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 مقدمه .1

مباحثازبرآمدهباشد،حقوقیاصیلواولیهمفاهیمازمفهومیآنکهازبیشعمومیخدمات

6936راد،محسنی)استاجتماعیواقتصادیسیاسی، اینبارویاروییدرحقوقعلمو(69:

تئوریزهبه-بودآمدهپدیداجتماعیواقتصادیسیاسی،مباحثومسائلنتیجهدرکه-مفهوم

یکیعنوانبهخدماتاقتصاد،علمدر.استپرداختهآنشایستهوبایستهقواعدواکاویوکردن

آنازکهاستمطرح-صنعتوکشاورزیکناردر-اقتصادیهایفعالیتاصلیهایبخشاز

تعریفیککهدهدمیموجودنشانادبیاتهرچند.»کنندمییاد6خدماتاقتصادعنوانتحت

:69۳۱آزاد،ومومنیبانوئی،)«نداردوجودخدماتبخشازقبولیقابلواستانداردمتعارف،

غیرملموسامورواشیاءبهمعطوفاینکهاول؛استبارزویژگیدودارایخدماتاقتصاداما(51

عمومیازمنظور(.69۳9:2کلی،)هستندارتباطدرهمباشدتبهآنیاجزااینکهدومواست

استقریندولتحضورباکهاستاقتصادازهاییعرصهاقتصادی،ادبیاتدرنیز منظورفلذا.

هاخدمتآنموضوعکهاستاقتصادیهایتفعالیازقسمتآنعمومی،خدماتازاقتصاددانان

.شودمیمدیریتدولتتوسطواست

تغییرحالدرهموارهوسیّالمفاهیمازیکیعمومیخدماتمفهومحقوقی،حیثازاما

حقوقمبانیازیکیعنوانبه-عمومیخدماتنظریهتأسیسابتدایدر.استبودهاداریحقوق

برایمبناییریزیپیدنبالبهوداشتنظردولتسنتیردهایکارکبهعمومیخدمات-اداری

خدماتیاعمومیخدماتاولنسل)بپردازدحاکمیتیاقتداراتتحدیدبهتابوددولتحاکمیت

بهعمومیخدماترفاهی،وسوسیالیستیگرایدولتهایآموزهرواجبااما(؛کالسیکعمومی

-اقتصادیعمومیخدماتیاعمومیخدماتدومنسل)شدواردنیزاجتماعیواقتصادیعرصه

اجتماعی خدماتدولت،سازیکوچکوساختاریتعدیلهایسیاستشیوعباادامهدر(.

ومفهومیتحواّلتهمینبهنظرباشاید.گرفتندقرارسازیخصوصیفرآیندهایمشمولعمومی

خدماتمفهوماندگفتهبرخیکهتاسبودهاجتماعیواقتصادیهایسیاستازتبعیتومصداقی

(.69۳5:693کاتوزیان،)علمینهاستسیاسیمفهومیکچیزهرازبیشعمومی

فرانسوی،اندیشمندنظریاتکهدهدمینشاندولتحاکمیتمبنایتحلیلیِنظریاتدرسیری

استبودهعمومیخدماتمفهومگیریشکلمنشا،دوگیلئون وداراقتمبنایتبییندراو.

خدماتارائهرادولتعمومیاقتدارمبنایونمودهنفیرادولتحاکمیتحقدولت،حاکمیت
                                                                                                                                                                                                        
1. Service Economy. 
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راستایدراینکهمگرنداردراقدرتیوارزشهیچدولتمرداناراده»استمعتقدوداندمیعمومی

مبنای،دوگینظراز(.69۳۳:662دوگی،)«شوداعمالعمومیخدماتکارکردوسازماندهی

.استعمومیخدماتارائهدردولتتکلیفوتعهدبلکهدولت،ذاتیحقنهدولت،حاکمیت

حقنهاداری،حقوقاصلیهستهواستعمومیخدماتحقوقاساساًاداریحقوقراستاایندر

استعمومیخدماتمدیریتوتنظیمبهتعهدوحقبلکهجانبه،یکاداریاوامرصدور

(Davitkovski & Daneva, 2009: 130).

ازمتشکلبلکهنیستفرمانرواوحاکمدیگردولتعمومی،خدماتنظریهمنظرازبنابراین

کنندمیاعمالعمومیخدماتمدیریتوآفرینشمنظوربهراقدرتکهاستافرادگروهی

69۳۳دوگی،) :662 تبعاتحکومتبرایعمومی،خدماتارائهدرنارسایی»بنابراین(؛

هایخواستهبهمطلوبیپاسخنتواندعمومی،خدماتنظاماگر؛(Bew, 2014: 11)«داردایدهگستر

دولتی،مدیریتاندیشمندانبرخیجهتاینبه.رفتخواهدتحلیلعمومیاعتمادبدهد،مردم

 :Thomas, 1998)انددانستهعمومیاعتمادکاهشعللازراپایینکیفیتباعمومیخدماتارائه

دیپلماسی،ملی،دفاعمثلهاییعرصهدردولتیکجانبهنقش»کهگونههمانواقعدر.(14

«آوردمیپدیددولتمشروعیتبرایمبناییتوجیهیمجرمین،مجازاتوانتظامیامورقضاوت،

(Jing, 2010: 266)نارسایی وشدهعمومیاعتمادکاهشسببنیزعمومیخدماتارائهدر،

الوانیودانایی)«بردمیسؤالزیررادولتیمدیریتوسیاسینظاممشروعیتنیزاعتمادکاهش»

بهمثبتپاسخدریافتازعمومانتظار»...ازاستعبارتعمومیاعتماداینکه.چه(69۳۳:61فرد،

کهآنچه»واقعدر(.69۳1:3فرد،داناییوالوانی)«عمومیامورمتولیانطرفازهایشانخواسته

«استشهروندانهایخواستهبهپاسختناسبِوسرعتبخشد،میمشروعیتحکومتهب

(Raadschelders, 1999: 290)شروطازیکیراعمومیخدماتمطلوبتأمینتوانمیبنابراین؛

دانستحکومتبقاء بهوابستههاحکومتیبقاکهاستنمودهتصریحرادشلدرزاینکه،چه.

هاآنبهرسیدگیوشهرونداننیازهایانعکاسمنظوربهمنابعوهاظرفیتجبسیدرهاآنتوانایی

.(Raadschelders, 1999: 288)استجمعیاقداماتقالبدر

باامروزهحکومت،مشروعیتدرعمومیخدماتنقشوگفتهپیشاهمیتوجودبا

شخصینفعیِبازاروکارهای سازرواجوخصوصیبخشبهعمومیخدماتمصادیقواگذاری

مصادیقتعیینوشدهمواجهابهامباعمومیخدماتمفهومسویکازها،آنمدیریتدرمحور
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مبناییطراحیدیگرسویازواستشدهپیچیدهوبغرنجایمسأله-ظاهریسهولتعلیرغم-آن

برهاآنحاکمیتاِعمالتجویزوخدماتاینبهنسبتهادولتمسئولیتتثبیتبرایدقیق

ایننیزایرانحقوقدر.استشدهضروریشدتبهعمومی،خدماتخصوصیِدهندگانِارائه

کلیهایسیاستجبنداست؛گرفتهقرارتأکیدموردنظام،کلیهایسیاستسطحدرضرورت

واگذاریطریقازغیردولتیهایبخشتوسعهکلیهایسیاستعنوانتحت-چهاروچهلاصل

بهبنگاهمستقیممدیریتومالکیتازدولتنقشتغییر»بردولتی،هایاهبنگوهافعالیت

چهلاصلکلیهایسیاستهـبندهمچنین.استنمودهتأکید«نظارتوهدایتوسیاستگذاری

اِعمالتداوم»بر-انحصارازپرهیزوحاکمیتاِعمالکلیهایسیاستعنوانتحت-چهارو

داردتأکید«غیردولتیهایبخشرودوازپسدولتعمومیحاکمیت چنینبهتوجهبا.

وعمومیکارکرددکترینطرحبهعمومی،خدماتماهویتحلیلوبررسیازپسهایی،دغدغه

 .پردازدمیآناهدافتبیین



 تحلیل لفظی خدمات عمومی .2
استدهبرمعنایبهکهاستآمدهServitumالتینلغتازلغوی،ریشهنظرازServiceواژه

(Bilouseac, 2012: 238).واژهبرایServiceچاکری،پیشخدمتی،نوکری،چونمتعددیمعانی

69۳۱پور،آریان)استشدهذکرخدمتگزاریوکارمندیخدمت،خدمتکاری، :661۳ و(

:(Hornby, 2000: 1168)استآوردهآنتوضیحدرآکسفوردفرهنگ

ارائهکردن؛یزیچالف( یسازماندهیشرکتخصوصکیایدولتتوسطکهیستمیسرا

6؛دهدیارائهمدارند،ازیراکهعموممردمبهآننیزیشدهوچ

ی بهعموممردمارائهمیزیشرکتکهچکیایسازمانکب( برایزیچایدهدیرا یرا

2دهد.یانجاممدولت

معنایتوانمیرامعنایندومودانستServiceواژهماهویمعنایتوانمیرافوقاولمعنای

نامیدواژهاینسازمانی دروچیزیکردنارائهازاستعبارتماهویمعنایدرServiceفلذا.

.استاطالققابلپردازدمیچیزیکردنارائهبهکهخاصنهادیکبهنیزسازمانیمعنای

...«ومأموریتدن،کربندگیکسی،برایکارکردن»بهراخدمتواژهنیزمعینفارسیفرهنگ
                                                                                                                                                                                                        
1. Providing sth, a System that Provides sth that Public Needs, Organized by the Government 
or a Private Company. 
2. An Organization or a Company that Provides sth for the Public or does sth for the 
Government. 
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.داردهمگونیکامالًگفتهپیشمعانیباکه(69۱6:6112معین،)استکردهمعنا

استآمدهدولتیوعمومیهمگانی،چونمتعددیمعانیدرلغوی،لحاظبهنیزPublicواژه

:(Hornby, 2000: 1022)استآوردهآنتوضیحدرآکسفوردفرهنگو(69۳۱:1۱۱1پور،آریان)

 6؛بهطورکلیمرتبطبامردممعمولیجامعه -6

 2؛بهطورخاصارائهشدهتوسطدولتبرایاستفادهمردمبهطورکلی -2

9دهد.مرتبطبادولتوخدماتیکهارائهمی -9

فلذا.شودمیاستفاده«عمومی»معنایبهگاهیو«دولتی»معنایبهگاهیPublicواژهبنابراین

سازمانیمعنایدرواست«مردمعمومبامرتبط»معنایبهماهویهوممفدرPublicگفتتوانمی

.است«عمومیقدرتبامرتبط»معنایبه

دیگریسودبهکاریانجامیادیگریبهچیزیکردنارائهبهServiceکهنتیجهاینبهتوجهبا

«لفظیمعنای»اینژه،وادواینتلفیقاست،مردمعمومبامرتبطمعنایبهPublicوشودمیاطالق

کهدر(Perry, 1990: 368) «است...وظیفهیکمفهومعمومی،خدمت»اوالًکهکندمیحاصلرا

یاشخصسویازفعالیتوعملیاوظیفهاینثانیاًوگیردمیصورتهاییفعالیتواعمالقالب

گرددمیارائهمردمسودبهنهادهایی Public Serviceحاصطالتوضیحدرآکسفوردفرهنگ.

:(Hornby, 2000: 1024)استآورده

یکخدمتمانندحملونقلیامراقبتبهداشتیکهدولتیایکسازمانرسمیبهطور -6

 1؛کندکلیبرایمردمدریکجامعهخاص،ارائهمی

 6؛شودچیزیکهبیشازآنکهبرایتحصیلسودباشد،برایکمکبهمردمانجاممی -2

 5.دولتیهایاهدولتودستگ -9



 تحلیل ماهوی خدمات عمومی  .3

 . ارتباط خدمت عمومی با نفع عمومی1-3

آنچه»...کهشودمیحاصلنتیجهاینعمومیخدماتمفهومبابدرمعاصردکترینبررسیبا

کاتوزیان،)«استملییاعمومینفعباعمومیخدمتارتباطاست،شدهتکرارهانظرهمهدر
                                                                                                                                                                                                        
1. Connected with ordinary people in society in general. 
2. Provided especially by the government for the use of people in general. 
3. Connected with the government and the services it provides. 
4. A service such as transport or health care that a government or an official organization 
provides for people in general in a particular society. 
5. Something that is done to help people rather than to make a profit. 
6. The government and government departments. 
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69۳5:695 خدماتتعریفمحوریرکنراعمومیمنافعتأمینکهاستحدیبهارتباطنای(.

عمومیخدماتمتولیانکهاصولیازیکیمبنااین.بر(Bilouseac, 2012: 239)انددانستهعمومی

 ,Bew)«کنندعملعمومیمنافعراستایدربایدصرفاً»کهاستایندهندقرارمدنظربایدهمواره

درایویژهماهیتعمومیخدمتکهاستمعتقد-فرانسویاستاد-دولوبادروفسور.پر(3 :2014

شخصیعاملِهمینواستعمومیمنافعتأمینآنازهدفاینکهجزنداردهاخدمتسایربرابر

69۳5کاتوزیان،)بخشدمیعمومیوصفخدمتیبهکهاست :695 اکثرترتیب،همینبه(.

تأمینعمومی،خدماتهدفکهمعتقدند6ذهنیرویکردیاتخاذباارتباطاینتبییندرحقوقدانان

.استعمومینفع

عمومیخدمتآیاکهکندمیذهنبهمتبادرراسؤالایندیدگاهاینتحلیلمقامدرتأمّلقدری

نفعتأمینهاآنارائهوتأسیسازهدفکهاستاطالققابلهاییفعالیتازدستهآنبهصرفاً

شخصیوذهنیمعیار)استبودهمیعمو نیزنمایدتأمینراعمومنفععمالًکهخدمتیهریا(

2عینیمعیار)شود؟میشناختهعمومیخدمت کردنسوارازتاکسیرانندههدفمثالطوربه(

عمومی؟منافعتأمینیااستشخصیدرآمدبهرسیدنواقعبهمقصدبههاآنرساندنومسافران

قرارهدفرادرآمدکسبشخصینفعفقطتاکسیرانندهمواردبرخیدرحداقلکهتاسمسلّم

شدنطرفبرباشخصی،نفعاینبهرسیدنبرایاوتالشرهگذرازحال،(.ذهنیمعیار)استداده

گرددمیحاصلنیزعمومنفععمالًیعنی؛گرددمیتأمیننیزعمومنفععمومی،نیازیکازبخشی

ینیعمعیار) خدماتدهندهارائهکهشرکتیاست؛ردیابیقابلنیزدیگرمثالیدرتحلیلاین(.

قسمتیبرآوردنباعملدرامااستخودبرایدرآمدکسبدنبالبهیقینبهاستاینترنتیارتباطی

(؛عینیمعیار)نمایدمیتأمینحدیتانیزراعمومیمنافعاینترنتی،ارتباطاتخدماتبهمردمنیازاز

هایمکانیزمشدنحاکموعمومیخدماتمصادیقبرخیشدنخصوصیبهتوجهبابنابراین

تشخیصازانحرافسببذهنیمعیارازاستفادهشخصی،نفعمحوریتِباعمومیخدماتبربازاری

نفعباعمومیخدماتارتباطنحوهتبیینمقامدرفلذا.گرددمیعمومیخدماتمصادیقصحیح

نفعتأمینفعالیت،یکانجامازهدفاگرکهبگوییمگراذهنیترویکردیباتوانیمنمییعموم

آنباشدخصوصیوشخصینفعهدف،اگرواستعمومیخدمتیفعالیت،آنباشد،عمومی

نیستعمومیخدمتفعالیت، گراعینیتوگرایانهعملرویکردیباکهاستآنصحیحبلکه.

                                                                                                                                                                                                        
1. Subjective. 
2. Objective. 
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«متضمن»کهاستفعالیتیعمومیخدمتکند؛میتأمینراعمومینفععمومی،خدماتبگوییم

آناز(ذهنی)اولیههدفچه(.69۳۱:251موتمنی،طباطبایی)استعمومیمنافعتأمینوهانیازرفع

کهاستنمودهاعالمعینیرویکردیبانیزاروپادادگستریدیوان.نباشدچهوباشدعمومنفعتأمین

منافعقصدبهعمومیتدارکقراردادهایمشمولصنعتیِوتجاریاشخاصکهاردندضرورتی»

تااستکافیباشندداشتهفعالیتعمومیکاالهایارائهبرایکههمین.باشندداشتهفعالیتعمومی

خدمتمفهومتبیینمقامدرکهعبارتاینمعنایتوضیحاتاین.با6«شونداتحادیهاسنادمشمول

منتهیعمومسودبهکهخدمتیبهمبادرت»بود؛خواهددرکقابلخوبیبهاستشدهنبیاعمومی

(.69۳5:695کاتوزیان،)«استهاخدمتگونهاینبارزوصفشود،می

تأمینراعمومینفعچگونهعمومیخدماتاینکهاستطرحقابلاینجادرکهدیگریسؤال

پاسخچیست؟عمومیخدماتارائهرهگذرازعمومیعنفتأمینسازوکاردیگرعبارتبهکنند؟می

یعنی؛استعمومینیازهایرفععمومی،خدماتموضوعکهاستمستترنکتهایندرسؤالاینبه

.(Feies & Mates & Cotlet, 2013: 711)«کندمیرفعرامردمعمومینیازهای»...عمومیخدمات

عمومیخدماتکهاستشدهشناختهعیموضواینعمومی،خدماتخصوصدر»واقعدر

رهگذرازراعمومیمنافعبامرتبطفعالیتکهاستدولتحقوقیشخصیتازقسمتآننمایانگر

دلیلهمین.به(Matei & Camelia, 2015: 983)«دهدمیانجامشهروندان،نیازهایکردنبرآورده

جامعهعمومینیازهایتأمینومی،عمخدماتازشدهارائهتعاریفتماممشترکنقطهکهاست

6936کاظمی،وزادهرضایی)است :21 عمومیخدماتکهچرا(. عمومینیازهایبامطابق»...

به(Feies & Mates & Cotlet, 2013: 715)«اندگرفتهشکل خدمات،ژزپروفسوراعتبارهمین.

(Jeze, 1925: 16)داندمیالمنفعهعامهاینیازمندیبهمنحصرراعمومی اینبرتأکیدبابنابراین؛

نیازهایبرخیکههستندخدماتیاساساًعمومیخدمات»گفتتوانمیعمومیخدماتویژگیِ

باارتباطهمینجهت.به(Davitkovski & Daneva, 2009: 130)«کنندمیرفعراعمومیاجتماعی

»اندگفتهبرخیکهاستعمومینفعوعمومینیازهای برمدیریتازبایدخدماتریتمدی:

.(Stewart & Walsh, 1992: 511)«شودمتمایزصنعتیفرآیندهای

 
 حضور و مداخله دولت در ارائه و مدیریت خدمات عمومی .2-3

واقتصادیهایویژگیبهتوجهباکهاستاینعمومیخدماتهایتئوریدراساسیفرض
                                                                                                                                                                                                        
1. Case C-360/96, Gemeente Arnhem V. BFI Holding BV (BFI), (1998)ECRI-6821. 
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وحضوربدونهاآنبهینهمدیریتوبمطلوارائهدارند،خدماتاینکهخاصیاجتماعی

استغیرممکندولت،مداخله خدماتنظریهبنیانگذارشداشارهنیزترپیشکههمانطور.

کهاستمعتقدنیز-دوگیلئون-عمومی کهاستماهیتیچناندارایعمومیخدمات»...

اهمیت(.6۳-6936:6۱ا،کی)«حکومتینیرویمداخلهبامگربپیونددواقعیتبهکامالًتواندنمی

کارکردهایازعمومیخدمات»...اندشدهمدعیبرخیکهاستحدیبهمداخلهوحضوراین

 ,Bilouseac)استادارهاصلیمأموریتعمومی،خدمتو(6932:21زرشکیان،)«استهادولت

به(238 :2012 دولتاخلهمدازنوعیوحضورقرینهموارهعمومیخدماتمفهومدلیلاین.

وداردمشارکتعمومیخدماتارائهدریااستعمومیخدماتمستقیممتصدییادولتاست؛

.کندمیاعمالعالیهنظارتعمومیخدماتارائهبریا

 

 تحوّل مفهوم خدمات عمومی؛ دکترین کارکرد عمومی .4

 های تحوّل در مفهوم خدمات عمومی و لزوم آن زمینه .1-4

خدماتارائهحقوقدانان،کهاستبودهرایجبسیارعمومی،خدماتکالسیکادبیاتدر

ارائهعمومیخدمتازکهتعاریفیدرودادهقرار(اداره)عمومیبخشانحصاردرراعمومی

مثالطوربه.نمودندمیتصریحعمومیشخصوادارهبهعمومیخدماتاختصاصبهکردند،می

عمومیخدمتدهندهارائهفعالیتیکعنوانبهاندتونمیخصوصینهادیکفعالیت:»اندگفته

برخی(Bilouseac, 2012: 241)«شودتلقی عنوانبهاغلبعمومیخدمت»کهاندگفتهنیز.

کاردولتیبخشدرکهشودمیهاییآنتمامیشاملوشودمیاستفادهدولتخدمتمترادف

به(Perry, 1990: 368)«کنندمی هاینسلبهاشرافعدمازناشیهاتلقیهاینگونرسدمینظر.

هادولتسازیکوچکوسازیخصوصیرواجماقبلدورهبهبیشترواستعمومیخدماتنوین

کشورهاییبرایبیشتر»...عمومیبخشبهعمومیخدماتارائهاختصاصواقع،در.استناظر

استحالیدر.این(Ngowi, 2008: 98)«استبودهمتمرکزاقتصادوسوسیالیستیسیاستیکبا

بخشمفهومازمفهوماینواستوسیعبسیار...عمومیخدماتمفهوم»دوگیلئوننگاهدرکه

درچندهر(.6936:6۱کیا،)«رودمیترفرااستخدماتکنندهارائهکهبخشیعنوانبهعمومی

 :Ngowi, 2008)«استهبودعمومیبخشکلیدیوظایفازیکیعمومی،خدماتارائه»گذشته

دارعهدهراهاییمسئولیتوشدهواردعمومیخدماتارائهدرنیزخصوصیبخشامروزهاما(98
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بخشبهعمومیخدماتکردنمحصورعمومی،خدماتنوینهاینسلبهتوجهبافلذا.است

رسدنمینظربهصحیحعمومی ازهادولتکشیدندستبهتوجهباصورت،ایندرکهچرا.

بخشبهعمومیخدماتمصادیقواگذاریوحاکمیتیهاینقشپذیرشوگریتصدی

در«عمومیخدمات»مفهومانحاللتبعاًومصداقیزوالبهقائلبایدخصوصی،وغیردولتی

بودعمومیحقوق امورمدیریتدردولتنقشتحواّلتاقتضائاتکهاستحالیدراین.

قائلجایبهکهنمایدمیایجابدولت،نقشتبییندرتئوریکنگریبازواجتماعیواقتصادی

دنهارتاعتبارهمینبه.شدمعتقدآنمفهومیتحوّلبهعمومی،خدماتمصداقیِزوالبهشدن

وهامهارتآیندهدر»کهاستنمودهتأکید6333سالدر«دولتیمدیریتآینده»مقالهدر

.(Denhardt, 1999: 279)«بودخواهدنیازموردعمومیخدماتارائهبرایجدیدیهایتوانایی

بخشهایفعالیتسایرازخصوصیبخشتوسطشدهارائهعمومیِخدماتتمییزمنظوربهالبته

هایفعالیتسایرمیانازعمومیخدماتشناساییبرایدقیقمعیاریکهاستالزمخصوصی،

تعیینوتعریفوضوحبهعمومیخدمتاگر»وصورتاینغیردر.شودارائهخصوصیبخش

«بگذاردآزادراطلبانهفرصترفتارهایتواندمیباشد،داشتهتفسیربرایزیادیجایونشود

(Cox, 1999: 164).


 مفاد دکترین کارکرد عمومی .2-4

سازیکوچکتعدیل،هایسیاستچونعناوینیباکهاقتصادیوسیاسیجدیدفضایدر

شدهارائهخدماتدرراعمومیخدماتمفهومنبایداست،شدهشناختهسازیخصوصیودولت

نمودمحدودومنحصرعمومی،بخشتوسط واستکارکردیکعمومی،خدماتکهچرا.

.این(Cassie & Knight, 2007: 65)«گیرندنمیخودبهخصوصییاعمومیبرچسبهاکارکرد»

براساسنامید.2«دکترینکارکردسنتیدولت»ای6«مومیدکترینکارکردع»توانرویکردرامی

ایندکترین،خدماتعمومییککارکردعمومییاحکومتیاست.چهدولتآنراارائهدهد

درواقع عنوانبنگاهنهادهایعمومیوخصوصیمی»چهبخشخصوصی. هایمنافعتوانندبه

عمومیعملکنند »(Cabral & Lazzarini & Furquim, 2013: 8)عمومیخدماتارائهیعنی؛

کندنمیایجاد(کارکردیکعنوانبه)خدماتعمومیِماهیتدرتغییریخصوصیبخشتوسط

(.راکارکردنوعنه)دهدمیتغییررارفتارنوعصرفاًبلکه
                                                                                                                                                                                                        
1. Public Function Doctrine. 
2. Traditional State Function Doctrine. 



65پاییز،65،شمارهدهمنوزپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 144
 

 

اینعمومیکارکرداستداللمفهوم»عمومی،خدماتسازیخصوصیپدیدهبابرخورددر

عبارتبه؛(McCoy, 1987: 815)«استشدهعمومیرفتارجانشینخصوصیاررفتکهاست

فرضایندردیگر بازیگراندولت،سنتیکارکردهایاجرایمبنایبرخصوصینهادهای»...

.چهاینکهدرحقوقفرانسه،شورایدولتیاز(Edgar, 2005: 864)«شوندمیمحسوبعمومی

ودرقضیهصندوقهایکمکو639۳خاصبارأییکهدرسالدههچهارمقرنبیستموبهطور

زارعیوصادرنمود،امکانارائهخدمتعمومیتوسطشخصخصوصیراپذیرفت)6محافظت

گازعمومیخدماتقانونبررسیدرنیزفرانسهاساسیقانون(.شورای6۱9-6932:6۱2موالیی،

تأکیدهاآنبودنِعمومیخدمتبرصی،خصوبخشورودتأییدضمن(2111دسامبر)برقو

69۳۳موذنی،)استنموده :6۳۳ اقداماتقانون6ماده1بنددکترین،ایناساسبرهمچنین(.

»استآوردهعمومیمقامتعریفدرآلمان،63۱5مصوباداری شخصیهرعمومیمقام:

نکتهاینبهبایدالبته.«دهدمیانجامراعمومیادارهوظایفکه-غیردولتییادولتیازاعم-است

تبدیلمعنایبهعمومی،خدماتارائهبرایخصوصیبازیگرانبهدادناجازهکهنمودتوجههم

ما»عمومیکارکرددکتریناساسبر.بلکه(Kornelius, 2011: 90)نیستدولتیبازیگرانبههاآن

تلقیعمومیمنافعکنندهدنبالنهادهایواجتماعینهادهاینمایندهرا،خصوصیهایبنگاه

عمومی،خدمتانجامجهتبهوصرفاً(Cabral & Lazzarini & Furquim, 2013: 8)«کنیممی

.کنیممیتحمیلهاآنبرراخاصهایمحدودیتبرخی

مثلچیزیبودن،عمومی»زیرا؛نیستایسادهموضوعکارکرد،یکبودنعمومیتشخیص

.رویه(Cassie & Knight, 2007: 65)«باشدمشاهدهقابلراحتیبهکهایویژگینیست؛بودنقرمز

مفهومتبییندرامریکا،متحدهایاالتحقوقینظامدرعمومیکارکرددکترینبامرتبطقضاییِ

توسط«سنتیصورتبه»فعالیتآنادارهمالکِابتدادرسازی،خصوصیازپسعمومیخدمات

 Perez v. Sugarman 499 F.2d 761)بهطورمثالدرقضیه.(Black, 1979: 650)پذیرفترادولت

2d Cir.1974شوندهایخصوصی،بازیگرعمومیمحسوبمی(دادگاهمقررداشتکهبیمارستان

.(Edgar, 2005: 865)دارخدمتیهستندکهازکارکردهایسنتیدولتبودهاستچراکهعهده

قضیه در متولیان(Evans v. Newton 382 U.S.296.1966)همچنین که داشت مقرر دادگاه

اختیاردرهاسالها،پارککهچراشوندمیمحسوبعمومیبازیگرانیپارک،یکخصوصیِ

                                                                                                                                                                                                        

1. EC/13 Mai 1938/Classic Primair Aid et Protection. 
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متولیانبنابراین،وبودهشهریاموربامرتبطنیزپارکاینتأسیسازهدفوبودههاشهرداری

.هم(Edgar, 2005: 865-Black, 1979: 651)ستندهعمومیکارکردیدارعهدهها،آنخصوصی

تأکیدنکتهاینبهعمومیخدماتتبییندربرخیآنتکمیلجهتدروقضاییرویهاینباراستا

دولتتوسطشدیداًیاوشدهمیارائهدولتتوسطسنتیطوربه»...عمومیخدماتکهاندکرده

.(Cabral & Lazzarini and Furquim, 2013: 8)«استشدهمیتنظیم

بودندانحصاریهاییسازمانسنتیصورتبهعمومی،خدماتکهواقعیتاینبهتوجهبا

(Major, 1989: 4)،ازعمومیخدماتتشخیصمالکتبییندرامریکامتحدهایاالتقضاییرویه

نیزرا«انحصاریصورتبه»دولتتوسطفعالیتادارهمالکهابعدالمنفعه،عامهایفعالیتسایر

.در(Black, 1979: 650)کرداضافه«سنتیصورتبه»دولتتوسطخدمتآنادارهمالکبه

سابقیدادگاهبابررسیآراJackson v. Metropolitan Edison Co (419 U.S. 345.1974)قضیه

خدمتبرق ارائه که نمود استدالل عمومی، کارکرد موضوع در رسانیتوسطشرکتصادره

ینمصداقکارکردعمومینیستچراکهاینفعالیتعلیرغماMetropolitan Edison غیردولتی

توسطدولتانجاممی درانحصاردولتنبودهاستکهسابقاً اما در(Black, 1979: 651)شده .

واقعطبقاینرأیبرایاینکهیکفعالیتبخشخصوصی،کارکردعمومیتلقیشود،الزم

همچنین.تیاراتسنتیِانحصاریِمختصبهدولت،توسطبخشخصوصیاِعمالشوداستکهاخ

آندادگاهتبییننمودکهفقطFlagg Brothers, Inc. v. Brooks (436 U.S. 149.1978)درقضیه

عنوانبهتوانندمیاند،داشتهاختصاصدولتبهانحصاریوسنتیصورتبهکههاییفعالیت

برایسنتی،صورتبهدولتتوسطفعالیتانجامصرفوشوندمحسوبعمومیکارکردهای

کارکرددکترینفلذا.(Black, 1979: 645)نیستکافیکارکرد،یکشدنمحسوبعمومی

کهنمایدمیارائهمالکدو«خصوصیبخشاختیاردرعمومیِخدمت»تعییندرامروزهعمومی

بهکهخدماتازدستهآنشود؛میعمومیخدماتدامنهتضییقسبب و6سنتیصورت

کارکردهایحکومتیب2انحصاری خصوصیاز امروزه اندو مشمولعنوانسازیشدهوده اند،

.(Sullivan, 1987: 465)خدماتعمومیهستند

بهکالسیکوسنتیمصادیقازعمومیخدماتمصادیقتوسعهسیربهتوجهبااینکهنتیجه

ونوهویتیبازیابیبرایامروزهها،آندرسازیخصوصیرواجسسپوتجاریوصنعتیخدمات

                                                                                                                                                                                                        
1. Traditionally. 
2. Exclusively. 
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فعالیتهربهعمومیخدماتمصداقیتوسعهسببنهکه-عمومیخدماتبرایمفیدالبته

الزم-شوددولتتوسطشدهارائهخدماتبهآنمصداقیتضییقسببنهوشودایالمنفعهعام

ازدستهآنامروزهعمومی،کارکرددکترینطبقکهدادقرارنظرمدرانکتهاینکهاست

کارکردهایاز،«سنتی»صورتبهکههستندعمومیخدماتمصداقایالمنفعهعامهایفعالیت

المنفعهعامفعالیتیکآیا»کهسؤالاینبهپاسخبرایبنابراینباشند؛بودهحکومت«انحصاری»

خدمتکند،میرفعرامردمعمومیهاینیازوشودمیانجامخصوصیبازیگریتوسطکه

بازیگرآیا»کهشودروشنموضوعاینابتداکهاستالزم،«نه؟یاشودمیمحسوبعمومی

گرفتهمیانجامدولتتوسطانحصاریوسنتیطوربهکهاستایوظیفهانجامحالدرخصوصی

«است اگر(Edgar, 2005: 860)؟ اینعمومیکارکردکتریندباشد،مثبتسؤالاینبهپاسخ.

یکخصوصی،عملاینکه»...برایدیگرعبارتبهکند؛میمحسوبعمومیخدمتیرافعالیت

اختیاردرانحصاریوسنتیصورتبهکهراکارکردیبایددولتشود،شناختهعمومیکارکرد

(Black, 1979: 656)«باشدنمودهواگذارداشته،قرارخودش
.

بهتوجهباآن،سازیبومیوایرانحقوقدرآنتصدیقمقامدرومفهوماینرتصوّازبعداما

شدهمیارائهخصوصیبخشدرابتداتوسطخدماتمصادیقازبسیاریایراندرکهواقعیتاین

مفقودخدمات،مصادیقازبسیاریدردولتتوسطخدماتانحصاریارائهسابقهاینکهحداقلو

درتواندنمی،«دولتتوسطخدمتانحصاریارائه»معیارازاستفادهکهرسدمینظربهاست،

مثالطوربه.باشدراهگشاچندانسازی،خصوصیفرآیندهایازپسعمومیخدماتتشخیص

قراردولتاختیاردربرقمدیریتوشدتأسیسایرانبرقسازمان6916سالازبرق،صنعتدر

ارائه»مالکبهتمسکباصرفاًتوانمیراعمومیکارکردتریندکایران،حقوقدر.فلذا6گرفت
                                                                                                                                                                                                        

خیابانمشهدنصبشدیولتازخارجازکشورخریداریودرباال661اسبی62هجریشمسییکموتوربرق62۱3درسال.6
رضا)ع(مورداستفادهقرارگیرد؛امااولینمجوزتأسیسیککارخانهبرقدرکشوربهامامتابرایروشناییحرممطهرحضرت

الضرباقدامبهتأسیساولینکارخانهبرقعمومیدرالضربدادهشد.حاجامینحسینآقاامینیکبازرگانایرانیبهنامحاج
دراینهنگامهـ.شفاقدبرقبود.ازاینزمانبهبعدچندخیابانعمدهتهراندارایبرقشدند62۳9نکرد.تهرانتاسالتهرا

تعمیرونگهداریتأسیساتمربوطبهروشناییمعابررابرعهدهداشتوبهاینمنظوردرشهرداریتهرانمسئولیتتهیه،نصب،
باتصویباساسنامهمؤسسهبرقشهرداریتهران،6966دارهروشناییایجادشد.تااینکهدرسالشهرداریتهرانواحدیبهناما

ادارهروشناییشهرداریبهمؤسسهبرقتهرانتبدیلشدوبهعنوانیکمؤسسهمستقلزیرنظرشهرداریبهانجاموظایفخود
حدیوجودنداشتوتصمیماتکالنازطریقوزارتکشوروبرایمدیریتبرقکشورسازمانوا6916پرداخت.درواقعتاسال

شد.باافزایشهاابالغواعمالمیهاومؤسساتخصوصییادولتیمتولیبرقدرشهرستانسازمانبرنامهوبودجهبهشهرداری
دربرنامهسومعمرانیهایآبیایوبهخصوصایجادنیروگاهتقاضاوخارجشدنتولیدومصرفبرقازوضعیتمحدودمنطقه

بهاجراگذاشتهشد،صنعتبرقاهمیتبیشترییافتوایجادسازمانمستقلیبرایتوسعهاینصنعت6916کشورکهازمهرماه
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کهایالمنفعهعامهایفعالیتازدستهآناساساینبروپذیرفت«دولتتوسطخدمتسنتی

غیردولتیبخشتوسطامروزهوشدهمیارائهدولتتوسطسابقاًیاوشودمیارائهدولتتوسط

وتعریففصلوجنسگرفتننظردربادیگرعبارتبهت؛دانسعمومیخدمتراشودمیارائه

وهافعالیتمجموعه»ازاستعبارتماهویمفهومدرعمومیخدماتعمومی،کارکرددکترین

توسطامروزهوبودههادولتکارکردهایازسابقاًاینکهیاشودمیانجامدولتتوسطکهاعمالی

وعمومینیازهایرفعمتضمنوگیرندمیصورت،دولتعالیهنظارتتحتوغیردولتیبخش

نکتهاینبراستالزمعمومیکارکرددکترینبهتوجهباوترتیباینبه.«هستندعمومیمنافع

تحتودولتمالکیتدرنهادهایخصوصی،هایشرکت»سازمانی،لحاظبهکهشودتأکید

«دهندارائهراعمومیخدماتوانندتمیدواینازترکیبییاودولتبوروکراتیکمدیریت

(Cabral & Lazzarini & Furquim, 2013: 8) صراحتبادکتریناینپرتودردیگرعبارتبه؛

پذیرفتراخصوصیبخشتوسطعمومیخدماتارائهامکانتوانمیکامل فلذا. اجرای»...

خدماتاینبودنمیعموامورباتضادیعمومیخدماتوامورمورددرخصوصیحقوققواعد

(.69۳۱:219موتمنی،طباطبایی)«ندارد


 اهداف دکترین کارکرد عمومی .5

 مندی از خدمات عمومی صیانت از حقوق اساسی شهروندان در بهره .1-5

ازمندیبهرهدرشهرونداناساسیحقوقازصیانتعمومی،کارکرددکتریناهدافازیکی

استعمومیخدمات بهنیازعمومی،کارکرددکترینمنطقیمبانیازیکی»دیگرعبارتبه؛

 :Edgar, 2005)«شوندمیتلقیاساسیکهاستخدماتیبهمردمدسترسیحقازکردنحمایت

ایجابیتعهداتبایدبلکهبگذارند،احترامبشرحقوقبهبایدفقطنههادولت»اینکهچه.(878

 ,Hallo)«بدانندمفروضغیردولتیبازیگراناررفتمقابلدرحقوقاینازحمایتمنظوربهراخود

طبق(166 :2013 دکتریناین. بازیگریکبهخدمتیکواگذاریباتواندنمیدولت»...

«کندتبرئهبازیگرآنتوسطمردماساسیحقوقنقضبهنسبتمسئولیتازراخودخصوصی،

(Edgar, 2005: 860)خصوصی،هایگروهبهعمومیراتاختیاواگذاریبا»...دیگرعبارتبه؛
                                                                                                                                                                                                        

دی در منظور این به شد. تشخیصداده الزم ایجاد6916ماه فکر صنعتبرق سریع توسعه تأسیسشد. ایران برق سازمان
وزارتآبوبرقتأسیس6912اسفند22أمینآبوبرقموردنیازکشورراایجادکردوبرهمیناساسدرایبرایتوزارتخانه
کردنفعالیتانرژیدرسطحکشوربهوزارتآبوبرقاینریزیجامعوهماهنگبامحولکردنبرنامه6969بهمن2۳شد...در

(.http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p11)منبع:نیروتغییرنامیافتوزارتبهوزارت
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گیرندقرارغفلتموردتوانندنمیاساسیحقوقهایمحدودیت موضوعها،کارکردبرخی...

.چرا (Sullivan, 1987: 464)«دهدمیانجامراهاآنکسیچهاینکهازفارغهستنداساسیحقوق

عمومیتردیدبیکهاَعمالیبهنسبتهموخصوصیظاهراًاَعمالبهنسبتهماساسیقانون»که

راایوظیفهخصوصینهادیککهوقتیبنابراین؛(Kay, 1993: 332)«شدخواهداِعمالهستند،

حقوقهایچارچوببهدولتمثلدهد،میانجامشود،میتلقیحکومتییاعمومیکارکردکه

فلذا(Sullivan, 1987: 464)بودخواهدمحدوداساسی عمومیکارکردکتریندگفتتوانمی.

خدمات،ارائهوتولیدکهاستجاییدرمردماساسیحقوقازحمایتبرایمفیدیابزار

.(Sullivan, 1987: 464)استشدهخصوصی

بهعنوانمثال، متحدهایاالتحقوقیدرنظامTerry v. Adams (345 U.S.461.1953)قضیه

انتخابات،یکبرگزاریدرJaybirdنامبهلتیغیردوانجمنیآندرکهاستذکرقابلامریکا

اینکهبوداینخواهانادعایقضیهایندر.باشندپوستسفیدبایدهاکاندیداکهبودکردهمقرر

کهدادپاسخاینگونهانجمنمقابل،در.استاساسیقانوننقضونژادیتبعیضنوعیسیاست

نهایت،در.باشدنمیاساسیقانونهایدودیتمحمشمولونیستدولتیبازیگریکانجمناین

حاکمیتباهموارهها،انتخاباتبرنظارتوهاانتخاباتبرگزاریکهمطلباینبهتوجهبادادگاه

نفعبهاست،عمومیخدمتیکلذاواستدولتسنتیکارکردهایازوبودهمرتبطدولت

 :Edgar, 2005)ندانسترواغیردولتینجمنااینسویازرانژادیتبعیضودادحکمخواهان

864-Black, 1979: 650)تکیهبردکترینکارکرد با برگزاریاینانتخاباترا درواقعدادگاه، .

 Chalfant v.Wilmington Institute)همچنینقضیهعمومی،یکخدمتعمومیمحسوبنمود.

(574 F.2d 739(3d Cir.1978)شرکتیککارمندکهخواهانقضیهایننیزمثالمناسبیاست؛در

باوجنسیتیتبعیضاساسبراواخراجکهداشتادعابودکتابخانهیککنندهادارهغیردولتیِ

راخوداست،غیردولتیشرکتیکهادعااینبانیزشرکت.استگرفتهصورتبرابریاصلنقض

اساسبردادگاهامادانست؛نمییاساسقانوننقضبنابراینوبرابریاصلرعایتتکلیفمشمول

نهادهایتوسطسابقاًایکتابخانهخدماتارائهکهکرداستداللعمومیکارکرددکترین

شرکتپرونده،ایندرواستعمومیخدمتیکبنابراینوگرفتهمیصورتحکومتی

برابریاصلجملهازاساسیحقوقرعایتبهمکلفوبودهدولتیبازیگرحکمدرغیردولتی

.(Edgar, 2005: 865)استجنسیتی
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تالشدردولتی،سنتیکارکرددکترین»کهکردادعاتوانمیالذکرفوقمطالببهتوجهبا

هنجارهایبهنسبتهستند،بازاریقدرتدارایکهراعمومیخدماتدهندگانارائهکهاست

در(Edgar, 2005: 869)«نمایدمطیعاساسیحقوق بخشبرخیتبعیت،اینملزوتوجیه.

کهاندکردهاستداللونمودهفرضحکومتنمایندهراعمومیکارکرداجراکنندهخصوصیِ

یعنی-دهدمیخودجانبازرااَعمالبرخیاجرایاختیارخصوصیشخصیکبهدولتوقتی»

آنبرایاساسیحقوقبهنسبتمسئولیت-نمایدمیواگذارراعمومیکارکردیکاجرای

در(Kay, 1993: 348) «استنمایندگیاصولبرمبتنیاَعمال، بهموضوعاینانگلستانحقوق.

مستقیمکنترلخصوصی،بخشبهعمومیخدماتواگذاریکهاستشدهتوجیهنحوهمین

واقعدرهاواگذاریواستدادهتغییرقراردادیکنترلبهراعمومیخدماتبردولت

نمایندگانعنوانبهعمومیخدماتخصوصیِمدیرانهاآنموجببهکههستندقراردادهایی

.(Stewart & Walsh, 1992: 504)کنندمیارائهخدماتمردمونهاییمشتریانبرایدولت
 

 حمایت از انتظارات موجه شهروندان در رابطه با خدمات عمومی .2-5

شهرونداندرشدهادایجانتظاراتتضییعازجلوگیریعمومی،کارکرددکتریندومهدف

 :Edgar, 2005)استشدهمیارائهدولتتوسطسابقاًکهاستخدماتیارائهنحوهخصوصدر

به(866 خدماتکهاستگرفتهشکلمردمدرانتظاراینسازی،خصوصیازقبلمثال،عنوان.

کننددریافتدقیقه6ازکمتردررانشانیآتش شانی،نآتشخدماتسازیخصوصیازبعد.

کند.دررعایترازمانیحداقلاینبایدشده،ایجادانتظاراینبهاحترامبانیزخصوصیبخش

Gulf ShipbuldingیکشرکتغیردولتیبهنامMarsh v. Alabama (326 U.S. 501.1946)قضیه

درMarshنامبهیهودیمبلغیکتبلیغیهایفعالیتبابود،شدهآالباماشهریامورکهمسوول

کردنممنوعونبودممنوعکاراینسابقاًاینکهبهتوجهباMarshاما؛ورزیدمخالفتشهرسطح

ادعاشرکتمقابل،در.نکشیدمذهبیتبلیغاتازدستشد،میمحسوباساسیحقوقنقضآن

اما؛داردراخودخاصهایمحدودیتدولتی،نهادهایبرخالفاست،غیردولتیچونکهداشت

اینازواستدارعهدهراعمومیکارکردهایازیکیشرکتاینکهدادرأیاینگونهادگاهد

ایجادهانهادایندرکهانتظاراتیطبقاستموظفوندارددولتینهادهایسایرباتفاوتیحیث

 :Edgar, 2005)ندانستتخلفیکمصداقراMarshمذهبیتبلیغفلذا.نمایدعملاستشده

867-Black, 1979: 650) همچنیندردوقضیه .Edmonson v. Leesville Concrete (500 U.S. 
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درعضویتنامزدهایکهحقوقدانان،Georgia v. McCollum (505 U.S. 42.1992)و(614.1991

استقاللعلیرغمکهداشتمقرردادگاهبودند،کردهجرحنژاد،مبنایبررامنصفههیأت

محسوبدولتیبازیگرواندگرفتهقرارحکومتینقشیکدرهاآنکار،اینمانجادرحقوقدانان

شهروندانواستدولتسنتیِوعمومیکارکردیکدادرسیامورمدیریتاینکهچه.شوندمی

رعایتبادهد،میانجامدولتکهخدماتیواعمالسایرمثلعمومیکارکرداینکهدارندانتظار

گیردصورتنژادیتبعیضممنوعیترعایتبامخصوصاًواساسیقانونحدود جرحتجویز.

اعتقادعالوهبهونمودهضایعراشهروندانانتظارنژاد،برمبنایمنصفههیأتدرعضویتنامزدهای

تبعیض،ازعاریدادرسیوقانونطرفانهبیاجرایدردولتتواناییبهنسبتراشهروندان

 .(Edgar, 2005: 867-868)کندمیدارخدشه



 قضایی پذیرش دکترین کارکرد عمومی -آثار حقوقی  .6

نحوبههمآن-عمومیخدمات«تأمین»قبالدردولتعمومی،کارکرددکتریناساسبر

یافتهنظامتحققکهاستآندولتوظیفه»فردریکسونجورجقولبه.داردمسئولیت-مطلوب

ازهدفدیگر،عبارتبه؛(Edgar, 2005: 865)«ندگردامیسرمطلوب،شکلیبهرامقاصداین

بههمتأمینواژهواستعمومیخدمات«مطلوبِتأمین»موضوع،ایندرهادولتدانستنمسوول

ندارد«باالنحصاروبالمباشرهتهیه»معنایدرانحصاروجههیچ تنوعوگوناگونیبهتوجهبا.

دولتانحصاریتصدیباگاه،«تأمین»هدفِهبرسیدنآن،نوینهاینسلوعمومیخدمات

طلبدمیخصوصیوغیردولتیبخشحضورکناردررادولتمشارکتیحضورگاهواستمیسّر

وسازیخصوصیطریقازدولتسازیکوچکهایسیاستشیوعبهتوجهبا-نیزگاهیو

دیگرعبارتبهوهعالینظارتبلکهندارد،وجوددولتگریتصدیبهنیازی-سپاریبرون

کفایتهاآنتأمینبهنسبتدولتمسئولیتهمراهبهعمومی،خدماتبازاردردولتگریتنظیم

کندمی کهاستایندارداهمیتآنچه. حقوقازحراستبرایرااقداماتیبایدهادولت»...

اساسیخدماتدهندهارائهخصوصیبازیگرانهایفعالیتمقابلدرافرادوهاگروه

.برایناساسدیوانعالیایاالتمتحدهدر(Hallo, 2013: 166)«دهندانجامشدهسازیخصوصی

 Blum v. YaretskyوRendell-Baker v. Kohn (457 U.S.830.1982)دردوقضیه63۳2سال

(457 U.S.991.1982)بخشاختیاردر(پرستاریخدماتومدرسه)خدماتارائهاینکهعلیرغم
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.(Sullivan, 1987: 463)دانستخدماتمطلوبتأمینمسئولرادولتبود،صوصیخ

هاآنبودنپاسخگولزومومشتریانبهنسبتعمومیخدماتدهندگانارائهمسئولیتبنابراین

برابردرهاآنسیاسیمسئولیتنافیموضوع،اینوکندنمیکفایتکنندگان،مصرفبهنسبت

برStewart & Walsh, 1992: 511)ست)نیحاکمیتینهادهای ارائهسازیخصوصی»اساساین.

این.داردمثبتیرهاوردهایخصوصیبخشبرایهموعمومیبخشبرایهمعمومیخدمات

 ,Ngowi)«بخشدبهبودراعمومیخدماتارائهاصلتااستعمومیبخشبرایبالقوهفرصتی

هایبنگاهبردولتحاکمیتاِعمالبرایمنطقیییمبنادکترین،اینبنابراین؛(104 :2008

.نمایدمیایجادخدماتاینمطلوبتأمینمنظوربهعمومیخدماتمتولیشدهسازیخصوصی

بازاردربازاریقدرتداراینهادیککهکندمیتضمینعمومیکارکرددکترینواقعدر

بنابراین؛(Edgar, 2005: 868)کندهاستفادکنندگانمصرفضرربهموقعیتشازنتواندخدمات،

دانستبازاریقدرتدارایبازیگرانتنظیمبرایتالشیتوانمیراعمومیکارکرددکترین

(Ellmann, 2001: 62)نهخدمات،سپاریبرونوسازیخصوصیکهنموداذعانآناساسبرو

وسیاسیرهبرانکهشودمیسبببلکهکند،نمیمنتفیهاآنبهنسبترادولتمسئولیتتنها

شوندتبدیلفرآیندیاساسیالزاماتبرناظرِبهخدماتمستقیمارائهمسئولازعمومیمدیران

(Stewart & Walsh, 1992: 515).

پذیرشدیگراثرعمومی،خدماتبازارگریتنظیمدردولتمسئولیتبحثازگذشته

باخصوصیقراردادهایبهاداریقراردادهایقواعدتسرّیتوانمیراعمومیکارکرددکترین

اداریقراردادهایماهویهایویژگیازیکیاینکهبهتوجهبا.دانستعمومیخدمتموضوع

عمومیکارکرددکترینپذیرشآثارازیکیاست،عمومیخدمتهاآنموضوعکهاستاین

قراردادانعقادبهقداماعمومیخدمتموضوعدرخصوصیاشخاصکهمواردیدرکهاستاین

بارآنبراداریقراردادهایاحکامتمامیوشدهتلقیاداریقراردادیقرارداد،آننمایند،

برامکانانعقادقرارداداداریEC/26 Avril 1956/Bertinرأیدرفرانسهدولتیشورای.شودمی

مچنیندیوانحلتوسطدوطرفخصوصیبهشرطانجامخدمتعمومیتصریحنمودهاست.ه

رأی در تأکیدTC/8 Juillet,1963/Socie te Enterprise Peyrotاختالففرانسه اینموضوع بر

:6932زارعیوموالیی،نمود.اینموضوعدرحقوقانگلستانهمبهرسمیتشناختهشدهاست)

6۱9) قضیه در R.V.Great Western Trains Co.Lted Exp.Fredrick,1998,C.O.D.239؛
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اگراعالمشدکهR.Datafin plc. V. Takeover Panel,Court of Appeal,1987, 1 All ER 564و

تعهداتبهعمومیخدماتموضوعدروعمومیمنافعراستایدرخصوصیشخص

چنینکارکردکهچراگرفتخواهدقرارقضاییبازنگریمشمولنمایدعملاشقراردادی

 ,Alder)استبودهعمومیاعمالجهتدروعمومیمقامتصالحیوکارکردبهمربوطشخصی

کهنموداعالم6332سالدرکنزیتگتنعلیهرویپروندهدراعیانمجلس.همچنین(411 :2002

لذاوشدهتلقیعمومیقراردادباشد،عمومیکارکردیموضوع،اگرخصوصیقراردادهایدر

(.6932:6۳3موالیی،وزارعی)داشتخواهدراقضاییبازنگریقابلیت



 گیری نتیجه  .7
اِعمالدرهادولتدستعمومی،خدماتمصادیقازبسیاریسازیخصوصیازپس

کهبودحالیدراین.شدخالی-نظریتوجیهلحاظبهحداقل-عمومیخدماتبازاربرحاکمیت

سویازوبودگرفتهشکلعمومینفعبنیادینایدهمبنایبرعمومیخدماتنظریهسویکاز

عملسود،حداکثرسازیوشخصینفعایدهمبنایبرخصوصیبخشمدیریتوبازارنظامدیگر

نمودمی فقدانودولتحاکمیتاِعمالنظریِتوجیهفقدانصورتدرگفتتوانمیفلذا.

تعارضنوعیمتضمنعمومیخدماتسازیخصوصیدولت،حاکمیتاِعمالعملیاتیِابزارهای

دکترینطرحباامریکامتحدهایاالتقضاییرویهمبنایی،تعارضاینحلمنظوربه.استیمبنای

خصوصیبخشتوسطامروزهوشدمیانجامدولتتوسطسابقاًکهراخدماتیعمومی،کارکرد

اساسیحقوقازحمایتبهترتیباینبهونمودمحسوبعمومیکارکردشود،میارائه

پرداختخدماتاینباارتباطدرهاآنموجهتانتظاراوشهروندان برایرامبناییهمچنین.

دولتمسئولیتتوجیهوعمومیخدماتدهندهارائهخصوصیبخشبرعمومیالزاماتتحمیل

تواندمیدکتریناین.آوردفراهمهاآنبردولتحاکمیتاِعمالتجویزوخدماتاینبهنسبت

مخصوصاً.شودواقعمفیداست،سازیخصوصیفرآیندگذارحلهمردرکهنیزایرانحقوقدر

ازدولتنقشتغییر»براساسیقانونچهاروچهلاصلابالغیکلیهایسیاستجبنداینکه

اینهـقسمت6بندو«نظارتوهدایتوسیاستگذاریبهبنگاهمستقیممدیریتومالکیت

طریقازغیردولتیهایبخشورودازپسدولتعمومیحاکمیتاِعمالتداوم»برهاسیاست

.استنمودهتأکید«نظارتومقرراتوقوانیناجرایوسیاستگذاری
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