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 134-105 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری

 

 کارکرد عمومی بر قراردادهای اداریتأثیر دکترین 

 
 1مجید نجارزاده هنجنی

 23/4/1399 تاریخ پذیرش: 20/1/1399 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 ،خدمات عمومی ایجاد کرده استکالسیک لی بنیادین در مفهوم دکترین کارکرد عمومی تحوّ

مالک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل انحصار که چرا

در کنار خدمات بخش  ،نیزهای بخش خصوصی را برخی فعالیت های دیگرمالکبرخی به 

مفهومی نوین از خدمت عمومی،  ۀبا ارائ، کارکرد عمومی دکترینداند. دمت عمومی میخ ،عمومی

بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن  .کندل میرا نیز متحوّ مالک تشخیص قرارداد اداری

شود. به این تلقی می فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری ،خدمتی عمومی باشد

بینی امتیازات ترجیحی وجود قانونی، امکان پیش ۀبا پشتوان ،ترتیب در چنین قراردادهایی نیز

، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و هستندقراردادی که طرفین آن خصوصی  ؛ یعنیدارد

ارای تواند دو متولی خدمت عمومی می شودمیتلقی  های منفعت عمومی، قراردادی اداریلفهؤم

های اداری در ل مفهومی و محتوایی، صالحیت دادگاهبا این تحوّ امتیازات ترجیحی باشد.

خواهد یافت و این مراجع  افزایشدهای اداری نیز به دعاوی ناشی از قراردا قضایی رسیدگی

 به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن ،توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصیمی

 کنند. ، رسیدگیقرارداد

 حقوق اداری ،حقوق قراردادها ،خدمات عمومی ،کارکرد عمومی ،قرارداد اداری: کلیدی واژگان
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 مقدمه
بر  ست.ناد حقوق خصوصیحقوق اداری و  اتصال ۀحلق توانمیرا  قراردادهای اداری

توان در کنار قراردادهای تجاری و مدنِی می ،ذیل بحث حقوق قراردادها ،این اساس
این اتصال البته  قراردادهای اداریِ حقوق اداری نیز بحث کرد. دربارۀحقوق خصوصی 

کام و قواعد حاکم بر احبه عبارت دیگر،  به معنای اشتراک ُحکمی نیست. موضوعی
های تفاوتعد حاکم بر قراردادهای اداری قراردادهای تجاری و مدنی با احکام و قوا

ها، مبانی و اصول حقوق عمومی در موضوع قراردادهای اداری . وجود ریشهمهمی دارند
 ،بنابراین های حکمی فراوانی را با قراردادهای تجاری و مدنی سبب شده است.تفاوت

دادهای اداری در چارچوب حقوق عمومی معنا و مفهوم پیدا کرده است. در واقع قرار»...
های گوناگون، حقوقدانان حقوق عمومی با توجیهات مختلف و با استناد به نظریه

نهاد مذکور را به عنوان  ،برتری منافع عمومی ۀخدمت عمومی و نظری ۀخصوص نظریبه
 (.169 ص ،1392زارعی و موالئی، )« کنندنهادی مستقل... تعریف و تبیین می

چندانی ندارد. چراکه  ۀقراردادهای اداری در حقوق عمومی و اداری سابقموضوع 
برای انجام وظایف و ِاعمال طور سنتی بهها دولت ،های پیشامدرندولت ۀدر دور

کردند. اما برخی تحوالت نظری جانبه استفاده میعمال حاکمیتی یکهایشان از اَصالحیت
عمال اداری دوجانبه )قراردادهای اداری( شد. از اَ های مدرنعملی سبب استقبال دولتو 

اصطالح قرارداد اداری محصول دولت اند که درستی اذعان کردهبرخی به ،بر این اساس
 (.124 ص ،1394مدرن ملی است )موالئی، 

وان در گسترش تها از قالب قراردادهای اداری را میساز استقبال دولتت زمینهتحوال
از زمانی که دولت به تدریج وظایف » .امور عمومی و وظایف حکومتی مشاهده کرد ۀحوز

 ،جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی گسترش یافت
این وظایف نبوده، تأمین بعضی خدمات و نیازهای عمومی  ۀچون به تنهایی قادر به ارائ

کند یا تدارک مواد و خدمات موردنیاز، ا نظارت خود به دیگران واگذار میرا طبق قرارداد ب
برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت اداره یا بهره

 ،1388زاده، )عراقی و حبیب« سپارددار حقیقی یا حقوقی میخود به اشخاص صالحیت
ساز اصلی تأسیس و زمینه «خدمات عمومی»توان گفت موضوع (. بنابراین می82 ص
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خدمات عمومی یکی از مفاهیم کالسیک و  قراردادهای اداری بوده است. ۀظرین ۀتوسع
ها است که درصدد تبیین مبنای مشروعیت حاکمیت دولت های مبنایی حقوق ادارینظریه

 است. کنترل حدود و ثغور قدرت عمومی ،و در نتیجه
الزم است  نخستقراردادهای اداری،  مفهوم ۀتأسیس و توسعور فهم مبنای منظبه

گیری شکل»به لحاظ تاریخی  زیرا 1،شود تبیینصورت اجمالی مفهوم خدمات عمومی به
خدمت عمومی پیوند خورده است...  ۀدوم قرن نوزدهم به نظری ۀرژیم قرارداد اداری از نیم

)موالئی، « باشدپذیر نمیامکان به نحوی که فهم قرارداد اداری بدون فهم خدمت عمومی
 همواره ،شده در باب مفهوم خدمات عمومیدر تعاریف کالسیک ارائه .(133 ، ص1394

 :تأکید شده است  ماهوی و سازمانیمحوریِ ۀبر دو نکت
 خدمات عمومی با منافع عمومی ی است که بینارتباط )مالک ماهوی( نکته اول

از رهگذر و  اندنیازهای عمومی شکل گرفتهبرای رفع خدمات عمومی اساساً وجود دارد. 
ای است که برخی گونهاین ارتباط به .کنند، منافع عمومی را تأمین میرفع نیازهای عمومی

تأمین نیازهای  را شده از خدمات عمومیتعاریف ارائه یمشترک تمام ۀنقطپژوهشگران 
 ۀپر واضح است که نتیج(. 24 ، ص1391 زاده و کاظمی،)رضایی دانندمیعمومی جامعه 

عبارتی سود عموم است. بر این اساس نهایی رفع نیازهای عمومی تأمین منافع عمومی و به
گونه شود، وصف بارز اینمبادرت به خدمتی که به سود عموم منتهی می»توان گفت می

خدمت عمومی فعالیتی است که متضمن »و  (136 ، ص1386 )کاتوزیان،« ها استخدمت
 (.265 ، ص1391 تمنی،ؤی مئطباطبا)« ها و تأمین منافع عمومی استفع نیازر

که در ادبیات کالسیک خدمات عمومی همواره بر آن  دوم )مالک سازمانی( ۀاما نکت
 ۀبنیانگذار نظریایفای نقش دولت در ارائه و مدیریت خدمات عمومی است.  تأکید شده

حاکمیت  ۀجز با مداخلمعتقد است که خدمات عمومی  2،لئون دوگی ،خدمات عمومی
به حدی است که برخی  دولتی ۀاهمیت این حضور و مداخلتحقق کامل ندارد. امکان 

 .(Bilouseac, 2012, p. 238)خدمت عمومی مأموریت اصلی اداره است اند مدعی شده
دولت بوده  ۀاز مداخل یحضور و نوع نیهمواره قر یمفهوم خدمات عموم لیدل نیبه ا

                                                      
مفهوم خدمات عمومی » .(1396یز پای) دیمج ،یهنجن نجارزاده و نیمحمدحس ،یزارع :خصوص رک نیدر ا شتریب ۀمطالع یبرا. 1

 .32ـ9، ص .56 ۀ، شمار19 ۀدور ،یعموم حقوق پژوهش «.کارکرد عمومیو تحول آن در پرتو دکترین 
2. Léon Duguit 
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 یعموم خدمات انحصار ۀدیا به را نظرانصاحب یبرخ که بوده یحد به دیتأک نیااست. 
از خدمت عمومی به شده ف ارائهدر تعاری . تا جایی کهاست رسانده یعموم بخش در

اند: مثال گفته برای. دندکرمیاختصاص خدمات عمومی به اداره و شخص عمومی تصریح 
خدمت عمومی تلقی  ۀدهندیک فعالیت ارائهتوان نمی را فعالیت یک نهاد خصوصی»

خدمت عمومی اغلب مترادف خدمت دولت »اند که . برخی نیز گفته(ibid, p. 241 ) « دکر
 .Perry & Wise, 1990, p)« را دربر داردبخش دولتی  کارکنانشود و تمامی استفاده می

 یادشدهتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مالک سازمانی تحوالبا  ،امروزهالبته  .(368
 .به چالش کشیده شده است

های سیاسی ها در کنار وظایف و صالحیتخدمات عمومی، دولت ۀبا پذیرش نظری
های متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفتند. اما انجام این و پلیسی مسئولیت

د. ها نبوباشرتی در توان مالی، اداری و تخصصی دولتصورت مهای متنوع بهمسئولیت
و برای تأمین خدمات  ندخصوصی روی آورد شهای بخها به ظرفیتدولت روازاین

 ۀن منظور وارد عرصو به ای ندگوناگون دست نیاز به سوی بخش خصوصی دراز کرد
شاهد ای که امروزه گونهشدند. این پدیده نه موقتی بود و نه محدود؛ به قراردادگرایی

خدمات عمومی )و حتی بعضًا  گوناگونهای قراردادهای اداری در حوزهروزافزون انعقاد 
همچنین،  .شودتعبیر می 1«دولت قراردادی»ای که از آن به پدیده امور پلیسی( هستیم.

ی قرارداد ۀاداره از خدمات بخش خصوصی در قالب قراردادهای اداری را ادار گیریبهره
 .(Guettier, 2004, p. 2)اند نامیده

 دکترین کارکرد عمومیگیری های شکلزمینه
 ۀمحور در هستتلقی دولتها و به عبارت دیگر رسانی دولتکارکرد خدمات ۀتوسع

های نوین نظریه ۀبا بروز تحوالت اقتصادی و مدیریتی و ارائ ،مفهومی خدمات عمومی
این های زمینهشد.  روروبهجدی  تحولبازار، با چالش و درخصوص نقش دولت در 

 2:ت ذیل دو عنوان قابلیت بررسی داردتحوال

                                                      
1 .Contracting State 

 از ؛یعموم خدمات یِتیریمد یت الگوهاتحوال»(. 1398) دیمج ،یهنجن نجارزاده: رک خصوص نیا در شتریب ۀمطالع یبرا. 2

 .288ـ265ص  19 ۀشمار ،6 ۀدور ،یادارحقوق . «نینو یعموم خدمات تا کیکالس یعموم خدمات
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 سازی خدمات عمومیو خصوصی الگوی مدیریت دولتی نوین (الف
داری، در جهان سرمایه ،سواز یک .گرایی استافول دولت ۀدور 1970 ۀاواخر ده

های دولتی به تصاد دولتی، ناکارآمدی بنگاهشدن اقهای دولتی به علت فربهرواج رانت
های دولت، گسترش فساد، ها به یارانهرقابت اقتصادی و وابستگی آن ۀعلت فقدان انگیز

های بحرانی بود که رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، نرخ باالی تورم از جمله نشانه
اللهی، اند )رحمتاد کردهی« داریموج سوم بحران اقتصاد سرمایه»عنوان  بابرخی از آن 

با فروپاشی اتحاد شوروی، جذابیت  ،در جهان کمونیستی ،(. از سوی دیگر113 ، ص1388
ریزی متمرکز رفته بود. این تجربیات ثابت کرد که برنامه بیناقتصاد کمونیستی از الگوی 

تنها به دور از نقص و نارسایی نیست، شدید دولت در اقتصاد نه ۀو دستوری و مداخل
تر و آفرین نیز باشد و شکست دولت عمالً مشکلی مزمنبحران مکن استمبلکه 

ها در حفظ ثبات اقتصادی، های دولتشکست»تر از شکست بازار است. درنتیجه، پُرهزینه
از هایی نو و راهبریِ خارج حلزیست و کاهش فقر به تالش برای راهحفاظت از محیط

 .(Van Der Waldt, 2014, p. 125)« بخش دولتی منجر شد
 2و بانک جهانی 1المللی پولگرایی و اقتصاد دولتی، صندوق بیندر گذار از دولت

اقتصادی کشورها و در  ۀالمللی مهم و تأثیرگذار در روند توسعدو نهاد بین در جایگاه
های بازارگرا ج نظری و عملی سیاستدر تروی 3امریکا ۀداری ایاالت متحدها خزانهکنار آن

 ایهنسخ مثابۀبه ،سازیخصوصی»ها، داشتند. در فضای این سیاست تأثیر بسزایی
کردن بهبود کارایی از طریق رقابت و فراهم و برای شکستن انحصار دولتی ،شفابخش

 ,Warner and Bel, 2008) «شودهای بیشتر برای شهروندان در بازار توصیه میگزینه

p.724) .که با فشار رقابتی، کارایی تضمین  بر این نظرندداران آزادسازی طرف» زیرا
دنبال  یادشدهسه نهاد  از سویکه را ها . این سیاست(Bance, 2003, p. 43)« دشومی
هر سه  چون ،نامید 4«اجماع واشنگتنی»جان ویلیامسون  ،1989بعدها در سال  ،شدمی

 .نهاد در واشنگتن مستقر بودند

                                                      
1. International Monetary Fund 

2. World Bank 

3. United States Department of the Treasury 

4. Washington Consensus 
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سازی و آزادسازی که موج خصوصی 1980و  1970های در دهه»... ،به این ترتیب
« شد آغاز تحولامریکا و بریتانیا به بسیاری از کشورهای غربی رسید،  ۀاز ایاالت متحد

(Mory, 2013, p. 57)  به سمت بخش خصوصی و مدیریت اصالحات بخش عمومی »و
های . در آموزه (Ngowi, 2008, p. 98)«محور در اغلب اقتصادها رواج یافتبازار

اقتصاد  ۀا رویکرد کلی به حوزنئوکالسیکی، رویکرد به مدیریت خدمات عمومی متفاوت ب
دهد. از بُعد نظری، ایدئولوژی نئولیبرال اولویت را به مشارکت بخش خصوصی می .نبود

م اصول اقتصادی وجود دارد که همواره از دولت بازارمحور که در قلب نئولیبرالیسچه این
 ۀده یطدولت در  از سویخدمات  ۀکند. از بُعد عملی نیز ناکامی ارائداری میطرف
سازی خدمات در بسیاری از کشورها به رویکردی گسترده به خصوصی 1980و  1970

داران ته انتظار طرفبنابراین، ادعا و الب. (Warner & Bel, 2008, p. 723)منجر شد 
کیفیت خدمات بخش این بود که سازی خدمات عمومی بر مبنای تئوری کارایی خصوصی

باید خصوصی  نیز خدمات عمومی ، پساستبخش عمومی  خدماتز تر اهخصوصی ب
 ها نیز در این اقبال تأثیرگذار بود.ای دولتهای پولی و بودجهالبته نارسایی. شود

را به  ای که برخیگونهبه ،خدمات عمومی را تغییر داد ۀارائت، چارچوب تحوالاین 
واضح میان بخش عمومی و خصوصی به سمت  یاز تفاوت»...این نتیجه رساند که حرکتی 

. (Waldo, 1980, p.164) آغاز شده است «پیوستن این دوهمشدن این تفاوت و بهرنگکم
شد. برخی نیز رواج  مشخصانبه عبارت دیگر، مرز بین عمل دولتی و عمل خصوصی 

بحران اعتباری و  ۀسازی را افتادنِ مدیریت عمومی به ورطتقریباً جهانیِ خصوصی
با نظر به  ،. برخی نیز(Shamsulhaque, 1996, p. 213)هنجاری دانستند 

خدمات، مدعی شدند که این تغییرات کمتر از انقالب نیست  ۀهای گستردسازیخصوصی
(Major, 1989, p. 1) .ت، اندازه و نقش دولت چنان کوچک و محدود تحوالبا این  زیرا

 .) ,p.2013Mccann ,7( نامید 1«دولت پوک» را چنین دولتیتوان می شود کهمی
مدیریت » ۀهای مدیریت دولتی، این دوره مقارن است با رواج نظریبه لحاظ نظریه

های دولتی به بخش خصوصی، که بر بازارگرایی و واگذاری شرکت 2«دولتی نوین
گری دولت و نهایتاً ترویج سپاری خدمات عمومی و محدودشدن وظایف تصدیبرون

                                                      
1. Hollow State 

2. New Public Management 
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دادِن ، مدیریت دولتی نوین را وفقعلترقابت در خدمات عمومی تأکید دارد. به همین 
 Matei) انددانسته بخش خصوصیهای روشیندهای خاص مدیریتی بخش عمومی با افر

& Razvan, 2014, p.687). 
با اصالحات مدیریت نوین دولتی، خدمات عمومی به لحاظ »که با توجه به این

 ,Rayner et al., 2012) «وری، کارایی و کارآمدی شده استگذاری معطوف به بهرههدف

p.122) مختصات  ۀمدیریت نوین دولتی تیشه به ریش»...، شاید بتوان این ادعا را که
با  ،مدیریت دولتی نوین زیرا بهتر درک کرد.  (ibid, p.118)«خدمات عمومی زده است

های منفعت عمومی را که مبنا و هدف های منفعت خصوصی، دغدغهارزشتأکید بر 
  راند.خدمات عمومی است به حاشیه می

 حکمرانی خوب خدمات عمومی نوین و الگوی (ب
برخی اقتصاددانان را به این نتیجه رساند که آخر قرن بیستم  ۀده مطالعات اقتصادیِ

آمار بانک جهانی حاکی  .دولت حداقلی و بازار آزاد عملکرد چندان موفقی نداشته است
 ازوضعیت بهتری  1979ـ1960 ۀاز این واقعیت بود که رشد اقتصادی جهانی در دور

کرد دانان را به خود جلب میظر اقتصاددیگری که ن ۀاست. نکت داشته 1999ـ1980 ۀدور
ورهای جنوب آسیا که کشورهای آسیای شرقی و برخی از کش 1980 ۀاین بود که در ده

 ها به نقش فعال خود ادامه دادند، به رشد بسیار خوبی دست یافتندها دولتدر آن
بخش  ۀ. گذشته از این، تحقیقات تجربی در مقایس(278، ص 1398)نجارزاده هنجنی، 

 ,Girth et al., 2012) خصوصی کارایی بیشتر بخش خصوصی را ثابت نکردندعمومی و 

p.888)  های دولت فعالیت ۀکه همبه اثبات نرسیده و نخواهد رسید  این فرض»...و
حیات  ۀهای خصوصی از عرصبنگاه ۀوسیلدولت باید بهضرورتاً ناکارآمد است و 

 . (Radygin et al., 2015, p.56)« اقتصادی به خارج رانده شود
تفاوت فاحش  نبودخدمات عمومی شهری نیز حاکی از  ۀمطالعات اخیر در حوز

 ,Warner & Bel, 2008) دولت و بخش خصوصی بوده است از سویخدمات  ۀمیان ارائ

p.725) .ند و اهسازی رسیدارد اندکی به هدف خصوصیمو»های اخیر در سال
در اند... مواجه شدهشده در کشورهای مختلف با شکست های طراحیسازیخصوصی

سازی شدت یافت. یکی از های خصوصیها علیه طرحتعدادی از کشورها مخالفت
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های آب سازی شرکتخصوصی ۀایتالیا دربار 2011عمومی اتفاقات اخیر، رفراندوم 
پس  ،بریتانیا نیز. در (Mory, 2013, p.66)« آرا مخالف این گزینه بوداکثریت شهری بود. 

آب  ۀشدهای خصوصیسازی کامل بخش آب، شرکتها از خصوصیسالگذشت از 
های گذاریها، سرمایهش مفرط قیمتها به افزایاین شرکت. جلب نکردندرضایت مردم را 

 تعدادگذاری کالن( و کاهش جدی آمیز بر سرمایهاظهارات اغراق برخالفبسیار کم )
 .(Bance, 2003, p.40)د شدنمتهم منافعشان  افزایشمنظور هنیروهای کار ب

جویانه مطرح رویکردی مشارکت 1با تکیه بر این تجربیات، در اجماع پساواشنگتنی
. روندشمار میبهتوسعه شریک و مکمل هم موجب آن، دولت و بازار در روند که به شد

ین ا ،نه دولت بر بازار برتری دارد و نه بازار بر دولت. به عبارت دیگر ،در این رویکرد
راهبرد توسعه انتخاب  درست نیست کهاین طرز تفکر که  دست آمدبهارزشمند  ۀتجرب

توسعه نیازمند ایفای نقش بازار و دولت در کنار بنا بر این رویکرد،  است. ردولت یا بازا
ا تولید تولید خصوصی محض ی . همچنین،یگرییکدیگر است، نه حذف یکی به نفع د

توانند بازیگران خصوصی و دولتی میهای کاملی نیستند، بلکه دولتی محض گزینه
کار گیرند های نو بهها و همکاریمتجانس یکدیگر را برای خلق ترکیبهای ناتوانایی

(Cabral et al., 2013, p.7). 
کند، ینم حکومت و ستین حاکم گریدولت د یپساواشنگتن یهااستیس یدر فضا

تر از عام یحکمران ب،یترت نیکند. به ایم مشارکت «یحکمران» ندیاط در فربلکه فق
آن را جایگزین الگوهای مدیریت دولتی  علتهمین  است و به 2تیریکردن و مداداره
های متعدّدی برای یو در این فضا ویژگ (Van Der Waldt, 2014, p.125)دانند می

 4.ندشوارائه می 3«حکمرانیِ خوب»
 ۀارائ درگویی و پاسخ پذیریولیتاز مشخصات الگوی حکمرانی خوب مسئیکی 

که با تکیه بر ویژگی کارآمدی دولت معنا  (ibid, p.131)کاالها و خدمات عمومی است 

                                                      
1. Post Washington Consensus 

2. Administration 

3. Good Governance 

 گونهنیخوب را ا یحکمران یهامالک 2000در گزارش سال  CCPOQ ۀبه مسائل و برناممشورتی سازمان ملل راجع ۀ. کميت4

 ۀارائ مدیریت قانون، حاکميت بشر، حقوق زیست،محيط از حمایت و مدیریت عدالت، مشارکت، ساالری،مردم :است نموده یمعرف

 .الکترونيك دولت و آگاهانه شهروندی ها،تعارض مدیریت و صلح استقرار امنيت، گویی،پاسخ و شفافيت عمومی، خدمات
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ن ایده را ترویج الگوی حکمرانی خوب در مدیریت خدمات عمومی ای زیراخواهد داد. 
هایی از خدمات عمومی که بخش خصوصی کارآمدی کند که در عرصهن دفاع میو از آ
مدیریت مطلوب را دارد، دولت باید آن عرصه را برای ورود بخش خصوصی  برایالزم 
حقوق  راهو از این  بپردازدگری گری و هدایتحال به ایفای نقش تنظیمو درعین کندمهیا 

بخش خصوصی  برای ایجاد دبایدولت کارآمد، . درواقع، در کنار کندمردم را تضمین 
بازاری در الگوی های راهبردوجود  . همچنین،گذاری شودکارآمد و قدرتمند نیز سیاست

ولیت عمومی از مسئ نشینی دولتگری و عقببه معنی فقدان تنظیم حکمرانی خوب
 .(280، ص 1398)نجارزاده هنجنی،  نیست

مستقیم برخی خدمات عمومی  ۀگری، حتی ارائبر نقش تنظیمعالوه ،حکمرانی خوب
 ،کند. بنابراینبخش خصوصی تجویز می میلیبییا  کارایینادولت بر مبنای  به دسترا 

ی در شریک فعالِ بخش خصوص در جایگاهدر حکمرانی خوب، دولت در مواردی حتی 
گذشته به  تجربیات زیرا. (Cabral et a.l, 2013, p.7)شود خدمات عمومی وارد می ۀارائ

خود سبب تأمین خودیمحدودکردن قلمرو فعالیت دولت به»است که  کردهوضوح ثابت 
 Radygin et) «شودگیریِ روابط بازاری نمییریت اقتصادی کاراتر و تضمین شکلمد

al., 2015, p.56) خش خصوصی به ایجاد خدمات توسط ب ۀو اعتماد زیاد به تولید و ارائ
 .(Warner & Bel, 2008, p.723)شود میمنجر هایی در مردم نارضایتی

سسات ؤسو م ، از یکحکمرانی خوب ۀجویانکه در الگوی مشارکتتیجه اینن
و از سوی دیگر  کنندرا تأمین میخصوصی با مدیریت و نظارت دولت نیازهای مردم 

بازار خصوصی  از سویا و خدمات عمومی را که دولت بسیاری از کااله»...الزم است که 
 .(Girth et al., 2012, p.888) کندشوند خود عرضه ه نحو کارآمدی تولید و ارائه نمیب

الگوی مدیریت دولتی را  ،در نقش دولت تحولبا ترویج  ،حکمرانی خوب ۀاید
دنهارت »بر همین اساس، . نمایدرا ارائه می 1و الگوی خدمات عمومی نوینده کر تحولم

 منزلۀادبیات مدیریت دولتی از رویکرد خدمات عمومی نوین به تحولدر تبیین سیر 
 ، ص1391پور، )ساالرزهی و ابراهیم« کندی برای مدیریت دولتی نوین یاد میجایگزین

(. با این تفاصیل، حکمرانی خوب فضا را برای تمرکز حاکمیت و بخش عمومی بر 57

                                                      
1. New Public Services 
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مشارکت بخش » ،. به عبارت دیگردکنمیخدمات عمومی مهیا « مینِتأ»ینِ بنیاد ۀوظیف
دهد تا بر مدیران و کارمندان آن اجازه می و صورت بالقوه به بخش عمومیخصوصی به

 .(Ngowi, 2008, p.104)« خدمات عمومی تمرکز یابند ۀاصل ارائ
مفهوم خدمات  محور ازی دولتهاتلقیتوان گفت می یادشدهت تحوالبا توجه به 

 ۀهای نوین خدمات عمومی است و بیشتر به دوربه نسل نداشتن ناشی از اشرافعمومی 
 ۀارائهرچند در گذشته  ها ناظر است.سازی دولتسازی و کوچکماقبل رواج خصوصی

اما امروزه بخش  ،بخش عمومی بوده است اصلیوظایف خدمات عمومی یکی از 
است.  بر عهده گرفتههایی را ولیتمسئخدمات عمومی وارد شده و  ۀخصوصی نیز در ارائ

های نوین خدمات عمومی، محصورکردن خدمات عمومی به با توجه به نسل بنابراین،
مدیریت  ۀآیند» ۀدنهارت در مقال ،رسد. به همین اعتباربه نظر نمی درستبخش عمومی 

های جدیدی ها و تواناییهارتدر آینده م»است که  کردهتأکید  1999در سال « دولتی
 .(Denhardt, 1999, p.279)« خواهد بود الزمخدمات عمومی  ۀبرای ارائ
امور و خدمات  ۀگفته زمینه برای ورود بخش خصوصی به عرصت پیشتحوالبا 

ها برای تأمین خدمات عمومِی دولت ،از یک طرف .شودعمومی فراهم و از آن استقبال می
 ،ستفاده از قالب قراردادهای اداری ترغیب شدند و از طرف دیگرتحت مدیریت خود به ا

منظور به ،سازی خدمات عمومی، بخش خصوصی متولیِ خدمات عمومی نیزبا خصوصی
مدیریت خدمات عمومیِ تحت مدیریت خود، به انعقاد قرارداد با سایر بازیگران بازاری 

  آورد.روی می

 فاد دکترین کارکرد عمومیمُ
و ورود بخش  محور در تبیین مفهوم خدمات عمومیشدن رویکردهای دولتبا شکسته

ز خدمات عمومیِ بخش خصوصی از یتمی ، ضرورتخدمات عمومی ۀخصوصی به عرص
معیاری  ۀمستلزم ارائیز ی. این تمیافتکامالً ضرورت  های بخش خصوصیسایر فعالیت

بود. در بخش خصوصی های دقیق برای شناسایی خدمات عمومی از میان سایر فعالیت
در فضای جدید  دکترین کارکرد عمومی. شداین راستا دکترین کارکرد عمومی ارائه 

سازی های تعدیل، کوچککه با عناوینی چون سیاستشکل گرفت سیاسی و اقتصادی 
 .سازی شناخته شده استدولت و خصوصی
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دمات بخش در خنباید مفهوم خدمات عمومی را دکترین کارکرد عمومی،  بر مبنای
خدمات عمومی موضوعاً ناظر بر نیازهای عمومی »چراکه . کردعمومی منحصر و محدود 

شرقی، )نجارزاده هنجنی و حسین« رودشمار میبهو از این حیث کارکرد عمومی است 
نهادهای عمومی » زیراچه دولت آن را ارائه دهد چه بخش خصوصی.  ،(123 ، ص1397

 ,Cabral et al., 2013)« های منافع عمومی عمل کنندبنگاه منزلۀتوانند بهو خصوصی می

p.8)بخش خصوصی تغییری در ماهیت عمومِی  از سویخدمات عمومی  ۀ. یعنی ارائ
نه  دهدبلکه صرفاً نوع رفتار را تغییر می ،کندیک کارکرد( ایجاد نمی منزلۀخدمات )به

مفهوم استدالل »عمومی،  سازی خدماتخصوصی ۀدر برخورد با پدید نوع کارکرد را.
« کارکرد عمومی این است که رفتار خصوصی جانشین رفتار عمومی شده است

(McCoy, 1987, p.815). بر مبنای  ،نهادهای خصوصی»... در این فرض ،به عبارت دیگر
 ,Edgar, 2005)« روندشمار میبهاجرای کارکردهای سنتی دولت، بازیگران عمومی 

p.864).  دادن به بازیگران خصوصی برای که اجازه کردالبته باید به این نکته هم توجه
 ,Kornelius, 2011) ها به بازیگران دولتی نیستخدمات عمومی به معنی تبدیل آن ۀارائ

p.90،)  نهادهای  ۀهای خصوصی را نمایندما بنگاه»بلکه بر اساس دکترین کارکرد عمومی
 (Cabral et al., 2013, p.8)« کنیممنافع عمومی تلقی می ۀندکناجتماعی و نهادهای دنبال

شود میها تحمیل های خاص بر آنانجام خدمت عمومی، برخی محدودیت برایو صرفاً 
 شود.ها اعطا میو با تشخیص قانونگذار برخی امتیازات به آن

یگر، جای توجه بر شخصیت بازاما بعد از تأکید بر لزوم توجه به نوع کارکرد به
بودن یک تشخیص عمومیموضوع مهم تمییز کارکرد عمومی از کارکرد خصوصی است. 

پردازی در باب تشخیص کارکرد نظریهعلت به همین ای نیست. کارکرد موضوع ساده
 :قضایی شروع شد ۀعمومی چه در سطح دکترین و چه در روی

امریکا،  ۀالت متحدقضاییِ مرتبط با دکترین کارکرد عمومی در نظام حقوقی ایا ۀروی
آن فعالیت  ۀسازی، ابتدا مالکِ اداردر تبیین مفهوم خدمات عمومی پس از خصوصی

. به طور مثال در ) ,p.1979Black ,650(دولت را پذیرفت  از سوی 1«صورت سنتیبه»
دادگاه مقرر داشت که  Perez v. Sugarman (499 F.2d 761(2d Cir.1974))قضیه 

                                                      
1. Traditionally 
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دار خدمتی شوند چرا که عهدهخصوصی، بازیگر عمومی محسوب میای هبیمارستان
. همچنین در (Edgar, 2005, p.865)هستند که از کارکردهای سنتی دولت بوده است 

ان خصوصیِ متولیدادگاه مقرر داشت که  Evans v. Newton (382 U.S.296.1966) قضیه
ها در اختیار ا، سالهشوند چرا که پارکیک پارک، بازیگرانی عمومی محسوب می

ها بوده و هدف از تأسیس این پارک نیز مرتبط با امور شهری بوده و بنابراین، شهرداری
- Edgar, 2005, p.865)دار کارکردی عمومی هستند ها، عهدهمتولیان خصوصی آن

Black, 1979, p.651)راستا با این رویه قضایی و در جهت تکمیل آن برخی در تبیین . هم
به طور سنتی توسط »... اند که خدمات عمومی عمومی به این نکته تأکید کرده خدمات

 ,Cabral et al, 2013)« شده استشده و یا شدیداً توسط دولت تنظیم میدولت ارائه می

p.8). 
هایی انحصاری صورت سنتی سازمانبا توجه به این واقعیت که خدمات عمومی، به

امریکا در تبیین مالک تشخیص  ۀقضایی ایاالت متحد ۀ، روی(Major, 1989, p.4)بودند 
 1«یانحصار» تیفعال ۀها مالک ادارالمنفعه بعدهای عامخدمات عمومی از سایر فعالیت

 ,Black, 1979)خدمت توسط دولت اضافه کرد آن  «یسنت» ۀادار مالک به زیرا ن دولت

p.650) .ۀیدر قض Jackson v. Metropolitan Edison Co (419 U.S. 345.1974) دادگاه، 
خدمت  ۀکه ارائد کراستدالل  ،یسابق صادره در موضوع کارکرد عموم یآرا یبا بررس

زیرا با  ،ستین یکارکرد عموم مصداق سونیاد سیمتروپول یردولتیشرکت غ یرسانبرق
شده اما در انحصار دولت نبوده توسط دولت انجام می در گذشته تیفعال نیا کهوجود این

 یش خصوصفعالیت بخهر که برای این ،طبق این رأی ،. درواقع(ibid, p.651)است 
توسط  دولت به مختص یِانحصار یِسنت اراتیالزم است اخت ،شود یتلق یکارکرد عموم

 Flagg Brothers, Inc. v. Brooks (436 هیدر قض ،نیاِعمال شود. همچن یبخش خصوص

U.S. 149.1978) و  یصورت سنتبه که ییهاتیآن فعالکه فقط  کرد نییدادگاه تب
 و صرف روندیم شماربه یعموم یاند کارکردهابه دولت اختصاص داشته یانحصار

یک کارکرد کافی  شدنشمردهصورت سنتی برای عمومی انجام فعالیت توسط دولت به
خدمت عمومِی »دکترین کارکرد عمومی امروزه در تعیین  بنابراین،. (ibid, p.645)نیست 

                                                      
1. Exclusively 
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خدمات عمومی  ۀنماید که سبب تضییق دامندو مالک ارائه می« در اختیار بخش خصوصی
حکومتی  از کارکردهای صورت سنتی و انحصاریشود؛ آن دسته از خدمات که بهمی

 ,Sullivan)ند ااند، مشمول عنوان خدمات عمومیسازی شدهاند و امروزه خصوصیبوده

1987, p.465). های ن کارکرد عمومی، امروزه آن دسته از فعالیتطبق دکتری ،در نتیجه
« انحصاری»از کارکردهای « سنتی»صورت ند که بهاای مصداق خدمات عمومیالمنفعهعام

که  ایالمنفعهآیا فعالیت عام»ال که ؤبرای پاسخ به این س ،حکومت بوده باشند. بنابراین
کند خدمت شود و نیازهای عمومی مردم را رفع میتوسط بازیگری خصوصی انجام می

آیا بازیگر »، الزم است ابتدا این موضوع روشن شود که «شود یا نه؟عمومی محسوب می
طور سنتی و انحصاری توسط دولت انجام ای است که بهخصوصی درحال انجام وظیفه

ال مثبت باشد، دکترین ؤ. اگر پاسخ به این س(Edgar, 2005, p.860) ؟«گرفته استمی
که این»...برای  ،. به عبارت دیگرشماردمیکارکرد عمومی این فعالیت را خدمتی عمومی 

صورت سنتی عمل خصوصی کارکرد عمومی شناخته شود، دولت باید کارکردی را که به
 .)p.1979k, Blac ,656(« باشدده کرو انحصاری در اختیار خودش قرار داشته واگذار 

با رأیی که  ویژهبهچهارم قرن بیستم و  ۀشورای دولتی از ده ،نیز در حقوق فرانسه
خدمت  ۀ، امکان ارائکرد صادر 1های کمک و محافظتصندوق ۀو در قضی 1938در سال 

(. 173-172، ص 1392عمومی توسط شخص خصوصی را پذیرفت )زارعی و موالیی، 
 دسامبردر  در بررسی قانون خدمات عمومی گاز و برق ،نیز شورای قانون اساسی فرانسه

است  کردهها تأکید بودنِ آن ضمن تأیید ورود بخش خصوصی، بر خدمت عمومی ،2004
، کارکرد عمومی بر اساس دکترین در حقوق آلمان، (. همچنین188، ص 1393ذنی، ؤ)م

ده مآآلمان، در تعریف مقام عمومی  1976قانون اقدامات اداری مصوب  1 ۀماد 4بند 
 ۀکه وظایف ادار ـ از دولتی یا غیردولتی اعم ـ مقام عمومی هر شخصی است»است: 

 .«دهدعمومی را انجام می
سازی آن، اما بعد از تصور این مفهوم و در مقام تصدیق آن در حقوق ایران و بومی

توسط بخش  ابتدایت که در ایران بسیاری از مصادیق خدمات با توجه به این واقع
دولت در  از سویانحصاری خدمات  ۀارائ ۀکه سابقشده و حداقل اینخصوصی ارائه می

                                                      
1. EC/13 Mai 1938/Classic Primair Aid et Protection 
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 ۀارائ»رسد که استفاده از معیار نظر می بسیاری از مصادیق خدمات مفقود است، به
یندهای افر، در تشخیص خدمات عمومی پس از «انحصاری خدمت توسط دولت

 دردر صنعت برق، سازمان برق ایران  ،مثال برای. نباشدسازی چندان راهگشا خصوصی
در حقوق  بنابراین، 1.تأسیس شد و مدیریت برق در اختیار دولت قرار گرفت 1341سال 

سنتی خدمت  ۀارائ»توان صرفاً با تمسک به مالک ایران، دکترین کارکرد عمومی را می
ای که دولت المنفعههای عامپذیرفت و بر این اساس آن دسته از فعالیت« توسط دولت

را د کنمیو امروزه بخش غیردولتی ارائه  کردهمیو یا سابقاً دولت ارائه  کندمیارائه 
این ترتیب و با  . به(152 ص، 1396)زارعی و نجارزاده هنجنی،  خدمت عمومی دانست

ین کارکرد عمومی الزم است بر این نکته تأکید شود که به لحاظ سازمانی، توجه به دکتر
های خصوصی، نهادهای در مالکیت دولت و تحت مدیریت بوروکراتیک دولت شرکت»

 ,Cabral et al., 2013)« توانند خدمات عمومی را ارائه دهندو یا ترکیبی از این دو می

p.8)خدمات  ۀتوان امکان ارائبا صراحت کامل می ،در پرتو این دکترین ،. به عبارت دیگر
اجرای قواعد حقوق خصوصی »...  بنابراینعمومی توسط بخش خصوصی را پذیرفت. 

« در مورد امور و خدمات عمومی تضادی با امور عمومی بودن این خدمات ندارد
  (.274 ، ص1391 تمنی،ؤی مئطباطبا)

                                                      
 یبرا تا شد نصب مشهد ابانيخ باال در و یداریخر کشور از خارج از ولت 110 یاسب 12 برق موتور كیش  1279. در سال 1

 یرانیا یبازرگان به کشور در برق ۀکارخان سيسأت مجوز نياول اما. رديگ قرار استفاده مورد)ع(  رضاامام حضرت مطهر حرم ییروشنا

 سال تا تهران. کرد سيسأت تهران دررا  یعموم برق ۀکارخان نياول الضربنيام حاج. شد داده الضربنيام آقانيحس حاج نام به

 تيلئون مستهرا یشهردار هنگام نیا در. شدند برق یدارا تهران اصلی ابانيخ چند بعد به زمان نیا از. نداشت برق ش 1283

 به یواحد تهران یشهردار در منظور نیا به و داشت برعهده را معابر ییروشنا به مربوط ساتيتأس ینگهدار و ريتعم نصب، ه،يته

 ییروشنا ۀادار تهران، یشهردار برق ۀمؤسس ۀاساسنام بیتصو باش،  1315 سال در نکهیا تا. شد اندازیراه ییروشنا ۀادار نام

 یبرا 1341 سال تا درواقع. پرداخت خود فیوظا انجام به یشهردار رنظریز و شد لیتبد تهران برقمستقل  ۀمؤسس به یشهردار

 هایشهردار به بودجه و برنامه سازمان و کشور وزارت سوی از کالن ماتيتصم و نداشت وجود یواحد سازمان کشور برق تیریمد

 برق مصرف و ديتول شدنخارج و تقاضا شیافزا با. شدیم اعمال و ابالغ هاشهرستان در برق یمتول یدولت ای یخصوص مؤسسات و

 گذاشته اجرابه  1341 مهرماه از که کشور یعمران سوم ۀبرنام در یآب یهاروگاهين جادیا ویژهبه و یامنطقه محدود تيوضع از

 ،منظور نیا به. شد داده صيتشخ الزم صنعت نیا ۀتوسع یبرا یمستقل سازمان جادیا و افتی یشتريب تياهم برق صنعت شد،

 را کشور برق و آب نيتأم یبرا یاوزارتخانه جادیا فکر برق صنعت عیسر ۀتوسع. شد سيتأس رانیا برق سازمان 1341 ماهید در

 یزیربرنامه کردنمحول با 1353 بهمن 28 در. شد سيتأس برق و آب وزارت 1342 اسفند 22 در اساس نيهم بر و کرد جادیا

 افتی نام رييتغ روين وزارت به وزارت نیا برق و آب وزارت به کشور سطح در یانرژ تيفعال کردنهماهنگ و جامع

(http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p11). 
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 اداری هایقرارداد ابعاد تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر
قرارداد اداری تأثیرگذار  ۀبر سه محور نظری کمدستپذیرش دکترین کارکرد عمومی 

در  دوم،در مالک تشخیص قرارداد اداری خواهد شد.  تحولسبب  نخست، .خواهد بود
تسّری امتیازات ترجیحی را به قراردادهای و خواهد گذاشت محتوای قرارداد اداری تأثیر 

های صالحیت کهسوم اینعمومی ممکن خواهد کرد و متولیان خصوصی خدمات 
های اداری را برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده میان اشخاص دادگاه

 در ذیلخصوصی با موضوع خدمات عمومی توسعه خواهد داد. مشروح این تأثیرات 
  :بررسی خواهد شد

 و تأکید بر مالک موضوعی اداری سازمانی در تشخیص قراردادمالک نفی  :د اولعبُ
وناگونی های گبرای تشخیص قراردادهای اداری از سایر قراردادها مالک ،صورت سنتیبه

به شرح زیر ها دو مالک شخصی )سازمانی( و موضوعی که از میان آن 1ارائه شده است
 :قابل بررسی است

 ن نظرند کهبر ایاغلب حقوقدانان حقوق عمومی  :مالک شخصی )سازمانی( (الف
یکی از طرفین شخص  حداقلتشخیص قراردادهای اداری این است که  هایمالکیکی از 

قرارداد عمومی یا دولتی قراردادی است که بین » ،حقوق عمومی باشد. به عبارت دیگر
دولت یا یک سازمان دولتی و یک شخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی 

البته این حقوقدانان  (.103ص ، 1384تمنی، ؤی مئ)طباطبا« گردد...یا خارجی منعقد می
ها بلکه صرفاً یکی از مالک ،قرارداد اداری نیست ۀتأکید دارند که این مالک وجه ممیز

 است.
اغلب حقوقدانان حقوق عمومی موضوع قراردادهای اداری را  :مالک موضوعی (ب

خدمات  هدف از انعقاد قرارداد عمومی را ارائه و مدیریت صورت خاصامور عمومی و به
مستفاد از نظر بیشتر حقوقدانان قرارداد دولتی ناظر به » ،دانند. به عبارت دیگرعمومی می

ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی قراردادهایی است که... برای تأمین پاره
(. 82 ص ،1388زاده، )عراقی و حبیب« میبه خدمات عمومانند عقد راجع ،شودمنعقد می

                                                      
در حقوق  یدولت یقراردادها»(.  1388) محمدکاظم زاده،بیحب و اهللعزت ،ی: عراقرک خصوص نیا در شتریب ۀمطالع یبرا. 1

 .104ـ77ص 15 ۀشمار ، 6 ۀدور ،یحقوق خصوص. «هاشاخص یبررس ران؛یا
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انعقاد قرارداد اداری و تفسیر مفاد آن باید در راستای خدمات عمومی  ۀنحو ،بر این اساس
قرارداد اداری قراردادی است که نهاد اداری و  و بنابراین (Richer, 2006, p.693)باشد 

« کندمنعقد می مومی...منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عبه»...عمومی 
موضوعیت خدمات عمومی در قرارداد اداری سبب شده  (.33-32 ، ص1377)انصاری، 

شمار محور بهقرارداد هدف»...نظران اذعان کنند که قرارداد اداری است که برخی صاحب
 (.175 ص ،1392)زارعی و موالئی، « آیدمی

های اداری دتشخیص قراردا ی که با پذیرش دکترین کارکرد عمومی در مالکتحول
و تأکید عمده بر مالک  نفی مالک شخصی )سازمانی(عبارت است از وجود خواهد آمد به

یکی از تأثیرات پذیرش دکترین کارکرد عمومی این است که  ،به عبارت بهتر .موضوعی
در تشخیص قراردادهای اداری مالک لزوم طرفیت حداقل یک شخص عمومی کنار 

. درواقع، احراز قرارداد اداری نیازی به بررسی نوع شخصیت طرفین گذاشته خواهد شد
قرارداد ندارد. چراکه در دکترین کارکرد عمومی امر عمومی موضوعیت دارد نه شخص 

 های حقوق خصوصیمیان شخصیت ، قراردادعمومی. با پذیرش دکترین کارکرد عمومی
به . شودشمرده میقرارداد اداری )عمومی(  خدمت عمومیارائه و مدیریت با موضوع 

در موضوع  متولی خدمات عمومی در مواردی که اشخاص خصوصیِ ،عبارت دیگر
و تمامی احکام قراردادهای  شودمی، آن قرارداد اداری تلقی ببندندخدمت عمومی قرارداد 

ین مالک ا ،با پذیرش دکترین کارکرد عمومی ،به عبارت دیگر .شوداداری بر آن بار می
 ،بایستی قرارداد ابتدائاً یک ویژگی سازمانی )طرفین قرارداد( را دارا باشد»...کالسیک که 

اشخاص حقوقی حقوق عمومی تلقی  ویعنی حداقل یکی از طرفین قرارداد بایستی جز
( زیر سوال می رود و حتی اگر هیچ شخص حقوق 150 ص ،1387زاده، )رضایی« گردد...

 بنابرقرارداد  نیزد خدمتی عمومی حضور نداشته باش ۀائبا هدف ارعمومی در قراردادی 
. چراکه شخص خصوصی در صورت انعقاد رودشمار میبههدف )خدمت عمومی( اداری 

قرارداد برای ارائه و مدیریت خدمات عمومی، بر مبنای کارکرد عمومی موضوع قرارداد، 
 .(Craig, 1989, p.496)مشمول قرارداد عمومی است 

حقوق فرانسه پذیرفته شده است که فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، اگر  در
 یباشند، آن قرارداد ادار یصموضوع قرارداد امر عمومی باشد ولو طرفین قرارداد خصو
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 رفتهیرا پذ نیدکتر نیا زین فرانسه یدولت ی. شورا(Peiser, 2008, p.73) رودیم شماربه
بر امکان  EC/26 Avril 1956/Bertin یدر رأ شورا نی. ا(Chapus, 1994, p.480)است 

 حیتصر یبه شرط انجام خدمت عموم یتوسط دو طرف خصوص یانعقاد قرارداد ادار
 TC/8 Juillet,1963/Socie te یحل اختالف فرانسه در رأ وانید نیاست. همچنده کر

Enterprise Peyrot است هدکر دیموضوع تأک نیبر ا. 
که امکان این»...  ،هاها و مقاومتبرخی مخالفت با وجود ،در حقوق انگلیس نیز

دی عمومی تلقی شود حال قرارداقراردادی بین دو طرف خصوصی منعقد گردد و درعین
و آن زمانی است که یکی از طرفین چنین قراردادی مشغول ارائه  شته استوجود دا

 ییقضا ۀیرو (.171 ص ،1392)زارعی و موالئی، « خدمتی از خدمات عمومی باشد
 R.V.Great Western Trains Co.Lted ۀیدر قض گذارد؛یمعنا صحّه م نیبر ا زین سیانگل

Exp.Fredrick,1998,C.O.D.239 وR.Datafin plc. V. Takeover Panel,Court of 

Appeal,1987, 1 All ER 564 منافع یدر راستا یاعالم شد که اگر شخص خصوص 
ل مشمو کند،اش عمل می به تعهدات قراردادیعمومی و در موضوع خدمات عمو

روی علیه کنزیتگتن در  ۀهمچنین مجلس اعیان در پروند. شدبازنگری قضایی خواهد 
که در قراردادهای خصوصی اگر موضوع کارکردی عمومی باشد،  کرداعالم  1992سال 

 ، صهمانو قابلیت بازنگری قضایی را خواهد داشت ) شودمیقرارداد عمومی تلقی 
189.) 

اولین شرط قرارداد دولتی »که  نظراین  ،بر اساس دکترین کارکرد عمومی ،بنابراین
 شودنفی می« آن است که حداقل یکی از طرفین قرارداد از اشخاص حقوق عمومی باشد...

... در قراردادهای اداری»باید گفت ( و به جای آن 88 ص ،1388زاده، )عراقی و حبیب
بلکه اصل بر حضور شخص عمومی به  ،ی ضروری نیستحضور مستقیم شخص عموم

عنوان یکی از طرفین قرارداد است و در موارد استثنائی ممکن است قراردادی بین 
ن صورت باز هم خدمت عمومی منعقد گردد. در ای ۀاشخاص خصوصی به قصد ارائ

و موالئی، )زارعی « پذیر خوهد بودعنوان قرارداد اداری امکانای بهپذیرش چنین معامله
 (.170 ص ،1392
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انگاری خاصی که برای قراردادهای اداری متصور هست در غایت»...که اینبا وجود 
در دکترین کالسیک (، 179 ص ،همان)« ایران با چالش مواجه بوده و نهادینه نشده است

هایی از تأثیرگذاری دکترین کارکرد عمومی را ردیابی توان رگهحقوق اداری ایران می
برخی اشارات بسیار کلی و اجمالی نظران که در آثار برخی صاحب. چه اینکرد

 ،مثال برایدرخصوص امکان پذیرش قرارداد اداری با طرفین خصوصی وجود دارد؛ 
 است ابتدا تصریح کرده« امر عمومی»در تبیین مفهوم  (265، ص 1391)تمنی ؤی مئطباطبا

رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و  نامر عمومی فعالیتی را گویند که متضمّ»که 
 و تصدی ای در اختیارگونهآن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به ۀادار

این امور تصریح دارد که  ۀادار ۀاما در ادامه درخصوص نحو .«دولت قرار گرفته باشد
 ۀ... و چه اداررکت کنندافراد بتوانند در آن مشا... و چه چه دولت آن را تنها اداره کند»...

 ص ،همان)« آن امر با افراد باشد اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد
رساند که امر عمومی قابلیت مدیریت توسط نهاد خصوصی را می وی(. این بیان 265

در  ویکند. خصوصی تبدیل نمی کارکردرا به  کارکرد عمومیخصوصی، آن  ۀدارد و ادار
خدمات  ۀکنندسسات خصوصی که ادارهؤکه این م است کردهتأکید  نیز ی دیگریجا
اشخاص حقوقی حقوق  وجز ،انددار امور عمومیکه عهدهبه سبب آن»...ومی هستند عم

فقط کارکرد، عمومی نهوی از نظر  ،درواقع(. 271 ص ،همان)« شوندعمومی محسوب می
 ویهمچنین افتد. اتفاق مینیز نوعی تغییر در شخصیت متولی خصوصی  ،ماندباقی می

که  است کردهت عمومی توجه داشته و تأکید به ورود بخش خصوصی به امور و خدما
تعریف  ،امور عمومی نیز تجدیدنظر شود و از آن ۀدر نظری»...مقتضی است  تحولبا این 

 لنگرودی(. جعفری 274ص، همان)« دجامعی که مفاهیم جدید را در بر بگیرد ارائه گرد
 کردهتصریح  ،ذیل عنوان قرارداد اداریدر ترمینولوژی حقوق و  ،نیز (533، ص 1381)

که اگر طرفین عقد اشخاص حقوق خصوصی باشند این قرارداد را باید اینبا که  است
را این استثنائات  ویالبته «. استر این قاعده مستثنیاتی وارد ب»قرارداد مدنی تلقی کرد، 

شدن مفهوم های نهادینهموانع و چالش ۀهمبا وجود هرحال، در. ذکر نکرده است



  تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری                                            مجید نجارزاده هنجنی

123 

به وجود چنین مستثنیاتی نشان از  او ۀاشار 1،قراردادهای اداری در حقوق ایران
 دارد. ویدواندن دکترین کارکرد عمومی در دیدگاه ریشه

 صوصی خدمات عمومیترجیحی به متولیان خ تسرّی امتیازات :د دومعبُ
حقوقدانان حقوق عمومی برای تشخیص قراردادهای اداری  مؤکدهای یکی از شاخصه

و حاکمیتی برای طرف عمومی است که با اصطالحات  2ترجیحی امتیازاتوجود برخی 
در تعریف  ،اند. بر این اساسالعاده نیز معرفی شدهدیگری مثل شروط استثنائی یا فوق

قرارداد اداری... بر طبق احکام خاصه )نوعاً » شود کهاین نکته تأکید میبر قرارداد اداری 
(. 33-32 ، ص1377شود )انصاری، منعقد می« ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی(...

قدرت طرف اداری برای تأمین هدف منفعت  افزایشمبنای وجود این امتیازات ترجیحی 
هدف عمومی این است که هر قرارداد اداری  تأمین ۀالزم» ،عمومی است. به عبارت دیگر

مدنی، تجاری و کار متمایز احکام خاص خود را دارا شود که آن را از احکام قراردادهای 
خاستگاه این »توان گفت می(. بنابراین 93 ص ،1388زاده، )عراقی و حبیب« ...کندمی

برتری منفعت  ۀنظریعمل حاکمیت،  ۀاقتدار عمومی، نظری ۀاصول و قواعد در بستر نظری
 (.181 ص ،1392)زارعی و موالئی، « خدمت عمومی قرار دارد ۀعمومی و نظری

با پذیرش دکترین کارکرد عمومی، قراردادهای متولیان خصوصی خدمات عمومی 
برخورداری از  علتبه  ،شود نیزکه با هدف ارائه یا مدیریت خدمات عمومی منعقد می

ت اخذ امتیازات ترجیحی را خواهد داشت. درواقع همان های منفعت عمومی، قابلیلفهؤم
متولی و دولتیِ  امتیازات ترجیحی به طرف عمومی یامنطقی که در قراردادهای اداری اعط

این امتیازات به  ی، اعطا)صیانت از منفعت عمومی( کندخدمات عمومی را ایجاب می
ه منطق نفع عمومی کند؛ چراکمتولی خدمات عمومی را نیز ایجاب می طرف خصوصیِ

در هر دو وضعیت وجود دارد؛ هم در قراردادی که طرف عمومی مسئولیت مدیریت 
خدمتی عمومی را برعهده دارد و هم در قراردادی که طرف عمومی وجود ندارد و 

به عبارت متولی خصوصی است.  ۀعهد مسئولیت ارائه و مدیریت خدمتی عمومی بر

                                                      
 شدن نهینهاد موانع بر ديبا تأک یقرارداد ادار یشناسمفهوم» .(1394) تیآ ،یموالئ: رک خصوص نیا در شتريب ۀمطالع یبرا.  1

 .150ـ123، ص 89ۀ شمار ،79دورۀ  ،یدادگستر یحقوق ۀمجل «.رانیا در آن
2. Prerogative Power 
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کنند نیز باید با اتکا به خدمات عمومی منعقد می وصیِدیگر، قراردادهایی که متولیان خص
قانونی دارای احکام ترجیحی باشند.  ۀها که خدمات عمومی است با پشتوانموضوع آن

ها ممکن است منافع عمومی در معرض آسیب قرار گیرد. این موضوع در چراکه بدون آن
 منزلۀبه ،ایههای حرفنظامنظیر نیست؛ در امور صنفی و بیسابقه و نظام حقوقی ما بی

این منطق پذیرفته ، شوندمصداقی از امور عمومی که توسط اشخاص خصوصی اداره می
دار به دلیل این که عهده»...ای طور که در امور صنفی و حرفههمان ،بنابراینشده است. 

های عمومی از اختیارات و امتیازات قدرت اند، نظیر سازمانامور و خدمات عمومی
(، به اشخاص خصوصی 273 ص ،1391تمنی، ؤ)طباطبائی م« کنندعمومی استفاده می

تأمین » ،بر این اساس ه شود.متولی خدمات عمومی نیز باید این اقتدارات ترجیحی داد
منافع و امور عمومی که قرارداد اداری برای آن منعقد می شود ممکن است سبب شود 

و حقوق ناشی از قدرت عمومی خود را به پیمانکار  کننده بعضی امتیازاتهمعامل ۀکه ادار
تفویض کند و یا اجرای آن را به دست او بسپارد و در نتیجه پیمانکار را در وضع ممتازی 

 ،همان)« قرار داده برای او در مقابل اشخاص ثالث حقوق و اختیارات خاصی قائل شود
ومی، نظام حقوق عمومی را صیانت از منافع عم منظوربه ،بنابراین الزم است (.355 ص

زیرا فعالیتی را که تابع هیچ نوع قواعد حقوق عمومی » 1؛ها سرایت دادبه این قبیل فعالیت
در امور عمومی، اجرای  ،براینشمار آورد. عالوهامور عمومی به وتوان جزنباشد نمی

توانند قواعد حقوق عمومی منافاتی با اجرای قواعد حقوق خصوصی ندارد و این دو می
(. خوشبختانه در قانون مدیریت 274 ص ،همان)« موازات یکدیگر وجود داشته باشند...به

این قانون مقرر داشته  13 ۀمادخدمات کشوری نیز این ظرفیت نوین قابل برداشت است؛ 
بخش تعاونی  ۀاز طریق توسع... های اجتماعی، فرهنگی و خدماتیتصدیامور »ت که اس

نظارت و  تعیین صالحیت شده و با و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتیِ
در قانون مدیریت خدمات کشوری دولت » درواقع«. ...گرددانجام می... دولتحمایت 

های اجتماعی، فرهنگی امور تصدی ،قراردادمکلف گردیده است از اشخاصی که از طریق 
تواند از جمله مصادیق چنین کمکی می ...دهند حمایت کندو خدماتی را انجام می

                                                      
 تيلزوم اِعمال حاکم یمبان» .(1395) ديمج ،یو نجارزاده هنجن نيحس ،یاللهرحمت: رک خصوص نیا در شتريب ۀمطالع یبرا.  1

 .128ـ111، ص 11 شماره ،4دورۀ  ،یادارحقوق  «.یعموم خدمات یمتول شدهیخصوص یهابنگاه بر دولت
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 ص ،1392)زارعی و موالئی، « گونه اشخاص باشدالعاده به نفع اینبینی شروط فوقپیش
190.) 

خصوصی  انمتولیهای عمومی در قراردادهای لفهؤهمچنین در راستای تزریق م
این »توان از ابزار قراردادهای ارشادی و تحمیلی استفاده کرد. می 1،خدمات عمومی

 ،اندقراردادها که به قراردادهای نمونه نیز مشهور هستند توسط طرفین قرارداد تنظیم نشده
و در اختیار فروشندگان یا کنند میسسات عمومی رأساً تهیه ؤها را دولت و مبلکه آن

شده توسط دولت قرارداد خود را های تهیهها طبق نمونهدهند تا آنن قرار میتولیدکنندگا
نقش او تنها هدایت و  ،تنظیم و مبادله کنند. در این قراردادها دولت طرف معامله نیست

باشد و هدف از این کار معموالً ارشاد اقتصاد ملی و تأمین راهنمایی طرفین معامله می
ها و یا باره و یا صرفاً تنظیم یا تعدیل یا کنترل قیمتر اینهای دولت داهداف و سیاست

 ص ،1391تمنی، ؤ)طباطبائی م« برقراری توازن الزم بین صادرات و واردات است...
العاده و امتیازات ای با محتوای برخی شروط فوقنمونه(. با تدوین چنین قراردادهای 344

زام قانونی در تبعیت خدمات عمومی و ایجاد ال متولیترجیحی به نفع طرف خصوصی 
توان در قراردادهای خدمات عمومی که دولت مستقیماً در آن طرف قرارداد ها، میاز آن

چراکه  ای برداشت.های بایسته و شایستهقدمصیانت از منافع عمومی  جهتنیست، در 
 ۀشدای خصوصیهسازی و عدم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاهدر صورت خصوصی»...

اللهی )رحمت« هایی جدی متوجه منافع عمومی خواهد شدخدمات عمومی، آسیب متولی
 (.125، ص 1395و نجارزاده هنجنی، 

 به دعاوی ناشی از قراردادهای صالحیت دادگاه اداری در رسیدگی ۀتوسع :د سومعبُ
 اداری

 ۀبر اساس نحوهای قضایی و دادرسی های رایج درخصوص نظامبندییکی از تقسیم
بر مبنای برخی  ،های قضاییرسیدگی به دعاوی اداری است؛ به این معنا که برخی نظام

ازجمله دعاوی ناشی از قراردادهای مبانی نظری و تاریخی، رسیدگی به دعاوی اداری 
ای گونهاند و بهرا اختصاصاً در صالحیت مرجعی مستقل از مراجع عمومی قرار دادهاداری 

                                                      
 تيحاکم اِعمال یهاوهيش» .(1397) دايش ،یشرقنيحس و ديمج ،یهنجن نجارزاده: رک خصوص نیا در شتريب ۀمطالع یبرا. 1

 .148ـ122ص، 29ۀ شمار ،15دورۀ  ،یاساس حقوق «.یعموم خدمات یمتول یِخصوص یهابنگاه بر دولت
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توان نظام قضایی فرانسه نمونه می برایاند. نظام قضایی دوگانه یا دوپایه را طراحی کرده
دار های اداری و در رأس آن شورای دولتی مرجع صالحیتدادگاه»...را مثال زد که در آن 

 ص ،1394)موالئی، « باشدهای مربوط به قراردادهای اداری میذاتی رسیدگی به پرونده
بر اساس برخی مبانی حقوقی و تاریخی،  ،های قضایی نیزل، برخی نظامدر مقاب(. 129

دعاوی اعم از اداری و  ۀو رسیدگی به هم نیستندهیچ تفکیکی میان مراجع قضایی قائل 
این نوع نظام  اند.قضائیه قرار داده ۀعمومی قوغیراداری را در صالحیت مراجع قضایی 

آن نظام قضایی انگلستان است  ۀنامند که نمونمیپایه قضایی را نظام قضایی یگانه یا تک
 گیرد.قضائیه صورت می ۀدعاوی اداری در مراجع عادی قو ۀو در آن رسیدگی به هم
منظور رسیدگی به دعاوی بینی دیوان عدالت اداری بهبا پیش ،نظام قضایی ایران

که  ،ن اساسیقانو 173که اصل است. چه این حدودی به الگوی دوپایه نزدیک تا ،اداری
، شکایات به منظور رسیدگیبه»تصریح دارد که این دیوان  ،این مرجع قضایی است مؤسس
 و احقاق دولتی هاینامهیا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات تظلمات

به صل نسبتاطالق و عمومیت این ا با وجودحال و بااین«. گرددمی تأسیس ...هاآن حقوق
 ۀعمدقضایی دیوان در این راستا شکل نگرفته است و رسیدگی به  ۀدعاوی اداری، روی

دعاوی ناشی از قراردادهای اداری را از صالحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته 
 اختصاصی مرجع در اداره بهراجعدعاوی  باید االصولعلی»... این درحالی است که 1.است

راد، نگینی و ابریشمی)آئینه« باشند متمرکز است، اداری عدالت دیوان همان که مربوطه
 ۀالعادشکل خاص، ماهیت ویژه، هدف معین و شروط فوق»که ویژه اینبه (.41 ص ،1398

ناظر بر قراردادهای اداری مقتضی دادگاه خاص با قضات متخصص حقوق عمومی 
های عمومی در رسیدگی هدادگاو صالحیت  (192، ص1392)زارعی و موالئی، « باشدمی

انگاری قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و تجاری است به این دعاوی نوعی یکسان
 گرایی تعارض دارد.و با اصل تخصص

صالحیت مرجع صالح اثر پذیرش دکترین کارکرد عمومی در موضوع منزلۀ آنچه به
توان ذکر کرد این است که دکترین به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری می در رسیدگی

                                                      
 یدعاو به یدگیرس در یادار عدالت وانید تیصالح ،«یعموم استخدام» مفهوم یبرا یقرارداد تیماه رشیپذ فرض با البته. 1

 و مناقصه یقانون ضوابط نکردنتیرعا دربارۀ اعتراضات به یدگیرس نیهمچن. است شده رفتهیپذ یعموم استخدام از یناش

 .دارد قرار یادار عدالت وانید تیصالح در زین یادار یقراردادها اغلب فاتیتشر منزلۀبه دهیمزا
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مصادیق قراردادهای اداری به هر قراردادی که موضوع آن  ۀکارکرد عمومی با توسع
خدمات عمومی باشد )خواه در آن طرف عمومی وجود داشته باشد خواه هر دو طرف 

دهد. به این معنا که اگر می ارتقاهای اداری را ، صالحیت دادگاهقرارداد خصوصی باشند(
 های اداری صرفاً قراردادهاییهای دکترین کارکرد عمومی دادگاهتا قبل از پذیرش آموزه

که یک طرف آن شخصیت حقوق عمومی بود و صرفاً به  دانستندمیرا قرارداد اداری 
کردند، با پذیرش دکترین کارکرد عمومی، دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی رسیدگی می

خدمات عمومی باشد، فارغ از طرفیت یا عدم طرفیت هر قراردادی که موضوع آن 
و رسیدگی به دعاوی  شودمیشخصیت حقوق عمومی در آن قرارداد، قرارداد اداری تلقی 

 های اداری قرار خواهد گرفت.ناشی از آن در صالحیت دادگاه
دیوان عدالت اداری هرچند درحال حاضر  ،درخصوص نظام حقوقی و قضایی ایران

در  1،داندات ناشی از قراردادهای اداری صالح نمیاختالف ۀعمدیدگی به رس درخود را 
یا تغییر رویه قضایی برای  یقانوناصالحات صورتی که روزی این صالحیت بر اساس 

بر اساس دکترین کارکرد عمومی، به  ،تواند، دیوان میشودری اثبات دیوان عدالت ادا
که در راستای مدیریت خدمات ومی خدمات عم متولی قراردادهای نهادهای خصوصیِ 

  نیز رسیدگی کند.اند عمومی منعقد شده

 گیرینتیجه
مفهومی نوین از امر عمومی و خدمت عمومی، تأثیرات  ۀبا ارائ ،دکترین کارکرد عمومی

 :گذاردمیاداری  هایادشگرفی بر ابعاد مفهومی قرارد
ک سایر قراردادها مالدر تشخیص قرارداد اداری از دکترین کارکرد عمومی یکم، 

جای آن ت حداقل یک شخص عمومی را نفی و بهشخصی و سازمانی یعنی لزوم طرفی
بر این کند. ای میمتضمن نفع عمومی است تأکید ویژهبر موضوعیت خدمت عمومی که 

وجود علت به  ،هر قراردادی که موضوع آن ارائه و مدیریت خدمتی عمومی باشد ،اساس
 شود.آن، قراردادی اداری تلقی می نفع عمومی در ۀلفؤم

                                                      
 محاکم ییقضا هینقد رو» .(1398) نیراد، محمد امیشمیابر و نیحس ،ینینگنهیآئ: رک خصوص نیا در شتریبۀ مطالع یبرا. 1

  .55ـ33ص ، 21 ۀشمار ،7دورۀ  ،یحقوق ادار ۀفصلنام «.یادار یقراردادها به راجع یدعاو به یدگیرس در رانیا
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العاده در وجود امتیازات ترجیحی و شروط فوقدکترین کارکرد عمومی  دوم،
داند و بر مبنای لزوم صیانت قراردادهای اداری را مختص اشخاص دولتی و عمومی نمی

 که مدیریت خدمتیداند میاشخاصی  ۀبه همارائه قابلاز منافع عمومی، این امتیازات را 
خدمات عمومی نیز  متولیاشخاص خصوصیِ  ،عمومی را برعهده دارند. به این ترتیب

قانونی، در قراردادهای مرتبط با موضوع خدمات عمومی، از امتیازات  ،با پشتوان ،توانندمی
 مند شوند.ترجیحی قراردادی بهره

گی به های اداری را در رسیدصالحیت دادگاهدکترین کارکرد عمومی  ،سوم
دهد. به این معنا که بر اساس دکترین کارکرد عمومی، میگسترش ردادهای اداری قرا

قراردادهای اداری با دعاوی ناشی از صالحیت رسیدگی به  جزبه ،های اداریدادگاه
قراردادهایی که طرفین دولتی و دعاوی ناشی از  درخصوصطرفیت شخص عمومی، 

نیز صالحیت رسیدگی ارائه و مدیریت خدمت عمومی است  دربارۀاما ندارد عمومی 
 خواهند داشت.

های دکترین کارکرد عمومی و با توجه به آثاری که درخصوص بر اساس آموزه
 :شودقراردادهای اداری خواهد داشت، پیشنهاد می

قراردادهای اداری، از بین  ۀنظران حوزپژوهشگران حقوق عمومی و صاحب .1
، از اصطالح «قرارداد عمومی»و « قرارداد دولتی»، «قرارداد اداری»اصطالحات رایجِ 

استفاده کنند تا از یک طرف، پیوند مبنایی این عمل حقوقی دوجانبه با « قرارداد عمومی»
می و خدمت عمومی نشان دکترین کارکرد عمومی و به عبارت دیگر موضوعیت امر عمو

، «قرارداد دولتی»و « قرارداد اداری»طالحات کارنبردن اصبا به ،و از طرف دیگر ه شودددا
ونه گدر تبیین مفهوم این شدن مالک سازمانی و شخصی )اداره و دولت(بر منسوخ

 .شودقراردادها تأکید 
سازی برخی مصادیق خدمات عمومی که متضمن منافع با توجه به خصوصی .2

های کلی اصل تاجرای سیاس ۀ، قانونگذار در قوانینی مثل قانون نحواستعمومی 
وچهارم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مرتبط با چهل

خدمات عمومی و همچنین قوانین حاکم بر قراردادهای اداری مثل قانون برگزاری 
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خدمات عمومی را  متولیشدن قراردادهای اشخاص خصوصی مناقصات، عمومی تلقی
 فعت عمومی به رسمیت بشناسد.موضوعیت خدمات عمومی و منعلت به 

در راستای صیانت از منافع عمومی در قراردادهای موردنیاز اشخاص خصوصِی  .3
 و با الزام از سوی قانونگذار، قراردادهای نمونه ،خدمات عمومی، ضروری است متولی

 متولیمندی تحمیلی یا حداقل ارشادی در موضوعات خدمات عمومی با محتوای بهره
های ت عمومی از برخی امتیازات ترجیحی و البته برخی محدودیتخصوصیِ خدما
 ها الزامی گردد.و رعایت شرایط و مفاد آنشود ضروری تدوین 

های تخصصی قراردادهای اداری و دعاوی ناشی از آن که متضمن با توجه به جنبه .4
 ضمن اصالح قانون یا ،اصول و قواعد خاص حقوق عمومی و اداری است، الزم است

قضایی، رسیدگی به این دعاوی در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.  ۀتغییر روی
بر اساس دکترین کارکرد عمومی، ضروری است که دعاوی ناشی از قراردادهای  ،متعاقباً

خدمات عمومی از یک  متولیمیان اشخاص خصوصی  که با موضوع خدمات عمومی
و رسیدگی شود قرارداد عمومی تلقی  منعقد شده طرف و سایر اشخاص از طرف دیگر

 به آن در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

 منابع
 یدگیرس در رانیا محاکم ییقضا ۀینقد رو» .(1398) نی، محمدامرادیشمیابر و نیحس ،ینینگنهیآئ

ص ، 21 ۀ، شمار7دورۀ  ،یحقوق ادار ۀفصلنام «.یادار یقراردادها بهراجع یدعاو به
 .55ـ33

 .نشر حقوقدان :تهران .یادار یقراردادها حقوق اتیکل .(1377) اهللیول ،یانصار
 .چاپ دوازدهم ،گنج دانش تهران: .حقوق ینولوژیترم .(1381محمدجعفر ) ،یلنگرود یجعفر

تاریخ تا عصر دمان سپیدهدولت و حاکمیت از قدرت؛  تحول(، 1388) حسین، اللهیرحمت
 میزان، نشر جهانی شدن

 بر دولت تیلزوم اِعمال حاکم یمبان» .(1395) دیمج ،یو نجارزاده هنجن نیحس ،یاللهرحمت
ص ، 11 ۀشمار ،4دورۀ  ،یادارحقوق  «.یعموم خدمات متولی شدهیخصوص یهابنگاه
 .128ـ111

 ۀ، شمار38 ۀ، دورحقوق ۀفصلنام «.یادار یقراردادها یژگیو» .(1387جواد )محمد زاده،ییرضا
 .151ـ135، 2



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

130 

 اصول و عمومی خدمات نظریه بازشناسی» .(1391) داود کاظمی، و محمدجواد زاده،رضایی
دورۀ  ،اسالمی قوقفقه و ح ۀنشری «.ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در آن بر حاکم

 .46-23ص  ،5 ۀشمار، 3
 رانیا یادار قرارداد یهایژگیو یشناسبیآس» .(1392پاییز ) تیآ ،یموالئ و نیحسمحمد ،یزارع

، 18دورۀ ، ییوق قضاحق یهادگاهید ۀفصلنام «.انگلستان و فرانسه حقوق با سهیمقا در
 .206-167ص ، 63 ۀشمار

آن در  تحولمفهوم خدمات عمومی و » .(1396) دیمج ،یو نجارزاده هنجن نیمحمدحس ،یزارع
-135ص ، 56 ۀشمار، 19 ۀدور ،یعموم حقوق پژوهش «.پرتو دکترین کارکرد عمومی

156. 
مدیریت های پارادایمدر  تحولبررسی سیر » .(1391) حبیب، پورابراهیمو اهلل ساالرزهی، حبیب

، مدیریت دولتی ۀمجل «.دولتی؛ از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب
 .62-43 ، ص9ۀ ، شمار4 ۀدور

 ۀمجل «.یعموم یانواع و قواعد حاکم بر قراردادهامفهوم، » .(1384) منوچهر ،یتمنؤم یئطباطبا
 .127-99، ص 7ۀ ، شمار4دورۀ ، یحقوق یهاپژوهش

 .هجدهمچاپ  ،انتشارات سمت تهران: .یحقوق ادار .(1391) منوچهر ،یتمنؤم یطباطبائ
در حقوق  یدولت یقراردادها» .(1388یز و زمستان یپازاده، محمدکاظم )بیو حب هللاعزت ،یعراق

 .104-77ص ، 15 ۀشمار ،6دورۀ ، یحقوق خصوص «.هاشاخص یبررس ران؛یا
 .چاپ سوم ،زانینشر م :تهران .مبانی حقوق عمومی .(1386) ناصر کاتوزیان،

 :تهران .و فرانسه( رانیا یقیتطب ۀ)مطالع یاقتصاد یحقوق عموم .(1393) اهللروح ،یذنؤم
 .انتشارات مجد

 در آن شدن نهینهاد موانع بر دیبا تأک یقرارداد ادار یشناسمفهوم» .(1394بهار ) تیآ ،یموالئ
 .150-123ص ، 89 ۀ، شمار79دورۀ ، یدادگستر یحقوق ۀمجل «.رانیا

 خدمات از ؛یعموم خدمات یِتیریمد یت الگوهاتحوال» .(1398) دیمج ،یهنجن نجارزاده
-265ص ، 19 ۀشمار ،6دورۀ  یادارحقوق  «.نینو یعموم خدمات تا کیکالس یعموم
288. 
 بر دولت تیحاکم اِعمال یهاوهیش» .(1397) دایش ،یشرقنیحس و دیمج ،یهنجن نجارزاده

ص ، 29 ۀشمار ،15دورۀ  ،یاساس حقوق «.یعموم خدمات متولی یِ خصوص یهابنگاه
 . 148ـ122



  تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری                                            مجید نجارزاده هنجنی

131 

Bance, P. (2003). “Opening up Public Services to Competition by Putting 

Them Out to Tender”. Annals of Public and Cooperative Economics, 

74(1), 33-61. 

Bilouseac, I. (2012). “Doctrinaire Controversies on the Concept of Public 

Services”. The USV Annals of Economics and Public Administration, 

12(1 (15)), 238-243. 

Black, W. R. (1979). “Flagg Brothers, Inc. v. Brooks: The Public Function 

Doctrine in Retreat, 12 J. Marshall J. Prac. & Proc. 637 (1979)”. The John 

Marshall Law Review, 12(3).  

Cabral, S., Lazzarini, S. G. and De Azevedo, P. F. (2013). “Private 

Entrepreneurs in Public Services: A Longitucinal Examination of 

Outsourcing and Statization of Prisons”. Strategic Entrepreneurship 

Journal, 7(1), 6-25. 

Chapus, R. (1994). Droit Administratif General, Tome I, 8e Edition, 

Montchrestien. 

Craig P. P. (1989). Administratif Law. 2e edition. London: Sweet and 

Maxwell. 

Denhardt, Robert B. (1999). “The Future of Public Administration”. Journal 

of Public Administration and Management, 4(2), 279-292. 

Edgar, Christopher R. (2005). “The Traditional State Function Doctrine: A 

Comparative Institutional Perspective”. NYU Journal of Law and Liberty, 

1(2), 857-897. 

Girth, A. M., Hefetz, A., Johnston, J. M., & Warner, M. E. (2012). 

“Outsourcing Public Services Delivery: Management Responses in 

Noncompetitive Market”. Public Administration Review, 72(6), 887-900. 

Guttier, C. (2004). Droit des Contrats Administatifs, 3e edition, Paris: PUF. 

Kornelius, B. (2011). “The Topicality of the Law Division into Public Law 

and Private Law”. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 26(39), 77-

91. 



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

132 

Major, J. (1989). Public Services Management: The Revolution in Progress. 

Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service 

in England and Wales. 

Matei, A. I. & Razvan, B. (2014). “Good Administration and Performance of 

Local Public Administration”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

109, 684-687. 

Mccann, Leo (2013). “Reforming Public Services after the Crash: The Roles 

of Framing and Hoping”. Public Administration, 91(1), 5-16. 

McCoy, T. R. (1987). “Current State Action Theories, The Jackson Nexus 

Requirement and Employee Discharges by Semi-Public and State-Aided 

Institutions”. Vanderbilt Law Review, 31, 785-827. 

Mory, P. A. (2013). “Customer Ownership of Public Utilities: New Wine in 

Old Bottles”. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity 

(JEOD), 2(1), 54-74. 

Ngowi, H. P. (2008). “Privatization and Agentification of Public Services 

Delivery in Africa: Extent and Managerial Leadership Implications in 

Tanzania”. Africa Development, 33(4), 97-116. 

Peiser, G. (2008). Droit Administratif General, Paris: Dalloz 

Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). “The Motivational Bases of Public Service”. 

Public Administration Review, 50(3), 367-373.  

Radygin, A., Simachev, Y. & Entov, R. (2015). “The State-Owned Company: 

State Failure or Market Failure?”. Russian Journal of Economics, 1(1), 

55-80. 

Rayner, J., Lawton, A. & Williams, H. M (2012). “Organizational Citizenship 

Behavior and the Public Service Ethos: Whither the Organization?”. 

Journal of business ethics, 106(2), 117-130. 

Richer, L. (2006). Droit des Contrats Administratifs, Paris: L.G.D.J. 

Shamsulhaque, M. (1996). “Public Service under Challenge in the Age of 

Privatization”. Governance, 9(2), 186-216. 

Sullivan, H. J. (1987). “Privatization of Public Services: A Growing Threat to 

Constitutional Rights”. Public Administration Review, 47(6), 461-467. 



  تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری                                            مجید نجارزاده هنجنی

133 

Van Der Waldt, G. (2014). “Public Administration and Transdisciplinarity: A 

Modalistic Approach Toward Knowledge Co-Construction”. 

International Journal of Humanities and Social Science, 4(6), 120-134. 

Waldo, D (1980). The Enterprise of Public Administration: A Summary View. 

Novato, CA: Chandler and Sharp Publishers 

Warner, M. E. & Bel, G. (2008). “Competition or Monopoly? Comparing 

Privatization of Local Public Services in the US and Spain”. Public 

Administration, 86(3), 723-735. 

  



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

134 

The Impact of the Public Function Doctrine on Administrative 

Contracts 

 

Majid Najarzadeh Hanjani1 

 

Abstract 

The doctrine of public function has fundamentally changed the classic concept 

of public services. Because this doctrine has denied the monopoly of personal 

and organizational criteria in recognizing public service and by resorting to 

some other criteria, some private sector activities are also considered public 

services in addition to the services provided by the public sector. The public 

function doctrine, by presenting a new concept of public service, also changes 

the criteria for recognizing administrative contract. Accordingly, any contract 

subject to public service, regardless of the personality of the contract parties, 

is considered an administrative contract. Thus, in such contracts, with legal 

supporting, it is possible to anticipate prerogative powers. In fact, a contract 

in which the parties are private, based on the existence of the subject of public 

services and the components of public interest, is considered an administrative 

contract and the public service provider can have prerogative powers. By this 

conceptual and substantive change, the jurisdiction of the administrative 

courts in judicial proceeding to claims arising from administrative contracts 

will also be expanded and these authorities can hear the contractual claims of 

both private parties, provided that there is a public service issue in that 

contract. 

Keywords: Administrative Contract, Public Function, Public Service, 

Contract Law, Administrative Law. 
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