیست
ه اند خواهند داشت تغییرات نیز بر آینده است و نمی تواند اثري درباره وضعیت حقوقی خود را تا هنگامی که آنها تغییر نکرد

  .نسبت به گذشته داشته باشد 
براین اساس ، صاحب امتیاز مکلف است با توجه به تحوالت و نیازمندیها و ضروریات زندگی اجتماعی جامعه، مؤسسه امتیاز 

ا اداره کند ، چرا که امور و خدمات عمومی همواره در طول خود را با شرایط روز و با آخرین شیوه فنی روز تطبیق دهد و آن ر
زمان متغیر و متحول می گردند ؛ زیرا این امور از جمله امور اجتماعی بوده و امور اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول می 

  .باشند 
ع نماید و بواسطه آن ، نحوه فعالیت از این رو دولت براساس اصل انطباق می تواند هر وقت مقتضی دانست قواعد و مقرراتی وض

  .، سازمان و اداره امور مذکور را تغییر دهد 
که به جهت اجتماعی بودن ، همواره در حال تغییر و تحولند ) همگانی(مهم اینکه با توجه به خصوصیات امور و خدمات عمومی 

قرارداد امتیاز درج بشود و چه نشود ، فرقی ندارد ،  ، از این رو چه این شرط انطباق دادن موسسه امتیاز با آخرین شیوه فنی در
یعنی صاحب امتیاز نمی تواند به بهانه عدم درج چنین شرطی در قرارداد امتیاز ، از مطابقت آن با شرایط و اوضاع و احوال روز 

مثالً دولت صاحب . د خودداري نماید ، زیرا در صورت امتناع ، دولت حق خواهد داشت قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نمای
را وادار نماید که براساس آخرین شیوه فنی روز اداره کند؛ که . . . امتیاز برق،گاز، اتوبوسرانی یا حمل و نقل شهري، تلفن و 

، چون قادر نبود که خط مزبور را به شیوه مدرن و ) شرکت بلژیکی ( براساس همین اصل صاحب امتیاز خط راه آهن شهري 
اداره نماید ، زیرا براي وي مقرون به صرفه نبود و مستلزم هزینه زیادي بود ؛ و به جهت عدم ) یوه فنی روز آخرین ش( روز 

  )261طباطبایی، پیشین،ص(.رعایت اصل فوق دولت ایران بطور یکجانبه قرارداد را فسخ کرد
ق العاده باشد، دولت امتیاز دهنده البته اگر اجراي اصالحات فنی مؤسسه ، براي صاحب امتیاز مستلزم هزینه و مخارج فو

بایستی به او مساعدت نماید؛ و صاحب امتیاز هم حق دارد که تغییر شرایط مالی قرارداد را تقاضا نماید تا از این طریق بتواند 
نتیجه  هزینه ها و مخارج فوق العاده اي که متقبل شده ، دریافت دارد؛ البته اگر هزینه ها و مخارج ناشی از تغییرات و در

انطباق دادن با شرایط روز عادي باشد، صاحب امتیاز مستحق دریافت آن نخواهد بود ، زیرا این یک اصل است و صاحب امتیاز 
امتیاز انحصاري  1872تا1871از سال : براي مثال . مطابق این اصل مکلف به رعایت آن در جریان اجراي قرارداد خواهد بود

یعنی روشنایی معابر عمومی بوسیله گاز (به یک کمپانی روشنایی با گاز اعطاءشد، ) فرانسه یکی از شهرهاي ( روشنایی شهر 
ودر قرارداد ، برق ، هنوز اختراع نشده بود ، اما بعداً که مسأله برق بوجود آمد امتیاز ) چرا که در آن زمان برق وجود نداشت 

یعنی دادن روشنایی معابر عمومی با برق ، به خاطر اختالف  خواستار تغییر شیوه قبلی شد؛) کمون دویل له روئن ( دهنده 
طرفین سرانجام ، شوراي دولتی ابتدا چنین رأي داد که دادن روشنایی با برق جزءتعهدات صاحب امتیاز نیست و او مکلف به 

را بدهد اما بعداً از این ) از روشنایی معابر عمومی با گ( دادن روشنایی با برق نمی باشد ،بلکه می تواند فقط روشنایی بدون برق 
رأي خود عدول کرد و چنین که اظهار نمودهر چند زمان قرارداد مسأله برق وجود نداشت و هنوز اختراع نشده بود اما سکوت 

این قرارداد به این معنا نیست که کمون نتواند به ساکنان خود از سایر وسایل روشنایی اختراع شده جدید که در قرارداد    
  )208،ص 1390انصاري، (.بینی نشده است ،استفاده نماید پیش

همچنین به موجب این اصل اداره می تواند تعرفه هاي براي استفاده کنندگان خدمات عمومی  صنعتی و تجاري را به طور 
داره افزایش یابد هر به تدریج می تواند توسط ا... براي نمونه به دلیل تورم، قیمت آب، برق، گاز ،تلفن و .یکجانبه اصالح نماید

  . چند که این اشخاص با اداره ي مربوط از راه قرارداد آبونمان یا اشتراك ارتباط داشته باشند
طرفین قرارداد با اداره باید توابع قواعد مربوط به حق اصالح یک جانبه ي شرایط قراردادها و تعهدات خود توسط اداره باشند و 

ولی در این موقع بنا به نظریه عمل حاکم اگر اقدامات دولت .راي تغییر انجام تغییرات گرددقرارداد آن ها نمی تواند مانعی ب
منتهی تحمیل زیان به آن ها شد، آن ها حق مطالبه ضرر و زیان را دارند و باید خسارت آن ها به طور عادالنه جبران 
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که قبالً شرط شده باشد بنا به مقتضیات اداري تعهدات براي نمونه برابر این اصل، اداره حق دارد در قراردادها بدون این.گردد
  ) .1334آیین نامه معامالت دولتی مصوب سال  26ماده (جدیدي بر پیمانکار خود تحمیل کند 

از این مطلب نباید اینطور . استفاده کنندگان هم بنا به این اصل حق ندارند که نسبت به تغییرات ایجاد شده اعتراض کنند
را که باید » کارکرد عادي خدمت«خیر اوالً آن ها حق .استنباط شود که استفاده کنندگان خدمات مقید به نظر اداره هستند 

ثانیاً تصمیم به تغییرات براي آینده است و نتایج تصمیم به گذشته بر .ر نکرده اند دارندبرطبق قواعد موجود تا زمانی که تغیی
نمی گردد بخصوص حالتی که قیمت تغییر می کند تصمیماتی که امروز براي باال رفتن قیمت مثالً برق گرفته شده است،  نمی 

  .توان این افزایش قیمت به گذشته تسري بدهیم
   

  اصل برابري : سوم
آنچه از منظر این اصل مهم می نماید، این امر . شاید بتوان گفت اصل برابري از مناقشه برانگیزترین و پیچیده ترین اصول است

، ص 1391هداوند و مشهدي، ( .است که انسان ها برابر متولد می شوند لذا حیات آنها از ارزش اخالقی برابر برخوردار است
شهروندان در مقابل قانون و مقامات عمومی و از آنجایی که خدمات عمومی براي عموم افراد با توجه به اصل کلی برابري ) 139

جامعه است، اصل برابري حکم می کند همه اشخاص به طور برابر  یکسان از منافع، مزایا وتکالیف ناشی از خدمات عمومی و 
دار گردند و نباید مالك هاي نژادي ،قومی، عقیدتی و هزینه هاي عمومی که به منظور تأمین منافع عموم ایجاد شده اند، برخور

دولت نمی تواند با این بهانه میان مردم تبعیض .سیاسی مبناي برخورداري یا حق تقدم افراد در استفاده از این خدمات شود
اصل هرگونه  این.قایل گردد و اشخاصی را از خدمات عمومی محروم کند یا براي برخی از امتیازات ویژه اي در نظر بگیرد

قاعده  «این اصل به .جانبداري را که منجر به ایجاد تبعیض در انجام خدمات عمومی گردد، ممنوع و مخالف اصل برابري می داند
  )262طباطبایی، پیشین،ص (.مشهور است» برابري افراد در مقابل تحمیالت ناشیه از اداره عمومی

مات عمومی صنعتی و بازرگانی اعمال می شود هرچند که ممکن است این اصل هم در مورد خدمات عمومی اداري و هم خد
گاهی تبعیض بین استفاده کنندگان خدمات صنعتی و بازرگانی وجود داشته باشد و این زمانی رخ می دهد آن ها در یک 

یت هاي مختلف باید موقعیت مشابه قرار نداشته باشند، زیرا تساوي رفتار براي موقعیت هاي مشابه است، بنابراین براي موقع
  .رفتار مختلف داشت و به روش دیگر رفتار نمود

می توان بر اساس ماهیت خدمات مصرف شده یا حجم آن ها یک سیاست قیمتی نسبت به مشتري و استفاده کنندگان مختلف 
د از امتیازات یکسان برقرار نمود ولی در آن حالت تمام استفاده کنندگان که داراي یک موقعیت عینی مشابه هستند می توانن

اجراي این اصل نسبت به هزینه ها، .اصل تساوي همچنین مربوط به هزینه هاي خدمت عمومی نیز می گردد.بهره مند شوند
بعضی اوقات مسئولیت بدون تقصیر قدرت عمومی را به دنبال دارد که اجازه دادن ضرر و زیان به زیان دیده که نسبت به او این 

  .را می دهدتساوي رعایت نشده 
مؤسسات و بنگاه هاي خصوصی می توانند براي هر دسته از مشتریان خود شرایط خاصی وضع کنند، ولی سازمان هاي دولتی 

  .قانونی قائل شوند  چنین حقی ندارند و نمی توانند نسبت به ارباب رجوع خود تبعیض غیر
قانون  4قانون اساسی، ماده  43اصل  2و 1و بند هاي  20، 19، 14، 12اصل سوم، اصل هاي  9در جمهوري اسالمی ایران بند 
قانون مدیریت خدمات کشوري اصل برابري همگان در مقابل قانون و در  27و ماده ي  1383برنامه چهارم توسعه مصوب 

ت ماده ي اخیر درباره ي برخورداري مردم از حقوق یکسان در استفاده از خدما. نتیجه خدمات عمومی پذیرفته شده است
دستگاه هاي اجرایی در شرایط مساوي از حقوق یکسان « : عمومی دستگاه هاي اجرایی در شرایط مساوي سخن می گوید

  »...برخوردارند
  :اثري که اصل برابري و منع تبعیض بر قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی می گذارد در دو صورت بروز پیدا می کند

  وصی قبل از انعقاد قرارداد اصل تساوي و برابري بین اشخاص خص:الف
طبق اصل برابري و منع تبعیض، در مناقصه عمومی تمام افراد حق دارند در صورت تمایل به معامله با دولت، در آن شرکت 

هرگونه محروم کردن افراد از شرکت در مناقصه عمومی جزء . کنند زیرا تمام افراد در استفاده از مزایاي خدمات عمومی برابرند 
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رد محجورین و ورشکستگان به تقصیر که قانوناً فاقد اهلیت معامله هستند، مجاز نیست و هر تصمیمی بر خالف این اصل در مو
  .گرفته شود لغو و باطل خواهد شد

  اصل تساوي در ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بعد از انعقاد قرارداد: ب 
عه است ، در واقع هدف از ایجاد آنها تأمین منافع عموم مردم است براي اینکه امور و خدمات عمومی متعلق به عموم افراد جام

و در حقیقت امر هزینه اداره این امور را بنحوي خود مردم می پردازند ، لذا چون متعلق به همه مردم است ، بایستی همه بطور 
انکاران این امور موظف و مکلف به مساوي و بدون هیچ گونه تبعیض از آن بهره مند گردند ، از این رو صاحبین امتیاز و پیم

رعایت اصل تساوي و عدم تبعیض در میان مشتریان یا استفاده کنندگان امور مزبور می باشند ؛ در غیر این صورت اگر 
گردد و سبب محروم شدن عده اي از آنها در بهره مند شدن )مشتریان (عملکردشان طوري باشد که موجب تبعیض بین مردم 

  .قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید ) در صورت تخلف از این شرط ( ات شود ، دولت حق خواهد داشت این امور و خدم
نکته قابل توجه اینکه گاهی اوقات رعایت این اصل مستلزم این است که مشتریان این امور واجد شرایط استفاده از آن را داشته 

مستلزم این امر است که طرف ساکن حوزه امتیاز باشد و شرایط الزم را ... باشند، مثالً بهره مند شدن از امکانات برق ، تلفن و
طبق ضوابط داشته باشد ؛ لذا صاحب امتیاز در این صورت مکلف است که برخالف حق براي اشخاصی که واجد شرایط بهرمند 

   .شدن می باشد، تبعیض قائل نشده و سبب محروم شدن عده اي از این امکانات و خدمات نگردد 
  

  اصل تقدم : چهارم
اصل تقدم بدین معنی است که چون خدمات عمومی به نفع عموم جامعه است و منافع و نیازهاي عمومی افراد جامعه باید 
حفظ گردد ، بنابراین اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی در جهت ارائه خدمات عمومی رخ دهد، حق تقدم با 

موجب می شود که دولت از امتیازات ناشی از اعمال حاکمیت جهت تأمین منافع عمومی یا  امور عمومی است و همین امر
بدین ترتیب براي این که دولت بتواند از تقدم استفاده کند یک سري امتیازاتی به  .جهت ارائه خدمات عمومی استفاده نماید

یا » امتیازات ناشی از قدرت عمومی«امتیازات مزبور . ندارددولت داده شده که هیچ شخصی جز او حق استفاده از این امتیاز را 
  .موسوم است» امتیازات حقوق عمومی«

در حقیقت هدف از وضع این امتیازات این است که دولت قدرت الزم را براي پیشبرد اهداف عمومی داشته باشد و بتواند 
سازمان هاي عمومی بتوانند به طور منظم به  م دهد و وظایف خود را، که به وظایف همگانی مربوط است به گونه مطلوبی انجا

  .انجام دادن وظایف خود ادامه دهند
درباره تأثیر این اصل بر قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی می توان گفت که تمام اختیاراتی مانند اختیار نظارت و هدایت، 

  .لت در قراردادها دارد، همه ناشی از اصل تقدم استکه دو.... حق تغییر یکجانبه قرارداد، حق فسخ یکجانبه قرارداد و 
چنین امتیازاتی ممکن است در قالب شروط صریح، در مفاد هر یک از این قراردادها گنجانده شوند یا اینکه به موجب قوانین به 

خصیصه هاي در هر دو صورت این امتیازات یکی از بارزترین )455،صهداوند،پیشین( مقام صالحیت دار عمومی اعطا گردد
  .قراردادهاي ناظر برخدمات عمومی که در جهت تأمین منافع عمومی مورد استفاده قرار می گیرند

  
  خدمات عمومی ارائه قالب هاي رایج قراردادي، ناظر بر

به هیچ  به غیر از اموري که با ابتکار و سازماندهی داخلی دولت و بدون اتکاء(روش اجراي امور عمومی کالً در اختیار دولت است
) خصوصاً اعمال مربوط به حاکمیت(دولت به علت تراکم امور).عامل و نیروي خارجی انجام می شود نظیر برقراري نظم و امنیت

را که متولی و مسئول آن است را نوعاً و اکثراً به دو صورت واگذار می کند ) اصوالً غیر حکومتی(برخی از امور و خدمات عمومی 
قالب قرارداد پیمانکاري و قالب قرارداد امتیاز، منعقد می کند و اصوالً بعد از انعقاد قرارداد در یکی از دو و در دو قالب حقوقی، 

، به طرف قرارداد مجوز داده می شود مانند پروانه دفتر خدمات ارتباطی که شخص کارگزار پس )پیمانکاري، امتیاز(قالب حقوقی
  .می دهندعمومی که به صاحب امتیاز  انجام کار را می دهند یا مجوز حمل و نقل ) پروانه ( از انعقاد قرارداد به او مجوز 
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  تعریف قرارداد امتیاز
قراردادي است که که  در تعریف قرارداد امتیاز می توان گفت که . خاص است مزیت یک اعطاي معناي به از نظر لغوي امتیاز 

اداره یک امر عام المنفعه را به طور انحصاري به شخص یا  شرایط معین،سسات وابسته به آن بر طبق ؤبه موجب آن دولت یا م
ت خود وجوهی را از مصرف مو در ازاي کار و زح کندسرمایه خود اداره  ااشخاص معین واگذار می کند که در این مدت معین ب

  ....رق،تلفن و غیره دریافت دارد یا از منافع خود به دولت بپردازد مانند امتیاز آب ،ب کنندگان یا از دولت
همانگونه که از تعریف قرارداد امتیاز بر می آید موضوع قرارداد امتیاز هم اداره امور و خدمات عمومی و هم بهره برداري از منابع 

  .است که در این تحقیق مورد اول یعنی اداره امور و خدمات عمومی مورد بحث است
  :مهمترین آنها عبارتند از دارد،قرارداد امتیاز خدمات عمومی اقسام گوناگونی 

  )توزیع برق و گاز به موجب قانون(قرارداد امتیاز در قلمرو انرژي -
  ...)با راه آهن،حمل و نقل عمومی و (قرارداد امتیاز حمل و نقل -
  ...)نظافت شهر و  بیمارستان ها،(قرارداد امتیاز در قلمرو امور بهداشتی و اجتماعی -
  ...)کتابخانه هاي عمومی و  باشگاه هاي ورزشی،(ر قلمرو سرگرمی هاقراردادهاي امتیاز د -
  

  تعریف قرارداد پیمانکاري 
 اجراي معین، وجهی دریافت قبال در پیمانکار آن موجب به که است قراردادي: اند گفته »پیمانکاري قرارداد«لغوي  تعریف در

  .می نماید تعهد کارفرما مقابل در را پیمان موضوع
قراردادي است که دولت به موجب آن عمل یا فروش کاالیی را با شرایط معینی در مقابل مزد یا بها در مدت معین  پیمانکاري

  به شخص یا اشخاص معلوم به نام مقاطعه کار یا پیمانکار واگذار می کند
  

  دالیل ارجحیت قالب پیمانکاري
واگذاري خدمات به بخش خصوصی از طریق . براي ارائه و انجام خدمات عمومی نمی توان از یک قالب حقوقی استفاده کرد

قالب حقوقی امتیاز در اموري ممکن است که جنبه انتفاعی داشته باشد و افراد حاضر باشند در آن امور سرمایه گذاري کنند و 
  .طریق قالب امتیاز قابل واگذاري نیستند  خدماتی که جنبه انتفاعی نداشته باشد  از

قالب امتیاز معموالً در قراردادهاي مورد استفاده قرار می گیرد که علت انعقاد قرارداد شخصیت صاحب امتیاز است و به همین 
تواند با آزادي دلیل امتیاز شامل مقررات و تشریفات مزایده و مناقصه نیست و دلیل آن هم این است که اداره یا امتیاز دهنده ب

کامل با بررسی ها الزم هر شخصی را که صالح و مناسب براي این امور تشخیص دادند و شایستگی هاي وي از هر جهت تأمین 
اما در قالب حقوقی پیمانکاري مهمترین علت انعقاد قرارداد، ارائه و انجام .گردید، امتیاز خدمات عمومی را به او واگذار کنند

هترین نحو و بهترین کیفیت است، که مورد توجه قرار می گیرد و به همین دلیل در این گونه از قراردادها خدمات عمومی به ب
اصل رعایت مناقصه الزامی است افرادي که بتوانند به بهترین نحوه و با کمترین هزینه آن خدمات را انجام دهند انتخاب می 

  .شوند
ن موضوع قرارداد، اصوالً امکان نظارت و کنترل دقیق را از دولت می طوالنی بودن مدت قرارداد امتیاز و پرحجم بود

اما در قراردادهاي .و زمینه را براي حیف و میل اموال و ثروت هاي عمومی فراهم می آورد  )48،ص 1388شمعی،(گیرد
قوق و تکالیف هر دو طرف ح) پیمانکاري(پیمانکاري بر خالف قرارداد امتیاز مدت قرارداد طوالنی نیست و در این قالب حقوقی 

قرارداد کامالً مشخص است و به همین دلیل ارائه و انجام خدمات بهتر انجام می شود و امکان نظارت دولت بر این قالب بیشتر 
ثانیاً  باعث هدایت و ارشاد دولت در . موجب اجراي کامل قرارداد داده می شود وقتی که نظارت بیشتر و بهتر باشد؛ اوالً. است
ثالثاً  موجب تجدید نظر توسط دولت و تحمیل شروط و تعهدات برحسب مقتضیات می . ت نواقصات و نارسائیها می شودصور
رابعاً باعث تغییر ، فسخ یا لغو یکجانبه قرارداد توسط دولت در صورت لزوم می شود و این اثراتی که نظارت بر قرارداد می . شود

  .ی است  و از اصل اقتدار ناشی می شودگذارد همه در جهت اصل تقدم منافع عموم
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و در یک ارزیابی می توان گفت که آزاد ): قانون اساسی 81بجز اصل (وضعیت حقوقی قرارداد امتیاز در حقوق ایران مبهم است 
ر گذاشتن دولت در نحوه تعیین شخص صالح در اداره امور امتیاز زمینه را براي فساد سیاسی را فراهم می کند و این امر د

کشورهاي که داراي بوروکراسی غیر شفاف و ناکارآمد هستند شدت می گیرد ولی در قراردادهاي پیمانکاري به دلیل وجود 
باعث می شود که اصل حاکمیت قانون هاي که در این زمینه وجود دارد قوانینی مانند قانون برگزاري مناقصات و   آیین نامه 

  .کی از اصول حکمرانی خوب است نمایان تر شودکه یکی از اصول حاکم بر قراردادها و ی
یکی دیگر از دالیلی که قالب حقوقی پیمانکاري توصیه می شود این است که چون قراردادهاي که در قالب پیمانکاري منعقد 

افراد  صورت می گیرد این امکان را به دولت می دهد تا از بین) رعایت تشریفات مناقصه(می شوند بعضاً از طریق اصل رقابت 
شایسته ترین شخص را به عنوان طرف قرارداد انتخاب کند و چون تعداد ارائه دهندگان خدمات عمومی زیاد است به اداره 

که یکی از اصول حکمرانی ( می دهد و همچنین این اصل باعث شفافیت  امکان انتخاب تأمین کنندگان خدمات عمومی را
  .این امر در قراردادهاي امتیاز کمتر است در قراردادها می شود در حالی که) خوب است

اصوالً مشارکت مردم در قراردادهاي پیمانکاري نسبت به قراردادهاي امتیاز بیشتر است؛ یکی از دالیل اینکه مشارکت مردم در 
اشی از عدم می شوند، شاید بتوان گفت که نقالب پیمانکاري منعقد  که، درقراردادهاي  قراردادهاي امتیاز کمتر است نسبت به

اطمینان به قوانین و مقررات باشد؛ مثالً موسسه یا شرکت خصوصی که انتخاب شده و همین که امکانات و تأسیسات آن 
خدمت را فراهم آورد یک دفعه قانونی وضع می شود و خدمات مذکور را ملی اعالم می کند ، و این یکی از دالئلی است مردم 

هواداران ملی کردن عقیده دارند که این حق مسلم جامعه است که هر زمان که . یاز ندارندتمایلی به مشارکت در قرارداد امت
ضروري تشخیص داد با حذف مالکیت و سرمایه داري خصوصی و برقراري مدیریت عمومی به جاي مدیریت خصوصی ، آن 

هرچند دلیل ملی کردن، .دارد ملی کنددسته از فعالیت و خدمات اقتصادي و اجتماعی را که با مصالح و منافع عمومی ارتباط 
انگیزه .بی اعتمادي دولت نسبت به نظام سرمایه داري خصوصی است ولی غالباً انگیزه هاي دیگري باعث ملی کردن می شود

هاي سیاسی مثل حفظ، امنیت و دفاع ملی ، انگیزه اقتصادي و مالی مثل کسب درآمد بیشتر براي دولت و برقراري روش 
ملی کردن تلفن و برق با هدف برقراري .یریت یا انگیزه اصالحات اجتماعی و تقسیم عادالنه ثروت در میان مردممنطقی در مد

این امر باعث عدم اطمینان مردم می شود و نهایتاً منجر .روش منطقی در مدیریت و جلوگیري از اتالف ثروت ملی شکل گرفت
  .به عدم شرکت در این قراردادها می شود

انتخاب قالب قرارداد پیمانکاري این است که چون مدت زمان آن اندك است که اکثراً یک سال شمسی است، بهتر  دیگر دالیل
درست است که در قراردادهاي امتیاز هم موسسه امتیاز باید بر اساس .می شود اصل تطابق را در این گونه از قراردادها اجرا کرد

یوه هاي فنی اداره کند اما در قرارداد پیمانکاري بعد از پایان مدت قرارداد می این اصل عمل کند و مؤسسه خود را با آخرین ش
توان با شرایط جدید قرارداد منعقد کرد و در قراردادهاي که نیاز به تمدید دارد مانند دفاتر پستی می توان هنگام تمدید 

پیمانکاري هاي خدمات عمومی بهتر انجام می  قرارداد شرایط جدید را در قرارداد گنجاند و به همین خاطراین اصل در قالب
  .شود

همچنین در قراردادهاي امتیاز به علت اینکه هزینه استفاده خدمات عمومی از طرف موسسه دریافت می شود ممکن است که 
دریافت  باب سوء استفاده را براي صاحب امتیاز بگشاید و بخواهد که هزینه هاي اضافی را از استفاده کنندگان خدمات عمومی

البته در قراردادهاي که درقالب حقوقی پیمانکاري هم منعقد می شود امکان این سوء استفاده وجود دارد مثالً در .کند
ولی . قراردادهاي خدمات پستی که پیمانکار مبلغ بیشتر از مبلغ تعرفه از مشتري یا استفاده کنندگان خدمات عمومی اخذ کند

  .ري واگذار   می شود،اینطور نیستند و امکان سوء استفاده کمتر استهمۀ خدماتی که در قالب پیمانکا
قراردادهاي امتیاز چون موجب انحصار می شوند آزادي مشاغل را محدود می کنند ولی قراردادهاي پیمانکاري اینطور نیستند و 

 به« : در روستاها بیان شده است که قراردادهاي دفاتر خدمات ارتباطی 3براي نمونه در ماده .منافاتی با آزادي مشاغل ندارند
 پروانه صدور حق پروانه کننده اعطا ، نامه آیین این موضوع ، خدمات رقابتی عرضه تضمین و انحصار ایجاد از جلوگیري منظور

  » .دارد می محفوظ خود براي دفاتر فاصله رعایت با جغرافیایی ناحیه یک در را مشابه متعدد هاي
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از آنجایی که بین اساتید و حقوقدانان درباره . خدمات عمومی اصل رایگان بودن خدمات عمومی استیکی از اصول حاکم بر 
این که آیا رایگان بودن خدمات عمومی جزء اصول حاکم بر خدمات عمومی است یا نه اختالف نظر وجود دارد و همچنین به 

،ص پیشینعباسی، ( اراي ارزش حقوق اساسی نمی باشددلیل اینکه از نظر شوراي قانون اساسی فرانسه رایگان بودن اصلی د
و از دیدگاه قضایی رویه قضایی اداري نیز آن به عنوان یکی از اصول کلی حقوق تأیید نشده است، در این تحقیق هم به )187

ولی اگر بخواهیم رایگان بودن خدمات عمومی را به عنوان یکی از اصول حاکم بر خدمات عمومی . آن پرداخته نشده است
همانطور که از تعریف قرارداد . د می شوند بهتر می توانند این اصل را اجرا کنندبدانیم، قراردادهاي که در قالب پیمانکاري منعق

کنند و حتماً در این گونه از  می دریافت مردم از را کاال بهاي یا کار اجرت امتیاز امتیاز بر می آید قراردادي است صاحب
بدین ترتیب با . کنند را پرداخت کنند قراردادها باید مصرف کنندگان خدمات عمومی هزینه خدمات عمومی که مصرف می

مثالً اگر شهرداري فضاي سبز یک پارك عمومی را از طریق قرارداد امتیاز واگذار کند صاحب .اصل رایگان بودن مطابقت ندارد
کاري امتیاز از استفاده کنندگان این پارك عمومی بهایی را اخذ می کند ولی اگر  فضاي سبز همین پارك را با قرارداد پیمان

منعقد کند، استفاده کنندگان نیازي به پرداخت هزینه بخاطر استفاده کردن از پارك را ندارند و این هزینه و بها بر دوش دولت 
می افتد و یا در قراردادهاي ناظر بر خدمات ساخت بزرگراه و جاده نیز می توان مثال زد اگر از طریق قرارداد پیمانکاري منعقد 

  .ات به دوش دولت می افتد واصل رایگان بودن خدمات عمومی اجرا می شودبشود هزینه این خدم
از دیگر اصول اصل بیطرفی در استفاده از خدمات عمومی است و چون این اصل، از اصل برابري نشأت می گیرد و از نتیجه اصل 

خودداري  اظر بر خدمات عمومیبرابري است از ذکر این اصل در قسمت تأثیر اصول حاکم بر خدمات عمومی بر قراردادهاي ن
این اصل هرگونه جانبداري را را که منجر به ایجاد تبعیض در ارائه خدمات عمومی گردد ممنوع و مخالف اصل . شده است

صاحب امتیاز در قراردادهاي امتیاز خدمات عمومی و پیمانکار در قراردادهاي پیمانکاري خدمات عمومی باید به .برابري می داند
اصل بی طرفی در .ائه خدمات عمومی هر گونه اعمال تبعیض و به جهت عقاید سیاسی و مذهبی پرهیز کنندهنگام ار

در این .قراردادهاي پیمانکاري خدمات عمومی بهتر انجام می گیرد و رعایت می شود تا در قراردادهاي امتیاز خدمات عمومی
اگر  شهرداري پارك عمومی را از طریق قالب قرارداد امتیاز . کردمورد هم می توان مثال پارك عمومی یا معابر عمومی را بیان 

واگذار کند ممکن است که به بعضی از افراد اجازه ورود داده نشود و یا در ارائه خدمات بیمارستانی ممکن است همین مشکل 
  . پیش بیاید

  :اي زیر را داردبه خاطر ویژگی ها که ذکر شد قالب حقوقی پیمانکاري ارائه خدمات عمومی کارکرده
  حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی  -1
  جلوگیري از فساد اداري و حیف ومیل اموال دولتی -2
  

  نتیجه گیري
می توان گفت که  قراردادهاي که در قالب حقوقی پیمانکاري منعقد می شوند بهتر می توانند اصول حاکم بر خدمات عمومی را 

کنند و موجب مشارکت بیشتر مردم در اداره خدمات عمومی می شوند، و همچنین باعث حفظ در خود جاي دهند و آن را اجرا 
  .و حراست از حقوق و منافع عمومی و جلوگیري از فساد اداري و حیف و میل اموال دولتی می شود

می روند که اصول و با توجه به مطالبی که گفته شد قراردادهاي ناظر بر خدمات عمومی از جمله قراردادهاي خاص به شمار 
این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی است و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه .قواعد ثابتی بر آنها حاکم است

ادارات و موسسات دولتی و عمومی در انعقاد اینگونه از قراردادها از حق حاکمیت و امتیاز خاص  تکلیفی و آمرانه دارند و
علی هذا از آنجا که قراردادهاي مزبور ارتباط مستقیمی با منافع عمومی و اداره خدمات عمومی دارند، جا .شندبرخوردار می با

ب مشخصی و دارد قوانین و مقررات جامع ویژه اي براي تشکیل آنها تدوین شود و براي این مهم الزم است که اوالً چهارچو
دادها وجود داشته باشد و ثانیاً قواعدي که بر این قراردادها حاکم است شده اي براي اینگونه از قرار قواعد و احکام تعریف

یکپارچه و منظم باشد و به بیان دیگر ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر خدمات عمومی و تصویب قانونی جامع براي آن 
  .امري ضروري است
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