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نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران
حیدر محمد نژاد

چکیده
امروزه مهمترين ويژگی حقوق اداری ،تهیه و ارائه خدمات عمومی است .خدمات عمومی که در جهت برآوردن
منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است .اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی
است که انجام میدهد .مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحوالت گرديده است؛ ولی مفهوم خدمات
عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است .پیدايش نظريه خدمات عمومی در رويۀ قضايی
فرانسه بوده است .آرای صادره موجب تثبیت و پايداری اين نظريه شده است؛ ولی برداشتهای مختلفی از مفهوم
اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد ترديد حقوقدانان واقع شده است .برخی از اصول از جمله اصل
برابری و رايگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ايران به صراحت آمده و در رويۀ قضايی ديوان عدالت
اداری ايران با الهام از اصول قانون اساسی بهويژه فصل مربوط به حقوق ملتها ،اصل برابری و منع تبعیض ناروا
شناسايی شده است
واژگان کلیدی :خدمات عمومی ،اصل برابری ،اصل استمرار يا تداوم ،اصل انطباق
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مقدمه

نیازهای بشر نسبت به زمان و مکانهای مختلف ،متغیر و گوناگون است .انسان موجودی اجتماعی
است که طبیعتاً نمیتواند همۀ نیازهای خود را بهتنهايی فراهم کند .در مراحل ابتدايی تمدن ،نیازهای
بشری جنبه عمومی نداشته و افراد خود نسبت به رفع نیازهای شخصی اقدام میکردند؛ حتی با اين
وجود از همان زمان قوه حاکمۀ خود را متصدی برخی از امور میدانسته است و افراد نیز از قدرت
حاکم توقع برقراری امنیت و رسیدگی به دعاوی را داشتهاند ،ولی با پیشرفت تمدن بشری ،احتیاجات
و نیازهای مردم نیز تغییر يافت و حضور دولت و قدرت حاکم در تأمین اين نیازها به تدريج پررنگتر
شد و خدمات عمومی شکل گرفت.
خدمات عمومی به وسیلۀ مؤسسات و سازمانهای دولتی تهیه و ارائه میگردد و گاه به وسیلۀ
مؤسسات خصوصی که تابع و در قلمروی مقررات حقوق عمومی هستند؛ تأمین میشود .گسترش نظريۀ
خدمات عمومی ،دولتها را به مداخله در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی وادار نمود .نظريۀ خدمت
عمومی در اواخر قرن  69در رويه قضايی فرانسه پديدار و شناسايی شد .در آن زمان که جامعه
تحتتأثیر افکار اقتصاد آزاد بود و دو رأی مشترک  8فوريه سال  6830بالنکو ،ديوان تمیز و شورای
دولتی فرانسه داير بر مسئولیت مدنی دولت به علت انجام وظايف کارکنانش بدون تعیین آنکه وظیفه
انجام شده از امور حاکمیت است يا امور تصدی ،صادر گرديد و زيربنای نظريه خدمت عمومی شد.
اصل تساوی عمومی مردم در مقابل قانون و اصل برابری در ورود به خدمت عمومی و اصل برابر
در برابر خدمات عمومی و اداری ،اصل برابری در برابر تحمیالت ناشی از امر عمومی و تساوی در
اصول مخلوق دادگاههای اداری هستند.
در حقوق ايران ،اصول کلی حقوق اداری تا حدودی سنتی است و ماهیت اصول حقوق عمومی و
قلمروی آن بهدرستی روشن نشده است .هر چند در ايران قديم فعالیتهای دولتی که مورد استفادۀ
عموم قرار میگرفته ،جنبه خدمات همگانی داشته است؛ مانند راهسازی و کاروانسراها و قناتها که
تحت تأثیر انديشه خدمات عمومی قرار داشته است؛ ولی در آرای محاکم اداری و قضايی ،اين مفاهیم
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مجهول و مبهم بوده و کمتر ديده میشود که نقض يا تعلیق يک اقدام اداری به استناد به
موازين اصول حقوق عمومی صورت گیرد؛ هرچند با تأسیس نهاد و ديوان عدالت اداری ،وظیفه
شکلگیری آن تا حدودی با اصول اساسی حقوق عمومی شناسايی شده است و ديوان عدالت اداری
اصل برابری و تبعیض را در نقض و ابطال تصمیمات اداری مدّ نظر قرار داده است.
با عنايت به اينکه برداشتهای مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده است؛ بعضی از
اصول خدمات عمومی مورد ترديد حقوقدانان واقع شده و اينکه شکلگیری و شناسايی بسیاری از
اصول در آراء و رويه قضايی کشورها بوده است و اصول حقوق اداری بهويژه اصول حاکم بر خدمات
عمومی میتواند در تفسیر قانون موضوعه به عنوان ابزار مکمل در اختیار قضات قرار گیرد و اينکه
نظام حقوقی ايران فاقد قانون مدون عام اداری بوده (هرچند در قانون مديريت خدمات کشوری و
قانون استخدام به چند اصل اشاره شده است)؛ لذا ضرورت دارد آراء و رويه قضايی ديوان عدالت
اداری بررسی شود .سؤال تحقیق حاضر اين است که نظريۀ خدمت عمومی و اصول آن در قوانین و
رويه قضايی ايران مد نظر قرار گرفته و در آرای قضات ،اصول خدمات عمومی را میتوان شناسايی
کرد؟
در مقاله حاضر در گفتار اول به مفهوم خدمات عمومی ،تاريخچه پیدايش آن و انواع آن پرداخته
و در گفتار دوم ،ايجاد و حذف خدمات عمومی و اصول اساسی آن بررسی شده و نمونه رويه قضايی
ديوان عدالت اداری بیان خواهد شد .تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی با بهرهگیری از
کتابها و اسناد و قوانین و آراء حقوقی است و در کتابهای حقوق اداری به موضوع خدمات عمومی

گفتار اول :مفهوم ،تاریخچه و انواع خدمات عمومی

در اين گفتار به مفهوم خدمات عمومی (مبحث اول) ،تاريخچه خدمات عمومی (مبحث دوم ) و انواع
خدمات عمومی ( مبحث سوم) میپردازيم.
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مبحث اول :مفهوم خدمات عمومی

مفهوم خدمات عمومی از مفاهیم راهبردی و بنیادين حقوق عمومی به شمار میرود؛ بدينخاطر
مفهوم خدمات عمومی نه تنها کمتر از جايگاه مفهوم اقتدار عمومی نیست؛ بلکه میتوان گفت که
اين دو مفهوم دوشادوش هم دو پايه غیر قابل انکار حقوق عمومی را تشکیل میدهند
(گرجیازندريانی.)160 :6091 ،
به گفته دولوبادر« :خدمت عمومی ماهیت ويژهای در برابر ساير خدمات ندارد؛ جز اينکه هدف آن
تأمین منافع عمومی است و همین عامل شخصی است که به خدمتی ،وصف عمومی میبخشد».
(موسیزاده )53 :6083 ،ژز در تعريف خدمات عمومی چنین میگويد:
«خدمات عمومی منحصر به نیازهای عامالمنفعه است که دولتمردان يک کشور در برههای از
زمان معین تصمیم میگیرند تا آن نیازها را از طريق سازمانهای عمومی يا دولتی برآورده کنند و»...
(موسیزاده.)50 :6083 ،
دوگی حقوقدان فرانسوی ،حق حاکمیت دولت را انکار و حاکمیت را بر پايه خدمات عمومی
بررسی میکند .وی وجود حاکمیت را برای دولت به معنی انکار قواعد حقوق در رواب داخلی و
بینالمللی می داند و معتقد است قدرت و حاکمیت وقتی مشروع است که دولت اين قدرت را برای
انجام خدمات مورد نظر عموم به کار گیرد و در انجام وظايف قانونمند باشد (طباطبايی مؤتمنی،
 )9 :6080و بر اين باور بود که دولت بايد به عنوان مجموعهای از خدمات عمومی سازماندهی و
نظارت شده توس دولتمردان در نظر گرفته شود (عباسی.)666 :6089 ،
متقابل اجتماعی ضروری است و بهطور مستمر زير نظر حکومتکنندگان ارائه میشود؛ همچنین
خدمات عمومی عبارت است از :هرگونه امری که بايد از طرف دولت تنظیم ،تأمین و کنترل شود؛
زيرا وجود آن برای تحقق و توسعه همبستگی اجتماعی ضروری بوده ،طبیعت آن بهگونهای است که
تأمین آن بهطور شايسته فق به وسیله دولت ممکن و میسر است (طباطبايی مؤتمنی.)153 :6080 ،
در کل ،خدمات عمومی فعالیتهای عامالمنفعهای هستند که توس دولت يا قانونگذار تصويب و
تصمیم به انجام آن گرفته شود و توس يک شخص حقوق عمومی انجام گردد يا يک نهاد خصوصی
يک فعالیت عامالمنفعه را به پیروی از قواعد حقوقی خاص که حاوی امتیازات و يا تکالیفی است ارائه
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نمايد (عباسی .)660: 6089 ،اصطالح خدمات عمومی میتواند يک مفهوم سازمانی و يک مفهوم
ماهوی و کاربردی داشته باشد.
بند اول :مفهوم سازمانی

«اصطالح خدمت عمومی را میتوان در يک معنای سازمانی نیز عنوان کرد» (رضايیزاده:6085 ،
 .)115خدمت عمومی به مفهوم سازمانی به معنای يک سازمان و دستگاه اداری يعنی مجموعهای از
کارمندان و ابزارها ،امکانات و تجهیزات مادی برای انجام وظیفه خاصی است .در مفهوم سازمانی به
جای توجه به ماهیت و اهداف خدمات عمومی به نهادها و سازمانهای ارائهدهنده آن توجه میشود.
(گرجی ازندريانی )160 :6091 ،دربارۀ مفهوم سازمانی خدمت عمومی میتوان گفت خدمت عمومی
فعالیتی است که همیشه شخصی عام بهطور مستقیم يا غیرمستقیم برعهده دارد .در اين مفهوم از
خدمات عمومی ،مقصود اداراتی است که موظف به تهیۀ اموال و خدمات هستند؛ مانند خدمت
عمومی آموزش ،خدمت عمومی حمل و نقل ،خدمت عمومی بهداشت و  ...يا بهطور خالصه میتوان
گفت که« :خدمات عمومی عبارت است از يک سازمان يا ساختمان حقوقی که به وسیله اين سازمان
يا ساختمان حقوقی ،نیازها و منافع عموم برآورده میشود( ».نوين .)689 ،6081 ،بنابر تعريف فوق
چهار عنصر اساسی پیدايش میيابند( :جان بل ،سوفی بايرون ،مترجم ،علیرضا اسدپور طهرانی،
.)660 :6089
هدف عمل و فعالیتی که بر عهده گرفته شده چیست؟ (که طبیعتاً بايد هدف ،تأمین منافع
عمومی باشد)
عمومی؟)
 .0سازوکار اجرايی اين اقدام يا فعالیت چگونه است؟ (بهکارگیری قدرت عمومی يا از طريق انعقاد
يک قرارداد؟)
 .6چه افرادی اجرا و مسئولیت ارائۀ اين خدمات عمومی يا اقدام را برعهده میگیرند؟ (مأموران
کشوری يا افراد بخش خصوصی؟).
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بند دوم :مفهوم ماهوی خدمات عمومی

خدمات عمومی به مفهوم ماهوی يا کاربردی به اعمال دارای ويژگی و هدف نفع عمومی يک فعالیت
عامالمنفعه میگويند و عملی که به منظور کسب سود نیست و اين مفهوم مورد تائید لئوندوگی بوده
است .فايده عملی اين مفهوم ،مشروعیت بخشیدن و موجه کردن فعالیتهای عمومی است (عباسی،
.)663 : 6089
با گذشت زمان ،مفهوم ماهوی و کاربردی خدمات عمومی تغییر کرده است؛ چون اين امور ثابت
و غیر متغیر نیستند و همواره دستخوش تعییرات و تحوالت هستند؛ زيرا همانگونه که بسیاری از
خدمات عمومی اجتماعی که در گذشته جنبه خصوصی داشته ،امروزه جنبه عمومی يافته است؛ مثالً
آموزش و پرورش و بهداشت عمومی .ممکن است بعضی از خدمات جنبه عمومی خود را از دست
بدهند و جزء امور خصوصی قرار گیرند (طباطبايی مؤتمنی.)153 ،6080 ،
مفهوم سازمانی و کاربردی خدمت عمومی غالباً با يکديگر جمع میگردند .امروزه بیش از پیش
شاهد نهادهای خصوصی هستیم که مشغول اداره خدمات عمومی به مفهوم کاربردی آن هستند.
هنگامی که نهاد ادارهکننده فعالیت عامالمنفعه يک نهاد عمومی است؛ فرض بر ويژگی خدمت
عمومی آن فعالیت میگردد؛ ولی نهاد عمومی میتواند به انجام يک فعالیت خصوصی (بازرگانی يا
صنعتی) يا اعمال تصدی مبادرت نمايد و يک نهاد خصوصی نیز به انجام يک فعالیت دارای ويژگی
خدمت عمومی اقدام کند.
برای اينکه فعالیتهای عامالمنفعه يک نهاد خصوصی در زمرۀ خدمات عمومی قرار گیرد؛ بايد از
فعالیت نهاد خصوصی و  ...پیروی کند .در اين تحقیق ،هنگامی که از خدمات عمومی نام میبريم؛
منظور همین مفهوم (کاربردی و ماهوی) از خدمات عمومی است که برای ارضای منافع عمومی الزم
است.
مبحث دوم :تاریخچه خدمات عمومی

تاريخچه خدمات عمومی در کشور فرانسه که يکی از کشورهای صاحب نام در اين حوزه است و
کشور ايران به اختصار بیان میشود.
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بند اول :تاریخچه خدمات عمومی در فرانسه

انديشه خدمت عمومی در تمام دوران حکومتها ،حتی حکومتهای استبدادی از جانب فالسفه و
اخالقیون و مصلحان جامعه به زمامداران پیشنهاد شده است .در تاريخ اجتماعی و سیاسی و ادبی
فرانسه آن دسته از فعالیتهای دولتی که مورد استفاده عموم قرار میگرفته و جنبه خدمات همگانی
داشته است؛ مانند :سدسازی ،راهسازی و آب انبارها ،کاروانسراها و غیره ،کم و بیش تحتتأثیر
انديشه خدمت عمومی قرار گرفته است (انصاری .)31 ،6086 ،نظريه خدمت عمومی در آرای شورای
دولتی فرانسه پديدار و تثبیت گرديد و در رأی  8فوريه سال « 6830بالنکو» اولین بار نظريه خدمت
عمومی پذيرفته شد .بالنکو دختر بچه ای بود که در خیابان به وسیله يک واگن متعلق به دولت که از
جانب کارگران کارخانه دولتی تنباکوسازی بردو رانده میشد؛ مجروح گرديد .پدر وی به استناد قانون
مدنی علیه دولت و کارگران ادعای خسارت نمود .قضیه ،مورد اختالف دادگاههای اداری و قضايی
فرانسه قرار گرفت و در آخر ،رأی ديوان تمییز و شورای دولتی فرانسه داير بر مسئولیت مدنی دولت
به علت انجام وظايف کارکنانشان -بدون تعیین اينکه وظايف انجام شده از امور حاکمیت است يا
امور تصدی -صادر گرديد و زيربنای نظريه خدمت عمومی شد و حقوق اداری نوين فرانسه را
پايهگذاری کرد و دو رأی بعدی ديگر يکی در مورد «تريه مارکش» و ديگری درباره «فوتری» ديوانه
خطرناک ،نظريه خدمت عمومی را تثبیت نمود (انصاری.)31-33 :6086 ،
بند دوم :خدمات عمومی در ایران

تا سال  ،6036ما قانونی به نام قانون اداری يا استخدامی نداشتیم که در آن خدمات عمومی تعريف
قواعد عرفی و موازين فقهی .ارائه خدمات عمومی و امور دولتی هم هر يک در دورههای محدود و به
صورتی محدود ارائه میشدند؛ مانند :جادهسازی ،چاپارخانه ،پستخانه ،احداث کاروانسرا و نوانخانه،
امنیت شهر و حفظ مرزهای کشور ،تهیه ارزاق عمومی و کنترل قیمتها و  . ....در قرن اخیر قوانین
وضع شدند و نهادها و مؤسسات عمومی برای ارائه خدمات عمومی شکل گرفتند .با وضع قانون
استخدامی  ،6036اصل برابری افراد در ورود به خدمات دولتی استقرار يافته و از وضعی که در گذشته
داشته خارج شد .میتوان گفت که در حقوق ايران ،خدمات عمومی از لحاظ نظام حقوقی به سه دسته
تقسیم میشوند:
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 .6خدمات اداری (سنتی) :اين دسته از خدمات دولت شامل اعمال و فعالیتهای مربوط به
حاکمیت است که دولت آنها را به عنوان حافظ و پاسدار کشور انجام میدهد مانند :حفظ نظم و
امنیت در جامعه ،اجرای عدالت و دفاع از کشور و اموری از اين قبیل که در آنها قصد انتفاع وجود
ندارد و بهطور رايگان در اختیار مردم قرار دارند و دولت در انجام اين خدمات از امتیازات قدرت
عمومی بهره میگیرد .از طرفی ،مقررات حاکم بر اين خدمات نیز انعطاف چندانی ندارند؛ مانند قوانین
استخدامی و مالی و محاسبات و مقررات مربوط به اداره اموال و منابع مالی دولت( .طباطبايی،
مؤتمنی)60 ،6080 ،
 .1خدمات بازرگانی و صنعتی :اين دسته از خدمات ،جنبه بازرگانی و صنعتی دارند و امور
استخدامی بودجه و منابع مالی تابع مقررات انعطافپذير قانون بازرگانی است.
 .0خدمات اجتماعی دولت :مانند نظامهای صنفی و حرفهای که از نظام حقوق مختل يعنی
مقررات و قواعد حقوق خصوصی و عمومی پیروی میکنند.
نظام حقوقی ايران بهخصوص حقوق اداری و سیستم تمرکز و عدم تمرکز و چگونگی جمعآوری
وجوه عمومی و مصرف آنها و ارائه خدمات عمومی تحت تأثیر نظامهای حقوقی و فرهنگی متفاوتی
قرار گرفته است و جامعترين قانونی که خدمات عمومی و اصول آن را شناسايی کرده؛ قانون مديريت
خدمات کشوری است که عبارت خدمات کشور در حقیقت عبارت يا اصطالح خدمات عمومی را
می رساند که در اين قانون برای انجام خدمات عمومی و يا انجام امور اداری چهار واحد تشکیل است:
 .6وزارتخانه  .1مؤسسه دولتی  .0مؤسسه يا نهاد عمومی غیردولتی  .6شرکت دولتی.
است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همۀ
اقشار جامعه شده و بهرهمندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت برای استفاده ديگران نمیشود.
ماده  8به برخی از امور حاکمیتی اشاره نموده و در موارد  63و  66قانون امور دولتی را
تقسیمبندی میکند.
در مواد ديگر قانون مديريت خدمات کشوری به عنوان مثال در مواد  13و  66قانون نیز به اصول
خدمات عمومی اشاره نموده که در مباحث بعدی به تفضیل توضیح داده خواهد شد.
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دربارۀ جايگاه نظريه خدمات عمومی در مقدمه قانون اساسی ،میتوان ردپای برخی از وظايف
سنتی و اولیه دولتها را در قالب خدمات سنتی و تکالیف اولیه پیدا نمود .هرچند به صراحت در متن
مقدمه قانون اساسی و در قالب حقوقی عنوان نشده است .از جمله اين تکالیف که در مقدمه اشاره
شده میتوان به مواردی چون تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی در جهت حفظ و حراست مرزها
بهطور ضمنی و تلويحی ،برقراری امنیت داخلی و خارجی (ارتش و سپاه) ،رفع نیازهای اقتصادی
افراد ،تأمین امکانات مساوی و متناسب و اشتغال برای همه و رفع نیازهای ضروری افراد اشاره کرد.
هرچند که اين موارد بهطور کلی بیان شده است و صراحت حقوقی ندارد؛ اما میتوان خدمات عمومی
و سنتی را از آنها تفسیر کرد .در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران که شالوده بنیادين و
اعتبار نظم حقوقی در کشور است؛ به اصول مربوط به ادارۀ امور کشور و سازمانهای اداری ،امور
مربوط به خدمات عمومی و ...میپردازد؛ بنابراين بررسی جايگاه مفهوم خدمات عمومی در قانون
اساسی که مبین اصول ناظر بر تکالیف و اختیارات سازمانهای مجری خدمات عمومی است اهمیت
بسیاری دارد.
اين مفهوم در متن قانون اساسی عمدتاً در اصول ( 0بند( 19 ،)66 ،0 ،9تأمین اجتماعی ،خدمات
بهداشتی و درمانی ،بیمه و ( 03 ،)...آموزش و پرورش رايگان)( 60 ،تأمین نیازهای اساسی انسان،
مسکن ،خوراک و ( 66 ،) ...بخشهای سهگانه اقتصادی و نظام اقتصادی) خالصه میشود؛ همچنین
میتوان مفهوم سنتی خدمات عمومی را در اصول 660و ( 631ارتش و شورای عالی امنیت ملی)
شناسايی کرد و در آرای ديوان عدالت اداری ،برخی از اصول خدمات عمومی شناسايی شده که در

مبحث سوم :انواع خدمات عمومی

خدمات عمومی را میتوان از جنبههای گوناگونی تقسیمبندی کرد .در اين قسمت ،انواع خدمات
عمومی از لحاظ قلمرو و موضوع مورد بحث قرار میگیرد.
بند اول :تقسیمبندی از لحاظ قلمرو

در اين نوع تقسیمبندی میتوان خدمات عمومی را به خدمات عمومی ملی و خدمات عمومی محلی
تقسیم نمود:
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الف .خدمات عمومی ملی

منظور از خدمات ملی ،خدماتی است که منافع آن شامل تمام کشور میشود .خدمات عمومی ملی گاه
همراه با انحصار و منحصراً در دست دولت است و مردم در آنها مداخله ندارند؛ مانند تأمین نظم و
امنیت .در مواردی هم که اشخاص در کنار فعالیتهای عمومی حق فعالیت داشته باشند؛ مانند
خدمات مربوط به آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،بهداشت ،بیمه ،پست ،تلفن ،راهآهن و  ...چون در
هر حال ،خدمات عمومی از امتیازات و درآمدهای زيادی بهرهمندند و در عمل رقابت با آنها برای
افراد غیرممکن و دشوار است؛ الزم است ايجاد آنها به تصويب مجلس برسد .افزون بر داليل ياد
شده ،اداره و انجام خدمات عمومی توس دولت يا ديگر اشخاص عمومی نیازمند هزينههايی است که
بودجه آن بايد برابر قانون به تصويب مجلس برسد( .طباطبايی مؤتمنی)158 :6080 ،
ب .خدمات عمومی محلی

منظور از خدمات عمومی محلی خدماتی است که منافع آن برای يک منطقه خاص از کشور است
مانند خدماتی که شهرداریها و شوراهای هر منطقه انجام میدهند و ....
در کشور فرانسه با توجه به صالحیت عام شوراهای شهر و روستا ،اين نهادها میتوانند برای رفع
نیازهای عمومی به ايجاد و ارائه خدمات عمومی محلی در زمینههای ورزشی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ،صنعتی ،بازرگانی و  ...نیز بپردازند که عموماً به شرکتهای خصوصی اختصاص دارد؛ ولی
در اين موارد برای عدم رقابت غیرقانونی با شرکتها ،فق در شراي خاص زمانی و مکانی و چنانچه
منافع عمومی محلی اقتضا نمايد؛ يعنی آن خدمات توس بخش خصوصی تأمین نگردد يا جمعیت
ايجاد خدمات عمومی برای واحدهای محلی در صالحیت شورای محلی مربوط در حدود و
چارچوب مشخص شده توس قانون است.
برابر نمونه ماده  63قانون شوراها ،اختیارات شورای اسالمی شهر در خدمات عمومی اقتصادی،
صنعتی و بازرگانی عبارتند از:
اقدام در خصوص تأسیس تعاونیهای تولید ،تولید و توزيع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای
ذیرب (بند.)3
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وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره میدانهای عمومی توس شهرداری برای خريد و فروش
مايحتاج عمومی با رعايت مقررات موضوعه (بند .)18
 .0وضع مقررات الزم در مورد تشريک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیرب برای داير
کردن نمايشگاههای کشاورزی ،هنری ،بازرگانی و غیره (بند .)19
بند دوم :تقسیمبندی از لحاظ موضوع

از لحاظ موضوع ،خدمات عمومی به مدت طوالنی به همان اصطالح فعالیتهای اداری به کار
میرفته است .اکنون خدمات عمومی انواع گوناگونی پیدا کرده است که عبارتند از :الف :خدمات
عمومی اداری ،ب :خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی ،ج :خدمات عمومی اجتماعی و د :خدمات
عمومی صنفی و حرفهای.
الف .خدمات عمومی اداری

خدمات عمومی اداری از جمله خدمات عمومی سنتی هستند که تعیین و تبیین آنها به دلیل تنوع زياد
آنها دشوار است؛ ولی میتوان به طور سلبی و منفی تعريفی از آنها بدين شکل ارائه کرد :اينها
خدماتی هستند که موضوع فعالیت آنها صنعتی و بازرگانی نیست (رضايیزاده )108 :6085 ،و خدمات
عمومی عمدهای را شامل میشوند که گاهی آنها را خدمات عمومی به معنی دقیق کلمه مینامیم يا
خدماتی که باالترين درجه ويژگی خدمت عمومی را دارد .اين خدمات توس اداره ارائه میشوند و
هدف از انجام آنها ،انتفاع و کسب سود و درآمد نیست؛ مانند خدمات آموزشی ،بهداشتی ،امور ثبتی از
قبیل :ثبت اسناد ،امالک و ثبت احوال و ...
استخدامی کشور ،قوانین مالی و محاسباتی و مقررات مربوط به اداره اموال و منابع مالی دولت.
ب .خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی

ماهیت اين نوع از خدمات به واسطه موضوعشان مشخص میشود که انجام فعالیتی با ويژگی
صنعتی و بازرگانی است .اين خدمات جنبه اقتصادی دارند و مربوط به تولید و مبادله کاال و خدمات
هستند .اين خدمات خريداری میگردند تا دوباره فروخته يا تغییر شکل داده شوند .در واقع آنها
شرکتهای تولیدی ،پخش ،حمل و نقل ،اعتبار ،بیمه و  ...را تشکیل میدهند.
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اغلب اين مشکل مطرح میشود که شناخت يک خدمت عمومی با ويژگی صنعتی و بازرگانی
چگونه ممکن است .در برخی از موارد ،يک متن ماهیت آنها را مشخص میکند و گاه عمدتاً با استناد
به عناصر مربوط به ماهیت عمل انجام شده ،روشهای سازماندهی و فعالیت بايد به جستجو و
تحقیق پرداخت .چنانچه به موجب مقررات مربوط ،خدمتی پیروی حقوق خصوصی باشد؛ يا درآمدها و
منابع آن از راه فروش تولیدات آن تأمین گردد؛ يا در جستجوی توازن مالی يا حتی سوددهی آن
باشیم؛ آن خدمت جزء خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی است( .عباسی) 108 :6089 ،
معیارهای اصلی تشخیص اين گونه از خدمات عموماً ظواهر آن خدمات يعنی موضوع فعالیت و
نوع فعالیت آنهاست .خصوصیات يک فعالیت صنعتی و بازرگانی دو چیز است :تولید و مبادله .در
نتیجه هرگاه فعالیت دولت متوجه تولید کاال و خدمات باشد و يا آن فعالیت در جهت مبادله کاال و
خدمات باشد؛ آن فعالیت ،صنعتی و تجاری خواهد بود؛ همچنین نوع فعالیت آن سازمان دولتی که
خدمات صنعتی و تجاری ارائه میدهد بايد مشابه نوع فعالیت شرکتهای خصوصی همنوع باشد.
(موسیزاده )013 :6083 ،در اينجا شرکتهای دولتی را میتوان مثال زد؛ زيرا نوع فعالیت اين نوع
شرکتها مشابه شرکتهای خصوصی است.
معموالً حقوق قابل اجرا برای اين دسته از خدمات عمومی ،حقوق خصوصی است؛ ولی بخشی از
آنها کم و بیش پیروی حقوق عمومی هستند.
ج .خدمات عمومی اجتماعی

خدمات يا امور اجتماعی ،فعالیتهای در راستای منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند ،گروههای
در بخشی از تاريخ رشد دولت ،شاهد گسترش عدالت اجتماعی هستیم .طرح اصلی عدالت
اجتماعی به عنوان شعار اصلی سالهای بعد از جنگ دوم استعماری تا اواخر دهه  6933میالدی،
ايجاد باز توزيع ثروت ،تأمین رفاه اجتماعی و اعمال سیاستهای حمايتی بود .چنین دولتی در
انديشه منتقدان لیبرالش ،تحت عنوان دولت معیشتی (در مقابل دولت ژاندارم) يا دولت رفاه شناخته
میشود.
در ايران ،تأمین اجتماعی ،امور جوانان ،بهزيستی ،امور مربوط به زنان ،برخی نهادهای
شبهعمومی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و برخی بخشها نظیر بنیاد جانبازان از جمله
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سازمانهايی هستند که رسالت ارائه خدمات عمومی اجتماعی را برعهده دارند .بدينترتیب ،موضوع
خدمات عمومی اجتماعی را میتوان به ترتیب زير دانست:
 .6سیاستهای حمايتی دولت همچون ارائه خدمات به برخی از قشرهای اجتماعی آسیبپذير
مانند معلوالن ،جوانان ،زنان ،اقلیتها ،بیماران ،سالمندان و بیکاران يا بیمه فرهنگی و ازکارافتادگی.
 .1سیاستهای ارشادی و هدايتگرانه همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان
تبلیغات اسالمی در ايران يا حمايتهای مالی دولت از کلیساها و مراکز فرهنگی در کشورهای
خارجی.
اين فعالیتها شامل خدمات گوناگونی میشوند و مهمترين آنها تأمین اجتماعی و کمکهای
اجتماعی است .هدف اين خدمات ،نفع اجتماعی است؛ ولی بسیاری از آنها طبق همان شراي
نهادهای مشابه اشخاص خصوصی اداره میگردند.
خدمات عمومی اجتماعی گاهی توس

بخش خصوصی صورت میگیرد که دارای اهداف

اجتماعی و خیرخواهانه هستند؛ مانند فعالیتهای انجمنهای خیريه که تابع حقوق مختل هستند.
برای شکايت از اين نهادها بايد به دادگاههای عمومی دادگستری مراجعه کرد؛ ولی در عوض آنها
میتوانند از برخی امتیازات و ترجیحات حقوق عمومی از قبیل کمکهای فنی ،تخفیفها و
معافیتهای مالیاتی و گمرکی و  ...برخوردار شوند .فعالیتهای مذکور که با عنوان خدمات عمومی
اجتماعی از آن ياد شد ،اوج فعالیت دولت در سالهای پس از جنگ دوم استعماری به شمار میرود.
فرق اساسی بین انجمنهای خیريه و سازمانهای دولتی در اين است که شمول عناصر حقوق
استفاده از امتیازات حقوق عمومی برای سازمانهای دولتی يک قاعدۀ کلی و يک اصل حقوقی است.
(طباطبايی مؤتمنی)60 :6080 ،
برابر بندهای «ب» و «د» ماده  8قانون مديريت خدمات کشوری ،برقراری عدالت ،تأمین
اجتماعی ،بازتوزيع درآمد ،رفع فقر و بیکاری جزء امور حاکمیتی و مديريت بسیاری از اين امور و
خدمات اجتماعی در اختیار نهادهای دولت مرکزی از قبیل وزارت رفاه سازمان تأمین اجتماعی ،بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،کمیته امداد و  ...است .البته به موجب مواد  18و  36قانون شوراها ،انجام
برخی از خدمات اجتماعی به شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز سپرده شده است.

] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-01-07

عمومی در فعالیت های انجمن خیريه ،استثنايی و با توجه به مورد متفاوت و متغیر است؛ حال اينکه

مقاله .5بررسی قواعد اختصاصی قراردادهای باالدستی نفت

001

د .خدمات عمومی صنفی و حرفهای

اين خدمات توس نظامهای حرفهای ،اتحاديهها و اصناف مانند کانون وکالی دادگستری ،سازمان
نظام مهندسی ،نظام مهندسی کشاورزی ،نظام پزشکی ،نظام دامپزشکی ،نظام پرستاری ،نظام
روانشناسی و مشاوره و  ...انجام میشوند .خدمات اين نهادها مربوط به تنظیم و سازماندهی حرفه
خود و دفاع از منافع صنفی و حرفهای خويش است .اينها نه تابع حقوق عمومی و حقوق خصوصی،
بلکه تابع حقوق مختل هستند؛ يعنی اصل بر حاکمیت حقوق خصوصی است؛ ولی در مواردی که به
موجب قانون الزم باشد از امتیازات حقوق عمومی استفاده میکنند( .عباسی)653 :6089 ،
گفتار دوم :نظام حقوقی حاکم بر خدمات عمومی

نظام حقوقی حاکم بر خدمات عمومی بسیار متنوع و متعدد است؛ ولی با اين حال میتوان شماری از
قواعد مشترک آنها را که مربوط به ايجاد ،سازماندهی و حذف خدمات عمومی ،گونههای خدمات
عمومی و شیوههای خدمات عمومی هستند را برشمرد.
مبحث اول :ایجاد ،سازماندهی و حذف خدمات عمومی

ايجاد ،سازماندهی و حذف خدمات عمومی از موضوعات مهمی است که به شرح زير آورده میشود:
بند اول :ایجاد خدمات عمومی

اصوالً مداخله قدرت عمومی چه برای ايجاد خدمت عمومی که قبالً وجود نداشته و چه برای تبديل و
تغییر شکل يک فعالیت خصوصی که قبالً وجود داشتهاند؛ ضرورت دارد .دربارۀ خدمات عمومی
دادگستری و ديپلماسی) 6،قوه مؤسس يا شورای بازنگری قانون اساسی تنها مقام شايسته برای ايجاد
و حذف آنهاست( .عباسی)653: 6089 ،
برابر اصول  36،36و 31قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران برای ايجاد خدمات عمومی و بر
عهده گرفتن امری توس دولت در صالحیت مجلس شورای اسالمی است که میتواند به پیشنهاد
دولت (اليحه) يا طرح نمايندگان مجلس باشد .علّت اينکه قانون اساسی با صراحت ايجاد اين خدمات
 .6ن.ک اصول 66 ،60 ،06 ،03 ،19 ،0:قانون اساسی جمهوری اسالمی.
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را موکول به تصويب مجلس کرده ،آن است که اين امر در واقع ،تجاوز به بخش خصوصی و در
نتیجه ،محدود ساختن آزادیهای فردی بهويژه آزادی بازرگانی ،صنعت و کار است( .عباسی،
) 6089:658
گرچه ايجاد خدمات عمومی ملی در صالحیت قانونگذار است؛ ولی دولت در اين زمینه از آزادی
عمل خاص خودش برخوردار است .البته مقتضیات منافع عمومی ايجاب میکند که دولت آزادی
عمل داشته باشد؛ ولی مجلس مختار است که در زمان طرح بودجه کشور ،با تصويب يا رد بودجه
سازمان مزبور ،عمل دولت را تنفیذ يا رد کند يا هنگام گرفتن رأی اعتماد برای دولت با دادن رأی،
نظر خود را ابراز کند( .طباطبايی مؤتمنی)103 :6080 ،
بند دوم :سازماندهی خدمات عمومی

پس از اينکه خدمات عمومی توس قانونگذار ايجاد و اصول کلی آن مشخص گرديد؛ همیشه مطابق
يک اصل کلی؛ سازماندهی و يا تنظیم سازمان داخلی آن خدمات ،همچنین شراي و چگونگی
فعالیت آن در صالحیت مقامات قوه مجريه میباشد؛ زيرا مقامات اداری و اجرايی ،مسئول اداره
خدمات عمومی هستند و حق دارند بهگونهای مقتضی دربارۀ سازمان ،ادارات و دواير از لحاظ تقسیم
وظايف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان تصمیم بگیرند .در کنار دولت ،هر يک از وزيران
نیز صالحیت سازماندهی خدمات را دارند.
هنگامی که قانون تصمیم به ايجاد خدمات عمومی گرفته باشد و دربارۀ خدمات عمومی اجباری
تکلیف شده به واحدهای محلی ،سازماندهی خدمات عمومی جنبه الزامی دارد .چنانچه سازمان
مکلفند که در محدودۀ آن به سازماندهی امور بپردازند( .طباطبايی مؤتمنی)159 :6080 ،
اصل  608قانون اساسی جمهوری اسالمی در اينباره میگويد« :عالوه بر مواردی که هیأت
وزيران يا وزيری مأمور تدوين آيیننامههای اجرايی قوانین میشود ،هیأت وزيران حق دارد برای
انجام وظايف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصويبنامه و
آيیننامه بپردازد .هر يک از وزيران نیز در حدود وظايف خويش و مصوبات هیأت وزيران حق وضع
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آيیننامه و صدور بخشنامه را دارد  »...؛ همچنین ماده  665قانون مديريت خدمات کشوری نیز
چنین است.
بند سوم :حذف خدمات عمومی

روند حذف خدمات عمومی از همان آيین ايجاد اين خدمات پیروی میکند و آن فق در صالحیت
مقامی است که آن را ايجاد کرده است؛ بدينترتیب چنانچه خدمت عمومی به موجب قانون اساسی
ايجاد شده باشد با تصويب شورای بازنگری و اگر با تصويب قانون عادی ايجاد شده باشد بايد به
وسیله قان ون عادی نیز حذف شود و چنانچه مجوز ايجاد خدمات عمومی قانون بودجه باشد ،تا زمانی
که مقررات مزبور ملغی نشده باشد؛ حذف آن خدمات ممکن نخواهد بود .همین قاعده برای ايجاد
خدمت عمومی به موجب تصويبنامه يا تصمیم شوراهای محلی کاربرد دارد .آيا استفادهکننده از
خدمات عمومی میتواند نسبت به حذف اين خدمات اعتراض کند؟ اصوالً خیر .به دلیل اينکه برای
حفظ خدمت عمومی خاصی ،حق مکتسبهای برای افراد به وجود نمیآيد.
مبحث دوم :اصول اساسی حاکم بر خدمات عمومی

با توجه به اينکه هدف از اجرا و ارائه خدمات عمومی ،تأمین نیازهای همگانی است؛ افزون بر آن ،از
آنجا که مفهوم خدمات عمومی ،مفهوم نسبی است ،تعداد اصول حاکم بر اين نظريه نیز اطالق
چندانی ندارد .اصول برابری ،سازگاری و تداوم به عنوان اصول کلی حاکم بر نظريه خدمات عمومی
محسوب میشوند .اصول بیطرفی و رايگان بودن خدمات عمومی نیز در کنار اين اصول از اهمیت
قابل توجهی برخوردار هستند.
اصل برابری يکی از اصول بنیادين حقوق اداری است .شايد بتوان گفت اصل برابری در حقوق
عمومی از مناقشهبرانگیزترين و پیچیدهترين اصول است .هر چند اين اصل در آغاز در قوانین اساسی
و اعالمیههای حقوق بشری بروز يافته است؛ ولی اين اصل امروزه در کنار اصل نفی جانبداری و
ممنوعیت تبعیض که در واقع برآمده از اصل برابری هستند در فرايند اتخاذ تصمیمات اداری اهمیت
بسیاری يافته است( .هداوند)663 :6096 ،
 . 6ر.ک :اصل  608قانون اساسی
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با توجه به اصل کلی برابری شهروندان در مقابل قانون و مقامات عمومی و از آنجايی که خدمات
عمومی برای عموم افراد جامعه است؛ اصل برابری حکم میکند همه اشخاص بهطور برابر و يکسان
از منافع ،مزايا و تکالیف ناشی از خدمات عمومی و هزينههای عمومی برخوردار گردند که بهمنظور
تأمین منافع عموم ايجاد شدهاند و نبايد مالکهای نژادی ،قومی ،عقیدتی و سیاسی مبنای
برخورداری يا حق تقدم افراد در استفاده از اين خدمات شود( .عباسی)635 :6089 ،
اين اصل میخواهد خدمت عمومی در شراي مساوی برای همه استفادهکنندگان باشد ..بر طبق
اصل کلی تساوی شهروندان در مقابل قانون ،استفادهکنندگان نیز مانند اشخاص ثالث در مقابل
امتیازات و تکالیفی که خدمت عمومی میتواند بهوجود آورد؛ مساوی هستند( .رضايیزاده:6085 ،
)100
اصل برابری در قانون اساسی ايران در چندين اصل مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله اين
اصول میتوان به اصول ( 0بند  03 ،19 ،13 ،69 ،65 ، 66 ، 9 ، 0و  )06و بند  6و  1اشاره کرد .اين
اصول به برابری شهروندان در نمودهای گوناگون آن اشاره دارند.
در مجموع میتوان اصول قانون اساسی را که مرتب با اصل برابری در خدمات عمومی هستند
به اين شرح بیان نمود :آموزش و پرورش و تربیت بدنی رايگان (بند  0اصل  ،0اصل  03و بند 6
اصل  ،)60رفع تبعیضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه برای همه (بند  9اصل  ،)0تأمین حقوق
همهجانبه ،زن و مرد و امنیت قضايی عادالنه (حق دادخواهی و دادگستری عمومی به عنوان يکی از
خدمات عمومی سنتی) برای همه تساوی عموم مردم در برابر قانون (بند  66اصل  0و اصل ،)06
برخورداری از تأمین اجتماعی ،خدمات بهداشتی و درمانی (اصل  ،)19تأمین نیازهای اساسی مسکن،
خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش (اصل  )60و تأمین شراي و امکانات کار برای
همه (بند  1اصل .)60
بهطور کلی در مورد اصل برابری در قانون اساسی بايد به دو نکته اشاره کرد :نخست اينکه اين
موضوع در اصول قانون اساسی به صورت کلی بیان شده است و در برخی موارد قانون مذکور در مقام
بیان مصاديق خدمات عمومی (به عنوان نمونه ،برابری در ورود به مشاغل دولتی و برابری در
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پرداخت مالیات) صراحتی ندارد و اين موضوع میتواند در مواردی دست بعضی از نهادها را باز گذارد
(هاشمی.)115 :6086 ،
و دوم اينکه هر قسم تبعیض روايی بايد به موجب قانون باشد .ديوان عدالت اداری در آرای
متعدد دربارۀ مبنای توجیهی مفهوم تبعیض روا و ناروا در اصل سوم تصريح میکند که هر قسمت
تبعیض بايد علل و اسباب موجه داشته باشد و قانونگذار در اين خصوص تصمیم میگیرد ،بنابراين
وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حکم صريح قانونگذار است.
عدم رعايت اين اصل از سوی مقام اداری يا انجام اقدامات يا اتخاذ تضمیماتی که از سوی ديوان
شائبه تبعیض دربردارند؛ يکی ديگر از مهمترين و شايعترين داليل نقض آراء و ابطال تصمیمات
اداری است( .هداوند)660 :6096 ،
اصل برابری در ورود به خدمات عمومی

نمود عینی اصل برابری در حقوق اداری ،اصل برابری در ورود به خدمت عمومی است .فرض بر اين
است که ورود اشخاص به خدمات عمومی از قبیل استخدام دولتی هر قسم تبعیض يا سهم ويژه
ممنوع است؛ مگر اينکه اين امر توجیه قانونی داشته باشد .عالوه بر اين؛ هرگونه استثنا بر اين اصل
بايد مضیق تفسیر و با از بین رفتن ضرورت ملغی گردد.
مهمترين موارد اين اصل که در رويه قضايی ديوان عدالت اداری بر آن تأکید شده است؛ عبارتند
از :اصل برابری در ورود به استخدام دولتی ،برابری میان کانديداهای اخذ رتبههای دانشگاهی و اصل
برابری میان داوطلبان کنکور .
کلیه اشخاص در بهرهمندی از خدمات عمومی و اداری از حقوق مساوی برخوردارند؛ از جمله
مصاديق اين اصل در رويه قضايی میتوان به اصل برابری استفادهکنندگان يا منتفعان از عرصههای
عمومی اشاره نمود .به عنوان مثال ،ديوان عدالت اداری در رأی صادره به شماره  ،666تبعیض در

 .6رأی شماره 90مورخ  6083/8/11هیاُت عمومی ديوان عدالت اداری
 .1رأی شماره 561مورخ  6038/8/5و رأی به شماره  35/96مورخ  ،6031/5/66رأی شماره  90مورخ  6083/1/11هیأت
عمومی ديوان عدالت اداری
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اختصاص امکانات بین افراد و در شراي مساوی ،از موارد نقض اصل برابری دانسته و حکم به ابطال
مصوبه جلسه سازماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو را صادر نموده است.
اصل برابری در برابر تحمیالت ناشی از امر عمومی

همانگونه که در بهرهمندی از خدمات منافع و مزايای عمومی ،شهروندان برابر هستند (وجه ايجابی)
در برابر زيانهای عمومی و يا اموری که نامطلوب مینمايند نیز اين قاعده بايد رعايت شود .بر اين
اساس ،هزينهها و تحمیالت ناشی از امر عمومی بايد بهگونهای برابر ،شهروندان را تحت تأثیر قرار
دهد که نمونههايی از آن به قرار زير است:
 .6تبعیض در ارزيابی مدارک دانشگاهی -مصوبه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
از جمله رأی شماره  6313مورخ  6081/0/13هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در خصوص
ابطال مصوبه شماره  6633/06560مورخ  86/1/15سازمان تأمین اجتماعی که اداره تأمین اجتماعی
بر اساس آن رفتاری تبعیضآمیز در ارزيابی مدارک دانشگاهی داشته است.
 .1تبعیض در استخدام دولتی
رأی شماره دادنامه  90مورخ  83 /1/11در پرونده کالسه  669/85و رأی شماره  011مورخ
 81/5/3ديوان عدالت اداری
 .0تبعیض در کنکورهای دانشگاهی و امتیاز ويژه در آزمون دستیاری پزشکی

0

رأی مورخ  81/6/16به شماره دادنامه  61در پرونده کالسه  615-83رأی هیأت عمومی ديوان
عدالت اداری
اصل سازگاری ارائه منطقی ،اصل تداوم خدمات عمومی است .روزآمدی و سازگار شدن خدمات
عمومی با شراي جديد هم به نفع اداره دولت است و هم منافع استفادهکنندگان از خدمات عمومی را
بهتر تأمین میکند ( .گرجی ازندريانی )111 :6091 ،طبق اين اصل ،نیازهای زندگی اجتماعی همواره
در حال تغییر و تحول است .منافع عمومی ايجاب میکند که سازمانهای اداری و عمومی پیوسته
خود را با آن مقتضیات تطبیق دهند (طباطبايی مؤتمنی.)108 :6083 ،

 .6رأی مورخ  6083/66/60به شماره دادنامه  638درپرونده کالسه 311/83
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خدمات عمومی به عنوان بیانکنندۀ منافع عمومی بايد همواره با دگرگونیهای ممکن منافع
عمومی انطباق يابد .اداره موظف به انجام چنین انطباقاتی است؛ لذا دستگاه اداری بايد بتواند هر
لحظه که اراده میکند با توجه به مقتضیات زمان ،تصمیمات جديد را اتخاذ کند .بر اساس اصل
مذکور ،اداره حق دارد تعهدات جديدی را به پیمانکار خود تحمیل کند (ماده  11آيیننامه معامالت
دولتی مصوب  )6001و يا هزينههای جديد را به طرف قرارداد خود تحمیل کند (مثل افزايش نرخ آب
و برق و غیره)؛ (موسیزاده )19 :6083 ،قابلیت سازگاری ايجاب میکند که قدرت عمومی بايد از
اين توانايی برخوردار باشد که با توجه به تغییر منافع عمومی ،جزئیات يک خدمت را دگرگون کند .در
قراردادهای خصوصی ،احترام به قرارداد يا تعهد معیار اصلی است .به اين معنی که هرگونه تغییر در
ساختار يک قرارداد يا توافق انجام کار بايد با اجماع دوطرف صورت گیرد؛ اما در حقوق عمومی،
منافع عمومی در درجه نخست اهمیت قرار دارد (جان بل ،سوفی بايرون ،مترجم علیرضا اسدپور
تهرانی .)661 :6089 ،
مفهوم اين اصل چنین است که نظام خدمات عمومی بايد اين اختیار را داشته باشد که هر موقع
الزم باشد با تحول نیازهای عمومی و خواستههای نفع عمومی انطباق يابد و مقامات مسئول خدمت
بايد آن را با تحول نیازها که وی مسئول و موظف به رفع آن است؛ منطبق نمايد .اين اصل باعث
میشود که موانع حقوقی (نتیجه حقوق اکتسابی يا تعهدات قراردادی) نتوانند نسبت به تحوالتی که
بايد ايجاد شوند؛ مانع ايجاد کنند (رضايیزاده.)106 :6085 ،
آثار اصل سازگاری یا انطباق

بازرگانی به طور يکجانبه اصالح را انجام دهد .اين تصمیم به شرط رعايت اصل به گذشته برنگشتن
آنها فوری میتواند اجرا شود .برای نمونه به دلیل تورم؛ قیمت آب ،برق و گاز و  ...بهتدريج میتواند
توس اداره افزايش يابد؛ هرچند که اين اشخاص با اداره مربوط از راه قرارداد آبونمان يا اشتراک
ارتباط داشته باشند.
 .1هرگونه تغییری در وضعیت حقوقی کارکنان مأمور به خدمت عمومی در هر هنگام بدون
استناد به حفظ حقوق مکتسبه توس آنها میتواند فوری صورت گیرد .از لحاظ نظری ممکن است
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آنها در صورت حذف يا بازسازی خدمت که منجر به از میان رفتن شغل آنها شود (حذف پست) اخراج
گردند.
 .0طرفین قرارداد با اداره بايد تابع قواعد مربوط به حق اصالح يکجانبه شراي قراردادها و
تعهدات خود توس اداره باشند و قرارداد آنها نمیتواند مانعی برای تغییر انجام تغییرات گردد .برای
نمونه اداره حق دارد در قراردادهای اداری بدون اينکه قبالً شرط شده باشد بنا به مقتضیات اداری
تعهدات جديدی بر پیمانکار خود تحمیل کند (ماده  11آيیننامه معامالت دولتی مصوب سال )6006
يا صاحبان امتیاز اداره خدمات عمومی برق ،تلفن ،اتوبوسرانی و  ...را وادار کند که تغییرات الزم و
مفید را دربارۀ شراي انجام خدمت به عمل آورند و امور مزبور را مطابق آخرين شیوه و پیشرفتهای
فنی روز اداره نمايند.
 .6امکان تغییر وضعیت حقوقی شرکت دولتی و تبديل آن به شرکت خصوصی میتواند نتايج
وخیمی از جمله بازخريدی و اخراج برای کارکنان آن شرکت داشته باشد (ن.ک مواد  68و  13ق م.
خ .ک)( ،عباسی.)635 :6089 ،
بند سوم :اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی

تداوم خدمات از جمله مبانی و ضرورتهای منافع عمومی است .مردم انتظار دارند که خدمات عمومی
نظیر آب ،برق ،گاز ،تلفن ،ترافیک عمومی و غیره همیشه در دسترس آنها باشد (نوين.)610 :6093 ،
نفع عمومی مفهومی دائمی است و نمیتواند مقطعی و موقتی باشد .هرگونه توقف اين خدمات
ممکن است مشکالت جدی برای جامعه و اختالالت مهمی در زندگی مردم به بار آورد .به همین
تداوم خدمت عمومی را به عنوان يک اصل بنیادين در نظر گرفته است (عباسی.)636 :6089 ،
اصل مزبور مبتنی بر اين استدالل است که چون امور عمومی مربوط به عموم جامعه است؛
ادارات و سازمانهای عمومی نبايد دچار وقفه شوند و بايد به طور مستمر و بیوقفه به کار و فعالیت
خود ادامه دهند .دستگاه اداری تعطیلبردار نیست؛ پس متصديان و کارکنان ادارات مکلفند پیوسته به
کار خود ادامه دهند و از انجام دادن هر عملی که موجب تعطیل يا اختالل اداره میشود؛ خودداری
ورزند .به پیروی از اين اصل است که استعفای کارمند دولت بايد مورد قبول مقامات صالحیتدار قرار
گیرد و صرف استعفا و ترک خدمت پیش از پذيرش استعفا از سوی دولت تخلف اداری محسوب
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میشود و موجب تعقیب انتظامی است؛ همچنین بنابراين اصل است که اعتصاب و ائتالف
دستهجمعی کارمندان تخلف اداری محسوب میشود (طباطبايی مؤتمنی.)108 :6080 ،
بر اساس اين اصل ،خدمات عمومی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگويی مداوم به نیازهای
عمومی تعطیلبردار نیست .اين اصل تکلیفی را برای مقامات عمومی و اداری به بار میآورد که به
موجب آن بايد تداوم خدمات عمومی به نحو مناسبی در قرارداد تضمین گردد (هداوند.)136 :6096 ،
اين اصل ناشی از ضرورتهای اداره اجتماع است و در خصوص موضوعاتی چون امنیت ،خدمات
بهداشتی و درمان و  ...از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .مبنای اين اصل ،ريشه در حقوق
فرانسه و ماده  5قانون اساسی  6958دارد.
آثار و نتايج اصل تداوم خدمات عمومی را میتوان به اين شرح بیان نمود :نقض اين اصل در
حقوق اداری ضمانآور است (هداوند )136 :6096 ،و ارائه نکردن خدمات عمومی توس اداره مربوط
تخلف محسوب میشود و میتوان علیه مقامات آن دستگاه به علت ترک فعل و عدم انجام وظیفه
تکلیف قانونی اقامه دعوی کرد( .عباسی)631 :6089 ،
مستخدمین دستگاههای ارائهدهنده خدمات عمومی از نقطهنظر انجام خدمات و زمان حضور در
محل کار تابع الزامات و محدوديتهای خاص هستند .مثالً تمام کارکنان يک دستگاه نمیتوانند در
يک زمان به مرخصی بروند بهگونه ای که اداره امور آن دستگاه تعطیل شود؛ بهعالوه ،استعفا و خروج
از خدمت کارکنان اينگونه دستگاه ها تابع تشريفات خاصی است و نبايد خروج يک مستخدم خالئی
در آن اداره ايجاد کند (امامی.)631 :6089 ،
مفهوم اصل  601 ،606 ،603 ،669 ،18 ،10و  605میتوان اين اصل را استنباط نمود .در اين اصل
مقامات حکومتی موظف شدهاند که با تشريفات خاصی مسئولیتهای خود را انجام دهند و بهصورت
مداوم و مستمر به انجام وظیفه بپردازند؛ از اينرو استعفا و ترک خدمت اين مقامات بدون طی
تشريفات مقرر در قانون اساسی امکانپذير نیست.
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اصل رايگان بودن خدمات عمومی يکی از اصول اساسی خدمت محسوب میشود؛ اما تنها برخی از
حقوقدانان از آن به عنوان اصل حاکم بر خدمات عمومی ياد میکنند؛ مانند موريس هوريو؛ وی بر
اين اعتقاد بود که خدمات عمومی بايد رايگان و به وسیلۀ درآمدهای عمومی و مالیاتها تأمین گردد
(رضايیزاده  .)115 :6085 ،اين عقیده هنگامی که دولت ،دولتی ژاندارم و حداقلی و شمار وظايف و
تکالیف آن نسبت به جامعه اندک بود و خدماتی که ارائه میکرد؛ جنبه فردی نداشت و شامل
برقراری امنیت داخلی و خارجی از راه پلیس و ارتش و گسترش عدالت و  ...میگرديد قابل دفاع
بهنظر میرسید؛ ولی با رواج انديشه های سوسیالیستی ،درج حقوق مطالبه از دولت يا حقوق اقتصادی،
ا جتماعی و فرهنگی در قانون اساسی و قوانین عادی کشورها ،توسعه تشکیالت اداری دولتها برای
ايفای اين حقوق ،تشکیل دولتهای رفاه و گسترش خدمات عمومی بهويژه خدمات عمومی ،صنعتی
و بازرگانی کالً وضعیت ياد شده را دگرگون کرده است.
اصل رايگان بودن خدمات عمومی بسیار نسبی است .در عمل خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی
که موضوع هر نوع فعالیت آنها تولید کاالها و خدمات و يا مبادله آنهاست؛ تقريباً هرگز رايگان نیستند
و در ازای استفاده از آنها بايد بهای خدمات را پرداخت نمود .در کشور ما بر پايۀ بند  0اصل  0و اصل
 03قانون اساسی ،تحصیل در مدارس و بر اساس قانون آموزش رايگان و مصوبه هشتاد و هفتمین
جلسه مورخ  6015/3/8شورای عالی انقالب فرهنگی ،تحصیل در دانشگاه رايگان است؛ ولی استفاده
از امکانات جانبی و غیر آموزشی مانند خوابگاه و سالن غذاخوری رايگان نیست و با پرداخت بهای
نموده که از سال  13دانشگاه آزاد شکل گرفته و در ادامه ،دانشگاه پیام نور ،شبانه و علمی -کاربردی
که در واقع از ابتدای اجرای قانون اساسی ،آموزش عالی رايگان نبوده است .اصل  19قانون اساسی
نیز خدمات تأمین اجتماعی و حوادث و سوانح و بهداشت ،درمان و پزشکی را طبق قانون از محل
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم موکول نموده است .استثنائات بسیاری بر
اصل رايگان بودن خدمات عمومی وارد شده است و بسیاری از خدمات عمومی در ايران با پرداخت
بها صورت میگیرد ،از جمله هزينههای صدور اسناد ،اوراق ،کارت ملی و پايان خدمت و ...با پرداخت
هزينه انجام میگیرد.
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مطابق رويه قضايی ديوان عدالت اداری ،گرفتن وجوه در برابر خدمات عمومی منوط به حکم
قانون است و در رأی شماره  63 61و 68مورخ  35/0/69در پرونده کالسه ،30-611 ،30-653
 30-639ديوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه جهاد سازندگی مبنی بر اخذ هزينه اعتراض رأی
کمیسیون ماده  51قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع صادر نمودند.
بند پنجم :اصل بیطرفی در خدمات عمومی

اين اصل هرگونه جانبداری را که منجر به ايجاد تبعیض در تأمین خدمت عمومی شود؛ منع مینمايد
و مخالف اصل تساوی می داند؛ بنابراين هرگونه تبعیض به جهت اعتقادات سیاسی يا مذهبی مأموران
يا استفاده کنندگان خدمت عمومی ممنوع است و بايد از آن اجتناب گردد (رضاییزاده :9311،
 .)237در اصل  0بند  9 ،61 ،66و  69قانون اساسی بیان شده است و در ماده  93قانون مديريت
خدمات کشوری کارمندان موظف هستند در مقابل عموم مراجعین به طور يکسان پاسخگو باشند.
نتیجهگیری

خدمات عمومی وظیفه اصلی و اساسی دولت يا حکومت و واحدهای حکومت محلی است و گسترش
نظريه خدمت عمومی دولتها را به مداخله در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و اداری وادار نمود .در
چارچوب اين نظريه ،ارائه خدمات عمومی همچون تأمین اجتماعی ،بهداشتی و درمان ،بیمه ،آموزش و
پرورش ،مسکن و سالمت عمومی بیان شده است .در حقوق ايران ،اصول کلی حقوق اداری تا حدودی
سنتی است و ديوان عدالت اداری ايران اصل برابری و منع تبعیض را در نقض و ابطال تصمیمات اداری
ورود به خدمت عمومی و استفاده از خدمات و در ماده  ،93اصل بیطرفی بیان شده و در قانون اساسی
اصل برابری و رايگان بودن خدمات عمومی را در اصول  06 ،03 ،19 ،13 ،69 ،0و  60قانون اساسی
ايران میتوان برداشت کرد و باقی اصول به صراحت بیان نشده است؛ ولی از مفهوم اصول ،18 ،10
 601 ،606 ،603 ،669و  ،605اصل تداوم و از اصول  18 ،16و  ،63اصل تقدم خدمات عمومی قابل
برداشت است .با عنايت به اينکه نظام حقوقی ايران فاقد قانون مدون عام اداری بوده است؛ از اينرو
آرای صادره محاکم قضايی و اداری میتواند پايهگذار حقوق اداری مدون و قانون عام اداری باشد.
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