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مفهوم خدمات عمومی و تحوّل آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی
محمدحسین زارعی - 1مجید نجارزاده هنجنی

2

تاریخدریافت-6931/66/5:تاریخپذیرش 6936/2/66:

چکیده

از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی ،خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و
مالک ماهوی تمییزِ آن -حداقل در عرصه عمل -مشخص نبوده است .این ابهام با
خصوصیسازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن مالک «مداخله دولت» و «هدف نفع

عمومی» ،مضاعف شد .در چنین شرایطی ،دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از
آنها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز
حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه  
تنظیمگریِ بازار خدمات عمومی ،طرح و با اقبال مواجهشد.طبق این دکترین ،گذشته از

میشوندونیزخدماتی کهسابقاًتوسط
المنفعهای کهمستقیماًتوسطدولتارائه 

خدمات 
عام
میشوند نیز خدمت عمومی به
میشدهوامروزه توسط بخش غیردولتی ارائه  
دولت ارائه  
حسابمیآیند .این پژوهش با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و

میپردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی ،تحوّل
ماهوی خدمات عمومی  
اینمفهومرادرسایهایندکترینبررسیکردهودرنهایتبهمطالعهاهدافوآثارپذیرش
میپردازد .
دکترینکارکردعمومی 

واژگان کلیدی :خدماتعمومی،نفععمومی،دولت،خصوصیسازی،دکترینکارکرد
عمومی 
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.2دانشجویدکتریحقوقعمومیپردیسفارابیدانشگاهتهران(نویسندهمسئول) majid.law63@yahoo.com
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 .1مقدمه
خدماتعمومیبیشازآنکهمفهومیازمفاهیماولیهواصیلحقوقیباشد،برآمدهازمباحث
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است (محسنی راد)69:6936 ،و علم حقوق در رویارویی با این
مفهوم -که در نتیجه مسائل و مباحث سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی پدید آمده بود -به تئوریزه
کردنوواکاویقواعدبایستهوشایستهآنپرداختهاست.درعلماقتصاد،خدماتبهعنوانیکی
از بخشهای اصلی فعالیتهای اقتصادی -در کنار کشاورزی و صنعت  -مطرح است که از آن
میدهد که یک تعریف
میکنند«.هرچند ادبیات موجودنشان  
تحت عنوان اقتصاد خدمات6یاد  
متعارف ،استاندارد و قابل قبولی از بخش خدمات وجود ندارد» (بانوئی ،مومنی و آزاد:69۳۱ ،
)51امااقتصادخدماتدارایدوویژگیبارزاست؛اولاینکهمعطوفبهاشیاءوامورغیرملموس
استودوم اینکهاجزایآنبه شدتبا همدرارتباط هستند(کلی.)2:69۳9،منظور از عمومی
نیز در ادبیات اقتصادی ،عرصههایی از اقتصاد است که با حضور دولت قرین است.فلذا منظور
آنهاخدمت
اقتصاددانانازخدماتعمومی،آنقسمتازفعالیتهایاقتصادیاستکهموضوع 
استوتوسطدولتمدیریتمیشود .
اما از حیث حقوقی ،مفهوم خدمات عمومی یکی از مفاهیم سیّال و همواره در حال تغییر
حقوقاداریبودهاست.درابتدایتأسیسنظریهخدماتعمومی-بهعنوانیکیازمبانیحقوق
اداری -خدمات عمومی به کارکردهای سنتی دولت نظر داشت و به دنبال پیریزی مبنایی برای
حاکمیتدولتبودتابهتحدیداقتداراتحاکمیتیبپردازد(نسلاولخدماتعمومییاخدمات
دولتگرای سوسیالیستی و رفاهی ،خدمات عمومی به

عمومی کالسیک)؛اما با رواج آموزههای 
عرصهاقتصادیواجتماعینیزواردشد(نسلدومخدماتعمومییاخدماتعمومیاقتصادی-
کوچکسازی دولت ،خدمات

اجتماعی) .در ادامه با شیوع سیاستهای تعدیل ساختاری و 
خصوصیسازیقرارگرفتند.شایدبانظربههمینتحوّالتمفهومیو

عمومیمشمولفرآیندهای
سیاستهایاقتصادیواجتماعیبودهاستکهبرخیگفتهاندمفهومخدمات

مصداقیوتبعیتاز
عمومیبیشازهرچیزیکمفهومسیاسیاستنهعلمی(کاتوزیان .)693:69۳5،
میدهدکهنظریاتاندیشمندفرانسوی،
سیریدرنظریاتتحلیلیِمبنایحاکمیتدولتنشان 
شکلگیری مفهوم خدمات عمومی بوده است .او در تبیین مبنای اقتدار و
لئون دوگی ،منشا  
حاکمیتدولت،حقحاکمیتدولترانفینمودهومبنایاقتدارعمومیدولتراارائهخدمات
1. Service Economy.
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میداندومعتقداست«ارادهدولتمردانهیچارزشوقدرتیرانداردمگراینکهدرراستای
عمومی 
سازماندهی و کارکرد خدمات عمومی اعمال شود» (دوگی.)662:69۳۳ ،از نظر دوگی ،مبنای
حاکمیت دولت ،نه حق ذاتی دولت ،بلکه تعهد و تکلیف دولت در ارائه خدمات عمومی است.
دراینراستاحقوقاداریاساساًحقوقخدماتعمومیاستوهستهاصلیحقوقاداری،نهحق
صدور اوامر اداری یک جانبه ،بلکه حق و تعهد به تنظیم و مدیریت خدمات عمومی است
) .(Davitkovski & Daneva, 2009: 130
بنابراین از منظر نظریه خدمات عمومی ،دولت دیگر حاکم و فرمانروا نیست بلکه متشکل از
میکنند
گروهی افراد است که قدرت را به منظور آفرینش و مدیریت خدمات عمومی اعمال  
(دوگی)662 :69۳۳ ،؛ بنابراین «نارسایی در ارائه خدمات عمومی ،برای حکومت تبعات
دهایدارد»)(Bew, 2014: 11؛اگرنظامخدماتعمومی،نتواندپاسخمطلوبیبهخواستههای
گستر 
مردم بدهد ،اعتماد عمومی تحلیل خواهد رفت.به این جهت برخی اندیشمندان مدیریت دولتی،
ارائهخدماتعمومیباکیفیتپایینراازعللکاهشاعتمادعمومیدانستهاند (Thomas, 1998:

همانگونه که «نقش یکجانبه دولت در عرصههایی مثل دفاع ملی ،دیپلماسی،
واقع  
) .14در  
میآورد»
قضاوت،امورانتظامیومجازاتمجرمین،توجیهیمبناییبرایمشروعیتدولتپدید 
)2010: 266

 ،(Jing,نارسایی در ارائه خدمات عمومی نیز سبب کاهش اعتماد عمومی شده و

میبرد» (الوانیودانایی
«کاهشاعتمادنیزمشروعیتنظامسیاسیومدیریتدولتیرازیرسؤال 
فرد.)61:69۳۳،چهاینکهاعتمادعمومیعبارتاستاز«...انتظارعمومازدریافتپاسخمثبتبه
خواستههایشان از طرف متولیان امور عمومی» (الوانی و دانایی فرد.)3:69۳1 ،در واقع «آنچه که
میبخشد ،سرعت و تناسبِ پاسخ به خواستههای شهروندان است»
به حکومت مشروعیت  
میتوان تأمین مطلوب خدمات عمومی را یکی از شروط
)(Raadschelders, 1999: 290؛بنابراین  
بقاء حکومت دانست .چه اینکه ،رادشلدرز تصریح نموده است که بقای حکومتها وابسته به
تواناییآنها دربسیج ظرفیتها ومنابعبهمنظور انعکاسنیازهایشهروندانو رسیدگیبهآنها
درقالباقداماتجمعیاست) .(Raadschelders, 1999: 288
پیشگفته و نقش خدمات عمومی در مشروعیت حکومت ،امروزه با
با وجود اهمیت  
واگذاریمصادیقخدماتعمومیبهبخشخصوصیورواجساز وکارهایبازاریِنفعشخصی
محور در مدیریت آنها ،از یک سو مفهوم خدمات عمومی با ابهام مواجه شده و تعیین مصادیق
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آن-علیرغمسهولتظاهری-مسألهایبغرنجوپیچیدهشدهاستوازسویدیگرطراحیمبنایی
دولتها نسبت به این خدمات و تجویز اِعمال حاکمیت آنها بر
دقیق برای تثبیت مسئولیت  
ارائهدهندگانِ خصوصیِ خدمات عمومی ،به شدت ضروری شده است.در حقوق ایران نیز این

سیاستهای کلی

ضرورت در سطح سیاستهای کلی نظام ،مورد تأکید قرار گرفته است؛ بند ج 
اصلچهلوچهار-تحتعنوانسیاستهایکلیتوسعهبخشهایغیردولتیازطریقواگذاری
فعالیتها و بنگاههای دولتی ،بر «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به
سیاستهایکلیاصلچهل

سیاستگذاریوهدایتونظارت»تأکیدنمودهاست.همچنینبندهـ
و چهار -تحت عنوان سیاستهای کلی اِعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار -بر «تداوم اِعمال
بخشهای غیردولتی» تأکید دارد .با توجه به چنین
حاکمیت عمومی دولت پس از ورود  
دغدغههایی،پسازبررسیوتحلیلماهویخدماتعمومی،بهطرحدکترینکارکردعمومیو

میپردازد.
تبییناهدافآن 


 .2تحلیل لفظی خدمات عمومی
واژه  Serviceاز نظر ریشه لغوی ،از لغت التین  Servitumآمده است که به معنای برده است
) .(Bilouseac, 2012: 238برای واژه  Serviceمعانی متعددی چون نوکری ،پیشخدمتی ،چاکری،
آریانپور )661۳ :69۳۱ ،و
خدمتکاری ،خدمت ،کارمندی و خدمتگزاری ذکر شده است ( 
فرهنگآکسفورددرتوضیحآنآوردهاست) :(Hornby, 2000: 1168
الف)چیزی راارائهکردن؛ سیستمی که توسطدولت یا یک شرکتخصوصی سازماندهی
یدهد؛ 6
شدهوچیزیراکهعموممردمبهآننیازدارند،ارائهم 
ب)یک سازمانیا یک شرکتکهچیزی رابهعموممردمارائهمیدهدیا چیزی رابرای
یدهد 2.
دولتانجامم 
معنایاولفوق رامیتوانمعنایماهویواژه Serviceدانستودومینمعنارامیتوانمعنای
سازمانی این واژه نامید.فلذا  Serviceدر معنای ماهوی عبارت است از ارائه کردن چیزی و در
میپردازد قابل اطالق است.
معنای سازمانی نیز به یک نهاد خاص که به ارائه کردن چیزی  
فرهنگ فارسی معین نیز واژه خدمت را به «کارکردن برای کسی ،بندگی کردن ،مأموریت و»...
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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معناکردهاست(معین)6112:69۱6،کهبامعانیپیشگفتهکامالًهمگونیدارد .
واژه  Publicنیز به لحاظ لغوی ،در معانی متعددی چون همگانی ،عمومی و دولتی آمده است
آریانپور)1۱۱1:69۳۱،وفرهنگآکسفورددرتوضیحآنآوردهاست) :(Hornby, 2000: 1022
( 
 -6بهطورکلیمرتبطبامردممعمولیجامعه؛

6

 -2بهطورخاصارائهشدهتوسطدولتبرایاستفادهمردمبهطورکلی؛

2

مرتبطبادولتوخدماتیکهارائهمیدهد 9.

-9
بنابراینواژه Publicگاهیبهمعنای«دولتی»و گاهیبهمعنای«عمومی»استفادهمیشود.فلذا
میتوانگفتPublicدرمفهومماهویبهمعنای«مرتبطباعموممردم»استودرمعنایسازمانی

بهمعنای«مرتبطباقدرتعمومی»است .
باتوجهبهایننتیجهکهServiceبهارائهکردنچیزیبهدیگرییاانجامکاریبهسوددیگری
اطالقمیشودوPublicبهمعنایمرتبطباعموممردماست،تلفیقایندوواژه،این«معنایلفظی»
راحاصلمیکندکهاوالً«خدمتعمومی،مفهومیکوظیفهاست (Perry, 1990: 368)»...کهدر
میگیردوثانیاًاینوظیفهیاعملوفعالیتازسویشخصیا
فعالیتهاییصورت 

قالباعمالو
نهادهایی به سود مردم ارائه میگردد .فرهنگ آکسفورد در توضیح اصطالح Service

Public

آوردهاست) :(Hornby, 2000: 1024
 -6یکخدمتمانندحملونقلیامراقبتبهداشتیکهدولتیایکسازمانرسمیبهطور
1

کلیبرایمردمدریکجامعهخاص،ارائهمیکند؛


 -2چیزیکهبیشازآنکهبرایتحصیلسودباشد،برایکمکبهمردمانجاممیشود؛
اههایدولتی.
 -9دولتودستگ 

6

5



 .3تحلیل ماهوی خدمات عمومی
 .3-1ارتباط خدمت عمومی با نفع عمومی

بابررسیدکترینمعاصردربابمفهومخدماتعمومیایننتیجهحاصلمیشودکه«...آنچه
نظرها تکرار شده است ،ارتباط خدمت عمومی با نفع عمومی یا ملی است» (کاتوزیان،
در همه  
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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.)695:69۳5این ارتباط به حدی است که تأمین منافع عمومی را رکن محوری تعریف خدمات
دانستهاند).(Bilouseac, 2012: 239بر این مبنا یکی از اصولی که متولیان خدمات عمومی
عمومی  
همواره باید مدنظر قرار دهند این است که «صرفاً باید در راستای منافع عمومی عمل کنند»  (Bew,

ویژهای در
).2014: 3پروفسور دولوبادر -استاد فرانسوی -معتقد است که خدمت عمومی ماهیت  
برابر سایر خدمتها ندارد جز اینکه هدف از آن تأمین منافع عمومی است و همین عاملِ شخصی
میبخشد (کاتوزیان .)695 :69۳5 ،به همین ترتیب ،اکثر
است که به خدمتی وصف عمومی  
حقوقداناندرتبییناینارتباطبااتخاذرویکردیذهنی6معتقدندکههدفخدماتعمومی،تأمین
نفععمومیاست .
قدریتأمّلدرمقامتحلیلایندیدگاهاینسؤالرامتبادربهذهنمیکندکهآیاخدمتعمومی
صرفاً به آن دسته از فعالیتهایی قابل اطالق است که هدف از تأسیس و ارائه آنها تأمین نفع
عمومی بوده است (معیار ذهنی و شخصی) یا هر خدمتی که عمالً نفع عموم را تأمین نماید نیز
خدمت عمومی شناخته میشود؟ (معیار عینی)2به طور مثال هدف راننده تاکسی از سوار کردن
مسافران و رساندن آنها به مقصد به واقع رسیدن به درآمد شخصی است یا تأمین منافع عمومی؟
مسلّم است کهحداقلدربرخیموارد رانندهتاکسیفقطنفع شخصیکسب درآمدرا هدفقرار
دادهاست(معیارذهنی).حال،ازرهگذرتالشاوبرایرسیدنبهایننفعشخصی،بابرطرفشدن
میگردد
میگردد؛یعنیعمالًنفععمومنیزحاصل 
بخشیازیکنیازعمومی،نفععمومنیزتأمین 
ارائهدهنده خدمات
(معیار عینی) .این تحلیل در مثالی دیگر نیز قابل ردیابی است؛ شرکتی که  
ارتباطیاینترنتیاستبهیقینبهدنبالکسبدرآمدبرایخوداستامادرعملبابرآوردنقسمتی
مینماید(معیارعینی)؛
ازنیازمردمبهخدماتارتباطاتاینترنتی،منافععمومیرانیزتاحدیتأمین 
بنابراین با توجه به خصوصی شدن برخی مصادیق خدمات عمومی و حاکم شدن مکانیزمهای
بازاریبرخدماتعمومیبامحوریتِنفعشخصی،استفادهازمعیارذهنیسببانحرافازتشخیص
میگردد.فلذا در مقام تبیین نحوه ارتباط خدمات عمومی با نفع
صحیح مصادیق خدمات عمومی  
نمیتوانیم با رویکردی ذهنیتگرا بگوییم که اگر هدف از انجام یک فعالیت ،تأمین نفع
عمومی  
عمومی باشد ،آن فعالیت ،خدمتی عمومی است و اگر هدف ،نفع شخصی و خصوصی باشد آن
عملگرایانه و عینیتگرا
فعالیت ،خدمت عمومی نیست .بلکه صحیح آن است که با رویکردی  
1. Subjective.
2. Objective.
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میکند؛ خدمت عمومی فعالیتی است که «متضمن»
بگوییم خدمات عمومی ،نفع عمومی را تأمین  
رفعنیازهاوتأمینمنافععمومیاست(طباطباییموتمنی.)251:69۳۱،چههدفاولیه(ذهنی)ازآن
تأمیننفععمومباشدوچهنباشد.دیواندادگستریاروپانیزبارویکردیعینیاعالمنمودهاستکه
«ضرورتی ندارد که اشخاص تجاری و صنعتیِ مشمول قراردادهای تدارک عمومی به قصد منافع
عمومیفعالیتداشتهباشند.همینکهبرایارائهکاالهایعمومیفعالیتداشتهباشندکافیاستتا
مشمول اسناد اتحادیه شوند».6با این توضیحات معنای این عبارت که در مقام تبیین مفهوم خدمت
عمومیبیانشدهاستبهخوبیقابلدرکخواهدبود؛«مبادرتبهخدمتیکهبهسودعموممنتهی
میشود،وصفبارزاینگونهخدمتهااست»(کاتوزیان .)695:69۳5،
سؤال دیگری که در اینجا قابل طرح است اینکه خدمات عمومی چگونه نفع عمومی را تأمین
میکنند؟بهعبارتدیگرسازوکارتأمیننفععمومیازرهگذرارائهخدماتعمومیچیست؟پاسخ
بهاینسؤالدرایننکتهمستتراستکهموضوعخدماتعمومی،رفعنیازهایعمومیاست؛یعنی
خدماتعمومی«...نیازهایعمومیمردمرارفعمیکند»).(Feies & Mates & Cotlet, 2013: 711
در واقع «در خصوص خدمات عمومی ،این موضوعی شناخته شده است که خدمات عمومی
نمایانگرآنقسمتازشخصیتحقوقیدولتاستکهفعالیتمرتبطبامنافععمومیراازرهگذر
برآورده کردن نیازهای شهروندان ،انجام میدهد» ).(Matei & Camelia, 2015: 983به همین دلیل
است که نقطه مشترک تمام تعاریف ارائه شده از خدمات عمومی ،تأمین نیازهای عمومی جامعه
است (رضاییزاده و کاظمی.)21:6936 ،چرا که خدمات عمومی «...مطابق با نیازهای عمومی
گرفتهاند» )& Mates & Cotlet, 2013: 715
شکل  

 .(Feiesبه همین اعتبار پروفسور ژز ،خدمات

عمومی را منحصر به نیازمندیهای عامالمنفعه میداند)(Jeze, 1925: 16؛بنابراین با تأکید بر این
ویژگیِ خدمات عمومی میتوان گفت «خدمات عمومی اساساً خدماتی هستند که برخی نیازهای
اجتماعی عمومی را رفع میکنند» ).(Davitkovski & Daneva, 2009: 130به جهت همین ارتباط با
گفتهاند« :مدیریت خدمات باید از مدیریت بر
نیازهای عمومی و نفع عمومی است که برخی  
فرآیندهایصنعتیمتمایزشود») .(Stewart & Walsh, 1992: 511
 .3-2حضور و مداخله دولت در ارائه و مدیریت خدمات عمومی

ویژگیهای اقتصادی و

فرض اساسی در تئوریهای خدمات عمومی این است که با توجه به 
1. Case C-360/96, Gemeente Arnhem V. BFI Holding BV (BFI), (1998)ECRI-6821.
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اجتماعی خاصی که این خدمات دارند ،ارائه مطلوب و مدیریت بهینه آنها بدون حضور و
پیشتر نیز اشاره شد بنیانگذار نظریه خدمات
مداخله دولت ،غیرممکن است .همانطور که  
عمومی-لئون دوگی -نیز معتقد است که « ...خدمات عمومی دارای چنان ماهیتی است که
نمیتواند کامالً به واقعیت بپیوندد مگر با مداخله نیروی حکومتی» (کیا.)6۳-6۱:6936 ،اهمیت

شدهاند«...خدماتعمومیاز کارکردهای
این حضورومداخلهبهحدیاست کهبرخیمدعی  
دولتهااست»(زرشکیان)21:6932،وخدمتعمومی،مأموریتاصلیادارهاست (Bilouseac,


.)2012: 238به این دلیل مفهوم خدمات عمومی همواره قرین حضور و نوعی از مداخله دولت
است؛دولتیامتصدیمستقیمخدماتعمومیاستیادرارائهخدماتعمومیمشارکتداردو
میکند .
یابرارائهخدماتعمومینظارتعالیهاعمال 

 .4تحوّل مفهوم خدمات عمومی؛ دکترین کارکرد عمومی
 .4-1زمینههای تحوّل در مفهوم خدمات عمومی و لزوم آن

در ادبیات کالسیک خدمات عمومی ،بسیار رایج بوده است که حقوقدانان ،ارائه خدمات
عمومی را در انحصار بخش عمومی (اداره)قرار داده و در تعاریفی که از خدمت عمومی ارائه
مینمودند.بهطورمثال
میکردند،بهاختصاصخدماتعمومیبهادارهوشخصعمومیتصریح 

نمیتواند به عنوان یک فعالیت ارائه دهنده خدمت عمومی
گفتهاند«:فعالیت یک نهاد خصوصی  
تلقی شود» )2012: 241

گفتهاند که «خدمت عمومی اغلب به عنوان
 .(Bilouseac,برخی نیز  

میشود که در بخش دولتی کار
آنهایی  
میشود و شامل تمامی  
مترادف خدمت دولت استفاده  
نسلهای
تلقیها ناشی از عدم اشراف به  
میکنند» ).(Perry, 1990: 368به نظر میرسد اینگونه  

کوچکسازیدولتها

نوینخدماتعمومیاستوبیشتربهدورهماقبلرواجخصوصیسازیو
ناظر است.در واقع ،اختصاص ارائه خدمات عمومی به بخش عمومی «...بیشتر برای کشورهایی
بایکسیاستسوسیالیستیواقتصادمتمرکزبودهاست»).(Ngowi, 2008: 98ایندرحالیاست
کهدرنگاهلئوندوگی«مفهوم خدماتعمومی...بسیاروسیع استواینمفهومازمفهومبخش
عمومی به عنوان بخشی که ارائهکننده خدمات است فراتر میرود» (کیا.)6۱:6936 ،هر چند در
گذشته«ارائهخدماتعمومی،یکیازوظایفکلیدیبخشعمومیبودهاست» (Ngowi, 2008:

)98اماامروزهبخشخصوصینیزدرارائهخدماتعمومیواردشدهومسئولیتهاییراعهدهدار
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نسلهای نوین خدمات عمومی ،محصور کردن خدمات عمومی به بخش
است .فلذا با توجه به  
نمیرسد.چرا که در این صورت ،با توجه به دست کشیدن دولتها از
عمومی صحیح به نظر  
تصدیگری و پذیرش نقشهای حاکمیتی و واگذاری مصادیق خدمات عمومی به بخش

غیردولتی و خصوصی ،باید قائل به زوال مصداقی و تبعاً انحالل مفهوم «خدمات عمومی» در
حقوق عمومی بود .این در حالی است که اقتضائات تحوّالت نقش دولت در مدیریت امور
مینمایدکهبه جای قائل
اقتصادیو اجتماعیوبازنگری تئوریکدرتبییننقشدولت ،ایجاب 
شدن به زوال مصداقیِ خدمات عمومی ،به تحوّل مفهومی آن معتقد شد.به همین اعتبار دنهارت
در مقاله «آینده مدیریت دولتی» در سال  6333تأکید نموده است که «در آینده مهارتها و
تواناییهای جدیدی برای ارائه خدمات عمومی مورد نیاز خواهد بود» ).(Denhardt, 1999: 279
فعالیتهای بخش

البته به منظور تمییز خدمات عمومیِ ارائه شده توسط بخش خصوصی از سایر 
خصوصی ،الزم است که معیاری دقیق برای شناسایی خدمات عمومی از میان سایر فعالیتهای
بخشخصوصیارائهشود.در غیراینصورتو«اگر خدمتعمومیبهوضوحتعریفوتعیین
فرصتطلبانه را آزاد بگذارد»

نشود و جای زیادی برای تفسیر داشته باشد ،میتواند رفتارهای 
) .(Cox, 1999: 164


 .4-2مفاد دکترین کارکرد عمومی

کوچکسازی

در فضای جدید سیاسی و اقتصادی که با عناوینی چون سیاستهای تعدیل ،
خصوصیسازیشناختهشدهاست،نبایدمفهومخدماتعمومیرادرخدماتارائهشده

دولتو
توسط بخش عمومی ،منحصر و محدود نمود .چرا که خدمات عمومی ،یک کارکرد است و
نمیگیرند» ).(Cassie & Knight, 2007: 65این
کارکردها برچسب عمومی یا خصوصی به خود  

«
رویکردرامیتوان«دکترینکارکردعمومی»6یا«دکترینکارکردسنتیدولت»2نامید.براساس

ایندکترین،خدماتعمومییککارکردعمومییاحکومتیاست.چهدولتآنراارائهدهد
چهبخشخصوصی.درواقع«نهادهایعمومیوخصوصیمیتوانندبهعنوانبنگاههایمنافع
عمومی عمل کنند» )& Lazzarini & Furquim, 2013: 8

(Cabral؛ یعنی ارائه خدمات عمومی

توسطبخشخصوصیتغییریدرماهیتعمومیِخدمات(بهعنوانیککارکرد)ایجادنمیکند
میدهد(نهنوعکارکردرا) .
بلکهصرفاًنوعرفتارراتغییر 
1. Public Function Doctrine.
2. Traditional State Function Doctrine.
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در برخورد با پدیده خصوصیسازی خدمات عمومی« ،مفهوم استدالل کارکرد عمومی این
است که رفتار خصوصی جانشین رفتار عمومی شده است» )1987: 815

(McCoy,؛ به عبارت

دیگر در این فرض «...نهادهای خصوصی بر مبنای اجرای کارکردهای سنتی دولت ،بازیگران
میشوند» ).(Edgar, 2005: 864چهاینکهدرحقوقفرانسه،شورایدولتیاز
عمومی محسوب  
دههچهارمقرنبیستموبهطورخاصبارأییکهدرسال639۳ودرقضیهصندوقهایکمکو
محافظت6صادرنمود،امکانارائهخدمتعمومیتوسطشخصخصوصیراپذیرفت(زارعیو
موالیی.)6۱9-6۱2:6932،شورایقانوناساسیفرانسهنیزدربررسیقانونخدماتعمومیگاز
و برق (دسامبر )2111ضمن تأیید ورود بخش خصوصی ،بر خدمت عمومی بودنِ آنها تأکید
نموده است (موذنی.)6۳۳:69۳۳ ،همچنین بر اساس این دکترین ،بند  1ماده  6قانون اقدامات
اداری مصوب  63۱5آلمان ،در تعریف مقام عمومی آورده است« :مقام عمومی هر شخصی
میدهد».البتهبایدبهایننکته
است-اعمازدولتییاغیردولتی-کهوظایفادارهعمومیراانجام 
هم توجهنمودکهاجازه دادنبهبازیگران خصوصیبرای ارائه خدمات عمومی،بهمعنای تبدیل
آنهابهبازیگراندولتینیست).(Kornelius, 2011: 90بلکهبراساسدکترینکارکردعمومی«ما

بنگاههای خصوصی را ،نماینده نهادهای اجتماعی و نهادهای دنبالکننده منافع عمومی تلقی

میکنیم» ) (Cabral & Lazzarini & Furquim, 2013: 8وصرفاً به جهت انجام خدمت عمومی،

میکنیم .
آنهاتحمیل 
محدودیتهایخاصرابر 

برخی
سادهاینیست؛زیرا«عمومیبودن ،چیزیمثل
تشخیص عمومیبودنیککارکرد،موضوع  
قرمزبودننیست؛ویژگیایکهبهراحتیقابلمشاهدهباشد»).(Cassie & Knight, 2007: 65رویه
قضاییِ مرتبط با دکترین کارکرد عمومی در نظام حقوقی ایاالت متحده امریکا ،در تبیین مفهوم
خصوصیسازی،درابتدامالکِادارهآنفعالیت«بهصورتسنتی»توسط

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

هایخصوصی،بازیگرعمومیمحسوبمیشوند

)2d Cir.1974دادگاهمقررداشتکهبیمارستان
چراکهعهدهدارخدمتیهستندکهازکارکردهایسنتیدولتبودهاست).(Edgar, 2005: 865

همچنین در قضیه )v. Newton 382 U.S.296.1966

 (Evansدادگاه مقرر داشت که متولیان

سالها در اختیار
خصوصیِ یک پارک ،بازیگرانی عمومی محسوب میشوند چرا که پارکها  ،
1. EC/13 Mai 1938/Classic Primair Aid et Protection.
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شهرداریها بوده و هدف از تأسیس این پارک نیز مرتبط با امور شهری بوده و بنابراین ،متولیان
عهدهدار کارکردی عمومی هستند).(Edgar, 2005: 865-Black, 1979: 651هم
خصوصی آنها  ،
راستابااینرویهقضاییودرجهتتکمیلآنبرخیدرتبیینخدماتعمومیبهایننکتهتأکید
میشدهویاشدیداًتوسطدولت
کردهاندکهخدماتعمومی«...بهطورسنتیتوسطدولتارائه 

میشدهاست») .(Cabral & Lazzarini and Furquim, 2013: 8
تنظیم 
سازمانهایی انحصاری بودند

با توجه به این واقعیت که خدمات عمومی ،به صورت سنتی 
)،(Major, 1989: 4رویهقضاییایاالتمتحدهامریکادرتبیینمالکتشخیصخدماتعمومیاز
بعدهامالکادارهفعالیتتوسطدولت«بهصورتانحصاری»رانیز
عامالمنفعه ،
سایرفعالیتهای 
به مالک اداره آن خدمت توسط دولت «به صورت سنتی» اضافه کرد).(Black, 1979: 650در
قضیه) Jackson v. Metropolitan Edison Co (419 U.S. 345.1974دادگاهبابررسیآرای سابق
صادره در موضوع کارکرد عمومی ،استدالل نمود که ارائه خدمت برقرسانی توسط شرکت
غیردولتی  Metropolitan Edisonمصداقکارکردعمومینیستچراکهاینفعالیتعلیرغماین
کهسابقاًتوسطدولتانجاممیشدهامادرانحصاردولتنبودهاست).(Black, 1979: 651در
واقعطبقاینرأیبرایاینکهیکفعالیتبخشخصوصی،کارکردعمومیتلقیشود،الزم
استکهاختیاراتسنتیِانحصاریِمختصبهدولت،توسطبخشخصوصیاِعمالشود.همچنین
درقضیه) Flagg Brothers, Inc. v. Brooks (436 U.S. 149.1978دادگاهتبییننمودکهفقط آن
میتوانند به عنوان
داشتهاند  ،
فعالیتهایی که به صورت سنتی و انحصاری به دولت اختصاص  
کارکردهای عمومی محسوب شوند و صرف انجام فعالیت توسط دولت به صورت سنتی ،برای
عمومی محسوب شدن یک کارکرد ،کافی نیست ) .(Black, 1979: 645فلذا دکترین کارکرد
مینمایدکه
عمومیامروزهدرتعیین«خدمتعمومیِدراختیاربخشخصوصی»دومالکارائه 
سبب تضییق دامنه خدمات عمومی میشود؛ آن دسته از خدمات که به صورت سنتی 6و
انحصاری 2از کارکردهای حکومتی بوده اند و امروزه خصوصیسازی شدهاند ،مشمول عنوان
خدماتعمومیهستند) .(Sullivan, 1987: 465
نتیجه اینکه با توجه به سیر توسعه مصادیق خدمات عمومی از مصادیق سنتی و کالسیک به
خدماتصنعتیوتجاریوسپسرواجخصوصیسازیدرآنها،امروزهبرایبازیابیهویتینوو
1. Traditionally.
2. Exclusively.
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البته مفید برای خدمات عمومی -که نه سبب توسعه مصداقی خدمات عمومی به هر فعالیت
عامالمنفعهای شود و نه سبب تضییق مصداقی آن به خدمات ارائه شده توسط دولت شود -الزم

است که این نکته را مد نظر قرار داد که طبق دکترین کارکرد عمومی ،امروزه آن دسته از
المنفعهای مصداق خدمات عمومی هستند که به صورت «سنتی» ،از کارکردهای

فعالیتهای  
عام
عامالمنفعه
«انحصاری»حکومتبودهباشند؛بنابراینبرایپاسخبهاینسؤال که«آیایکفعالیت  
میکند ،خدمت
میشود و نیازهای عمومی مردم را رفع  
که توسط بازیگری خصوصی انجام  
عمومی محسوب میشود یا نه؟» ،الزم است که ابتدا این موضوع روشن شود که «آیا بازیگر
میگرفته
وظیفهایاستکهبهطورسنتیوانحصاریتوسطدولتانجام 
خصوصیدرحالانجام 
است»؟ ).(Edgar, 2005: 860اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد ،دکترین کارکرد عمومی این
میکند؛بهعبارتدیگربرای«...اینکهعملخصوصی،یک
فعالیتراخدمتیعمومیمحسوب 
کارکردعمومیشناختهشود،دولتبایدکارکردیراکهبهصورتسنتیوانحصاریدراختیار
.

خودشقرارداشته،واگذارنمودهباشد»)(Black, 1979: 656



امابعدازتصوّراینمفهومودرمقامتصدیقآندرحقوقایرانوبومیسازیآن،باتوجهبه
اینواقعیتکهدرایرانبسیاریازمصادیقخدماتدرابتداتوسطبخشخصوصیارائهمیشده
وحداقلاینکهسابقهارائهانحصاریخدماتتوسطدولتدربسیاریازمصادیقخدمات،مفقود
است ،به نظر میرسد که استفاده از معیار «ارائه انحصاری خدمت توسط دولت» ،نمیتواند در
خصوصیسازی ،چندان راهگشا باشد.به طور مثال

تشخیص خدمات عمومی پس از فرآیندهای 
درصنعتبرق،ازسال6916سازمانبرقایرانتأسیسشدومدیریتبرقدراختیاردولتقرار
گرفت.6فلذادرحقوقایران،دکترینکارکردعمومیرامیتوانصرفاًباتمسکبهمالک«ارائه
.6درسال62۱3هجریشمسییکموتوربرق62اسبی661ولتازخارجازکشورخریداریودرباالیخیابانمشهدنصبشد
تابرایروشناییحرممطهرحضرتامامرضا(ع)مورداستفادهقرارگیرد؛امااولینمجوزتأسیسیککارخانهبرقدرکشوربه

الضربدادهشد.حاجامینالضرباقدامبهتأسیساولینکارخانهبرقعمومیدر


حسینآقاامین

یکبازرگانایرانیبهنامحاج
تهرانکرد.تهرانتاسال 62۳9هـ.شفاقدبرقبود.ازاینزمانبهبعدچندخیابانعمدهتهراندارایبرقشدند دراینهنگام
شهرداریتهرانمسئولیتتهیه،نصب،تعمیرونگهداریتأسیساتمربوطبهروشناییمعابررابرعهدهداشتوبهاینمنظوردر
شهرداریتهرانواحدیبهنامادارهروشناییایجادشد.تااینکهدرسال 6966باتصویباساسنامهمؤسسهبرقشهرداریتهران،
ادارهروشناییشهرداریبهمؤسسهبرقتهرانتبدیلشدوبهعنوانیکمؤسسهمستقلزیرنظرشهرداریبهانجاموظایفخود
پرداخت.درواقعتاسال6916برایمدیریتبرقکشورسازمانواحدیوجودنداشتوتصمیماتکالنازطریقوزارتکشورو
هاابالغواعمالمیشد.باافزایش

سازمانبرنامهوبودجهبهشهرداریهاومؤسساتخصوصییادولتیمتولیبرقدرشهرستان
تقاضاوخارجشدنتولیدومصرفبرقازوضعیتمحدودمنطقهایوبهخصوصایجادنیروگاههایآبیدربرنامهسومعمرانی

کشورکهازمهرماه 6916بهاجراگذاشتهشد،صنعتبرقاهمیتبیشترییافتوایجادسازمانمستقلیبرایتوسعهاینصنعت
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المنفعهای که

سنتی خدمت توسط دولت» پذیرفت و بر این اساس آن دسته از فعالیتهای  
عام
توسط دولت ارائه میشود و یا سابقاً توسط دولت ارائه میشده و امروزه توسط بخش غیردولتی
میشودراخدمتعمومیدانست؛بهعبارتدیگربادرنظرگرفتنجنسوفصلتعریفو
ارائه 
فعالیتهاو

دکترینکارکردعمومی،خدماتعمومیدرمفهومماهویعبارتاستاز«مجموعه
میشودیااینکهسابقاًازکارکردهایدولتهابودهوامروزهتوسط
اعمالیکهتوسطدولتانجام 
میگیرند و متضمن رفع نیازهای عمومی و
بخش غیردولتی و تحت نظارت عالیه دولت ،صورت  
منافع عمومی هستند».به این ترتیب و با توجه به دکترین کارکرد عمومی الزم است بر این نکته
تأکید شود که به لحاظ سازمانی« ،شرکتهای خصوصی ،نهادهای در مالکیت دولت و تحت
میتوانند خدمات عمومی را ارائه دهند»
مدیریت بوروکراتیک دولت و یا ترکیبی از این دو  
)(Cabral & Lazzarini & Furquim, 2013: 8؛به عبارت دیگر در پرتو این دکترین با صراحت
میتوان امکان ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی را پذیرفت .فلذا «...اجرای
کامل  
قواعدحقوقخصوصیدرمورداموروخدماتعمومیتضادیباامورعمومیبودناینخدمات
ندارد»(طباطباییموتمنی .)219:69۳۱،


 .5اهداف دکترین کارکرد عمومی
 .5-1صیانت از حقوق اساسی شهروندان در بهرهمندی از خدمات عمومی

بهرهمندیاز
یکیازاهدافدکترینکارکردعمومی،صیانتازحقوقاساسیشهرونداندر 
خدمات عمومی است؛به عبارت دیگر «یکی از مبانی منطقی دکترین کارکرد عمومی ،نیاز به
میشوند»  (Edgar, 2005:
حمایت کردن از حق دسترسی مردم به خدماتی است که اساسی تلقی  

 .)878چه اینکه «دولتها نه فقط باید به حقوق بشر احترام بگذارند ،بلکه باید تعهدات ایجابی
خودرابهمنظورحمایتازاینحقوقدرمقابلرفتاربازیگرانغیردولتیمفروضبدانند» (Hallo,
166

 .)2013:طبق این دکترین « ...دولت نمیتواند با واگذاری یک خدمت به یک بازیگر

خصوصی ،خود را از مسئولیت نسبت به نقض حقوق اساسی مردم توسط آن بازیگر تبرئه کند»
گروههای خصوصی،
)(Edgar, 2005: 860؛به عبارت دیگر «...با واگذاری اختیارات عمومی به  
الزم تشخیص داده شد .به این منظور در دیماه  6916سازمان برق ایران تأسیس شد .توسعه سریع صنعت برق فکر ایجاد
وزارتخانهایبرایتأمینآبوبرقموردنیازکشورراایجادکردوبرهمیناساسدر22اسفند6912وزارتآبوبرقتأسیس

ریزیجامعوهماهنگکردنفعالیتانرژیدرسطحکشوربهوزارتآبوبرقاین


بامحولکردنبرنامه
شد...در2۳بهمن6969
وزارتبهوزارتنیروتغییرنامیافت(منبع .)http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p11:
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نمیتوانند مورد غفلت قرار گیرند ...برخی کارکردها ،موضوع
محدودیتهای حقوق اساسی  
میدهد» ).(Sullivan, 1987: 464چرا
آنها را انجام  
حقوق اساسی هستند فارغ از اینکه چه کسی  
که«قانوناساسی همنسبتبه اَعمالظاهراًخصوصیو همنسبتبهاَعمالی کهبیتردیدعمومی
وظیفهای را
هستند ،اِعمال خواهد شد» )(Kay, 1993: 332؛ بنابراین وقتی که یک نهاد خصوصی  
میدهد،مثلدولتبه چارچوبهایحقوق
میشود ،انجام 
که کارکردعمومییا حکومتی تلقی 
میتوان گفت دکترین کارکرد عمومی
اساسی محدود خواهد بود).(Sullivan, 1987: 464فلذا  
ابزار مفیدی برای حمایت از حقوق اساسی مردم در جایی است که تولید و ارائه خدمات،
خصوصیشدهاست) .(Sullivan, 1987: 464
بهعنوانمثال ،قضیه) Terry v. Adams (345 U.S.461.1953درنظام حقوقی ایاالت متحده
امریکا قابل ذکر است که در آن انجمنی غیردولتی به نام  Jaybirdدر برگزاری یک انتخابات،
مقررکردهبودکهکاندیداهابایدسفیدپوستباشند.دراینقضیهادعایخواهاناینبودکهاین
سیاست نوعی تبعیض نژادی و نقض قانون اساسی است.در مقابل ،انجمن اینگونه پاسخ داد که
نمیباشد.درنهایت،
اینانجمنیکبازیگردولتینیستومشمولمحدودیتهایقانوناساسی 
دادگاهباتوجهبهاینمطلبکهبرگزاریانتخاباتهاونظارتبرانتخاباتها،هموارهباحاکمیت
دولت مرتبط بوده و از کارکردهای سنتی دولت است و لذا یک خدمت عمومی است ،به نفع
خواهان حکم داد و تبعیض نژادی را از سوی این انجمن غیردولتی روا ندانست

(Edgar, 2005:

.)864-Black, 1979: 650درواقعدادگاه،برگزاریاینانتخاباتراباتکیهبردکترینکارکرد
عمومی،یکخدمتعمومیمحسوبنمود .همچنینقضیه

(Chalfant v.Wilmington Institute

)(574 F.2d 739(3d Cir.1978نیزمثالمناسبیاست؛دراینقضیهخواهانکهکارمندیکشرکت
غیردولتیِ اداره کننده یک کتابخانه بود ادعا داشت که اخراج او بر اساس تبعیض جنسیتی و با
نقضاصلبرابریصورتگرفتهاست.شرکتنیزبااینادعاکهشرکتیغیردولتیاست،خودرا
نمیدانست؛امادادگاهبراساس
مشمولتکلیفرعایتاصلبرابریوبنابرایننقضقانوناساسی 
کتابخانهای سابقاً توسط نهادهای

دکترین کارکرد عمومی استدالل کرد که ارائه خدمات 
میگرفته و بنابراین یک خدمت عمومی است و در این پرونده ،شرکت
حکومتی صورت  
غیردولتی در حکم بازیگر دولتی بوده و مکلف به رعایت حقوق اساسی از جمله اصل برابری
جنسیتیاست) .(Edgar, 2005: 865
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فوقالذکر میتوان ادعا کرد که «دکترین کارکرد سنتی دولتی ،در تالش
با توجه به مطالب  
ارائهدهندگان خدمات عمومی را که دارای قدرت بازاری هستند ،نسبت به هنجارهای
است که  
حقوق اساسی مطیع نماید» )2005: 869

 .(Edgar,در توجیه لزوم این تبعیت ،برخی بخش

خصوصیِ اجراکننده کارکرد عمومی را نماینده حکومت فرض نموده و استدالل کردهاند که
میدهد-یعنی
«وقتیدولتبهیکشخصخصوصیاختیاراجرایبرخیاَعمالراازجانبخود 
مینماید -مسئولیت نسبت به حقوق اساسی برای آن
اجرای یک کارکرد عمومی را واگذار  
اَعمال ،مبتنی بر اصول نمایندگی است» ). (Kay, 1993: 348در حقوق انگلستان این موضوع به
همین نحو توجیه شده است که واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی ،کنترل مستقیم
دولت بر خدمات عمومی را به کنترل قراردادی تغییر داده است و واگذاریها در واقع
آنها مدیران خصوصیِ خدمات عمومی به عنوان نمایندگان
قراردادهایی هستند که به موجب  
دولتبرایمشتریاننهاییومردمخدماتارائهمیکنند) .(Stewart & Walsh, 1992: 504
 .5-2حمایت از انتظارات موجه شهروندان در رابطه با خدمات عمومی

هدف دوم دکترین کارکرد عمومی ،جلوگیری از تضییع انتظارات ایجاد شده در شهروندان
میشده است
در خصوص نحوه ارائه خدماتی است که سابقاً توسط دولت ارائه  

(Edgar, 2005:

خصوصیسازی ،این انتظار در مردم شکل گرفته است که خدمات

.)866به عنوان مثال ،قبل از 
آتشنشانی،
خصوصیسازی خدمات  

آتشنشانی را در کمتر از  6دقیقه دریافت کنند .بعد از 

بخش خصوصی نیز با احترام به این انتظار ایجاد شده ،باید این حداقل زمانی را رعایت کند.در
قضیه)Marsh v. Alabama (326 U.S. 501.1946یکشرکتغیردولتیبهنامGulf Shipbulding
کهمسوول امور شهری آالباما شده بود ،با فعالیتهای تبلیغی یک مبلغ یهودی به نام  Marshدر
سطح شهر مخالفت ورزید؛اما  Marshبا توجه به اینکه سابقاً این کار ممنوع نبود و ممنوع کردن
آننقضحقوقاساسیمحسوبمیشد،دستازتبلیغاتمذهبینکشید.درمقابل،شرکتادعا
محدودیتهایخاصخودرادارد؛اما

داشتکهچونغیردولتیاست،برخالفنهادهایدولتی،
دادگاه اینگونه رأی داد که این شرکت یکی از کارکردهای عمومی را عهده دار است و از این
حیث تفاوتی با سایر نهادهای دولتی ندارد و موظف است طبق انتظاراتی که در این نهادها ایجاد
شده است عمل نماید.فلذا تبلیغ مذهبی  Marshرا مصداق یک تخلف ندانست
.)867-Black, 1979: 650همچنیندردوقضیه

(Edgar, 2005:

Edmonson v. Leesville Concrete (500 U.S.
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)614.1991و)Georgia v. McCollum (505 U.S. 42.1992کهحقوقدانان،نامزدهایعضویتدر
مبناینژاد ،جرح کرده بودند ،دادگاه مقرر داشت که علیرغم استقالل
هیأت منصفه را بر  
گرفتهاندوبازیگردولتیمحسوب
حقوقداناندرانجاماینکار،آنهادریکنقشحکومتیقرار 
میشوند.چهاینکهمدیریتاموردادرسییککارکردعمومیوسنتیِدولتاستوشهروندان

میدهد،بارعایت
انتظاردارندکهاینکارکردعمومیمثلسایراعمالوخدماتیکهدولتانجام 
حدود قانون اساسی و مخصوصاً با رعایت ممنوعیت تبعیض نژادی صورت گیرد.تجویز جرح
برمبناینژاد،انتظارشهروندانراضایعنمودهوبهعالوهاعتقاد

نامزدهایعضویتدرهیأتمنصفه
بیطرفانه قانون و دادرسی عاری از تبعیض،
شهروندان را نسبت به توانایی دولت در اجرای  
میکند).(Edgar, 2005: 867-868
خدشهدار 



 .6آثار حقوقی -قضایی پذیرش دکترین کارکرد عمومی
بر اساس دکترین کارکرد عمومی ،دولت در قبال «تأمین» خدمات عمومی-آن هم به نحو
مطلوب -مسئولیت دارد.به قول جورج فردریکسون «وظیفه دولت آن است که تحقق نظام یافته
این مقاصد را به شکلی مطلوب ،میسر گرداند» )(Edgar, 2005: 865؛به عبارت دیگر ،هدف از
دولتهادراینموضوع«،تأمینمطلوبِ»خدماتعمومیاستوواژهتأمینهمبه
مسوولدانستن 
هیچ وجه انحصار در معنای «تهیه بالمباشره و باالنحصار» ندارد .با توجه به گوناگونی و تنوع
خدمات عمومی و نسلهای نوین آن ،رسیدن به هدفِ «تأمین»،گاه با تصدی انحصاری دولت
میسّراستوگاهحضورمشارکتیدولترادرکنارحضوربخشغیردولتیوخصوصیمیطلبد
خصوصیسازی و

کوچکسازی دولت از طریق 

و گاهی نیز -با توجه به شیوع سیاستهای 
تصدیگری دولت وجود ندارد ،بلکه نظارت عالیه و به عبارت دیگر

برونسپاری -نیازی به 

تنظیمگریدولتدربازارخدماتعمومی،بههمراهمسئولیتدولتنسبتبهتأمینآنهاکفایت

دولتها باید اقداماتی را برای حراست از حقوق
میکند .آنچه اهمیت دارد این است که «  ...

ارائهدهنده خدمات اساسی
گروهها و افراد در مقابل فعالیتهای بازیگران خصوصی  

خصوصیسازیشدهانجامدهند»).(Hallo, 2013: 166برایناساسدیوانعالیایاالتمتحدهدر
سال 63۳2دردوقضیه)  Rendell-Baker v. Kohn (457 U.S.830.1982و

Blum v. Yaretsky

) (457 U.S.991.1982علیرغم اینکه ارائه خدمات (مدرسه و خدمات پرستاری)در اختیار بخش
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خصوصیبود،دولترامسئولتأمینمطلوبخدماتدانست) .(Sullivan, 1987: 463
ارائهدهندگانخدماتعمومینسبتبهمشتریانولزومپاسخگوبودنآنها
بنابراینمسئولیت 
آنها در برابر
نمیکند و این موضوع ،نافی مسئولیت سیاسی  
مصرفکنندگان ،کفایت  

نسبت به 
خصوصیسازی ارائه

نهادهای حاکمیتی نیست(.(Stewart & Walsh, 1992: 511بر این اساس «
خدماتعمومی همبرایبخش عمومیوهمبرایبخش خصوصی رهاوردهایمثبتیدارد.این
فرصتی بالقوه برای بخش عمومی است تا اصل ارائه خدمات عمومی را بهبود بخشد» 
104

(Ngowi,

بنگاههای
)2008:؛ بنابراین این دکترین ،مبنایی منطقی برای اِعمال حاکمیت دولت بر  

مینماید.
خصوصیسازیشدهمتولیخدماتعمومیبهمنظورتأمینمطلوب این خدمات ایجاد 
در واقع دکترین کارکرد عمومی تضمین میکند که یک نهاد دارای قدرت بازاری در بازار
مصرفکنندگان استفاده کند)(Edgar, 2005: 868؛ بنابراین

خدمات ،نتواند از موقعیتش به ضرر 
دکترین کارکرد عمومی را میتوان تالشی برای تنظیم بازیگران دارای قدرت بازاری دانست
برونسپاری خدمات ،نه
خصوصیسازی و  

) (Ellmann, 2001: 62و بر اساس آن اذعان نمود که 
میشود که رهبران سیاسی و
تنها مسئولیت دولت را نسبت به آنها منتفی نمیکند ،بلکه سبب  
مدیران عمومی از مسئول ارائه مستقیم خدمات به ناظرِ بر الزامات اساسی فرآیندی تبدیل شوند
) .(Stewart & Walsh, 1992: 515
تنظیمگری بازار خدمات عمومی ،اثر دیگر پذیرش
گذشته از بحث مسئولیت دولت در  
دکترین کارکرد عمومی را میتوان تسرّی قواعد قراردادهای اداری به قراردادهای خصوصی با
ویژگیهای ماهوی قراردادهای اداری

موضوع خدمت عمومی دانست.با توجه به اینکه یکی از 
آنها خدمت عمومی است ،یکی از آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی
این است که موضوع  
ایناستکهدرمواردیکهاشخاصخصوصیدرموضوعخدمتعمومیاقدامبهانعقادقرارداد
نمایند ،آن قرارداد ،قراردادی اداری تلقی شده و تمامی احکام قراردادهای اداری بر آن بار
میشود.شورای دولتی فرانسه در رأی  EC/26 Avril 1956/Bertinبرامکانانعقادقرارداداداری

توسطدوطرفخصوصیبهشرطانجامخدمتعمومیتصریحنمودهاست.همچنیندیوانحل
اختالف فرانسه در رأی Juillet,1963/Socie te Enterprise Peyrot

 TC/8بر این موضوع تأکید

نمود.اینموضوعدرحقوقانگلستانهمبهرسمیتشناختهشدهاست(زارعیوموالیی:6932،
)6۱9؛ در قضیه

Western Trains Co.Lted Exp.Fredrick,1998,C.O.D.239

R.V.Great
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و R.Datafin plc. V. Takeover Panel,Court of Appeal,1987, 1 All ER 564اعالمشدکه اگر
شخص خصوصی در راستای منافع عمومی و در موضوع خدمات عمومی به تعهدات
قراردادیاش عمل نماید مشمول بازنگری قضایی قرار خواهد گرفت چرا که کارکرد چنین

شخصیمربوطبهکارکردوصالحیتمقامعمومیودرجهتاعمالعمومیبودهاست (Alder,

.)2002: 411همچنین مجلس اعیان در پرونده روی علیه کنزیتگتن در سال  6332اعالم نمود که
در قراردادهای خصوصی اگرموضوع ،کارکردی عمومیباشد،قرارداد عمومی تلقی شدهولذا
قابلیتبازنگریقضاییراخواهدداشت(زارعیوموالیی .)6۳3:6932،


 .7نتیجهگیری
پس از خصوصیسازی بسیاری از مصادیق خدمات عمومی ،دست دولتها در اِعمال
حاکمیتبربازارخدماتعمومی-حداقلبهلحاظتوجیهنظری-خالیشد.ایندرحالیبودکه
از یک سو نظریه خدمات عمومی بر مبنای ایده بنیادین نفع عمومی شکل گرفته بود و از سوی
دیگرنظامبازارومدیریتبخشخصوصیبرمبنایایدهنفعشخصیوحداکثرسازیسود،عمل
میتوان گفت در صورت فقدان توجیه نظریِ اِعمال حاکمیت دولت و فقدان
مینمود .فلذا  

ابزارهایعملیاتیِاِعمالحاکمیتدولت،خصوصیسازیخدماتعمومیمتضمننوعیتعارض
مبناییاست.بهمنظورحلاینتعارضمبنایی،رویهقضاییایاالتمتحدهامریکاباطرحدکترین
میشدوامروزهتوسطبخشخصوصی
کارکردعمومی،خدماتیراکهسابقاًتوسطدولتانجام 
ارائه میشود ،کارکرد عمومی محسوب نمود و به این ترتیب به حمایت از حقوق اساسی
شهروندان و انتظارات موجه آنها در ارتباط با این خدمات پرداخت .همچنین مبنایی را برای
ارائهدهنده خدمات عمومی و توجیه مسئولیت دولت
تحمیل الزامات عمومی بر بخش خصوصی  
آنها فراهم آورد.این دکترین میتواند
نسبت به این خدمات و تجویز اِعمال حاکمیت دولت بر  
در حقوق ایران نیز که در مرحله گذار فرآیند خصوصیسازی است ،مفید واقع شود.مخصوصاً
اینکه بند ج سیاستهای کلی ابالغی اصل چهل و چهار قانون اساسی بر «تغییر نقش دولت از
مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» و بند  6قسمت هـ این
بخشهای غیردولتی از طریق
سیاستها بر «تداوم اِعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود  
سیاستگذاریواجرایقوانینومقرراتونظارت»تأکیدنمودهاست .
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