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چکیده
اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن را یکی از اصول بنیادین
حاکم بر خدمات عمومی نامیدهاند (عباسی و کیا )49 ،1392 ،که در حقوق فرانسه بهجای واژه ( Le
 )principle de ladaptationاز واژه ( )Lamutabilite du service publicجهت نشان دادن
انعطاف خدمات عمومی به اقتضاء تغییرات اوضاعواحوال ،شرایط اجرای قرارداد و ارائه خدمات
عمومی استفاده کردهاند .این رویکرد نشان از لزوم انعطاف در ارائه خدمات به دلیل تفسیرات و
مقتضیات منافع عمومی است که تکلیف نهادهای عمومی به ارائه خدمات مطابق مقتضیات روز و
جلوگیری از اقدامات خود سرانه در قطع خدمات را توجیه میکند.اصل انطباق با مفاهیم فقهی
ازجمله منع احتکار قرابت داردکه می تواند از مبانی تفسیرس قرارداد عمومی تلقی گردد.
واژگان کلیدی :قرارداد عمومی  ،اصل انطباق  ،احتکار  ،تفسیر  ،کارآمدی قرارداد.

تاریخ دریافت  96/7/26تاریخ پذیرش 96/ 12 / 20 :
.1 - 1گروه حقوق ،دانشکده حقوق -الهیات و معارف اسالمي ،واحد نجف آباد  ،دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد ،ایران.
 - 2گروه حقوق ،دانشکده حقوق -الهیات و معارف اسالمي  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ایران.
 - 3استادیار دانشکده حقوق پردیس دانشگاه فارابي تهران ( نویسنده مسوول). hramat@ut.ac.ir .
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مقدمه
خدمات عمومی یک تکلیف تضمین شده نهاد عمومی به منظور پاسخ به نیازهای ناشی از منافع
عمومی است.حقوق خدمات عمومی یک عنصر مهم در حقوق عمومی است که مشروعیت حاکمیت
در گرو انجام صحیح  ،به هنگام و کامل آن است  .چنانکه امام امیرالمومنین(ع) در نامه  53نهج البالغه
تکلیف اولیه حکومت را آبادی بال  ،تربیت مردم  ،جمع آوری خراج و خنگ با دشمن دین دانسته
اند .هدف خدمات عمومی نفع عمومی است که بنا به نظر زمام داران چنین توصیفی می یابد  .مبانی
فقهی منفعت عمومی را در مفهوم خدمات عمومی ونیز در مصلحت عمومی دررسی کرده اند که
امور حسبیه و مصلحت عمومی دیده اند ( حاج زاده  ) 14 ، 1393 ،به نحوی که منفعت عمومی
تابع و پیرو برخی مفاهیم چون مصلحت عمومی و امور حسبیه است  .مبنای چنین توصیفی قانون
رویه ی قضایی و صالحیت اختیاری مقامات اداری است که به اقتضاء اصول حاکم بر خدمات
عمومی صورت میگیرد  .از خدمات عمومی و نفع عمومی در قانون اساسی ما تعریفی ارائه نشده
است و تنها به بیان برخی مفاهیم اشاره شده است که قرابت با خدمات عمومی دارد (( .درآمد عمومی
 ،منافع عمومی  ،محیط زیست و منابع طبیعی در اصول  75 ، 50 ، 49 ، 48و  153در کنار تکالیفی
که در اصول  19 ، 3تا  43 ، 42تا  51و  153برای دولت پیش بینی شده است روی در منافع عمومی
بر پایه خدمات عمومی دارد که برخی ( هاشمی  ) 418 ، 1379 ،نگاه قانون اساسی ایران را به دولت
 ،دولت رفاه دانسته اند .در راه رسیدن به نفع عمومی و تحقق دولت رفاه  ،دولت از اعمال اداری از
جمله قرارداد های اداری استفاده می کند  .اجرای قرارداد اداری به علت طوالنی بودن زمان اجرا ،
تغییر سیاست های مالی دولت  ،انعطاف در نوع  ،جنس و حجم خدمات  ،تحوالت فنی  ،اقتصادی
و اجتماعی و عواملی که در قرارداد پیش بینی نشده و در قرارداد و اجرای آن تحمیل می شود
مستلزم تفسیر قرارداد و واکاوی نفع عمومی ناشی از اجرای قرارداد است  .در راه تفسیر قرارداد با
توجه به اینکه هدف از تفسیر کارآمد کردن قرارداد است  ،باید از شیوه سنتی تفسیر قرارداد های
حقوق خصوصی دست برداشت و با توسل به اصول تفسیر قرارداد های اداری از جمله اصول
خدمات عمومی در تحقق هدف قرارداد گام نهاد .اصولی که می توان ریشه و مبانی آن را در مبانی
فقهی و متکی به آیات و روایات جستجو کرد.
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 )1مفهوم قرارداد اداری
1-1

تعریف قرارداد اداری:

از استقراء در متون قانونی (اصل  49قانون اساسی ،ماده  79تا  89قانون محاسبات عمومی
و مواد قانون برگزاری مناقصات) و به کمک دکترین حقوقی ،میتوان گفت قرارداد اداری
«قراردادهایی هستند که بهقصد انجام خدمات عمومی یا برآوردن منفعت عامه یا کارکرد
عمومی منعقدشدهاند و متضمن شروط استثنایی یا قواعد ترجیحی ،حمایتی یا امتیازی یا
اقتداری برای طرف عمومی قرارداد است» (موالیی)68 ،1393 ،
این تعریف حاصل مصدری قراردادی است که میتوان تعریف مصدری عقد را «توافق ارادۀ
نهاد عمومی و شخص با هدف تأمین منافع عمومی» از آن استخراج کرد که حاصل آن
مشخصات عقد به شرح بند دوم خواهد بود.
 2-1عناصر قرارداد اداری
عناصر قرارداد اداری را میتوان با توجه به تعریف ارائهشده ،بیان کرد.
قرارداد اداری ،حاصل توافق اراده نهاد عمومی باشخصیت حقوقی حقوق خصوصی یا حقیقی
است؛ بنابراین نمیتوان آن را در قلمرو ایقاعات اداری یا سایر اعمال اداری یکجانبه تلقی کرد.
 1-2-1وجود شخصیت حقوقی حقوق عمومی بهعنوان معامل:
فهرست و شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
به تفصیل آمدهاند که این نهادها باید طرف اصلی معامله و قرارداد اداری باشند (مواد  1تا 4
قانون مدیریت خدمات کشوری).
 2-2-1هدف قرارداد:
غرض از انجام خدمات عمومی ،برآوردن منفعت عامه با کارکرد عمومی نهادهای عمومی است.
این شرط که از هدفمندی قرارداد اداری حکایت دارد توجیهکننده شرط بعدی یعنی وجود شروط
استثنایی ترجیحی ،حمایتی ،امتیازی و اقتداری است که نهاد عمومی با توجه به هدف و رسالت
قرارداد ،خود را محق به بهرهبرداری از آن شروط میداند .هدفمند بودن قرارداد در پروندههایی
چون «تریه مارکش ( )Terrierو فوتری ( »)feutryکه اشخاص حقیقی در انجام خدمات
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عمومی بودند ،قرارداد اداری و برخوردار از شروط فوقالعاده ،ترجیحی و اقتداری قلمداد میکند
(انصاری.)77 ،1387 ،
 3-2-1حاکمیت رژیم حقوقی خاص:
در فرانسه با توجه به هدف قرارداد اداری ،ضرورت انجام امر عمومی و استمرار آن در بستر
زمانی ،نهاد عمومی با توجه به رویۀ قضایی و مقررات جاری کشور و البته با توافق طرف
خصوصی پیمان از برخی امتیازات ،اقتدارات و ترجیحات که در حقوق خصوصی و قراردادهای
موضوع آن سابقه ندارد ،بهرهمند است که برخی (زارعی و موالیی« )1392 ،مقررات گذاری در
سایه» گفتهاند .این امتیازات در حقوق ایران در قالب فسخ یکجانبه بنابر مقتضیات اداری ،تعلیق
اداری و تعلیق یکجانبه قرارداد از طرف اداره بروز کرده است (رضایی زاده )149 ،1387 ،و
قلمرو این امتیازات میتواند اصول حقوقی شناختهشده در حقوق خصوصی ازجمله اصل نسبی
بودن را درنوردیده و به اشخاص ثالث نیز جاری میشود (رستمی )218 ،1394 ،که طرف
عمومی قرارداد حسب ماده  17شرایط عمومی پیمان میتواند تکلیف حقوقی پیمانکار را نسبت
به کارگران تحت امر او انجام دهد یا با گریز از مقررات غیرقابل انعطاف اصل لزوم قراردادها
(مواد  231 ،219 ،10و  975قانون مدنی) تعهداتی را برای طرفین قرارداد ایجاد کند.
غلبه مبانی و اصول فقهی حقوق خصوصی در قلمرو فهمی حقوقدانان و قضات باعث شده
است که برخی (طباطبائی مؤتمنی )320 ،1387 ،از ضرورت تصریح این شروط در ضمن قرارداد
سخن بگویند اما چنانچه خواهد آمد با توجه به اینکه قراردادی در حقوق عمومی ایران به
رسمیت شناختهشده است (رستمی ،همان 221 ،و موالیی ،همان )43 ،قبول این نظریه ،وجود
عقد اداری به معنای امکان حاکمیت شروط ترجیحی ،اقتداری ،حمایتی و امتیازی ناشی از
قرارداد طرفین ،اراده قانونگذار ،رویۀ قضایی و حتی اقتدارات ناشی از مقررات اجرایی و
صالحیت اختیاری مقامات عمومی است (موالیی ،همان.)506 ،
هرچند برخی (زارعی و موالیی« )193 ،1392 ،رویکرد دستگاه قضایی نسبت به این شروط و
مواد قانونی ذکرشده در ارتباط با حمایت از طرف قرارداد را مبتنی بر انگارههای حقوق
خصوصی» دانستهاند و طرفداران چنین برداشتی را در قوه قضاییه بخصوص محاکم دادگستری
و دیوان عدالت اداری میدانند و در تعارض برخی مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری با
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آموزههای حقوق قراردادهای اداری و بعد ترجیحی ،اقتداری و حمایتی ،رویکرد اثبات گرایی
را سرلوحه امر قرار میدهند.
 3-2-1صالحیت محاکم خاص:
صالحیت محاکم اداری در رسیدگی به اختالفات ناشی از قراردادهای اداری :این شرط بنا به
قول برخی (طباطبایی مؤتمنی ،همان )43 ،جزء شرایط ذاتی قرارداد اداری نیست اما برخی
(انصاری )37 ،1387 ،آن را در شمار شاخصههای اصلی قرارداد اداری آوردهاند .در قسمت
سوم ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1392در صالحیت
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد استخدام سخن گفته است که
یکی از مهمترین قراردادهای اداری است اما آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از
جمله  1375/2/29 - 1371،33/4/30-59و  79/9/20-197با این استدالل که دعوای رسیدگی
به اختالفات قراردادی ،حقوقی و ترافعی است و باید در محاکم ذیصالح حقوقی طرح و تعقیب
شود ،از خود سلب صالحیت کرده است .برخی حقوقدانان (رستمی ،همان ،219 ،رستمی،
 78 ،1392و موسی زاده )579 ،1392 ،این انعطاف پذیری را در بوته نقد دیدهاند .هرچند در
ادامه گفتهاند «معالوصف فقدان این شرط در حقوق اداری ایران ،موجب عدم وجود قرارداد
اداری در این نظام قانونی نیست».
لذا به نظر میرسد وجود قرارداد اداری در حقوق ایران مسلم و غیرقابلانکار است هرچند این
وجود ناشی از متن قرارداد ،متون قانونی ،رویۀ قضایی و حتی شرایط عمومی پیمان نسبت دهیم.
(نک طباطبایی مؤتمنی ،همان ،370 ،369 ،352 ،351 ،انصاری ،همان ،53 ،51 ،موالیی ،همان،
 ،219 ،218 ،145 ،63 ،47 ،44 ،43شمعی 14 ،1393 ،و موسی زاده ،همان.)558 ،
 )2تفسیر:
تفسیر از ریشه (( فسر

))

به معنای کشف واقعیت و پرده برداری از واقعیت های پنهان شده است

.
 1-2مفهوم تفسیر
تفسیر را میتوان فرایند حقوقی کشف تعهدات و حقوق طرفین قرارداد بر پایۀ اصل حاکمیت
اراده و اصول ناشی از رژیم حقوقی قراردادهای اداری در یک روند نظارت پذیر ،قانونی و
مبتنی بر اصول از پیش طراحی شده است .بدان دلیل از ضرورت نظارتپذیری تفسیر سخن
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میگوییم که تفسیر امری ترافعی است که الزم است نهادی مستقل بر این فرایند کنترل و بازبینی
داشته باشد (کاتوزیان( .)277 ،1384 ،برای مطالعه بیشتر تفسیر قرارداد نگاه کنید به کاتوزیان،
 ،1376صص  ،7-46بهرامی 257 ،1389 ،به بعد ،شهیدی ،292 ،1391 ،کاتوزیان277 ،1384 ،
به بعد ،جعفری فشارکی ،41 ،1389 ،خسروی نیا 83 ،1391 ،و موسوی و همکاران،1391 ،
 )183و بر اساس آموزههای حاکمیت قانون ( )rule of lawنظارت ،یکی از مؤلفههای تحقق
آن تلقی میشود.
در حقوق خصوصی موضوع تفسیر را قرارداد خصوصی و پارهای مقررات تکمیلی ،عرف ،انصاف
و حسن نیت دیدهاند (ابراهیمی ،33 ،1394 ،انصاری 58 ،1391 ،و شهیدی ،همان )293 ،و مورد
تفسیر را قصد مشترک طرفین قرارداد میدانند که به اسباب مادی از قصد طرفین ،بروز خارجی پیدا
میکند (ماده  194قانون مدنی) .اما در حقوق قراردادهای اداری و تفسیر چنین قراردادی ،موضوع
تفسیر عالوه بر متن قرارداد و عرف ،اصول حاکم بر خدمات عمومی واصل حاکم بر قراردادهای
اداری است که هر یک در جهت کارا کردن قرارداد و نقش آن در جلوگیری از تعطیلی و استمرار
خدمات عمومی ظهور و بروز پیدا میکند ( نگاه کنید موالیی صص  353به بعد و  489به بعد همان
مرجع).
 2-2مدار و هدف تفسیر قرارداد اداری
قرارداد اداری  ،قراردادی هدف محور است که رسالتی که برای آن پیش بینی شده است  ،ریشه در
منافع عمومی و استمرار خدمات عمومی دارد  .اگر به هدف قرارداد و محور بودن این هدف وفادار
باشیم  ،تفسیر قراردادهای اداری بر محور هدف و رسالت قرارداد باید صورت گیرد  .این هدف
محوری منجر به تفسیری خواهد شد که اوالً بر اساس آموزه های قواعد عمومی قرارداد ها  ،قرارداد
الزام آور و الزم خواهد بود .وانگهی تفسیر از قرارداد  ،اسباب  ،محور و مدار تفسیر باید به کارآمدی
قرارداد و جلوگیری از انحالل آن منجر شود  .با این وصف باید به اسباب  ،محور و مدار علیحده
از حقوق خصوصی جهت تفسیر قرارداد اداری متوسل شد که به اقتضاء هدف قرارداد و اجتماعی
بودن آن تفسیری در سایه اصول خدمات عمومی از جمله اصول استمرار و انطباق جهت تامین
رسالت قرارداد صورت گیرد.
 )3اصل انطباق
راجع به اصل انطباق مفهوم ،منابع و مبانی آن قابل طرح و بررسی می باشد.
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 1-3مفهوم :
اصل انطباق یا اصل سازگاری خدمات عمومی را ادامه منطقی اصل استمرار و تداوم در خدمات
عمومی دانستهاند (رضایی زاده )38 ،1391 ،و به اعتقاد گستن حقوق دان شهیر فرانسوی اصل
انطباق برای جلوگیری از تحجر در ارائه خدمات عمومی اعمال می شود( Gaston , 1934 ,
 ) 216خدمات عمومی  ،امری اجتماعی است با توجه به اینکه گستره مفهومی و مصداقی
اینگونه امور ذاتاً متناسب با تغییر و تحوالت زندگی اجتماعی در حال تغییر و تحول است و
نظر به اینکه هدف خدمات عمومی ناظر به نیازهای همگانی و رفاه عامه جامعه است ،تعلق هدف
خدمات عمومی به رفاه عمومی و منافع عامه در کنار تحول و تغییر روزانه امور اجتماعی،
ضرورت عینیت اصل انطباق که خدمات عمومی را توجیه میبخشد که بر اساس آن به اعتقاد
برخی (موالیی« )170 ،1393 ،سازمانهای عمومی موظفاند بهطور پیوسته اعمال خود را با
نیازهای امور اجتماعی مطابقت دهند» نحوی که «حتی موانع قانونی یا حقوقی ناشی از حقوق
مکتسبه یا تعهدات قراردادی نیز در چارچوب این اصل تعریف و تفسیر گردیده و دولت حق
خواهد داشت قوانین و مقررات مربوط به سازمانهای عمومی و چگونگی فعالیت آنها را در
چارچوب اعمال یکجانبه و حتی در بخشی از اعمال دوجانبهشان تغییر یا اصالحاتی نماید».
هرچند با دیدگاه تفسیری اصول خدمات عمومی ازجمله اصل انطباق در قرارداد های اداری و
رویه قضایی ایران آشنا نیست و رواج اندیشه حقوق خصوصی در دستگاه قضایی ،راه را بر
تمسک به این اصول در تعیین حقوق و تعهدات طرفین مسدود کرده است اما پایه گذاری حقوق
قراردادهای اداری باعث ارائه تفسیری ار قرارداد های اداری بر اساس ابزار هایی نوین ازجمله
اصول خدمات عمومی می شود .
بنابراین نقطه عزیمت اصل سازگاری خدمت عمومی را میتوان بر این اندیشه استوار کرد که
نیازهای جامعه همواره در حال تغییر و تحول است و منافع عمومی ایجاب میکند که سازمانهای
عمومی پیوسته با مقتضیات جامعه و الزامات آن خود را منطبق کنند (طباطبایی مؤتمنی ،همان،
 )261بر اساس این تفکر است که برخی (گرجی )226 ،1388 ،روزآمدی و سازگار شدن خدمات
عمومی با شرایط جدید را به نفع اداره و دولت و استفادهکننده نهایی از خدمات عمومی
دانستهاند .قبول این اصل دارای آثار اجتماعی است .تکلیف حکومت اسالمی به آبادی سرزمین
 ،تربیت مردم  ،جنگ با دشمنان و حفظ مرزها و امنیت  ،مسائلی است که جز در بستر انجام این
امور به اقتضاء نیاز جامعه و بهره گیری از فناوری جدید  ،امکان پذیر نیست.
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اداره مکلف به بسیج کلیه امکانات خود جهت سازگاری خدمات عمومی با نیازهای جامعه و
سازگاری خدمات ارائهشده با آخرین تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه است .به
نحوی آخرین دستاوردهای فنی و اطالعاتی در خدمت جامعه قرار گیرد .دوم آنکه دستگاه اداری
توانایی اتخاذ تدابیر جدید با توجه به مقتضیات زمان را داشته باشد و از این منظر است که
برخی (موسی زاده )56 ،1387 ،مستند به ماده  26آییننامه معامالت دولتی مصوب  ،1334اداره
را مجاز به تحمیل تعهدات جدید بهطرف خصوصی پیمان دانستهاند یا اینکه نسبت به
مصرفکنندگان خدمات ازجمله آب ،برق و غیره قیمت جدید را تحمیل کند به عبارت رساتر
نتیجه اصل انطباق در خدمات عمومی را آزادی عمل اداره در تغییر میزان تعهدات پیمانکار و
نوسان کمی آن و تغییر قیمت تمامشده خدمات برای مصرفکنندگان با توجه به مقتضیات زمانی
و حتی مکانی است بر اساس تحلیل فوق است که برخی (عباسی )174 ،1389 ،نتایج اصل
انطباق در خدمات عمومی را به شرح ذیل بیان کردهاند« :نخست  :اداره میتواند نسبت اصالح
تعرفهها برای استفادهکنندگان از خدمات صنعتی و بازرگانی بهطور یکجانبه اقدام نماید .این
تصمیم بهشرط رعایت اصل به گذشته برنگشتن آنها فوراً میتواند اجرا شود .برای نمونه به
دلیل تورم ،قیمت آب ،برق ،گاز ،تلفن و ...بهتدریج میتواند توسط اداره افزایش یابد هرچند
که این اشخاص با اداره مربوط از راه قرارداد آبونمان یا اشتراک ارتباط داشته باشند» (عباسی و
کیا)69 ،1392 ،
دوم  :هرگونه تغییری در وضعیت حقوقی کارکنان مأمور به خدمات عمومی در هر هنگام بدون
استناد به حفظ حقوق مکتسبه توسط آنها میتواند فوراً صورت گیرد .ازلحاظ نظری ،ممکن
است آنها در صورت حذف یا بازسازی خدمت که منجر به از میان رفتن شغل آنها شود (حذف
پست) اخراج گردند.
طرفین قرارداد با اداره باید تابع قواعد مربوط بهحق اصالح یکجانبهی شرایط قراردادها و
تعهدات خود توسط اداره باشند و قرارداد آنها نمیتواند مانعی برای انجام تغییرات گردد ولی
در این مواقع بنا به نظریه عمل حاکم اگر اقدامات دولت منتهی به تحمیل زبان به آنها شد ،آنها
حق مطالبه ضرر و زیان را دارند و باید خسارت آنها عادالنه جبران گردد برای نمونه برابر این
اصل ،اداره حق دارد در قراردادهای اداری بدون اینکه قبالً شرط شده باشد ،بنا بر مقتضیات
اداری ،تعهدات جدیدی به پیمانکار تحمیل نماید (ماده  26آییننامه معامالت دولتی مصوب
 )1334یا صاحبان امتیاز ادارهی خدمات عمومی برق ،تلفن ،اتوبوسرانی و ...را وارد کند که
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تغییرات الزم و مفید را درباره شرایط انجام خدمات به عملآورند و عمل مزبور را با آخرین
شیوه و پیشرفتهای فنی روز اداره نمایند .درگذشته به حکم این اصل ،دولت ایران از شرکت
بلژیکی دارنده امتیاز خط آهن شهری خواسته بود که خط مزبور را بهصورت مدرن و طبق
آخرین تحوالت فنی اداره کند و چون صاحب امتیاز آن را مقرونبهصرفه مینماید ،دولت ایران
مجبور شد بهطور یکجانبه به قرارداد امتیاز او پایان دهد.
البته چنانکه خواهیم دید اداره در اجرای اصل انطباق خدمات عمومی در تمامی بخشهای
اجرایی خودسر و افسارگسیخته نیست و کارکنان دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی به حکم
اصل حاکمیت قانون و دستاوردهای آن خواهد توانست از طریق نظارتهای قضایی ،اداری و
انتظامی (راسخ )99 ،1394 ،کنترل رفتارهای مقامات دولتی را بخواهد و نسبت به ابطال مصوبه
و تحمیل مسئولیت مدنی ،کیفری و انتظامی مقامات عمومی به استناد تخلف از مقررات قانونی
اقدام کند.
 2-3مبانی :
مبانی اصل انطباق خدمات عمومی را در نظریه خدمات عمومی میتوان مالحظه کرد زیرا چنانکه
برخی گفتهاند (عباسی و کیا )50 ،1392 ،ارتباط خدمات عمومی و منافع عمومی که دولت
متولی تضمین و پیگیری آن است ،ارتباط وثیقی است .نظریه خدمات عمومی را در دو جنبه
نظری و حقوقی دیدهاند ،از لحاظ نظری مشروعیت دولت و سازمانهای عمومی وابسته به ارائه
خدمات عمومی است و از جنبه حقوقی نظریه خدمات عمومی مبنای تأسیس نظام حقوقی خاص
یعنی حقوق عمومی انگاشته میشود و نقش دولت و میزان مداخله آن در تأمین خدمات عالوه
بر آنکه نوع دولت و ماهیت آن را مشخص میکند ،مشروعیت دولت را قوام میبخشد ،قصور
دولت در ارائه خدمات میتواند مشروعیت آن را به چالش کشیده و بر اساس نظریه دوگی
مشروعیت قدرت و حاکمیت در گرو ،بهرهبرداری از آن در انجام خدمات عمومی مورد انتظار
شهروندان است (طباطبایی مؤتمنی.)9 ،1387 ،
نظریه خدمات عمومی و منافع عمومی باعث شده است که برخی ساختارهای سنتی شناسایی
قرارداد اداری (وجود شخصیت حقوقی حقوق عمومی) بهعنوان یکی از عناصر آن ،به دست
فراموشی سپرده شود و حتی در مواردی که برخی اشخاص خصوصی (تریله مارگیر) دست به
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انجام خدمات عمومی میزنند ،مشمول قواعد حقوق قراردادهای اداری قرار گیرند (هداوند،
.)421 ،1389
اگر اصل انطباق در بستر منافع عمومی تحلیل شود و آن مفهوم تابع مفاهیمی چون منفعت عمومی
تلقی گردد در مبانی فقهی نیز می توان برای آن مستنداتی پیدا کرد .مفهوم منافع عمومی را برخی
( حاج زاده  )14 ، 1393 ،در امور حسبیه و مصلحت عمومی تحلیل کرده اند با این توضیح که
یکی از مسئولیت های دولت در اسالم تامین و ارائه امور حسبیه است .با دقت نظر در تعریف و
مصادیق امور حسبیه می توان قرابت و نزدیکی بسیاری (اگر نگوییم همسان) بین مفهوم حسبیه
با مفهوم خدمات عمومی برقرار کرد .بدین صورت که امور حسبیه بنا بر تلقی مشهور از آن
عبارت است از (( اموری که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست )) ( امام خمینی ، 1379 ،
ج ) 665 ، 2و خدمات عمومی نیز همانگونه که بیان شد عبارتست از هر فعالیت عام المنفعه که
برای تامین نیازهای عمومی و همگانی ضرورت داشته باشد و توسط سازمان های اداری به
موجب قواعد حقوق عمومی انجام بگیرد (موسی زاده  )127 ، 1391 ،بنابراین فارغ از نحوه
ارائه ((امور حسبیه)) و ((خدمات عمومی)) ،ماهیت دو مفهوم
ضرورت داشته )) ولذا شارع راضی به ترک و اهمال آنها

((

اموری است که برای جامعه

نیست)) )).

در تایید استدالل فوق می توان به جنبه عمومی بودن(( منافع عمومی)) و اغلب خصوصی بودن
((امور حسبیه)) اشاره کرد و با قیاس اولویت بر آن بود که وقتی دولت اسالمی حسب نظریه
فقهی ازجمله بنیانگذار جمهوری اسالمی تکلیف به امور حسبیه جهت انتظام امور دارد  ،این
تکلیف در خدمات عمومی  ،از اهمیت و اولویت باالتری برخوردار است .
در بعد اندراج

((

منافع عمومی

))

از مصلحت عمومی  ،برخی ( عمید زنجانی و موسی زاده ،

 ) 154 ، 1388مصلحت عمومی را (( سودمندی معقول و اجتناب ناپذیر که ضرورت تامین آن
از بیان شرع معلوم گردیده و از نظر عقل رعایت آن الزام آور باشد)) که مصداق بزرگ آن منافع
عمومی است(عمید زنجانی و موسی زاده  ،همان  ) 180 ،که مجرای احکام ثانویه است.
با در نظر گرفتن مبانی منافع عمومی و اینکه اصل انطباق از مجاری مهم تحقق منافع عمومی و
مصلحت عام است  ،می توان گفت  ،اصل انطباق در مبانی فقهی جایگاهی مهم دارد.
از برخی قواعد فقهی ازجمله قاعده مالزمه بین حکم عقل و شرع ( کُلِّما حَکَمَ بِه العَقل حَکَمَ بِه
الشَّرع ) و قاعده ضرورت (اضطرار) می توان بنایی شرعی و فقهی برای اصل انطباق در نظر
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گرفت (شریعتی ، 1393 ،صص ) 99، 88که کبری استدالل تکلیف اولیه حکومت به تدارک
خدمات عمومی و انجام آن به نحوی شایسته و صغری آن نیز می تواند متکی بر قواعد فقهی
مورد استناد باشد.
 3-3منابع:
اصل انطباق را برخی (رضایی زاده ،همان )39 ،در برخی از اصول قانون اساسی بررسی کردهاند.
در کنار اصولی که ایشان بهعنوان زمینههای اصل انطباق بهطور ضمنی بررسی کردهاند.
 1-3-3به نظر میرسد بند ( )1از اصل  110قانون اساسی که با عبارت «تعیین سیاستهای کلی
نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» در مقام تبیین اختیارات
مقام رهبری بوده است بهعنوان زمینه مشروعیت اصل انطباق در هنجار برتر یعنی قانون اساسی است.
اموری که برخی (هاشمی ،1379 ،صص  89ـ  )84به تفصیل بررسی کردهاند و حتی نمونههایی که
مقام اتخاذ تصمیمهای مقام رهبری جهت اجرای این بند آوردهاند میتواند مؤید دیدگاه مطرحشده
بهعنوان اصل انطباق در خدمات عمومی باشد .نامههای مورخ  72/8/18و  75/12/27مقام رهبری به
رئیسجمهور وقت تحت عنوان سیاستهای کلی جهت اجرای برنامه دوم توسعه و سیاستگذاری
کالن کشور ،مورخ  85/4/12مقام رهبری به سران سه قوه و سیاستهای کلی برنامه ششم ابالغی از
طرف ایشان به رئیسجمهوری اسالمی ایران نامه مورخ  94/4/9اشاره کرد که سیاستهای کالن
اجرای اصل  44که در آن واگذاری صنایع بزرگ ،بانکداری ،بیمه و ...به بخش خصوصی پیشبینی
شده است ،در اجرای اصل انطباق در خدمات عمومی تغییر در وضعیت حقوقی آنها ابالغ و اجراشده
است.
در آخرین نمونه از تعیین سیاستهای کالن نظام جمهوری اسالمی ایران میتوان به سیاستهای
کلی محیطزیست ابالغی مقام معظم رهبری به تاریخ  26آبان  94که در باب مبانی اصل انطباق
قابلبیان است.
چنانکه گفته شد ،اصل انطباق بهصراحت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جایگاه هنجاری
ندارد اما میتوان بنا بر ادعای برخی (رضایی زاده ،همان )89 ،از مفهوم برخی اصول قانون اساسی
به آن اشاره کرد.
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 2-3-3قسمت (ب) بند  6از اصل  2قانون اساسی در مقام تبیین ویژگیهای نظام جمهوری اسالمی،
از (استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در جهت پیشبرد آنها)
 3-3-3متن اصل سوم قانون اساسی در شانزده بند در جهت تحقق اهداف اعالمشده در اصل دوم
را نیز میتوان از نمودهای ضمنی اصل انطباق در قانون اساسی تلقی کرد .بخصوص آنکه تصویب
برخی قوانین در بستر زمانی اجرای قانون اساسی  1358و اصالحی  1368نشان از اعتقاد قانونگذار
به این اصل دارد .فیالمثل قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب  1376/3/5مجلس شورای
اسالمی را میتوان در مقام اعتقاد اصل انطباق در بند  3از اصل  3تلقی کرد .هرچند برخی (هاشمی،
 )279 ،1380تأسیس این مدارس را مغایر قانون اساسی دانستهاند .اینگونه تحلیلها در کنار تصویب
قانون فوق توسط شورای نگهبان مفسر قانون اساسی و نگهبان آن (اصول  96 ،94 ،93 ،91و )98
نشان از انعطافپذیری در تعیین و اعتقاد به اصول غربی خدمات عمومی ازجمله اصل انطباق است.
 4-3-3قسمت دوم اصل  28قانون اساسی که مقرر میدارد (دولت موظف است با رعایت نیاز
جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز
مشاغل ایجاد کند).
 5-3-3بند  2از اصل  43در مقام بیان لزوم (رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد).
( 6-3-3استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد
کشور) موضوع بند  7اصل .43
 7-3-3حسب بند  9از اصل ( 43تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیاز
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند).
 8-3-3تکلیف شوراهای شهر و روستا به (پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی،
بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی هر روستا ،بخش ،شهر و شهرستان یا استان از طریق
همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی )...میتواند از زمینههای مشروعیت اصل انطباق در قانون
اساسی تلقی شود (اصل  100قانون اساسی).
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 9-3-3در سطح ساختار قوه مجریه اصول  127و  138قانون اساسی رویکرد تأییدی به اصل انطباق
دارد که تشکیل کمیسیون ویژه اجرای برنامه اقدام مشترک ایران و شش قدرت جهانی در سال 1394
از نمودهای بیرونی اجرای اصل انطباق است.
برخی (عباسی و کیا ،همان 58 ،تا  )72منابع مشروعیت اصل انطباق را در قوانین و مقررات مصوب
مجلس شورای اسالمی بررسی کردهاند از جمله مواد  1و  3قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب
 ،1388مواد  18و  12قانون خدمات کشوری ،بند  2ماده  10آییننامه معامالت دولتی و بند «ب»
ماده  24قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383ازجمله آن مقررات است؛ اما در ساحت قراردادهای
اداری برخی مقررات در مشروعیت بخشیدن به اصل انطباق وجود دارد که در بخش آینده بررسی
میشود.
در هنجارهای بعدی چنانکه قبالً گفته شد ماده  26آییننامه معامالت دولتی مصوب  1334را برخی
(عباسی ،همان )174 ،استنباط اصل انطباق کردهاند.
همچنین ماده  18شرایط عمومی پیمان ،طرف خصوصی پیمان را متعهد به اجرای عملیات مادی
پیمان با بهترین روشهای فنی و طبق نقشههای تفصیلی و اجرایی کرده است .بر همین اساس است
که اگر پیمانکار برای تعلیم افراد یا انجام امور پیمان ،به متخصص خارجی نیاز پیدا کند ،کارفرما
(طرف عمومی پیمان) تسهیالت الزم را جهت استفاده از تشخیص خارجی ایجاد خواهد کرد ،این
امر را برخی (شمعی ،همان« )87 ،همکاری مشترک طرفین قرارداد عمومی جهت انطباق اعمال
موسسه با آخرین شیوههای فنی روز باهدف رعایت کیفیت هر چهبهتر انجام تعهدات پیمانکار و در
راستای حمایت از منافع عموم» ارزیابی کردهاند که در راستای اجرای اصل انطباق خدمات عمومی
قابل تحمیل است .همچنین مواد  19و  20قانون مدیریت خدمات کشور را میتوان در راستای اعتقاد
مقنن به اصل انطباق تلقی کرد.
بر اساس ماده  ،19دستگاههای اجرایی بهمنظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات مجاز
به انجام خدمات مشاورهای از قبیل استقرار نظامهای نوین مدیریت ،بازنگری و پاالیش وظایف،
مأموریتها و ساختارهای تشکیالتی ،توسعه و مدیریت سرمایههای انسانی و فناوریهای نوین اداری
با مراکز آموزشی ،پژوهشی دولتی و خصوصی تأییدشده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با
رعایت مقررات دستگاه زی ربط شدهاند .اینگونه عبارتپردازی همان اصلی است که بهرهگیری از
امکانات نوین روز جهت ارتقاء وضعیت خدماترسانی مطابق مقتضیات زمان و اقتضائات و توقعات
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شهروندان را الزم میداند در ماده  20دستگاههای اجرایی مکلف به جلب مشارکت کارمندان ،دریافت
پیشنهادها و اثربخشی پیشنهادها مذکور در روند تصمیم سازی اداری بهمنظور ایجاد انگیزه ،افزایش
کارایی ،بهرهمندی از فکر و اندیشه خالق کارکنان دستگاه مربوطه شدهاند.
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «فناوری اطالعات و خدمات اداری» درواقع
تمسک به فنآوریهای نوین با سرعت و دقت باال ،هزینه اندک و کیفیت ،صحت و سالمت امور
جهت تأمین رضایت شهروندان و حفظ کرامت آنها تهیهشده است که مرکز ثقل بهرهگیری از اصل
انطباق در خدمات عمومی تلقی میشود.
عالوه بر تکلیف دستگاه اجرایی به انطباق خدمات با فناوری اطالعات جدید ،ماده  37همان قانون،
تکلیف به ارائه گزارش جهت در جهت راستی آزمایی میزان و نحوه مشارکت شهروندان در افزایش
خدمات را تذکر داده است.
لذا به نظر میرسد اصل انطباق اصلی پذیرفته در سیستم حقوق ایران است هرچند به اقتضاء
محدودیت قانونگذاری ،بهصراحت به آن اشاره نشده است.
 )4نقش تفسیری اصل انطباق در قراردادهای اداری
از آنجا که قراردادهای اداری را اعمال اداری جهت انجام خدمات عمومی و تأمین منافعم عمومی
است و اصل انطباق از اصول بنیادین خدمات عمومی دانسته اند (عباسی و کیا )49 ،1392 ،پس
اصل انطباق بعنوان یکی از اصول خدمات عمومی باید در اجرای قرارداد اداری در نظر گرفته
شود.
قوانین و مقررات بخش قراردادهای اداری در ایران در زمینه اصل انطباق صراحت الزم را ندارد
اما از برخی اصول و مواد قانونی می توان از اعتقاد قانونگذار به اصل انطباق در قراردادهای
اداری جانبداری کرد.
اصل انطباق در قراردادهای اداری بعنوان یکی از اعمال اداری بر پایه نظر خدمات عمومی و
تأمین منافع همگانی در ابعاد متفاوت قابل بحث است که به آن اشاره می شود.
 1-4تغییر در میزان تعهدات قراردادی
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با توجه به تغییر نیاز جامعه نسبت به حجم خدمات عمومی و انعطاف آن و از طرف دیگر تکلیف
اصلی اداره در تأمین نیازهای جامعه مطابق خواستههای روز ،اداره در اعمال ید اقتدرای،
ترجیحی و حمایتی خویش که آن را به رژیم خاص حقوق قراردادهای اداری تعبیر می کنیم
مجاز به اعمال مقررات خاص جهت الزام طرف خصوصی پیمان به تأمین نیازهای جامعه است.
تفسیردر مقادیر کار یا کاال به طور یکجانبه و البته محدود تحت عنوان « اختیارات و امتیازات
اداره» به «حق ایجاد خدمات ثانوی» تعبیر شده است (انصاری.)195 ،1387 ،
بند  5ماده  26آیین نامه معامالت دولتی مصوب  1334از ضرورت قید ،امکان تغییر در حجم
کاال و خدمات تا بیست و پنج درصد میزان کار و کاال در قرارداد اداری،سخن به میان آورده
است.
همین مضمون از اختیارات اداره در بند  2از ماده  10و بند  7ماده  31آیین نامه معامالت دولتی
مصوب  1349راجع به امکان تفسیر میزان کاال و خدمات مشخص شده در قراردادهای اداری
تکرار شده است.
بر اساس چنین رویکردی به اصل انطباق است که برخی (عباسی و کیا )66 ،1392 ،بند (ب)
ماده  24قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383را از مصادیق افزایش و کاهش میزان تعهدات
قراردادی دانسته اند اما به نظر می رسد برخی مصادیق بند (ب) از جمله «؟؟؟؟ در غیر متعارف
نظیر جنگ ،زلزله ،سیل و مانند آنها به تشخیص مناقصه گذار» از اسباب سقوط تعهدات قراردادی
و تابع مواد  227و  229قانون مدنی است .ضمن آنکه برخی از مصادیق دیگر این ماده در
چارچوب مقررات شکلی و اجرایی انعقاد و انحالل قرارداد اداری قابل تحلیل است و نمی توان
از آن مقررات ماهوی را استنباط کرد.
در اسناد مقررات گذاری دولتی می توان به ماده  29شرایط عمومی پیمان استناد کرد که تحت
عنوان «تغییر مقادیر کار ،قسمت های جدید ،تعدیل نرخ پیمان» آمده است .در این ماده اوال
امکان تغییر حجم میزان تعهدات طرف خصوصی پیمان پیش بینی شده است از طرف دیگر
حداکثر تغییر در تعهدات قراردادی تا بیست و پنج درصد در نظر گرفته شده است و برای سرعت
بخشیدن به انجام خدمات عمومی و اعتقاد به اصل استمرار خدمات عمومی ،تامیزان ده درصد
افزایش مقادیر کار را تنها به تصویب مهندس مشاور الزام آور دانسته است .بدیهی است که
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حسب ماده  29سند مذکور تغییر در میزان مقادیر کار منجر به تغییر در قیمت و بهای پرداختی
به پیمانکار خواهد بود.
برخی (کیانی )26 ،1390 ،حق افزایش و کاهش جزیی میزان قرارداد ،قاعده کلی همه قراردادهای
اداری دانسته اند و عدم تصریح آن در قرارداد دولتی ،مانع اعمال حق ترجیحی و اقتداری دولت
در این زمینه نیست .برداشت ایشان مطابق قواعد و اصول حاکم به ذات قراردادی است اما
شبهاتی در این زمینه وجود دارد از جمله برخی مقررات از ضرورت تصریح این امر (اختیار
دولت در تغییر میزان کار و کاال جانبداری کرده است .به نظر می رسد حاکمیت دیدگاه های
اثبات گرایانه و رویکرد حقوق خصوصی بر مقررات حاکم بر حقوق قراردادی ادرای باعث
تصویب برخی مقررات است.
بدیهی است که در بخش های خصای که دولت مسئولیت انجام مستقیم خدمات و ارائه کاالها
را دارد ،بر اساس اصل انطباق مکلف به تأمین کاالها و خدمات مورد نیاز شهروندان خواهد بود
و این اصل برای دولت بعنوان متصدی خدمات خاص الزام آور خواهد بود.
در فقه امامیه به داللت التزام از تکلیف حکومت به ارائه خدمات عمومی می توان به انطباق
میزان خدمات و کاالهای ارائه شده با نیاز جامعه انسانی استناد کرد .فقها از تکالیف حکومت
در تامین کاالهای مورد نیاز جامعه غالباً باب احتکار و نقش دولت اسالمی در قیمت گذاری
کاالها را مبنای تحلیلی خود می دانند.
امام علی(ع) در نامه  53خطاب به مالک می فرماید (( فَامنَع مِنَ االِحتِکَارِ ،فَاِنَّ رَسُولَ اللّه(ص) مَنَعَ
مِنهُ وَلیَکِنِ البَیعُ بَیعاً سَمحاً  :بِمَوازِینِ عَدلٍ ،وَ اَسعَارٍ لَا تُجحِفُ بِالفَرِیقَینِ

))

پس از احتکار باز دارد که رسول ا ...منع کرده است  .باید خرید و فروش آسان و بر موازین
عدل باشد با قیمت هایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه خریدار
از سیاق این عبارت می توان از تکلیف دولت اسالمی در تامین کاالها و خدمات عمومی حتی
از طریق الزام صاحبان کاال و خدمات به ارائه آنها  ،نائل آمد .اگر این تکلیف را امری ثانوی و
حکمی حکومتی بدانیم در آن صورت  ،تکلیف حکومت و دولت اسالمی به انطباق خدمات و
کاالهای قراردادی با وضع حادث  ،امری مفروع عنه خواهد بود و به قیاس اولویت می توان بر
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آن بود که دولت اسالمی در قرارداد عمومی حق تغییر مثبت یا منفی میزان تعهدات طرف
خصوصی پیمان را دارد.
2-4

الزام به بهرهگیری از فنآوری نوین در ارائه خدمات
عالوه بر امکان تغییر حجم کار و کاال در طول اجرای قرارداد که معموالً طوالنی است تغییرات
در دستگاه ها و ماشین آالت انجام تعهد قراردادی با توجه به پیشرفت علوم و فنون در سطح
دنیا امکان پذیر است که تغییر در دستگاه ها و ماشین آالت می تواند در سرعت  ،دقت و کیفیت
ارائه خدمات و کاال ها ناشی از قرارداد موثر باشد.
بر اساس اصل انطباق شهر وندان حق دارند از آخرین دستاوردهای فناوری روز دنیا در جهت
استفاده از خدمات عمومی و تهیه کال
اها بهره مند شوند .بر اساس بند  6اصل دوم قانون اساسی تحت عنوان ((کرامت و ارزش واالی
انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا )) از وظایف حکومت است حداقل حفظ کرامت
انسانی تامین نیازهای مادی و معنوی انسان فارغ از تمایزات جنسی  ،نژادی و  ...با (( استفاده
از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در جهت پیشرفت آنها )) تلقی میشود.
بند  13از اصل سوم قانون اساسی که در مقام تبیین اسباب نیل به اهداف بیان شده در بند دوم
است  (( ،تامین خودکفایی در علوم  ،فنون  ،صنعت  ،کشاورزی  ،امور نظامی و مانند اینها )) را
در نظر می گیرد که بهره گیری از چنین عبارتی حکایت از اعتقاد قانونگذار به ضرورت استفاده
از آخرین دستاوردهای علمی در ارائه خدمات دارد .
به داللت التزامی از بند های (( د ))  (( ،ه )) و حتی (( و )) ماده  20شرایط عمومی پیمان می توان
به تکلیف پیمانکار به استفاده از آخرین دستاورد های جهانی در اجرای تعهدات قراردادی اشاره
کرد که کمک و مساعدت دولت نسبت به امکان واردکردن ماشین آالت و تجهیزات از خارج
کشور در همین ساختار قابل توجه است.
سابقه تاریخی این امر را اثبات می کند که حتی در قلمرو اقتدار گرایی عصر قاجاریه هم ،
پیمانکار موظف به انجام تعد با آخرین دستگاه های مدرن روز بوده است.
لغو قرارداد راه آهن تهران به شهر ری بجهت عدم صرفه اقتصادی ناشی از تحمیالت حکومت
ایران در استفاده از آخرین فناوری های نوین را می توان در این چارچوب تحصیل کرد .در
حقوق فرانسه اصل انطباق را مقتضی برآوردن نیازعمومی و انجام خدمات عمومی مطابق با
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تغییرات نیازهای فنی  ،اقتصادی و اجتماعی دانسته اند ( لوییس اوتین و کاترین ریبو ، 2007 ،
 ) 198که از لزوم انجام این خدمات با آخرین فناوری روز حکایت دارد.
در قوانین عادی راجع به بهره گیری از آخرین فناوری روز جهت انجام خدمات عمومی حتی
در اعمال حقوقی یک جانبه دولت اشاره ای نشده است و منابع اصل انطباق خواه قوانین مصوب
مجلس یا آیین نامه های دولتی در این زمینه تصریح ندارد اما از اصل دوم قانون اساسی (
استفاده از علوم  ،فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در جهت پیشبرد آنها ) و بند  7اصل
 ( 43استفاده از علوم  ،فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت
اقتصادی کشور ) می توان به قیاس اولویت از تکلیف طرف حقوقی قرارداد دولتی  ،تکلیف به
استفاده از دستگاه های نوین و فناوری های جدید در ایفا تعهدات قراردادی را ثابت دانست.
قرارداد اداری به هدف تامین منافع عمومی و انجام خدمات عمومی منعقد می شود که آن را
می توان (( قراردادی هدف محور )) نامید.
بر اساس چنین تحلیلی از قرارداد است که

((

رژیم خاص حقوقی

))

برای قرارداد های حوزه

حقوق اداری شناخته شده است (رستمی ) 220 ، 1394 ،
اثر وضعی قبول رژیم حقوقی خاص با در نظر گرفتن قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای اداری
باید بر آن بود که هدف نهایی اجرای قرارداد تفسیر و تعدیل آن با نگاه کارآمدی قرارداد باید
صورت گیرد و قلمرو انحالل آن و عدم اجرای تعهدات ولو عدم اجرا مستند به سوء نیت طرفین
نباشد باید به حداقل ممکن برسد .بر این اساس اعتقاد به اصول خدمات عمومی از جمله اصل
انطباق با (( اداره قرارداد اداری )) قرابت دارد که نهاد عمومی از چنین اختیاری برخوردار است
.
((

اداره ی قرارداد اداری)) مفهومی است که دربردارنده نقش ممتاز طرف عمومی قرارداد در

استفاده از قواعد اقتداری  ،ترجیحی  ،یکجانبه و حمایتی اداره در نیل به اهداف قرارداد بر پایه
مکانیسم های مختلف متکی بر اصول و قواعد فوق  ،حکایت دارد .این مفهوم با توجه به مبانی
توجیهی آن مفهومی قابل انعطاف است که اداره با تمسک به آن می تواند در جهت اجرای اصل
انطباق و برآوردن نفع همگانی و انجام خدمات عمومی از شیوه های مختلف استفاده کند که
اهم مواردی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور می تواند تحت (( اداره قرارداد
تبیین گردد عبارتند از :
 3-4فسخ قرارداد به اقتضاء اداری
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فسخ قرارداد بنا مقتضیات اداری یک راه ح دولت است که بنا به رعایت مصالح اداری و
متفاوت از فسخ مدنی در قراردادهای اداری پیش بینی شده است .ماهیت این نوع فسخ قرارداد
را باید اصول و مبانی حقوق قراردادهای اداری و بر پایه برتری منافع عمومی و اصل انطباق
خدمات عمومی تحلیل کرد .فسخ و موارد انحالل قرارداد مستند به ماده  46شرایط عمومی
پیمان تابع شرایط عمومی قراردادها در فسخ قرارداد و تحقق خیار فسخ است اما فسخ بنا به
مصالح اداری که فسخ اداری ( شمعی )323 ،1393 ،گفته اند ،وفق مصالح اداری صورت می
گیرد خواه پیمانکار در ایفا تعهدات خود قصور کرده باشد ،یا نه خواه در قرارداد پیش بینی
شده باشد یا نه .اداره در فسخ اداری قرارداد ،سلطه کامل بر قرارداد و سرنوشت آن دارد .ریشه
های فسخ به علت مقتضیات اداری را در تقدم منافع عمومی و تفکر حاکمیت دولت بر امور
عمومی دیده اند (موسی زاده 611 ،1391 ،و انصاری )239 ،1387
ماده  48شرایط عمومی پیمان به فسخ به مقتضیات اداری نظر دارد بر اساس صدر این ماده«هرگاه
پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ،کارفرما بدون آنکه تفصیری متوجه پیمانکار باشد ،بنا به
مصلحت خود یا علل دیگر ،تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد»...
این عبارت در چارچوب شرایط خاص به موضوع فسخ به مقتضیات اداری اشاره دارد .احکام
خاصی برای اعمال چنین حقی برای اداره ،در ماده  48پیش بینی شده است.
 )1اعمال این حق پس از انجام هفتاد و پنج درصد مبلغ ریالی موضوع ،امکان پذیر نیست.
 )2مبنای اعمال این حق مصلحت اداری یا علل دیگر (به تعبیر ماده  )48است و نیازی به اثبات
تقصیر پیمانکار نیست.
 )3اعمال این حق قابل نظارت قضایی نیست .البته عدم امکان نظارت قضایی بر حق مانع طرح
دعوای جبران خسارت بعلت سوء استفاده از حق توسط اداره در مراجع قضایی و ارجاع
امر به نهادهای نظارتی اداری متنوع نیست.
 )4اعمال این حق مستلزم انجام برخی اقدامات شکلی و صوری از جمله تامین دلیل نسبت به
کارگاه و میزان پیمان شده است.
فسخ به مقتضیات اداری اعتقاد به انطباق خدمات عمومی است با این تحلیل حتی می توان
اداره امانی پیمان بر مبنی اصل استمرار را در قالب اصل انطباق توجیه کرد.
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نتیجه گیری
قرارداد اداری یکی از ابزارهای تحقق هدف حکومت در تامین منافع عمومی و انجام خدمات
عمومی است که در حقوق ایران با اندک تفاوت با حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده
است .اصل دوم قانون اساسی تحت عنوان پایه های ایمانی نظام راه های مختلف رشد و
تکامل انسان را احصاء کرده است و برای تحقق این راه حل ها شیوه های متفاوتی در اصل
سوم و مشخصاً راه حل اقتصادی در اصل  43در نظر گرفته است که یکی از راه حل ها
قرارداد اداری است .اعتقاد به اداری بودن قرارداد مستلزم ویژگی های ذاتی چنین قراردادی
است که تعهداتی یک جانبه  ،اقتداری و حمایتی و خارج از چارچوب قرارداد حقوق
خصوصی بر طرف خصوصی پیمان تحمیل می شود .اصل انطباق به عنوان یکی از اصول
خدمات عمومی در چنین قالبی تحلیل می گردد که اقتضاء آن اقتدار طرف عمومی قرارداد
در اافزایش حجم خدمات و کاالها  ،الزام طرف خصوصی پیمان به استفاده از فناوری های
نوین علمی در اجرای پیمان و حتی فسخ و خاتمه رابطه قراردادی از جمله آن
است.
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