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چکیده
طی چند دهه گذشته ،با زیاد شدن بدهی هاا بشاع وما،می ،یهمیات یداتفاده یز ت یات هاا
بشع خص،صی بیع یز پیع نمایان شده یدات باا ییان د ا،د ،وملیااتی را دن مرااررت وما،می-
خص،صی ،بسته به م،ض،ع مراررت د قالب ق یردید ِ آن ،نیازمند بست ها منادب قاان،نی یداتد در
یی ین ،یگ چه در م،یرد قان،نگذیر به ص،رت رلّی د گذری دتیفاه ددلات ری باه یداتفاده یز مرااررت
وم،می -خص،صی یادآدر ر ده یدت ،یما ولی رغم د ،د ریره ها

قهی ییان نا،ع یز ق یردیدهاا،

همچنان ینتشاب قالب منادب ق یردید ب ی یینگ،نه مراررت محلّ دا،ی یداتد باه نما مای ررداد
ه چند رلیت ق یردیدها مراررت ،وقد ش رت در قه ری تدیوی می رند ،یما در ب خی یز مصایق ،یز
وقد ش رت اصله گ ته د به نهاد هایی همچ،ن ی اره یششاص د عاله نزدیک می ش،دد یگ چاه در
نمام حق،قی رن،نی یی ین ،زمینه ب ی یداتفاده یز ینا،یع ق یردیدهاا مرااررت مادنی د خادمت با ی
تحقّق مراررت وم،می -خص،صی د ،د دیرد ،یما یین پژدهع د یا ته هاا آن نراان مای دهاد راه
ق یردیدها داخت ،به هب دیر  ،د دیگذیر ( )BOTمنادب ت ین قالب ب ی چنین مرااررت هاایی
هستندد
کلیدواژه :مراررت وم،می -خص،صی ،د مایهگذیر  ،ق یردیدها زی بنایی ،عاله ،مراررت
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 -1مقدّمه
مراااررت وماا،می -خص،صاای 1،بشااع وماا،می د بشااع خص،صاای ری در یااک
د مایه گذیر مرت ک بلناد مادت با ی دداتیابی باه مناا ب متقابال د باا هادف یریئاه
خدمات وم،می با ریفیت باال ت گ د هم میآدردد در دهه  1819میالد  ،ره بسایار
یز رر،رها با مرکل بدهی ها باال در بشع وم،می ردب د ب،دند د یز ط ی نیاز ب ی
گست ش زی داخت ها د تأدیسات زی بنایی باه گ،ناهی ردزی ازدن یحساام مای شاد،
ددلت ها درصدد تر،یق بشع خص،صی ،ره معم،الً در ییجاد زی داخت هاا دخاالتی
ندیرد ،ی تادند ()Grimsey & Lewis, 2004: 105د نشستین بارقه ها چنین تالشای
ری می ت،ین در دا  ،1881در ددلت محا مهرار ب یتانیا مراهده ر د راه باا تم راز با
راهع نیاز بشع وم،می ب ی یدتق یض ،ب نامه هایی ری با ونا،ین  1PFIبا ی ترا،یق
مراررت وم،می -خص،صی در ددت،ر رار ق یر دیدد ه چناد ،یز دهاه هاا پایع نیاز
بسیار یز صاحبنم ین ب ییان وقیاده ب،دناد راه ددلات باه تنهاایی نمای ت،یناد د نبایاد
ت،لیدرننده همه راال ها وم،می نمی زی داخت ها باشد ،بلکه باید ر،شاید تاا زمیناه
ها منادبی ب ی یدتفاده ت،أمان یز ت یت ها بشع وما،می د خص،صای در ت،لیاد
یین راالها ییجاد گ ددد همین تالش ها در نهایت ،منج به مع ی د یبادیع ق یردیدهاا
مراررت وم،می -خص،صی ،به ون،ین شی،ه ی ب ی ی زییع رارییی یقتصاد گ دید
(), Mitchell-Weaver & Manning, 1991:55د با پذی ش یین دیقعیت ره دلیال
یصلی ه ن،ع همکار  ،والیق ششصی د یهدیف مرت ک یدت ( McQuaid, 2000:

 ،)87بنمایه مراررت وم،می -خص،صی ری مای تا،ین ییجااد یاایی دینسات راه با
والیق د منا ب مرت ک ش راء یدت،یر یدتد
مراررت وم،می -خص،صی آنچنان م،ض،ع حائز یهمیتی یدت ره در مقدمه مد
نم،نه آنسیت ی ری ب به تأمین مالی پ دژه ها زی بناایی ت،داعه بشاع خص،صای ،با
)1-Public–Private Partnership (also known as PPP, p3 andP3
2-Private Finance Initiative
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نقع مراررت وم،می -خص،صای در رماک با ییجااد د مادی یت زی دااختهاا
وماا،می ب ا ی ت،دااعه یقتصاااد د ی تماااوی بایبااات د تراا،یق د ا مایهگااذیر هااا
خص،صااای در ت،داااعه زی دااااخت هاااا د مناااا ب ومااا،می تأریاااد شاااده یداااتد
(UNCITRAL Legislative GuideOn Privately Financed
 )Infrastructure Projectsیهمیت یین م،ض،ع زمانی دد چندین می شا،د راه باه
آمار ها

هانی مبنی ب رتبه  17یی ین در ریفیت زی داخت ها د همچناین نیااز اد

یی ین به ت،دعه زی داخت ها ،به دیژه در بشاع هاا ریه آهان ،شابکه هاا آبیاار د
زهکری ،ددگاه د م،یرد یز یین ددت ت ،ه ش،دد (ردینرادنیا)19 :1989،د
در تبیین ض درت نیاز به مراررت وما،می -خص،صای مای تا،ین چناین یداتدال
ر د ره حمایت یز ط ح ها مراررت وم،می -خص،صی ومدتاً مبتنی ب مناا ب بها ه
در یقتصاد د راهع بیع یز حد یندیزه ددلت می باشد ()Star, 1988:16د تجلّی یین
یم در پیدییع د پیرنهاد تأدیس یک قان،ن خاص ب ی مراررت وم،می -خص،صای
یدت تا یین نهاد ،بهت د منسجم ت به یهدیف خ،د ب دد ره یین مهم به تج باه هانیاان
نیااز یاباات شااده یدااتد یز ملااه رراا،ر هااایی رااه قااان،ن خاااص مراااررت وماا،می-
خص،صی دیرند باید به رر،ر ر ه ن،بی ،ی غانستان ،مص  ،یدگانادی1،د ینساه 1یشااره
ر دد
در یین مقاله هت شنادایی قالب قا یردید مناداب پی یما،ن مرااررت وما،می-
خص،صی در نمام حق،قی یی ین ،تالش می ش،د ضامن مع ای ییان نهااد د باازتع ی
ح،زه ها شم ،آن ،یز نم قهی نیز ماهیت یین ن،ع یز ق یردیدها ما،رد ب ردای قا یر
گی دد والده ب یین ،رارر د ها د مزییا یدتفاده یز نهاد مراررت وم،می -خص،صای

1- http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation regulation /
laws/ppp-and-concession-laws
2-Order No. 2004-559 of 17 June 2004 on partnership contracts. Version
consolidated on 30 July 2008

بررسي فقهي حقوقي قرارداد های مشارکت عمومي -خصوصي در نظام حقوقي ایران ــ 19

نیز بازخ،ینی خ،یهد شد د قالب ها ق یردید منادب ب ی یین نهااد ،با یداام نماام
حق،قی یی ین د با ت ،ه به قه یمامیه ،م،رد ب ردی ق یر خ،یهد گ تد

 -9مفهوم ،مزایا و قلمرو مشارکت عمومي -خصوصي
 -1-9تعریف مشارکت عمومي -خصوصي
دازمان همکار یقتصاد د ت،دعه در تع ی

مراررت وم،می -خص،صی ب

نبه ینتقا ریسک یز بشع وم،می به بشع خص،صی تأرید درزیده ،د آن ری یینگ،نه
تع ی

ر ده یدت« :مراررت وم،می -خص،صی ،ت،ی قنامه ی میان ددلت د ش یک

یا ش را خص،صی یدت به شی،ه ی ره یریئه خدمات وم،می منطبق با یهدیف بشع
وم،می باشد د یز ط ف دیگ  ،یهدیف بشع خص،صی در ددتیابی به د،د تأمین
گ ددد تأیی گذیر یین ت تیبات بستگی به ینتقا بشع قابل ت ،هی یز ریسک به بشع
خص،صی دیرد» (ردینرادنیا )11 :1989 ،در یین تع ی  ،هدف ینتقا ریسک آن یدت
ره بشری یز ریسک ها به بشع خص،صی منتقل ش،د تا به بهب،د به ه در در یریئه
خدمت وم،می بینجامدد در تع ی

دیگ

ره ت،دط دزیرت یم،ر شه

رانادی یریئه

گ دید ،مراررت وم،می -خص،صی تمهیدیتی در نم گ ته شد ره بین ددلت د
بشع خص،صی به منم،ر یهم آدردن زی داخت ها وم،می ،تسهیالت ی تماوی د
خدمات م تبط تع ی

میش،د (Canadian Public Private Partnership,

)1995:5د چنین مراررت هایی باوث به یشت یک گذیر د مایهگذیر  ،ریسک،
مسئ،لیت د پادیش بین ش را مرشّص میش،ندد در نگاهی دیگ  ،دپارتمان محیط
زیست د یدیره دیخلی یی لند ،مراررت وم،می -خص،صی ری مراررت بین بشع
ددلتی د بشع خص،صی به منم،ر یریئه یک پ دژه د یا یک د دیس مع ی می نماید
ره به ط،ر دنّتی ت،دط بشع ددلتی یریئه می ش،د
))Overview: 6د

Guidance Notes
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یز مب میان یین تعاری
ق یردید ها

می ت،ین مراررت وم،می -خص،صی ری به معنا

یلزیمآدر حق،قی تع ی

ر د ره ی مابین ددلت د بشع خص،صی

تنمیم می ش،د د یز یک د ،،نیاز ها پ دژه ها (یوم یز د مایه ،تشصص د م،یرد یز
یین ددت) ری یهم می آدرد د یز د ،دیگ  ،به منم،ر یهم آدردن زی داخت ها
وم،می ی ره به ط،ر دنّتی ت،دط بشع ددلتی یریئه می شده یدت ،بشری یز ریسک
ها پ دژه ها ری به ط ف مقابل منتقل می نمایدد
دد وبارت خص،صی داز 1د مراررت بشع خص،صی 1در محادریت م دم هم
به ص،رت ایگزین د بعیاً هم معنا مراررت وم،می -خص،صی م،رد یدتفاده ق یر
می گی ند ،لیکن در بیان تفادت ها یین دد ،باید ت ،ه دیشت ره یدالً ،ق یردید
مراررت بشع خص،صی ،تمامی تعهدیت ری به بشع خص،صی منتقل می رند ،حا
یین ره مراررت وم،می -خص،صی ب مراررت ،به معنا دیقعی آن تأرید دیرد
(رابلیزیده )19 :1991 ،یانیاً ،خص،صی داز معم،الً در بشع هایی یمکان پذی یدت
ره آن بشع ذیتاً در حیطه دتای

بشع وم،می ق یر ندیشته باشدد با یین تفاصیل،

تفادت ومده مراررت وم،می -خص،صی د ط ح ها خص،صی داز ری می ت،ین
در یین دینست ره در یدلی ،بشع ددلتی نقع رلید ری به ون،ین خ یدیر خدمات
ییفا می رند ،حا یین ره در خص،صی داز

به معنا

خاص ،مرت یان یپ یت،ر

خص،صی ،رارب ین خص،صی هستندد والده ب یین ،در مراررت ها

وم،می-

خص،صی  ،ددلت وم،ماً هزینۀ خدماتی ری ره و ضه می ش،ند متقبل می ش،د د یز
آنجایی ره ینتقا مالکیت د ،د ندیرد ،پادشگ،یی نیز در م،رد یرییه خدمات وم،می
ب وهده بشع وم،می باقی می ماندد
 -9-9اهداف مشارکت عمومي -خصوصي

1-Privatization
)2-Private Sector Participation (PSP
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مراررت وم،می -خص،صی یز ردش ها ن،ینی یدت ره در چند دهه یخیا  ،نما
ددلت ها ری ب ی ی ی پ دژه ها زی بنایی به خ،د لب را ده یداتد ییان شای،ه باه
خص،ص در رر،ر ها در حا ت،دعه ،به هت ض درت ت،دعه بشع هاا مشتلا
زی بنایی یز قبیل حمل د نقل ،خط،ط بنادر د ددگاه ها ،به گ،نه ی ردز ی ازدن بکاار
گ ته می ش،دد یز مله مهم ت ین یهدیف نهاد مراررت وم،می -خص،صی مای تا،ین
یصالح د بازتع ی

بشع وم،می یز نم نقاع ،ینگیازه د نماارت با وملکا د ،بهبا،د

ریفیت یریئه خدمات وم،می ،ی زییع رمیت د مایهگاذیر د اذب دا مایهگاذیر
بیرت  ،تعیین دهم منصفانه ی یز منا ب مراررت وم،می -خص،صی ب ی داهامدیرین د
ییجاد یرزشآ ینی با یدتفاده یز مهارت ها د مزیت ها بشع خص،صی ،تعیاین نقاع
ش را وم،می د خص،صی در رارآمد تا ین دضاعیت د ت ریاب بهتا ین یمکاناات د
ت یت ها م، ،د در بشع وم،می د خص،صی ب ی نیل به مناا ب متقابال در ییناد
ت،دعه زی داخت ها ری نام ب دد
لب د مایه بشاع خص،صای ،چاابکی بیرات در ینجاام راار هاا (European
 )commission directorate- genera; regional policy, 2003:9د
ب خ،ردیر یز حمایت دیادی یز مله حمایتهاا ددلات با ی ی ا ی پا دژه ،بااال
ب دن ت یت نمارتی ددلات ،تیاامین حقا،ق ماالی یز طا ف ددلات د بددات آدردن
تشصص مدی یت وملیات د ن،آدر بشع خص،صی یز مهم تا ین مزییاا ییان شای،ه
یدتد() Fussell & Beresford, 2009: 64

 -9الگو های قراردادی متداول برای مشارکت عمومي-خصوصي
مراررت بشع وم،می د خص،صی طی

گست ده ی یز یشکا ق یردید ری در ب

می گی د ره در ها یاک یز آنهاا در اه دخالات نهااد خص،صای در زی دااخت هاا
وماا،می متفااادت یدااتد در یدیمااه در خصاا،ص مهاام ت ا ین یلگ،هااا ییاان ق یردیدهااا
ت،ضیحاتی یریئه خ،یهیم دیدد
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 -1-9قرارداد های خدمت
در دا 1811( 1917م) یدلین ق یردید خدمت در یی ین به یمیا ردید د یین تح
باب دیگ

ب،د ره مانند ق یردید ها مراررت یدیمه پیدی ر د (م،حد)99 :1911 ،د به

م ،ب یک ق یردید خدمت ،ددلت (مقامات ددلتی) ب ی ینجام یک یا چند دتیفه یا
خدمات مرشّص د ب ی یک ددره معین  -ره به ط،ر معم ،بین یک تا ده دا می
باشد -یک ش رت خص،صی ری به خدمت می گی دد در یین دضعیت ،مقام ددلتی
همچنان یریئه دهنده یصلی خدمات زی داخت هادت د ش یک خص،صی باید خدمات
ری مطابق با هزینه مندرج در ق یردید ینجام دیده د با یدتاندیرد ها وملک د تعیین شده
ت،دط بشع ددلتی هماهنگ باشدد ددلت ها معم،الً به ق یردید ها خدماتی تمایل
دیرند ،چ یره پیمانکار بشع خص،صی ،رار خ،د ری به خ،بی با ت ،ه به ددره محددد
د طبیعتاً به دقّت تع ی

شده دنبا می رندد

ق یردید ها پیمانکار معم،الً گزینه منادبی ب ی ینجام پ دژه ها تلقّی می گ دند،
چ یره دیمنه خدمات 1به دض،ح در آن تع ی

می ش،د د وملکا د پیمانکاار در طا،

پ دژه می ت،یند به ریحتی تحت نمارت رار ما ق یر بگی دد قا یردید پیمانکاار گزیناه
ی نسبتاً رم خط ب ی گست ش نقع بشع خص،صی یدت د می ت،یند تاأیی دا یب د
قابل ت ،هی در ت،دعه د بها ه با دیر یز زی دااخت هاا دیشاته باشادد باا ییان د ا،د،
معم،الً ق یردیدها ح،زه زی داخت ها به دیدطه نب،دِ د مایه در بشع ددلتی د ذب
د ا مایه گااذیر منعقااد ماای شاا،ندد حااا ییاانرااه یگ ا هاادف یصاالی یز ق یردیدهااا
پیمانکار  ،ذب د مایهگذیر باشد ،یین ن،ع قا یردید هاا نامناداب هساتندد قا یردید
ها مذر،ر ممکن یدت به ه ب دیر ری بهب،د بشریده د در نتیجه ،ب خای یز درآمادها
ری ب ی مقاصد دیگ حفظ نماید ،یما پیمانکار م،تّ
یگ منبب دیگ

به تأمین مالی نیسات د در دیقاب،

ب ی تأمین مالی محقّق نر،د ،م،قعیت پیمانکار به خط ی تاده د ممکن

1-Scope of work

بررسي فقهي حقوقي قرارداد های مشارکت عمومي -خصوصي در نظام حقوقي ایران ــ 19

یدت نت،یند در زمان منادب حقّ یلزحمه خ،د ری دریا ت رندد ییان م،ضا،ع مای ت،یناد
م ،ب تأخی پا د ژه گ دیاده د یاا حتای پیمانکاار باددن تکمیال دتاای

منادرج در

ق یردید ،پ دژه ری ت ک نماید ( هات مطالعاه بیرات در خصا،ص مزییاا د معایاب ییان
ق یردیدها ردک :یوالیی د 18 :1991 ،بنی یحمد 119 :1991 ،یحماد د دیگا ین،
)1 :1981د
 -9-9قرارداد های مدیریت

1

ق یردیدها مدی یت ،به ون،ین مد ت،دعهیا ته ی یز ق یردیدها خدمت ،تماام یاا
بشااع قاباال تاا ،هی یز خاادمات ددلتاای (نمی ا یحاادیا بزرگ ا یه ،بیماردااتان ،آب د
اضالب د ددد) ری در ب میگی ندد در یین مد ق یردید  ،یگ چه تعهد نهایی ب ی یریئاه
خدمات در بشع ددلتی باقی می ماند ،یما رنت

مدی یت ردزینه د یدیره آن به ش یک

یا پیمانکار خص،صی یختصااص دیده مای شا،دد در یررا ما،یرد ،شا یک خص،صای،
د مایه در گ دش ری تأمین می رند ،یما هیچ منابب مالی ی ب ی د مایه گذیر

دیاد

یهم نمی آدرد)(Grimsey & Lewis, 2004: 31

مزیت رلید یین مد قا یردید آن یدات راه باددن ییان راه دیرییای باه بشاع
خص،صی منتقل ش،د ،به دلیل مدی یت یین بشع ب پ دژه ها ،ددتادرد هاا وملیااتی
بساایار باااالیی محقّااق ماایگ ا دد ()Hegstad& Newport, 1987: 87د ییاان ناا،ع
ق یردیدها ،نسبت به دیگ ین،یع ق یردید ها ،پیچیدگی رمت

با ی ت،داعه دیشاته د در

نتیجه ،رمت بحث ب ینگیز می باشندد ق یردید ها ماذر،ر باه ونا،ین یبازیر راه با ی
یپ یت،ر خص،صی ،نسبتاً رم هزینه می باشند تلقّی مایشا،ند ،چ یراه بشاع خص،صای
دتیفه تأمین راال د یا داخت ری به وهده ندیرد د ص اً ت،ین مدی یتی خ،د ری در پا دژه
بکار می گی د ره طبعاً خدماتی رام هزیناه یدات (Grimsey & Lewis, 2004:
)32

1-Management Contracts
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با یین حا  ،در ق یردیدها مدی یت ،هم،یره یین یحتماا د ا،د دیرد راه شاکاف
بین تعهد خدمات د مدی یت یز یک دا ،،د تاأمین ماالی د ب ناماه ریاز ت،داعه ی یز
د ،دیگ  ،ره یز ردیه ها حیله د تزدی هستند منج به باز شادن بااب دا،ء یداتفاده
ش،دد والده ب یین ،در شی،ه ماذر،ر ،ییان خطا د ا،د دیرد راه پیمانکاار یز یداتقال
مدی یت یا یقتدیر م،رد نیاز ب ی ردیدن به تغیی یت ومیاق د پایادیر ب خا،ردیر نبا،ده د
بعیاً در تعیین دقیق دتای

بشع خص،صی د وم،می دچار یشتباه ش،دد

 -9-9قرارداد های اجاره یا افرماژ

1

به م ،ب ق یردید ی اره ،ش یک خص،صی ،مسئ ،یریئه خدمات در تمامیت پ دژه
د تعهدیت م ب،ط به یدتاندیر ها ریفیتی د خدماتی یدتد ص نم یز دا مایه گاذیر
دید د ایگزین ،مسئ،لیت مقام ددلتی رماران باقی می ماند د یپ یت،ر ،خدمات

ها

ری با هزینه د ریسک خ،د در ط ،مدت ق یردید ی اره یریئه می دهدد به ط،ر مراشّص،
یپ یت،ر خص،صی ،مسائ ،خسااریت د بادهی هاا پ دیخات نراده مصا فرننادگان
یدتد با یین د ،د ،یین ق یردید ،دش دیرییی هاا باه بشاع خص،صای ری شاامل نمای
ش،دد ) (Grimsey & Lewis, 2004: 33ب یین یداام ،یداتق یر یدلیاه دیساتم
ت،دط مقامات ددلتی تأمین شده د متعاقباً قا یردید باا یاک شا رت خص،صای با ی
به ه ب دیر د نگهدیر دیستم منعقد می ش،دد
به م ،ب ق یردید ها ی اره یا ی ماژ ،د،د ش یک خص،صای باه خ یاد د ا دش
خدمات د هزینه تمام شده آن بستگی دیردد مزیت رلید یین ن،ع ق یردید ها آن یدات
ره مر،ق هایی ری ب ی یپ یت،ر خص،صی یهم می آدرد تاا با ی ردایدن باه داط،ح
باالت

یز رارییی د دش تاالش رنادد در مقایساه باا قا یردید هاا پیمانکاار د یاا

مدی یتی ره یپ یت،ر خص،صی ،دریا تیِ مرشّصی دیرد ،یشکا یصلی یین نا،ع قا یردید
ها ری می ت،ین درآمد یپ یت،ر دینسات راه تاابعی یز میازین تع اه خادمات د چگا،نگی

1-Lease or Affermage contracts
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تنمیم ق یردید یدتد والده ب یین ،یگ چه ش یک خص،صی در یبتدی نقع د داهمی در
یهم آدر د مایه ندیرد ،یما یقدیماتی ری ب ی پ،شع هزینه یدتفاده یز دیرییای هاا با
وهده می گی دد الزم به ذر یدت دیحد ره یین ق یردیدها ری با ددلت می بندد متعهاد
ماای شاا،د تااا دااطح یدااتاندیرد ماا،رد نم ا ددلاات ری در یریئااه خاادمات روایاات رناادد
()Noorzai et al, 2013:105

 -9-9قرارداد های امتیازی

1

«یمتیاز ،وبارت یدت یز حقّ مشص،صی راه معما،الً  -د ناه ضا درتاً  -باه صا،رت
ینحصار ب،ده د هت ینجام د مایه گذیر در مادت زماان مراشّص د منطقاه معاین
یوطا می گ دد»د به م ،ب یین ن،ع یز ق یردید ها ،یک نهاد وما،می یاا ددلتای ی اازه د
یختیار داخت ،تعمی یا تدیرک تأدیساات زی بناایی وما،می یاا بها ه با دیر یز مناابب
وم،می ری در قبا تعهدیتی به ط ف دیگ (بشع خص،صی) دیگذیر می رنادد در ییان
شی،ه ،بشع خص،صی (صاحب یمتیاز) ،مسائ ،یریئاه خادماتی یز قبیال بها ه با دیر ،
تعمی د نگهدیر  ،مبآدر  ،مادی یت ،دااخت د دااز د بازدااز دیساتم در یاک
منطقه مرشص یدت ،د همزمان ،د مایه گذیر الزم ب ی دااخت ،یرتقاا یاا گسات ش
دیستم د نیز تأمین د مایه در گ دش ری نیز ب وهده دیردد ق یردید یمتیاز معما،الً باازه
زماانی  17تاا  99دااله ی ری در با مای گیا د تاا یپ یتا،ر ،زماان راا ی با ی بازیااابی
د مایهگذیر ری دیشته باشد )(Zhigho, 1994:12
ق یردید ها یمتیاز ریه مؤی

بی

ذب د مایه گاذیر خص،صای ما،رد نیااز

ب ی تأمین مالی داخت د داز دید د یا بازدااز یمکاناات م ،ا،د هساتند د مزیات
رلید ت تیب یمتیاز  ،مر،ق هایی یدت ره به یپ یت،ر ب ی ددتیابی باه داط،ح بهبا،د
رارییی ،یی بشرای د ی ازییع در بها ه در د ی ازییع دا،د یریئاه مای شا،دد یشاکا
رلید یین شکل یز ق یردید ها وبارت یز پیچیادگی قا یردید ما،رد نیااز با ی تع یا

1-Concession Contracts
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عالیت یپ یت،ر یدتد همچنین ددلت نیاز به یرتقاا ت یات نماارتی خا،د در ریبطاه باا
تع ه ها د نمارت ب وملک د دیردد قا یردید هاا یمتیااز در ماد
صنعت نفت یهمیت د رارب د بسیار دیرد (وام

دیاد یما دزه در

شی م د دزری)11 :1989 ،

 -9-9قرارداد های ساخت ،بهره برداری و انتقال و گونه های مشابه

1

در یین ق یردید ها ،ش یک خص،صی ،د مایه م،رد نیااز با ی دااخت د تأدیساات
دید ری یهم می آدرد د مهم ت یین ره ،به م ،ب ق یردید ،یپ یت،ر خص،صای با ی
یک ددره زمانی مرشّص به ون،ین صاحب دیرییی شنادایی شاده د باه ییان ت تیاب ،باه
یپ یت،ر ی ازه دیده می ش،د ره در زمان ق یردید ،والده ب بازگرت د مایه ،یاک دا،د
منطقی ری نیز ب ی خ،د حاصل رنادد در ینعقااد قا یردید هاا دااخت ،بها هبا دیر د
ینتقا  ،ونص یدادی د یصلی تعیین یین نکته یدت ره ط ح بعد یز چه ددره زماانی د باا
چه داز د رار به ددلت دیگذی ر خ،یهاد شادد در پایاان پا دژه ،بشاع ددلتای راه باه
ون،ین مالک پ دژه شناخته می ش،د ،می ت،یند خ،د به ونا،ین مسائ ، ،وملیاات راار ری
ب وهده بگی دد مزیت مهم ق یردید ها داخت ،به هب دیر د ینتقا ییان یدات راه باا
ت ریب م یحل «یحدیا» د «تعمیا د نگهادیر » ،بها ه با دیر ری قاادر مای داازد تاا باا
ط یحی دردت ،یمکانات د تشصیص به هنگام منابب د تسهیالت ،هزینه هاا دااخت د
بهااا ه بااا دیر ری رااااهع دیده د راااارییی وملیااااتی پااا دژه ری ی ااازییع دهاااد
()Tsukada,2006: 153د
بناب یین ،یین ق یردید ها ری می ت،ین دااز د راار با ی مرااررت بشاع ددلتای د
بشع خص،صی دینست ره در آن ددلت ،حقّ نماارت د حاقّ مالکیات نهاایی ری با ی
خ،د محف،ظ نگه می دیرد (صاادقی)197 :1997 ،د باا ییان حاا  ،متعادد با،دن طا ین
متعاهد در ق یردید بیدیددتی د یین ره چه رسای ریساک ری در ییان قا یردید هاا تحمال

1-Build-Own-Transfer (BOT) Contracts and Similar Arrangements
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میرند ،باوث شده یدت ره معیال ریساک ،یز م،ضا،وات مهام در ییان قا یردید هاا
تبدیل ش،د د نقع ش دط ق یردید تعیینرننده باشندد
 -9-9قرارداد های سرمایهگذاری مشترک

1

داا مایه گااذیر مراات ک ،بااه مرابااه یااک چااارچ،ب حقاا،قی همکااار یداات
ره میاان چناد شاشص حقیقای یاا حقا،قی ،شاکل گ تاه د باه م ،اب آن ،مادی یت
پاااا دژه د خطاااا هااااا یحتمااااالی آن میااااان طاااا ین تقساااایم ماااای گاااا دد
()Gutterman,2003:1د یمااا دزه در یم یکاااا لغااات ( )ventureمعااااد لغااات
مؤدسااه ،1دلاای بااا تأریااد بیراات

باا مفهاا،م ریسااک بکااار ماای ردد ( Hewitt,

)2011:101د بااه م ،ااب یااک ق ا یردید د ا مایهگااذیر مراات ک ،ش ا را بشااع
ددلتاای د خص،صاای ماای ت،یننااد شاا رت دیااد ترااکیل دیده د یااا بااا مالکیاات
مراات ک ش ا رت هااا م ،اا،د (یز ط یااق ا دش دااهام بااه یااک یااا چنااد د ا مایه
گااذیر ) خص،صاای ییجاااد شاا،ندد یمتیاااز رلیااد شاا رتی رااه بااه ییاان دضااعیت
ترکیل می ش،د ،یمکان حفظ یدتقال یز ددلت یدتد
یهمیاات ییاان م،ضاا،ع یز آن ردداات رااه ددلاات ،بااه وناا،ین صاااحب بشراای یز
شاا رت مم کاان یداات بااه دخالاات در رسااب د رااار شاا رت باا ی رداایدن بااه
یهاادیف دیاداای دد،دااه شااده د یز م،قعیاات خاا،د بااه وناا،ین دااهامدیر یدااتفاده رناادد
یمااا یز داا ،دیگ ا  ،د اا،د ددلاات ییاان حکساان ری دیرد رااه یگ ا ددلاات والقااه ی بااه
داا،د آدر د پایاادیر ش ا رت دیشااته باشااد ،ماای ت،ینااد ب ا ی ر ااب م،ینااب دیاداای
پاایع رد آن رمااک رناادد داااختار داا مایهگااذیر مراات ک یغلااب بااا قاا یردید
هااا یضااا ی (نمی ا یمتیاااز یااا م،ی قتنامااه هااا وملک ا د) هم ا یه یداات رااه در دیقااب،
ینتماااریت ش ا رت ری مر اشّص ماای رنناادد ،یناات دنچ ا  ،مراااررت دیقعاای بشااع
هااا ددلتاای د خص،صاای بااا مزییااا یدااتفاده یز بشااع خص،صاای یداات رااه بااا
1-Joint Venture Contracts
2-Enterprise
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دغدغ اه هااا ی تماااوی د دینااع محلّاای بشااع وماا،می مطابقاات دیرناادد ولاای رغاام
ییاان مزیاات مهاام ،نقااع ددگانااه ددلاات بااه وناا،ین مالااک د تنماایمرننااده ماای ت،ینااد
منج ا بااه تیاااد منااا ب شاا،دد در د ا مایه گااذیر مراات ک رمت ا تمایاال مسااتقیم بااه
مذیر ه د یاا دنباا را دن یاک مسای تادیررات ردامی د ا،د دیرد ،راه مای ت،یناد
منج به نگ ینی د ساد ش،دد)) Buchel, 1998:43

 -9تحلیل فقهي قرارداد های مشارکت عمومي-خصوصي
یگ ا چااه در قااه ،ق ا یردید تحاات وناا،ین ق ا یردید مراااررت بشااع وماا،می د
خص،صاای د اا،د ناادیرد ،یمااا بااه وناا،ین رلّاای وقاا،د بیااان شااده یداات رااه بااا
مکانیساام ق یردیدهااا مراااررت بشااع وماا،می -خص،صاای ق یباات دیرد قاا یردید
هایی همچ،ن مراررت د عاله ری می ت،ین در یین زم ه دینستد
همااان گ،نااه رااه در تع ی ا

«مراااررت وماا،می -خص،صاای» نیااز بیااان شااد ،در

ییاان ناا،ع یز ق ا یردید هااا ،بشراای یز ریسااک د ا مایهگااذیر بااا هاادف بهباا،د به ا ه
در در یریئااه خاادمت وماا،می بااه بشااع خص،صاای منتقاال ماای شاا،دد بااا ت ،ااه بااه
ییاان خصیصااه د هاادف مراااررت بشااع وماا،می د خص،صاای ماای تاا،ین باا ییاان
بادر ب،د ره ییان قا یردید باه نا،وی باا قا یردید مرااررت منادرج در قاه نیاز شاباهت
خ،یهااد دیشااتد بااه وبااارت دیگ ا  ،ه چنااد ق ا یردید هااا مراااررت بشااع وماا،می
د خص،صاای در وماال ممکاان یداات در زئیااات د هاادف بااا یکاادیگ متفااادت
باشااند ،یمااا در رلیاات بااا یکاادیگ مرااابهت دیرناادد شاا رت در قااه بااه یدااباب
متفااادتی همچاا،ن یرا ،حیااازت مباحااات ،مماازدج شاادن د وقااد ممکاان یداات
حاصل ش،د (شهید یانی)111 :1981 ،د
ش ا رتی رااه در وقااد یمامیااه صااحیح باا،ده بااه «ش ا رت ونااان» مرااه،ر ماای باشااد
همااان )111 :باا یدااام ییاان وقااد ،طاا ین بااه میاازین مراااررت خاا،د در منااا ب د
ضاا ر حاصاال یز مراااررت خاا،د بااه میاازین حصااه خاا،د شاا یک هسااتندد ییاان در
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حااالی یداات رااه در مراااررت بشااع وماا،می د بشااع خص،صاای نیااز بشااع
خص،صااای ،در دااا،د آدر راااار شاا یک مااای گا ا ددد باا ی مراااا  ،در قا ا یردید
«دا مایهگااذیر مراات ک» بااا ت ،ااه بااه ییان رااه در ییاان قا یردید ،ماادی یت پا دژه د
خط هاا یحتماالی آن میاان طا ین تقسایم مای گا دد ،نا،وی قا یردید شا رت مای
باشدد
همچنااین قاا یردید «قاا یردید هااا داااخت ،بهاا هباا دیر د ینتقااا » ری ماای تاا،ین
نااا،وی قااا یردید شااا رت دینسااات چ یراااه در ییااان نااا،ع یز قااا یردید ،یپ یتااا،ر
خص،صااای باااا داا مایهگاااذیر در پاا دژه مااا،رد نماا  ،باا ی یاااک ددره زماااانی
مراشّص بااه وناا،ین صاااحب دیرییاای شنادااایی شااده د در نتیجااه ،در منااا ب پا دژه نیااز
دهیم خ،یهد شدد باا ت ،اه باه ییان راه پا دژه ما،رد نما بعاد یز ددره زماانی خااص
د با دااز دراار یز پایع تعیاین شاده باه ددلات دیگاذیر مای شا،د در نهایات ،طا ح
ماا،ردنم بااه مالکیاات ددلاات در خ،یهااد آماادد ییاان ناا،ع یز مراااررت ری ماای تاا،ین
ناا،وی یز مراااررت راهنااده دینساات رااه در ردیااه رناا،نی نیااز ماا،رد ت ،ااه قاا یر
گ ته یدت (معص،می نیا شهید نسب)191 :1999 ،د
ولی رغم یین ره ماهیت رلّی مراررت خص،صی د وم،می ری می ت،ین وقد
ش رت دینست ،یما ب خی یز مصادیق آن با مراررت تفادت دیشته د حسب م،رد
ممکن یدت ،بت،ین آن ری با وقد ی اره د عاله مقایسه نم،دد ب ی مرا  ،به نم می ردد
ق یردید ها مدی یت ری بت،ین ن،وی ق یردید عاله دینست زی ی بشع خص،صی هزینه
ها

د مایه گذیر

ری متقبل نگ دیده ،د ص اً خدمت خ،د ری در یختیار بشع

وم،می ق یر دیده د در مقابل ،یقدیم به دریا ت ی ت می نماید زی ی عاله وبارت
یدت یز یلتزیم ششصی به یدی ی ت معل،م در ب یب وملی ،یومّ یز یین ره ط ف ،معیّن
یا غی معین باشدد
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در یین وقد نه تنها تعیین وامل ض درت ندیرد بلکه ومل هم ممکن یدت م دد
باشد د یا ریفیات آن نامعل،م باشد (شهید یانی)191 :1981 ،د در ق یردید ها خدمت
نیز دضعیتی شبیه به ق یردید مدی یت ب،ده د در یینگ،نه یز ق یردیدها نیز ددلت ،بشع
خص،صی ری بددن ینجام هیچ گ،نه د مایه گذیر

هت ینجام ب خی یز یم،ر به

خدمت می گی دد الزم به ذر یدتره نسبت به ماهیّت عاله میان قها یختالف نم
د ،د دیرد به ط،ر ره وده ی (نجفی 198/97 :1191 ،خ،ئی111/1 :1119 ،
دیستانی )117/1 :1111 ،یوتقاد دیرند عاله ییقاع ب،ده د وده ی دیگ (ط،دی:1991 ،
 991/9محقّق یانی )198/1 :1111 ،آن ری وقد دینسته یندد ه یک یز دد گ ده،
یدتدال ها خاص خ،د ری دیرند ،لکن آن چه ره در یین زمینه بیان شده منطبق ب
عاله وام ب،ده د قدر متیقّن ،عاله خاص دیری ماهیّت وقد می باشد ،زی ی مبنا
آن ت،ی ق ط ین یدتد در م،رد ق یردیدها مراررت ره بشع وم،می د بشع
خص،صی معین یقدیم به ینعقاد ق یردید می نمایند ،ضمن ق یردید دینستن یینگ،نه یز
وق،د ،با ت ،ه به یین ره بشع خص،صی در مقابل ینجام ب خی یز یقدیمات معین د غی
معین ،یقدیم به دریا ت ی ت می رند می ت،ین یین ق یردید ری ن،وی وقد عاله
دینستد
یلبته یین یم ری شاید بت،ین به ن،وی با ی اره یششاص در قه نیز مقایسه نم،د زی ی ب
یدام ق یردید ی اره یششاص در قه نیز م ، ،در مقابل یریئه خدمت به مستا  ،یقدیم
به دریا ت ی ت می نمایدد به نم می ردد با ت ،ه به ریفیات ینعقاد وقد ،می ت،ین
عاله ب،دن د یا ی اره یششاص ب،دن ق یردید منعقده ری تعیین نم،دد
بایااد ت ،ااه نماا،د رااه ب ا خااالف وناا،ین ق ا یردید ی اااره یااا ی ماااژ ،ماهیاات ییاان
قاا یردید ری نماای تاا،ین ی اااره دینساات زیاا ی در قاا یردید ی اااره ،مسااتا  ،مالااک
منااا ب وااین مسااتا ه ماای شاا،د (محقّ اق حلّاای 119/1 :1199 ،د در مقاباال ،مسااتا
بایااد مااا یال اااره مر اشّص ری در م،یوااد معااین بااه ماا،

پ دیخاات نمایااد در غی ا

ییاان صاا،رت ،ی اااره باطاال خ،یهااد باا،د (والمااه حلّاای )198/1 :1111 ،بااه وبااارت

بررسي فقهي حقوقي قرارداد های مشارکت عمومي -خصوصي در نظام حقوقي ایران ــ 109

دیگ ا  ،صااحت معاا،ض در وقااد ی اااره مسااتلزم ییاان دیقعیاات یداات رااه ه ا یااک یز
و،ضااین بااه ملکیاات دیگاا

در آیااد (شااهید یااانی )191 :1981 ،در حااالی رااه در

م ،ب قا یردید هاا ی ااره یاا ی مااژ ،دا،د شا یک خص،صای باه خ یاد د ا دش
خدمات د هزینه تمام شده آن بستگی دیردد

 -9جایگــاه قــرارداد هــای مشــارکت عمــومي  -خصوصــي در
نظام حقوقي ایران
بکارگی

داز درار مراررت وم،می -خص،صای در ها ررا،ر ،مساتلزم د ا،د

زی داخت ها قان،نی د ییجاد بست ها منادب د م تبط با آن یداتد حاا آن راه در
حا حاض  ،در ح،زه مراررت بشع وم،می د خص،صی د ت،دعه زی دااخت هاا در
یی ین مق ریت وم،ماً رلّی د پ یرنده ی د ،د دیرد ره در بشع ها خاص د با ت ،ه
به نیاز ها همان بشع تددین شده د حتی گاهی محددد به مدت زمان بند مقا ّریت
(ب نامه پنج داله د دالیانه) می باشدد
 -9-1قرارداد های مشارکت عمومي ـ خصوصي در قوانین بودجه
در ب نامه پنجم ت،دعه ،قان،نگذیر به ص یحت یز مراررت وما،می -خص،صای ناام
ب ده د در ماده  111بند ب قان،ن مذر،ر ،ضمن ت ،ه باه ردش هاا ی یئای مناداب،
نمی «تأمین منابب مالی ،داخت ،به ه ب دیر د دیگاذیر  ،ط یحای د دااخت رلیاد در
ددت ،مراررت بشع وم،می خص،صی د یا داخت ،به ه ب دیر د مالکیت» ،ددلات
مکلّ

به پیع بینی تیمین ها را ی گ دیده یدتد
متعاقباً قان،نگذیر در ی ی بند ب ماده  111قاان،ن ب ناماه پانجدااله پانجم ت،داعه

مه،ر یدالمی یی ین د به منم،ر یدتفاده یز ت یت ها بشع غیا ددلتای در قاان،ن
ب،د ه دا  81د نیز در بند مااده  19قاان،ن ب،د اه داا  89مقا ر نما،ده یدات راه
معادنت ب نامهریز د نمارت ریهب د رئیس مه،ر م،تّ

یدات تجمیاب یطالواات،
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تسهیل یخذ مج،ز ها د تیمین ها ،تددین ددت،ر یلعمل ها ،ترشیص صالحیت شا رت
ها ،هماهنگی بین ددتگاه ها د پرتیبانی ریهب د یز مرااررت وما،می  -خص،صای ری
ب ی ریه یندیز

آیند د مایه گذیر  ،داخت د بها ه با دیر ینجاام دیده د گازیرش

یقدیمات م ب،طه ری به مجلاس شا،ری یداالمی یریئاه رنادد دداتگاه هاا ی ییای نیاز
م،تّفند هماهنگی الزم ری با آن معادنت به ومل آدرندد
نهایتاً در قاان،ن ب،د اه داا  81در بناد ه تبصا ه  18مقا ّر گ دیاده یدات راه در
ی ی بند ب ماده  111قان،ن ب نامه پنج داله پنجم ت،دعه مه،ر یدالمی یی ین د باه
منم،ر یدتفاده یز ت یت ها بشع خص،صی ،رلّیه ددتگاه ها ی ییی مجازند ب ی
ش دع وملیات ی ییی پ دژه ها د ط ح هاا تملّاک دیرییای هاا دا مایه ی خا،د د
ط ح ها مص،ب مجامب وم،می ش رت ها ددلتی ،یز ط یاق ردش هاا مرااررت
باا بشااع خص،صاای یقاادیم نماینااد .شا رت هااا آب د اضااالب شااه

مکلّفنااد در

م،یرد ره متقاضی بشع خص،صی د ،د دیرد ،به منم،ر تکمیل د ت،دعه ط ح هاا
مب آدر  ،ینتقا د تصفیه اضالب ،نسبت به وقد قا یردید ا دش د یاا پایع ا دش
پساب خ د ی تأدیسات م، ،د د یا ط ح ها ت،دعه آتی در قالب ین،یع ق یردید ها
مراررتی با بشع خص،صی یقدیم رنندد با رمی تأمال در قا،ینین ب،د اه راه باه دنباا
وملیاتی ر دن مراررت وم،می -خص،صی ب،ده یناد باه ییان مهام پای مای با یم راه
گ چه در یین ق،ینین ،یز ق یردید ها مراررت وم،می -خص،صی به طا،ر صا یح ناام
ب ده نرده یدت ،لیکن تأرید ره ب یدتفاده یز ین،یع ق یردید ها مرااررتی باا بشاع
خص،صی شده یدت ،می ت،یند طی

گست ده ی یز قا یردید هاا ری شاامل شا،د راه باا

ت ،ه به محیط حق،قی رر،ر باید یلگ ،منادب شنادایی د یریئه گ ددد
در حا حاض  ،چنین به نم می ردد ره قدین د ،د ت تیبات ق یردید د نیز یک
قان،ن امب د مانب در خص،ص مراررت بشاع هاا وما،می -خص،صای مای ت،یناد
بزرگ ت ین ریسک د خا قاان،نی قلمادید شا،د (وزیاز )199 :1981 ،د لایکن نبایاد
یم،ش ر د ره ماده  111قان،ن ب نامه پنجم مق ّر دیشته یدت ره ددلت متنادب با نیاز
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ها ردز د ض درت ها تحقّق یهدیف ب نامه د باه منما،ر ی ازییع راارییی ،حادیرر
ت ف شع ماه پس یز تص،یب یین قان،ن (ب نامه پنجم) ،نسابت باه شناداایی د یصاالح
ق،ینین د مق ّریت ب حسب ض درت د تعیین د ییجاد مرا،ق هاا باه تناداب نیااز ردز د
رقابت ها بین یلمللی ب ی
(شی د

ذب بیرت د مایه گاذیر خاار ی یقادیم قاان،نی نمایاد

خدیدیدپ،ر)111 :1989 ،د

 -9-9الگوی قراردادی منطبق با نظام حقوقي ایران
گفته شد ره مراررت وم،می -خص،صی ت تیبات ق یردید ط،النی مدت میاان
نهاد ها بشع ددلتی د بشع خص،صی یدت راه یصا،الً باا هادف تاأمین ماالی،
ط ّیحی ،وملیاتی ر دن د به ه ب دیر یز تأدیسات زی بنایی د خادماتی ینجاام گیا دد
با ت ،ه به بست حقا،قی م ،ا،د پی یما،ن یداتفاده یز قا یردید هاا با ی

اذب دا مایه

گذیر د ت،دعه زی داخت ها ،چنین به نما مای رداد راه «قاان،ن ترا،یق د حمایات
د مایه گذیر خار ی مصا،ب  »1991دداتادیز منادابی باشاد چ یراه یدلاین قاان،ن
مص،ب مجلس یدت ره ص یحاً به ردش «داخت ،به ه ب دیر د دیگذیر » باه ونا،ین
یک شی،ه د مایه گذیر خار ی (در ضمن ماده  )9یشاره دیردد
یگ چه بند ب ماده  9یین قاان،ن ،پاذی ش دا مایه گاذیر خاار ی در چاارچ،ب
ت تیبااات قاا یردید «مراااررت ماادنی»« ،بیااب متقاباال» ،د «داااخت ،بهاا ه باا دیر د
دیگذیر » ری م،رد تأرید قا یر دیده یدات ،لایکن باا ت ،اه باه نگا ش رلّای باه مق،لاه
مراااررت بشااع خص،صاای دیخلاای د خااار ی در عالیاات هااا رااالن یقتصاااد د
محدددیت ها قان،ن یدادی ،چنین به نم می ردد ره در دیقب ،قالاب «دااخت ،بها ه
ب دیر د ینتقا » م،رد ت ،ه خاص ق یر گ ته یدت چ یراه ددلات مای ت،یناد یز ییان
ط یق ،در وین به ه مند یز د مایه ،تکن،ل،ژ د مدی یت بشع خص،صای دیخلای د
خار ی ،حارمیت د رنت

خ،د ری ب پ دژه ها وم،می د زی بنایی حفظ نما،ده د باا

محدددیت ها قان،ن یدادی م،ی ه نر،دد
 -1-9-9مشارکت مدني
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در نمام حق،قی یی ین در خص،ص «مراررت مدنی» می ت،ین یینگ،نه یدتدال ر د
ره در پیع ن،یس الیحه یصاالح قاان،ن تجاارت ،دیژه دیاد تحات ونا،ین «گا ده
یقتصاد با منا ب مرت ک» پیع بینی گ دیده د نیز در باب دید به دا مایه گاذیر
مرت ک د رنس دی،م با مالحمه حق،ق یردپا د مق ّریت م ب،طه در رر،ر ها پیرا ته
پ دیخته شاده یداتد با یداام مااده  191الیحاه ماذر،ر« ،گا ده یقتصااد باا مناا ب
مرت ک» وبارت یدت یز «دد یا چند ششص ره باه منما،ر تساهیل د گسات ش عالیات
یقتصاد د تجارتی د ی زییع نتایج عالیت ها یویا گ ده ،به م ،ب ق یردید با ی
ددره محددد ترکیل می ش،د»د ماده  191قان،ن ب نامه پنجم ت،دعه یقتصاد نیز«ترکیل
گ ده یقتصاد با منا ب مرت ک ،با مراررت دد یا چند شاشص حقیقای یاا حقا،قی باه
منم،ر تسهیل د گست ش عالیت یقتصاد د تجار ب ی یک ددره محددد د ب یدام
ق یردید رتبی پس یز یبت در م ب یبت ش رت ها در قالب ش رت مدنی د ضا،یبط د
ش ییط م ب،ط به آن د باا روایات ما،یزین یداالمی د یصال مناب یضا یر باه غیا د مناب

ینحصار» مجاز شم ده شده یدت (بادتانی)78 :1989 ،د
با ونایت به مفاد ق،ینین ،ق یلذر مای تا،ین گفات راه گا ده یقتصااد باا مناا ب
مرت ک در حق،ق یی ین با دیژه « ،ینت دنچ » در یدبیات حق،قی بین یلمللای متا یدف
ب،ده د همچنین به نم می ردد ره منما،ر یز چاارچ،ب «مرااررت مادنی» در مااده 9
قان،ن تر،یق د حمایت د مایه گذیر خار ی د دای ق،ینین د مق ّریت ،همان دا مایه
گذیر در قالب گ ده یقتصاد با منا ب مرت ک یدت ره در قان،ن ب نامه پنجم ت،داعه
یقتصاااد د الیحااه یصااالح قااان،ن تجااارت بااه آن یشاااره شااد (غمااامی)119 :1981 ،د
بناب یین ،چنین به نم می ردد راه ت یات یداتفاده یز ییان نا،ع قا یردید با ی

اذب

د مایه گذیر د ت،دعه زی داخت ها رر،ر با مالک ق یر دیدن شاخصه ها یصالی
پی یم،ن نهاد مراررت وم،می -خص،صی د ،د دیردد
 -9-9-9بیع متقابل
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در ق ا یردید هااا بیااب متقاباال رااه ناا،وی یز تجااارت متقاب ال شااناخته ماای شاا،ند،
راااال د خاادمات صااادر شااده د راااال هااایی رااه متقاباال بازخ یااد ماای شاا،ند در یااک
ییناااد ت،لیاااد باااه یکااادیگ ماا تبط هساااتندد در ییااان ق یردیدهاااا یاااک شاا رت
خااار ی متعهااد ماای شاا،د تااا یز ط یااق ماشااین آالت ،ماا،ید ،تکن،لاا،ژ  ،دینااع نّاای
د دیگ ا رمااک هااا

نّاای ،مااالی د یقتصاااد بااه رر ا،ر دیرد رننااد تااا یااک دیحااد

یقتصاااد د ت،لیااد ریه یناادیز نمایااد د در مقاباال ،م،ی قاات ماای رنااد تااا هزینااه
خااا،د ری یز ط یاااق بازخ یاااد محصااا،الت حاصااال یز پا ا دژه مااا،ردنم مساااتهلک
نمایااد ( هاات مطالعااه بیراات در خصاا،ص ییاان قاا یدید ردک :وزیزیللهاای8 :1991 ،
ولیدددتی 719 :1997 ،دردیری یاضی)89 :1981 ،د
ییاان در حااالی یداات رااه دضااعیت قاا یردید بیااب متقاباال مصاا ّح در ماااده دااه
قااان،ن تراا،یق داا مایه گااذیر رااامالً متفااادت یداات ،چ یرااه بیااب متقاباال تنماایم
شااده در صاانعت نفاات د گاااز ،یااک ناا،ع ق ا یردید پیمانکااار خط ا پااذی بااه شاامار
ماای آیاادد در ییاان ناا،ع قاا یردید هااا ،بشااع خص،صاای مکلّاا

یداات بااه هزینااه د

ریسااک خاا،د نساابت بااه ینجااام وملیااات یرترااا ی یقاادیم راا ده د چنااان چااه ییاان
وملیااات ،منج ا بااه رر ا

میاادین نفتاای در حااد تجااار د در طاا ،ماادت ق ا یردید

گ دیااد ،پیراانهاد منطقاای باا ی ت،دااعه د یدااتش یج نفاات د گاااز بااه ددلاات میزبااان
یریئااه نمایاادد در صاا،رت قباا ،ییاان پیراانهاد یز داا ،ددلاات میزبااان ،قاا یردید
ب ا ی ت،دااعه د یدااتش یج منعقااد ماای گ ا دد د ش ا رت خص،صاای ،هزینااه وملیااات
یرترااا ی د ت،دااعه د داا،د متعااارف عالیاات هااا خاا،د ری یز مح الّ ا دش نفاات د
گاز تحصیل می نماید (یی ینپ،ر)11 :1991 ،د
بااا ت ،ااه بااه ینگااار هااایی رااه نساابت بااه مراااررت وماا،می -خص،صاای در
مباحااث پیرااین مطا ح را دیم ،بااه نما ماای ردااد نماای تاا،ین ق ا یردید بیااب متقاباال ری
دیخاال در طیاا

گساات ده قاا یردید هااا مراااررت وماا،می -خص،صاای دینساات،
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چ یره در دیقاب ،نا،ع وملیااتی شاده ییان قالاب قا یردید باا نا،ع تع یا

شاده باین

یلمللاای آن متفااادت باا،ده د در دیقااب ،در ییاان قالااب قاا یردید نماای تاا،ین طاا ین
ق یردید ری در حدیرر رارییی د ذب د مایهگذیر دیدد
 -9-9-9قرارداد های ساخت ،بهره برداری و واگذاری
لسفه د ،د ق یردیدها داخت ،به ه با دیر د دیگاذیر با ییان مبناا یدات،یر
یدت ره بشع ددلتی قادر نیست د یا تمایل ندیرد منابب مالی الزم هات ی ا ی یاک
ط ح یقتصاد د یا یک پ دژه زی بنایی ری تأمین نم،ده د خ،د آن ری م،رد ی ی د بها ه
ب دیر ق یر دهاد د ریساک ی ا ی باه هنگاام پا دژه د ریفیات آن با وهاده بشاع
خص،صی قا یر مای گیا د (ت،دالی ه مای)81 :1991 ،د باه هماین دلیال د باا هادف
آزیدداز یقتصاد  ،لب د مایه هاا خاار ی ،ددت دای باه تکن،لا،ژ پیرا ته د
دینع نّی د به ه مناد یز مادی یت رارآماد ،قا یردید هاا دااخت ،بها ه با دیر د
دیگذیر م،رد ت ،ه ددلت ییا ین ق یرگ ات د «قاان،ن ترا،یق د حمایات یز دا مایه
گذیر خار ی» نیز یین ق یردید ها ری م،رد شنادایی د پ،شع ق یر دید د بست حقا،قی
الزم ری هت به ه مند یز آن یهم آدردد
دؤی یین یدت ره آیا دای ت تیبات ق یردید مرابه ،نمیا قا یردید هاا دااخت،
ی اره ،دیگذیر ( ،)BLTداخت ،مالکیت ،بها ه با دیر ( ،)BOOبازدااز  ،بها ه
ب دیر  ،دیگذیر ( ،)ROTبازداز  ،مالکیت ،به ه ب دیر ( )ROOد نم،نه هاایی
یز یین ددت نیز می ت،یند مالک ق یر بگی د؟ در پادخ ،باید ت ،اه دیشات راه باه نما
نمی ردد قان،نگذیر قط به ق یردید «داخت ،به ه ب دیر د دیگذیر » نم دیشته باشد،
چ یره با ت ،ه به قسمت یخی ماده  9قان،ن تر،یق ره یشعار می دیرد «ب گرت دا مایه
د منا ب حاصله ص اً یز وملک د یقتصااد طا ح ما،رد دا مایه گاذیر ناشای شا،د د
متّکی به تیمین ددلت یا بانک ها د یا ش رت ها ددلتی نباشاد» مای تا،ین ییان د اه
یشت یک ری در دای ت تیبات قا یردید مراابه قا یردید هاا «دااخت ،بها ه با دیر د
دیگذیر » نیز یدتفاده ر دد
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نتیجه گیری
مراررت وم،می -خص،صی با مب دیژگای ها دد بشاع وما،می د خص،صای
ت،ینساته با ی بشااع وما،می دا مایه ،تشصاص ،نا،آدر د رااارییی ،د با ی بشااع
خص،صی نیز راهع هزینه ها ،حدیرر داز د،د د ددت دی به و،یمل ت،لید یرزین تا
ری به یرمغان آدردد در یی ین ،یگ چه یدتفاده یز نهااد مرااررت وما،می -خص،صای باه
م ،ب قان،ن ب نامه پنجم ت،دعه م،رد ت ،ه ق یر گ ته د دای قا،ینین م ،ا،د هام باه
ط،ر ضمنی یین مهم ری م،رد ت ،ه ق یر دیده یند ،یما همچنان یین مق،له ت ،ه بیرت

ری

می طلبدد
ولی رغم یین ره یز نم قهی ،در مجم،ع ،ماهیات ییان نا،ع یز قا یردید هاا ری مای
ت،ین ن،وی وقد ش رت دینست ،یما ب خی یز مصادیق آن باا عالاه د ی ااره یشاشاص،
شباهت بیرت

دیردد

یز میان یلگ ،ها متفادت ق یردید ها مراررت وم،می -خص،صی ،ق یردید هاا
داخت ،به ه ب دیر د دیگذیر با یقبا بیرت

رد ب د ب،ده د در چارچ،ب علی نمام

حق،قی یی ین نیز یمکان منعقد شدن ری دیرندد با یین د ،د ،هیچ یک یز ین،یع ق یردید باه
خ،د خ،د ،ب ی مراررت وم،می -خص،صی منادب یا نامنادب نیسات ،بلکاه نا،ع
ق یردید تنها چارچ،ب د ت ی ب ی تقسیم منا ب ناشی یز همکار ری یهم مای آدردد
یز یین منم  ،یین ره چه ن،ع ق یردید تحت چه ش ییطی بت،یند منا ب ط ین قا یردید ری
تأمین رند د ت ف ق یردید با چه مم د ی پا شا،د ،باه و،یمال متعادد بساتگی دیردد
محت،ی ق یردید هم چیز

ز ش دط ق یردید نیست ره شامل قان،ن ق یردید ،قان،ن

حارم د دیستم حلّ د صل یختالف ،بیمه ،مالیات ها ،مسئ،لیت وم،می ،مسائل م ب،ط
به قان،ن رار ،ینتقا تکن،ل،ژ  ،تشصیص ریسک ،تشصص د ذب د مایه ،نماارت د
رنت

ددلت یدتد
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با ت ،ه به یین ره در بند ب ماده  111قان،ن ب نامه پانجم ت،داعه باه ونا،ین یکای یز
ردش ها ی ی منادب ،یز مراررت وم،می -خص،صی یاد شده یدت ،چنین به نم
می ردد ره نیاز به دضب یک قان،ن خاص د دید ،محس،م می باشدد
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