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های های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاهشیوه

 1خصوصیِ متولّی خدمات عمومی

 *مجيد نجارزاده هنجني

 **شيدا حسين شرقي

 

 چكيده

ساز  خدمات عليرغم خصوصيكند كه اهميت رطع نيازها  عمومي ايجاب مي

عمومي، دولت از يرق مقتضي و با هدف صيانت از مناطع عمومي به ِاعمال حاكميت 

ها  اِعمال حاكميت دولت بر ايح بازار بپردازد. موضوع ايح مقاله كشف و تبييح روش

ها  ايح مقاله، ها  خصوصي متولّي خدمات عمومي است. با توجه به ياطتهبر بنگاه

تريح شيوه اِعمال حاكميت دولت عبارت است از سياستگذار  و جامع تريحمهم

عمومي كه مقدمتًا مستلزم به رسميت شناختح ايح موضوع به عنوان يک مسأله 

عمومي است. پس از سياستگذار  عمومي، بنگاهدار  دولت در يک بازار مختلط و 

ظرطيت عملي  ساز  نارص(،ها  مختلط )الگو  خصوصيسهامدار  دولت در بنگاه

دهد. اجرا  ها  تأميح مناطع عمومي را در اختيار دولت ررار ميگير  سياستپي

رواعد حقوق ررابت به منظور تضميح ررابت در بازار خدمات عمومي و جلوگير  از 

تواند منجر به بهبود كارايي شود. مقرراتگذار ِ بخشي نسبت اخالل در ررابت نيز مي

تواند ت و ريمت خدمات مخصوصاً در بازارها  انحصار  ميبه ساختار بازار و كيفي

 سبب تجهيز مناسب خدمات عمومي شود.
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 مقدمه

و از اين حیث يک موضوعاً ناظر بر نیازهای عمومي هستند  2خدمات عمومي

ناکارآمدی نظام خدمات عمومي، به معنای عدم . 4شودمحسوب مي« 3کارکرد عمومي»

های اصلي نظم رفع مطلوب نیازهای عمومي است. با توجه به اين که يکي از مولفه

، آسايش عمومي است، عدم رفع مطلوب نیازهای عمومي با مختل کردن 5عمومي

کند. دولتي که در برقراری و تأمین نظم دار ميآسايش عمومي، نظم عمومي را خدشه

مواجه خواهد شد.  6مومي موفق نباشد با چالش ناکارآمدی و مآالً بحران مشروعیتع

دولتي که از ارائه مطلوب خدمات عمومي به مردم ناتوان و عاجز باشد،  بنابراين

نارسايي »بنابراين  .7کارآمدی خود را از دست داده و بالمآل مشروعیت نخواهد داشت

بر اين اساس، موضوع . 8«ای داردبعات گستردهدر ارائه خدمات عمومي، برای حکومت ت

سازی خدمات عمومي نبايد است و خصوصي 9خدمات عمومي، موضوعي راهبردی

گیران امور کالن حاکمیت گذاران و تصمیمگیری اين تلقي در ذهن سیاستسبب شکل

سازی زيرا خصوصي مسوولیتي ندارد.« بازار خدمات عمومي»قبال  درشود که حکومت 

کند که بدون اِعمال حاکمیت دولت بر اين بازار، ت عمومي، شرايطي را ايجاد ميخدما

 . 10های فراواني به منافع عمومي وارد خواهد آمدآسیب

                                                                                                     
2  Public Services 
3  Public Function 

 اين خصوص رک؛برای مطالعه بیشتر در   4

مفهوم خدمات عمومي و تحّول آن در پرتو »زارعي، محمدحسین و نجارزاده هنجني، مجید، 

 .56، شماره 19، دوره 1396، پائیز مجله پژوهش حقوق عمومی، «دکترين کارکرد عمومي
5  Public Order 

6  Crisis of Legitimacy 

 .49، ص 1386 سوم، چاپ یزان،، تهران، نشر معمومی حقوق مبانیکاتوزيان، ناصر،   7
8 Bew, Lord Paul, Ethical Standards For Providers Of Public Services, 

Committee On Standards In Public Life, June 2014, p.11 
9  Strategic 

 برای مطالعه بیشتر در اين خصوص رک؛  10

های مباني لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه»اللهي، حسین و نجارزاده هنجني، مجید، رحمت

 .11، شماره 4، دوره 1395، مجله حقوق اداری، «شده متولّيِ خدمات عموميخصوصي

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-134-en.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-134-en.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-134-en.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-134-en.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-134-en.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-134-en.pdf
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تواند نسبت به بازار با توجه به قانون اساسي، حاکمیت اصوالً نمي حقوق ايراندر 

ي، دولت موظف اصل سوم قانون اساس 12تفاوت باشد؛ طبق بند خدمات عمومي، بي

ريزی اقتصاد صحیح و عادالنه، جهت ايجاد رفاه و است همه امکانات خود را برای پي

اصل  1رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت به کار گیرد. چه اين که طبق بند 

چهل و سوم قانون اساسي، تأمین نیازهای اساسي مردم به عنوان يکي از ضوابط اقتصادی 

های کلي اصل سیاست (ج) يران معرفي شده است. در اين راستا بندجمهوری اسالمي ا

های غیردولتي های کلي توسعه بخشتحت عنوان سیاست قانون اساسي، چهل و چهار

تغییر نقش دولت از مالکیت و » ، برهای دولتيها و بنگاهاز طريق واگذاری فعالیت

 1بند  تأکید نموده است.« گذاری و هدايت و نظارتمديريت مستقیم بنگاه به سیاست

های کلي با عنوان سیاست، قانون اساسي چهل و چهار های کلي اصلسیاست (ه)قسمت 

بر لزوم تداوم اِعمال حاکمیت عمومي دولت  ، نیزاِعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

بنابراين در نظام حقوقي ايران، ده است. نموهای غیردولتي تأکید از ورود بخش پس

شده به طور کلي به عنوان های خصوصيموضوع اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه

 است. و بر آن تأکید شده ای عمومي به رسمیت شناخته شدهمسأله

ح خواهد سازی خدمات عمومي، اين سوال اساسي طربه اين ترتیب با خصوصي

تواند بر بازار خدمات عمومي و هايي ميشد که دولت چگونه و با استفاده از چه شیوه

های حاضر در آن، اِعمال حاکمیت نمايد و به اين ترتیب منافع عموم را تأمین بنگاه

 نمايد؟

مقاله حاضر در پاسخ به اين سوال، پنج شیوه سیاستگذاری عمومي، بنگاهداری 

های مختلط، اجرای قواعد حقوق لط، سهامداری دولت در بنگاهدولت در بازار مخت

رقابت و مقرراتگذاریِ بخشي را پیشنهاد نموده است. بر اين اساس، مقاله در پنج عنوان 

 اصلي سازماندهي شده است؛

 سیاستگذاری عمومی -1

 شناسیمفهوم -1-1
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 11گذاری عموميمشيهای اِعمال حاکمیت، ريشه در خطتمامي ابزارها و شیوه

و هر نوع دخالت و اِعمال حاکمیت دولت، مستلزم سیاستگذاری است. بر اين  دارند

و در  12اندترين سازه برای اِعمال حاکمیت دانستهرا جامعاساس سیاستگذاری عمومي 

که به نام عموم و از سوی حکومت اتخاذ  استمجموعه تصمیماتي  اند:تعريف آن گفته

 .13ثیرگذار استأشود و بر زندگي همه شهروندان به صورت مستقیم يا غیرمستقیم تمي

گذاری عمومي ناظر بر حل يک مسأله عمومي مشيسیاستگذاری يا خطچه اين که 

 .14بخشدهمین هدف عمومي است که به سیاستگذاری عمومي، مشروعیت مي و است

عمومي، شناسايي و به رسمیت شناختنِ يک مسأله  سیاستگذاریاولین مرحله  بنابراين

دستورگذاری » بنابراين گويند.مي 15«دستورگذاری»عمومي است که به آن اصطالحاً 

ها يا مسأله و 16«در اساس به معني شناسايي يک مشکل يا مسأله از جانب دولت است

»...  ی عمومي هستند. اين مسائل،های مستلزم سیاستگذارموقعیت ،17مشکالت عمومي

شدن  های عمومي هستند که در وضعیت موجود، قابل قبول نبوده و برای حلموقعیت

باشند. مواردی همچون تخريب محیط زيست، امنیت محیط کار، نیازمند مداخله مي

دستیابي به بهداشت و خدمات بهداشتي، حفظ حقوق شهروندان، تأمین امنیت عمومي 

 .18«گیرنداز اين دست در اين دايره جای ميو مواردی 

                                                                                                     
11 Public Policy Making 

تهران،  ،)مبانی مدیریت دولتی( مبانی دانش اداره دولت و حکومت، اصغرعلي پورعزت، 12

 465،ص 1387، انتشارات سمت
13 Birkland, Thomas A., An Introduction to the Policy Process: Theories, 

Concepts and Models of Public Policy Making, USA: M.E. Sharpe, 

2010, p.21. 
14 Garcia-Zamor, Jean-Claude and Noll, Sebastian, “Privatization Of Public 

Services In Leipzig: A Balancing Act Between Efficiency And 

Legitimacy”, Public Organiz Rev, 2009, No. 9, p.85. 
15 Agenda Setting 

گلشن،  ابراهیم و منوريان عباس ترجمه ،عمومی مشیخط مطالعه ام، رامش، و مايکل هاولت، 16

 .168، ص 1380دولتي،  مديريت آموزش مرکز نشر تهران،
17 Public Problem 

 ، سال1385 ،داخلی سیاست مجله ،«روش و دانش گذاری؛سیاست» حمیدرضا، محمدی، ملک 18

 .179اول، ص  شماره اول،
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 مسأله عمومی در مدیریت خصوصی خدمات عمومی -2-1

ای است که به شدت مستعدِّ ارائه خدمات عمومي توسط بخش خصوصي، زمینه

اوالً بسیییاری از ؛ های اجتماعي و اقتصییادی اسییتتضییییع منافع عمومي و سییوفاسییتفاده

سازی از شرايط اقتصادی خاصي، پس از خصوصيمصاديق خدمات عمومي به داليل 

انحصار قانوني به شرايط انحصار طبیعي تبديل خواهند شد. در شرايط انحصار، فقدان 

به مردم  مات عمومي  خد ئه مطلوب  عدم ارا به  ظارتي منجر  حاکمیتي و ن های  ابزار

در خواهد شیید و از آنجا که خدمات عمومي، ناظر بر نیازهای عمومي هسییتند، اخالل 

 ارائه مطلوب خدمات عمومي، موجب اخالل در تأمین نیازهای عمومي خواهد شد.

های پر واضییح اسییت که اخالل در تأمین نیازهای عمومي جامعه، واجد وي گي 

يک مسییأله عمومي اسییت. چرا که بدون مداخله حاکمیت، قابل حل و فصییل نخواهد 

خدمات عمومي و در ترمیم پیامدهای جانبي ثانیاً بازار، در تأمین و توزيع برخي  بود.

منفيِ ناشي از تولید و ارائه برخي از خدمات عمومي، نارسايي دارد. اين نارسايي منجر 

خواهد شد که بدون مداخله حاکمانه دولت قابل رفع نخواهد « مسائل عمومي»به ايجاد 

و تکمیل  انجام برساندتواند همه وظايف اقتصادی را به بود. چرا که بازار به تنهايي نمي

ثالثاً سازوکار بازار و حقوق خصوصيِ مشي عمومي است. و هدايت بازارها مستلزم خط

محض، با توجه به حاکمیت اصییول کالسیییکي مثل آزادی قراردادها و لزوم تعهدات، 

کنندگانِ خدمات عمومي نیسییت. تضییییع حقوق مصییرف قادر به حمايت از مصییرف

ومي با توجه به گسیییتره و قلمرو مخاطبین خدمات عمومي، کننده در بازار خدمات عم

تضیییییع حقوق همیه يیا اکثريیت مردم خواهید بود. تضیییییع حقوق مردم در تیأمین 

 ای عمومي است که نیازمند مداخله حاکمانه دولت است.هايشان، مسألهنیازمندی

 

 در حقوق ایران -3-1

تواند نسییبت به نميدر حقوق ايران، با توجه به قانون اسییاسییي، حاکمیت اصییوالً 

اصییل سییوم قانون اسییاسییي، دولت  12تفاوت باشیید؛ طبق بند بازار خدمات عمومي، بي

ريزی اقتصیییاد صیییحیح و عادالنه، جهت موظف اسیییت همه امکانات خود را برای پي

ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت به کار گیرد. چه اين که طبق 



  ها  خصوصيِ متولّي خدمات عموميحاكميت دولت بر بنگاهها  اِعمال شيوه

 

 

1٢٧ 

 

سوم قا 1بند  صل چهل و  سي مردم به عنوان يکي از ا سا سي، تأمین نیازهای ا سا نون ا

 (ج) ضییوابط اقتصییادی جمهوری اسییالمي ايران معرفي شییده اسییت. در اين راسییتا بند

های کلي تحت عنوان سییاسیت قانون اسیاسیي، های کلي اصیل چهل و چهارسییاسیت

تغییر » ، برهای دولتيبنگاهها و های غیردولتي از طريق واگذاری فعالیتتوسیییعه بخش

« نقش دولت از مالکیت و مديريت مسییتقیم بنگاه به سیییاسییتگذاری و هدايت و نظارت

، قانون اساسي چهل و چهار های کلي اصلسیاست (ه)قسمت  1بند  تأکید نموده است.

بر لزوم تداوم اِعمال  ، نیزهای کلي اِعمال حاکمیت و پرهیز از انحصاربا عنوان سیاست

بنابراين ده اسییت. نموهای غیردولتي تأکید کمیت عمومي دولت پس از ورود بخشحا

شده )به در نظام حقوقي ايران، موضوع اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصي 

های خصیییوصیییي شیییده متوليِ خدمات عمومي )به طور خاص(، به طور کلي( و بنگاه

با اين حال به  است. آن تأکید شدهو بر  ای عمومي به رسمیت شناخته شدهعنوان مسأله

ستگذاری و حفظ حاکمیت دولت پس از خصوصينظر مي سیا سد،  سازی خدمات ر

ای برخوردار اسیییت که الزم اسیییت برای آن عمومي از چنان اهمیت و ابعاد پیچیده

الذکر در ر عبارات کلي فوقسییییاسیییتگذاری مسیییتقلي صیییورت بگیرد. چرا که ذک

تواند جامع ابعاد گوناگون چهار قانون اسییاسییي، نميهای کلي اصییل چهل و سیییاسییت

 های خصوصي شده متولّي خدمات عمومي باشد.    اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه

 در بازار مختلط خدمات عمومی بنگاهداری دولت -2

 شناسیمفهوم -1-2

ارايي و ها و مزايای مديريت خصوصي از جمله بهبود کبا توجه به مطلوبیت

های دولتي، اداره ع و تجربیات نه چندان موفق حاصل از مديريتجويي در منابصرفه

خدمات عمومي به شیوه دولتي و در يک بازار مطلقاً دولتي به مصلحت نیست. بنابراين 

منظور از استفاده از شیوه بنگاهداری دولت، نه دولتي شدن بازار خدمات عمومي، بلکه 

صي شده خدمات عمومي به عنوان استفاده از شیوه بنگاهداری دولت در بازار خصو

بنابراين در اين شیوه، با وجود های اِعمال حاکمیت دولت بر اين بازار است. يکي از شیوه

در سطح »، ارائه مختلط خدمات متعدّد و يک يا چند بنگاه دولتي های خصوصيبنگاه
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و  گويندمي 19وجود دارد. به همین دلیل به چنین الگويي، بازار ترکیبي يا مختلط «بازار

الزم به ذکر . 21نامندمي يا ترکیبيِ خدمت 20ارائه مختلطرا  اين ابزار اِعمال حاکمیت

است که ايده حکمراني خوب، با تأکیدی که بر مشارکت دولت و بازار بر مبنای 

 .22کنددر بازار مختلط حمايت ميکارآمدی دارد، از بنگاهداری دولت 

 مزایای حاکمیتی -2-2

دهد که تحت تأثیر های دولتي اين ظرفیت را ميرقابت به بنگاه»با توجه به اين که 

مختلط  در بازار، 23«ها را کاهش دهندفشارهای بازار، کیفیت را بهبود بخشیده و هزينه

لتي را به سمت های دوهم فشارهای رقابتي وجود دارد که شرکت خدمات عمومي،

های متعدد برای انتخاب شهروندان دهد و هم گزينهکارايي و کارآمدی بیشتر سوق مي

حضور دولت در قامت يک شرکت در بازار خدمات به عالوه،  .24کنندگانو مصرف

تواند دولت را در نیل به اهداف حاکمیتي خود، مساعدت نمايد؛ از آنجا عمومي، مي

های خود با راهبردهای کالن های دولتي ناگزير از تطبیق برنامهشرکت»که از يک سو 

های دولتي و ای از روابط بین بنگاهغالباً شبکه پیچیده»و از سوی ديگر  25«دولت هستند

دولت با تأسیس و سازماندهي شرکت يا ، 26«شرايط محیطي بازار وجود دارد

                                                                                                    
19 Mixed Market 

20 Mixed Delivery 

21 Girth, Amanda M., Johnston, Jocelyn M., Hefetz, Amir and Warner, 

Mildred E., “Outsourcing Public Services Delivery: Management 

Responses in Noncompetitive Markets”, Public Administration Review, 

2012, Vol.72, No.6, p.889. 
22 Cabrol, Sandro and Lazzarini, Sergio G. and Furquim De Azevedo, 

Paulo, “Private Entrepreneurs in Public Services: A Longitucinal 

Examination of Outsourcing and Statization of Prisons”, Strategic 

Entrepreneurship Journal, 2013, p.7. 
23 Girth et al, Ibid, p.887. 
24 Warner, Mildred E. and Bel, Germa, “Competition or Monopoly? 

Comparing Privatization of Local Public Services in The US and Spain”, 

Public Administration, 2008, Vol.86, No.3, p.724. 
25 Radygin, Alexander, Simachev, Yury and Entov, Revold, “The State-

Owned Company: State Failure or Market Failure?”, Russian Journal of 

Economics, 2015, No.1, p.62. 
26 Op. cit, p.57. 
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د در آن بازار، به عنوان های موجوهايي دولتي با صالحیتي مشابه ساير شرکتشرکت

های مختلف آن بازار از پردازد و بر مولفهيکي از بازيگران آن بازار به ايفاف نقش مي

شیوه به اين استفاده از در واقع مزيت  گذارد.مي جمله قیمت، میزان عرضه و... تأثیر

زاری، های رقابت بامنظور اِعمال حاکمیت بر بازار، اين است که ضمن احترام به ارزش

تواند ماند و از طريق بنگاه دولتي ميدست دولت از ارائه مستقیم خدمت کوتاه نمي

با حفظ سهمي از بازار برای دولت، به دولت اين . چرا که های خود را پیش ببردسیاست

های خصوصي و غیردولتي وارد دهد که فشارهای رقابتي را بر شرکتامکان را مي

اطالعات کاملي را  اين است که ،خدمات رکیبي يا مختلطارائه ت. مزيت ديگر 27نمايد

دهد و به اين ترتیب در خصوص ماهیت و هزينه ارائه خدمت در اختیار دولت قرار مي

های مبادالتي را کاهش داده و توانايي دولت را در پاسخگويي در قبال ارائه هزينه

ت شهروندان و سبب رضاي نهايتاً  کند و تضمین کیفیت خدمات،خدمت تضمین مي

 .28شودکنندگان ميمصرف

 های عملینمونه -3-2

امروزه در ارتباط با نظام خدمات عمومي، دولت از »الذکر با توجه به مزايای فوق

های آزاد پا فراتر نهاده و در مواردی که الزم و حیاتي تشخیص حدود نظارت بر فعالیت

گیرد و بدين منظور، نهادها و عهده ميمین نیازها و منافع عمومي را بر أساً تأدهد، رمي

اين شیوه از اِعمال حاکمیت، از میان  .29«کندسیس و ايجاد ميأهايي را تسازمان

البته در اسپانیا نیز از اين الگو استفاده . 30کشورهای اروپايي بیشتر در سوئد وجود دارد

زرگ اسپانیا، ها، از بین ده شهر بآوری زبالهشده است؛ به طور مثال در خدمت جمع

های شهری در يک شهر به شرکتي دولتي واگذار شده است. آوری زبالهمسولیت جمع

همچنین در خدمت توزيع آب، از میان پنج شهر بزرگ اين کشور، در شهر مادريد، 

                                                                                                     
27 Girth et al, Ibid, p.889. 
28 Warner et al, Ibid, p.728. 

 کننده تنظیم نهادهای فعالیت لزوم بر تأملي رقابت؛ و انحصار» مرتضي، اصغرنیا، و محمود باقری، 29

 .46-45، صص 1 شماره اول، ، سال1392 ،خصوصی حقوق هایاندیشه فصلنامه ،«بخشي مقررات
30 Warner et al, Ibid, p.727. 
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. در اياالت 31مسوول توزيع آب است Canal de Isabelيک شرکت دولتي به نام 

خدمت توسط بخش دولتي و بخش خصوصي در  متحده امريکا نیز، با ترکیب ارائه

شود که هم رقابت تأمین گردد و هم کنترل دولت بر ارائه خدماتي مشابه، تالش مي

 .32خدمات در بازار حفظ شود

توان مواردی از استفاده از شیوه نیز مي ايرانسازی بازارهای خدمات خصوصيدر 

ه با توجه به اين که طبق ماده سازی بیمبنگاهداری دولت را مشاهده نمود؛ در خصوصي

های کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي، صرفاً شرکت قانون نحوه اجرای سیاست 2

اند و به اين جهت قابل بیمه مرکزی ايران و شرکت بیمه ايران، در گروه سه جای گرفته

 توان از بنگاهداری دولت در بازار بیمه سخن گفت. در بانکداریواگذاری نیستند، مي

های کلي اصل چهل و چهار قانون نحوه اجرای سیاست 2نیز با توجه به اين که طبق ماده 

ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک  بانک مرکزی جمهوری اسالميقانون اساسي، 

توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه  صنعت و معدن، بانک

با توجه  اند، بازار مختلط وجود دارد.در گروه سه قرار گرفته و غیرقابل واگذاری تعاون

اين ، های کلي اصل چهل و چهار قانون اساسيقانون اجرای سیاست 1ماده  18به بند 

 شوند.محسوب مي« کنندهبنگاه يا شرکت کنترل»از مصاديق  دولتي هایشرکت

 لّی خدمات عمومیهای مختلط متودر بنگاه سهامداری دولت -3

 شناسیمفهوم -1-3

ای از سهامداری دولت در شرکتي که خصوصي شده است، شکل دوگانه

سازماندهي شرکتي از طريق مالکیت مختلط است که حاصل ترکیب مالکیت دولت و 

. 33مالکیت بخش خصوصي در شرکتي است که صالحیت ارائه خدمات عمومي را دارد

، شرکتي است که به لحاظ مالکیتِ سهام و 34بنگاه مختلطمنظور از شرکت يا بنابراين، 

اند. سرمايه، دوگانه است؛ يعني هم دولت و هم بخش خصوصي در مالکیت آن سهیم

                                                                                                    
31 Op. cit, p.727. 
32 Op. cit, p.724. 
33 Ibid. 
34 Mixed Firm 
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نیز  35سازی ناقص، خصوصيهای خصوصي شدهی سهامداری دولت در شرکتبه الگو

 .شوداطالق مي

 مزایای حاکمیتی -2-3

کنترل واقعي بر خدمتي که به »...ی، دولت با استفاده از حقوق ناشي از سهامدار

های  خود را به تواند سیاستکند و ميصورت ناقص، خصوصي شده است را حفظ مي

بر مبنای دکترين ». به عبارت ديگر 36«منظور تقويتِ مشروعیت، شکل دهد

های مختلطِ تحت کنترل رود که مديران شرکتسازیِ ناقص، انتظار ميخصوصي

ارزش بیشتری را به اهداف دولت  هدف حداکثرسازی سود،در مقايسه با  دولت،

، های مديريت خصوصيبه اين ترتیب هم منافعِ مستتر در استفاده از مکانیسم .37«بدهند

چه اين که  گیری دارد.ق است و هم منافع عمومي مورد نظر دولت، امکان پيقابل تحقّ

ثبات  اين شیوه در مقايسه با شیوه بنگاهداری دولت در بازار مختلط خدمات عمومي،

کند. چرا که بیش از آن که به دنبال ترويج رقابت میان بیشتری را در بازار ايجاد مي

 .38ها باشد، به منافع اقتصادی و اجتماعي خدمات، توجه داردبنگاه

 های عملینمونه -3-3

در اسپانیا های متولّي خدمات عمومي، سهامداری دولت در بنگاه استفاده از شیوه

به واسطه  ی خدمات عموميها، اغلب شرکتاين کشور درد. دار زيادی رواج

. به طور اند، تحت کنترل دولت قرار گرفتهيا ساير نهادهای حکومتيدولت  سهامداری

ک شرکت مختلط به نام ارائه خدمت توزيع آب در شهر والنسیای اسپانیا توسط يمثال، 

EMIVASA درصد سهام آن متعلق به بخش خصوصي و  80گیرد که صورت مي

 .39است حاکمیت )شهرداری(درصد آن متعلق به  20

سازی، ظرفیت الزم برای استفاده از در نظام حقوقي ايران و در فرآيند خصوصي

                                                                                                     
35 Partial Privatization 
36 Garcia-Zamor et al, Ibid, p.89. 
37 Warner et al, Ibid, p.727. 
38 Op. cit, p.724. 
39 Op. cit, pp. 724-727. 
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های متولّي خدمات عمومي، وجود دارد؛ اين شیوه به منظور اِعمال حاکمیت بر بنگاه

های کلي اصل چهل و چهار قانون نحوه اجرای سیاست 3ماده  (ب)بند  در قانونگذار

مکلف است هشتاد درصد از ارزش مجموع  دولت» مقرر نموده است که قانون اساسي

اين قانون به استثناف راه و  2های دولتي در هر فعالیتِ مشمول گروه دو ماده سهام بنگاه

 1تبصره «. غیردولتي واگذار نمايد های خصوصي، تعاوني و عموميآهن را به بخشراه

ظ سهم بهینه دولت مجاز است به منظور حف»ذيل اين بند نیز تصريح نموده است که 

اين قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت،  2های گروه دو ماده بخش دولتي در فعالیت

گذاری استقالل کشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادی به میزاني سرمايه

در . «ها در بازار بیشتر نباشدنمايد که سهم دولت از بیست درصد ارزش اين فعالیت

تشخیص، »نامه اجرايي آيین 2طبق بند )د( ماده کم، به عنوان مثال راستای اجرای اين ح

های اقتصادی با هر يک از سه گروه اقتصادی ها و بنگاهبندی فعالیتانطباق و طبقه

« قانون اساسيچهل و چهار  اصل کلي هایسیاست اجرای قانون 2 ح در مادهمصرّ

سیاست  اجرای قانون مربوط بههای نامه صويب آيینت کارگروه 7/6/1388 )مصوب

 های بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه داناشرکت(، قانون اساسيچهار  و چهل اصل کلي های

ها حداکثر بیست درصد اند و بنابراين سهم دولت در اين بنگاهدر گروه دو قرار گرفته

های بانکدر  است. در بانکداری نیز با توجه به بند )ج( آيین نامه اخیرالذکر، سهم دولت

، حداکثر بیست درصد ملت، تجارت، صادرات ايران، رفاه کارگران و پست بانک ايران

های آب و فاضالب اين آيین نامه، شرکت 2است. همچنین، با توجه به پیوست شماره 

های ای و شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای آب منطقهشهری و روستايي، شرکت

ها حداکثر بیست درصد گرفته و بنابراين سهم دولت در آنگاز نیز در گروه دو قرار 

 خواهد بود.

 خدمات عمومی ربازااجرای قواعد حقوق رقابت در  -4

 اهمیت صیانت از رقابت -1-4

حاصل « رقابت»است که از رهگذر « بهبود کارايي»سازی هدف غايي خصوصي

نشود، کارايي سازی منجر به ايجاد رقابت شود. بنابراين در صورتي که خصوصيمي
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 خدمات بازار سازی عقیم خواهد ماند. درحاصل نخواهد شد و بنابراين پروژه خصوصي

 و انحصار ايجاد مستعدِّ را بازار اين فني، و ساختاری هایوي گي برخي عمومي

رقابت در نمايد. در واقع، مي رقابت مخلِّ رفتارهای بروز و مسلّط اقتصادی هایوضعیت

های رقابت ها و نارسايييکي از شکست و 40ماندني و پايدار نیستانحصارات طبیعي، 

در نتیجه در صورت . 41در بازار خدمات عمومي، اين است که آنها مستعدِّ تمرکز هستند

 افتد. چه اين که خدماتعدم اِعمال قواعد حقوق رقابت، منافع عمومي به خطر مي

جوزف  .است مرتبط عمومي نظم با و بوده عمومي هاینیازمندی رفع بر ناظر عمومي

سازی بدون تدابیر های تعديل و خصوصياستیگلیتز در خصوص اجرای سیاست

را مطرح  42«سازیِِخصوصي دست رباينده دولت، دستکش مخملي»تنظیمي، نظريه 

ها به بخش خصوصي برنامه حاصل از انتقال دارايي »...نموده است. بر مبنای اين نظريه، 

تنظیمي فقط توانست دست رباينده را درون دستکش مخملي  هایبدون ضمانت

. به 43«دهدسازی قرار دهد. اين دست رباينده همچنان به چپاول خود ادامه ميخصوصي

گریِ ضعیف بیني تنظیمسازی کامل بخش آب در بريتانیا که با پیشطور مثال، خصوصي

نحصار شد. به طوری که منتقدان نهادهای مستقل )و نه دولت( همراه شد، نهايتاً منجر به ا

دولت، انحصارات طوالني مدتي را ايجاد نموده »در اين خصوص تأکید داشتند که 

طلبانه در صدد تسخیر امتیازات ناشي از موقعیت ايجاد ها فرصتاست که در آن، شرکت

بنابراين برای  .44«گران نیز در جلوگیری از اين وضعیت ناتوانندشده هستند. تنظیم

 .ضروری است گریتنظیمگیری از اين چپاول، جلو

گذشته از منافع مردم، در صورت عدم کنترل بازار خدمات عمومي، خودِ دستگاه 

سازی خدمات عمومي، دولت ظرفیت افتد. چرا که با خصوصيحاکمیت نیز به خطر مي

                                                                                                     
 لیال ترجمه ،«پساواشنگتني اجماع سوی به حرکت تر؛گسترده اهداف و بیشتر ابزار» جوزف، استیگلیتز، 40

اسالمي، چاپ اول،  شورای مجلس هایپ وهش مرکز ،توسعه بنیان خوب، حکمرانیبندری، در 

 .103، ص 1383
41 Warner et al, Ibid, p.723. 
42 Grabbing Hand Of State, Velvet Glove Of Privatization 

 .166استیگلیتز، همان، ص  43
44 Bance, P., “Opening up Public Services to Competition by Putting them 

out to Tender”, Annals of Public and Cooperative Economics, 2003, 

Vol.74, No.1, p.41. 
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الزم را برای مديريت خدمات عمومي از دست داده است و در صورت ناکارآمدی نظام 

یردولتي خدمات عمومي، کارآمدی حکومت و مآالً مشروعیت حاکمیت با چالش غ

بازارِ »روبرو خواهد شد. به همین جهت است که برخي پ وهشگران معتقدند که 

ها را تضعیف حکومت کارآمدیغیررقابتي و فقدان ظرفیت مديريت عمومي، 

های سیاست »...عمومي، سازی خدمات در خصوصي. با توجه به اين جهات، 45«کندمي

 .46«تر هستندسازی مهمتنظیمي، از خود خصوصي

 اقدام مقدماتی؛ توسعه رقبای بازاری -2-4

با توجه به لزوم اجرای قواعد حقوق رقابت در بازار خدمات عمومي و استعداد 

ساختاری مصاديق خدمات عمومي در ايجاد شرايط مسلّط اقتصادی و انحصار، راهکار 

 مسیر عبارت است از توسعه رقبای بازاری. چرا که موفقیتمقدماتي در اين 

 موانع و يابند در هر بخش گسترش بازار که بازيگران است اين در سازیخصوصي

 مقررات نبود و بازار به ورود موانع فقدان که اين چه شود. برداشته جديد رقبای ورود

 شبکه يا بازار به ورود» واقع در. 47دانندمي رقابت تضمین عامل تريناصلي را بازدارنده

 موقعیت از شبکه انحصاری فعّاالن سوفاستفاده از تا گیرد قرار زداييمقررات مورد بايد

 بازارهای که هنگامي» و صورت اين غیر در. 48آيد عمل به جلوگیری بازاريشان مسلّط

 متعدد هایچالش بمانند، ناکام رقابت از قبولي قابل سطح به رسیدن در عمومي خدمات

 .49«خواهد کرد بروز مديريتي

سازی خدمات عمومي را فرآيند خصوصي 1987اتحاديه اروپا نیز از بر اين مبنا، 

همراه با ايجاد رقابت در سرتاسر اتحاديه اروپا آغاز نمود و نسبت به توسعه بازار و 
                                                                                                    
45 Jing, Yijia, “Prison Privatization: A Perspective on Core Governmental 

Functions”, Crime Law Soc Change, 2010, No.54, p. 267. 
46 Tarola, Ornella, “Public Utilities: Privatization without Regulation”, 

AUCO Czech Economic Review, 2010, Vol.4, No.1, p. 73. 
 ، تهران،اروپا اتحادیه و ایران حقوق امامیه، فقه در رقابت حقوق ،مهدی بوکاني، رشوند 47

 .173، ص 1390صادق،  امام دانشگاه انتشارات
48 Cox, Helmut, “The Provision of Public Services by Regulation in The 

General Interest or by Public Ownership?”, Annals of Public and 

Cooperative Economics, 1999, Vol.70, No.2, p.166. 
49 Girth et al, Ibid, p.889. 
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های اجتماعي و اقتصادی که پیش از اين از رقابت های رقابتي در حوزه فعالیتمکانیسم

ای اتحاديه اروپا در گام نخست، بر صنايع شبکه. و بازار به دور بودند، مبادرت ورزيد

متمرکز شد و ابتدا از بخش مخابرات آغاز کرد و سپس اين بخش تبديل به الگويي 

(، خدمات 1996ته )از (، الکتريسی1991ای از جمله راه آهن )از برای ديگر صنايع شبکه

هايي بود آغاز آزادسازی در بخش»در واقع . 50( شد1998( و گاز )از 1997پستي )از 

که با مشکالت فني کمتری مواجه بودند. فلذا بخش مخابرات اولین بخشي بود که وارد 

کمیسیون اروپا طي  1988در سال . 51«رقابت شد و به تبع آن بخش راه آهن و برق

رر داشت که برای تضمین ارائه خدمات تلفني، حفظ انحصار ضروری دستورالعملي مق

های کمیسیون اروپا مقرر داشت که خدمات صوتي میان دولت 1992نیست. همچنین در 

 22نهايتاً طي قطعنامه . عضو، بیش از اين نبايد در انحصار اپراتورهای سنتي ملي باشند

اين خدمات توافق کردند و برای تمامي دول عضو، نسبت به آزادسازی  1994دسامبر 

به اين ترتیب کمیسیون اروپا، به نفع برقراری  .اجرای آن جدول زماني تدوين نمودند

 .52رقابت در اين بازار و علیه انحصار، سیاستگذاری کرد

 در حقوق ایران -3-4

اصل  6در حقوق ايران، قانون اساسي به طور کلي انحصار را نفي نموده است؛ بند 

اصل چهل و سوم نیز به منع انحصار تأکید  5سوم به محو هرگونه انحصارطلبي و بند 

تحت  ،های کلي اصل چهل و چهار قانون اساسيسیاست (ه)قسمت  3بند نموده است. 

بر  با اتخاذ چنین سیاستي ،پرهیز از انحصارهای کلي اِعمال حاکمیت و سیاستعنوان 

های اقتصادی غیردولتي از طريق تنظیم و جلوگیری از ايجاد انحصار توسط بنگاه»

 (د)قسمت  2-1طبق بند همچنین . تأکید نموده است« تصويب قوانین و مقررات

های کلي تحت عنوان سیاست ،های کلي اصل چهل و چهار قانون اساسيسیاست

نظارت و پشتیباني مراجع » ازها عبارت است يکي از الزامات واگذاری ،واگذاری
                                                                                                     
50 Hermann, Christoph and Flecker, Jorg, Privatization of Public 

Services: Impacts for Employment, Working Conditions, and Service 

Quality in Europe, New York, Routledge, First Published, 2012, p.10. 
51 Bance, Ibid, p.43. 
52 Henry, Claude, “Public Service and Competition in the European Union, 

IAER, 1997, Vol.3, No.3, pp.256-258. 
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 (ه)قسمت  1همچنین بند  «.ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاریذی

های کلي اِعمال سیاستتحت عنوان  ،های کلي اصل چهل و چهار قانون اساسيسیاست

تداوم اِعمال حاکمیت عمومي دولت پس از ورود »بر  ،حاکمیت و پرهیز از انحصار

، تأکید «تي از طريق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارتهای غیردولبخش

قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهار  53در سطح قانونگذاری هم ماده  نموده است.

 مادهبیني نموده است و قانون اساسي، تشکیل شورای رقابت را برای پايش رقابت پیش

معرفي  های ضدرقابتيگي به رويهتنها مرجع رسید را شورای رقابتاين قانون نیز  62

 نموده است.

سازی يک خدمت عمومي در ايران، بدون توجه به ارزش ای از خصوصينمونه

کردن استعداد ساختاری بازار خدمات عمومي در سازی و فراموشطريقي خصوصي

سازی مخابرات است. متأسفانه تولید وضعیت اقتصادی مسلّط، خصوصي

ايران بنا به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس سازی مخابرات در خصوصي

کننده رقابت نبوده است و صرفاً واگذاری صورت گرفته است. شورای اسالمي، تأمین

 ،سازی مخابراتگام اول برای خصوصي...»در قسمتي از اين گزارش آمده است: 

های کننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفیتآزادسازی و ايجاد يک نهاد تنظیم

ترين اهداف ذکر شده در ساختي کشور ايجاد بازار رقابتي را که يکي از مهمزير

تحقق  ،های ابالغي مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم قانون اساسي استسیاست

يک  زيرا در آن، ،سازی شدهايي در خصوصيابهام عدم توجه به اين مهم باعث بخشد.

طبیعي از حاکمیت دولت به بخش غیردولتي که بیشتر به نهادهای عمومي وابسته انحصار 

های ابالغي اکثر اهداف منظور شده در سیاست ضواگذار شد و ماحصل آن نق ،است

پروانه صادر ». در قسمت ديگری از اين گزارش آمده است: ..«مقام معظم رهبری بود.

شده برای شرکت مخابرات ايران بدون مالحظات جلوگیری از انحصار بوده و در 

های بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار صددرصدی تلفن ثابت، انحصار فعالیت

بالقوه در خدمات اينترنت پر سرعت مبتني بر سیم و امکان ايجاد انحصار در ساير 

همین اساس  ر. بشودوديت در پروانه مشاهده ميها به جهت عدم تصريح محدبخش
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. 53«...های ارائه دهنده خدمات اينترنت وجود داردنگراني جدی در مورد حذف شرکت

اين در حالي بود که شورای رقابت به عنوان نهاد قانوني پايش رفتارهای ضدرقابتي در 

رويه رقابتي  ،ابراتدر واگذاری مخ...»رسیدگي به اين پرونده اين گونه نظر داده بود: 

بدانیم، « فرآيند واگذاری»حتي اگر نظر شورای رقابت را ناظر بر ! 54«شکسته نشده است

توان از اين واقعیت به سادگي گذشت که فرآيند واگذاری هم طبق گزارش باز هم نمي

 .55اشکال نبوده استتحقیق و تفحص مجلس بي

 مقرراتگذاریِ بخشی در بازار خدمات عمومی -5

 شناسیمفهوم -1-5

ستند و به منظور تأمین عدم  سلبي ه برخالف قواعد حقوق رقابت که دارای زبان 

بازاری طراحي شییییده بت  قا ند، اخالل در ر گذاریا عد حقوقي در مقررات  جنس قوا

ست. يعني نهاد مقرراتگذار با دستورات ايجابي و مثبت، الزاماتي را بر بخشي ، ايجابي ا

کند )مقرراتگذاری ساختاری( و از بنگاه يا بنگاه های مي تحمیلبازار خدمات عمومي 

کند )مقرراتگذاری رفتاری(. ال در عرصیییه خدمات عمومي، رفتارهايي را مطالبه ميفعّ

                                                                                                     
 .30/9/1389 -273 جلسه اسالمي، شورای مجلس مذاکرات مشروح 53
 .16/12/1388 مورخ رقابت شورای سیزدهم جلسه جلسهصورت 54
مزايده سهام »قسمت ديگری از اين گزارش در خصوص فرآيند واگذاری تصريح نموده است که:  55

دو رقیب اصلي داشت: يکي کنسرسیوم پیشگامان کوير يزد و ديگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با  بلوکي،

وجود پذيرفته شدن هر دو شرکت تا يک روز قبل از مزايده و ابالغ رسمي تأيید صالحیت به هر دو 

عدم اهلیت حذف و برای  شرکت پیشگامان کوير يزد به داليل ،شرکت، در روز قبل از برگزاری مزايده

خارج از فرجه قانوني، کنسرسیوم مهر اقتصاد ايرانیان توسط سازمان  ،قانوني جلوه دادن مزايده

که برخي اعضاف اين  سازی، پذيرفته شد و مورد تأيید صالحیت قرار گرفت، در حاليخصوصي

وني جلوه دادن مزايده وارد رقابت کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قان

صوری شدند. نکته جالب توجه اين است که پیشگامان کوير يزد خود يکي از سه پیمانکار شرکت 

های مخابرات است. ترين بخشالملل اينترنتي است که از امنیتيزيرساخت برای ارائه خدمات تلفن بین

رعايت ظاهری مقررات و کامالً غیررقابتي به منظور بنابر شرايط فوق، برگزاری مزايده بلوک مديريتي، با 

« واگذاری سهام به يک مجموعه خاص که بیشتر تحت مديريت نهادهای عمومي قرار دارد، انجام گرفت

 .(30/9/1389 -273 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمي جلسه)
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دولت در  و مشیییارکت اقدام عمليمي توان را  بخشیییي مقرراتگذاری ،به همین دلیل

ت در ارائه مستقیم . در واقع با اين که امروزه دولدانستخدمات عمومي جهیز مناسب ت

خدمات عمومي عمدتاً مسییوولیتي ندارد و اين مسییوولیت به بخش خصییوصییي واگذار 

خدمات  شییده اسییت، اما الزامات يک خدمت بايد توسییط حاکمیت مشییخص شییوند و

هدف مقرراتگذاری در فلذا . 56عمومي و مالحظات نظارتي بايد همراه با هم باشیییند

قدر اهمیت دارد که اين هدف آن. مي استبازار خدمات عمومي، تجهیز خدمات عمو

سیییازماندهي مقررات خدمات عمومي، وظیفه اسیییاسیییيِ حاکمیت »به اعتقاد برخي، 

 .57«است

های کلي اصییل قانون نحوه اجرای سیییاسییت 59در حقوق ايران، به موجب ماده 

تواند در حوزه کاال يا خدمتي خاص که شورای رقابت ميچهل وچهار قانون اساسي، 

کننده بخشي را برای بازار آن مصداق انحصار طبیعي است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم

خود در حوزه تصییويب به هیأت وزيران ارائه و قسییمتي از وظايف و اختیارات تنظیمي

 کننده بخشي واگذار نمايد.مزبور را به نهاد تنظیم

 مقرراتگذاری ساختاری -2-5

نهادهای مقرراتگذار جهت کنترل  منظور از مقرراتگذاری ساختاری، تمهیدات

 ها از اين بازار است.ها به بازار خدمات عمومي و خروج بنگاهورود بنگاه

 مقرراتگذاری ورود به بازار -5-2-1

های کارآمدی از يک سو دغدغه در مقرراتگذاری ورود به بازار خدمات عمومي

ر شدن يگر امکان متضرّبنگاهي که قصد ورود به بازار را دارد مدنظر است و از سوی د

                                                                                                    
56 Taylor, John A. and Lips, Miriam and Organ, Joe, “Identification 

Practice in Government: Citizen Surveillance and the Quest for Public 

Service Improvement”, IDIS, 2008, No.1, p.138. 
57 Besley, Timothy and Ghatak, Maitreesh, “Reforming Public Service 

Delivery”, Journal of African Economies, 2007, Volume 16, AERC 

Supplement 1, p.127. 



  ها  خصوصيِ متولّي خدمات عموميحاكميت دولت بر بنگاهها  اِعمال شيوه

 

 

139 

 

های موجود در آن بازار. چراکه در بازار خدمات عمومي معموالً منابع و بنگاه يا بنگاه

د و برخالف ساير بازارها که تعدّ 58های اقتصادی با محدوديت مواجه استفرصت

 دهد، تعدّدها به جهت تأثیر فشارهای رقابتي مطلوب است و کارايي را ارتقاف ميبنگاه

ها و به جهت کاهش فرصت يِ خدمات عمومي ممکن استهای متولّبنگاه ل نشدهکنتر

بنابراين به تضییع منافع عمومي منجر شود. در نهايت  محدوديت منابع اقتصادی،

بنگاه متقاضي و تحمیل  صالحیتاوالً احراز مقرراتگذاری ورود به بازار دو جنبه دارد؛ 

و ارائه  ورود بنگاه جديد به بازار نیازاحراز ظرفیت و  الزامات و تعهداتي بر او و ثانیاً 

 خدمات بیشتر.

است که در قالب سندی  59ابزار محوری در مقرراتگذاری ورود، صدور مجوز

 شود و به موجب آن شرايط و چگونگي ادارهها صادر ميعمومي برای فعالیت بنگاه

 6ماده  1به طور مثال در ايران، طبق بند  .60شوديک بنگاه خدمات عمومي تعیین مي

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي، صدور پروانه فعالیت و بهره 

برداری برای ارائه هر گونه خدمات مخابراتي و پستي از اختیارات اين سازمان است. 

 خريد و فروش برق در شبکه برق کشور، یین شرايط و روشنامه تعآيین 5ماده  4بند  طبق

 برای خريدار، ايران برق شرکت در بازار پروانه ، تمديد، تعلیق و ابطالصدور

 .ت تنظیم بازار برق استأکننده بر عهده هیعرضه و نیروگاهمالک ، کنندهمصرف

 مقرراتگذاری خروج از بازار -5-2-2

هايي جهت بیني الزامات و محدوديتمقرراتگذاری خروج از بازار، پیشمنظور از 

 است. در بازار خدمات عمومي، از آن بازار در بازاری خاص فعّال هایخروج بنگاه

اهمیت مقرراتگذاری خروج از بازار مضاعف است. چرا که ممکن است خروج يک 

نیازهای عمومي مردم مختل  بنگاه، میزان عرضه خدمات را کاهش داده و در نتیجه، رفع

بیني توان گفت ريشه لزوم پیششود و بالمآل منافع عمومي تضییع گردد. مي

                                                                                                     
58 Cox, Ibid, p.166. 
59 License 
60 Cosmo, Graham, Regulating Public Utilities: A Constitutional 

Approach, Oxford, Hart Publishing, 2000, p.33. 
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هايي راجع به خروج از بازار خدمات عمومي، اصل استمرار و تداوم خدمات محدوديت

های خصوصيِ انحالل و ورشکستگي شرکت الزم است که عمومي است. بر اين مبنا،

انحالل چه اين که  د.شته باشوضعیتي متفاوت از ساير بازارها دا خدمات عمومي، متولّي

ي آن، اصل استمرار گدهنده خدمات عمومي و يا اعالم ورشکستاختیاری شرکت ارائه

خدمات عمومي را مخصوصاً در صورتي که شرايط انحصار وجود داشته باشد، 

به تقلید از حقوق نمايد. بر همین اساس امروزه در کشورهای اروپايي دار ميخدشه

آمريکا، در شیوه سنتي برخورد با مسأله ورشکستگي تجديدنظر شده و با آن به عنوان 

علیرغم اين اهمیت، در حقوق ايران،  .62شودبرخورد مي 61مسأله مربوط به نظم عمومي

های متولّي خدمات عمومي هیچ قانون خاصي در مورد ورشکستگي يا انحالل بنگاه

 وجود ندارد.

های مجلس شورای اسالمي در بخشي از گزارش ين ارتباط مرکز پ وهشادر  

بینيِ های توزيع نیروی برق از عدم پیشخود در رابطه با بررسي روند واگذاری شرکت

چگونگي اِعمال حاکمیت دولت در تأمین برق در صورت توقف يا ورشکستگي 

و به عنوان يک  ي نمودههای توزيع نیروی برق، ابراز نگرانسهامدار خصوصي شرکت

 1980سازی برق در دهه های ناموفقي نظیر خصوصيمثال اشاره داشته است که تجربه

دهنده خدمات در ايالت کالیفرنیای آمريکا وجود دارد که در آن، بخش خصوصيِ ارائه

رساني گرفت و آمريکا را با خاموشي شبکه توزيع برق، تصمیم به توقف خدمات برق

 20ه نمود و دولت برای برقراری مجدد سرويس برق در ايالت مذکور گسترده مواج

 .63میلیارد دالر هزينه نمود

ها تابع مقررات عام حقوق ورشکستگي و انحالل آن بنابراين در حال حاضر 

های متولّي تجارت است. تنها مقرراتي که وضعیت خاصي را برای انحالل شرکت

اند، اساسنامه اين ها( پیش بیني نمودهخدمات عمومي )آن هم نه همه اين شرکت

های توزيع نیروی برق، اساسنامه شرکت 33ماده  1ها است. به طور مثال تبصره شرکت

                                                                                                    
61 Public Order 

 رسانی اطالع فصلنامه ،«ايران سازی خصوصي برنامه در مکمّل انینقو» علي، ن اد، تازيکي 62

 .83، ص 14 شماره ششم، سال جديد، دوره ،1387، حقوقی
 .7، ص 1392های مجلس شورای اسالمي، مرکز پ وهش  63
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برای انحالل شرکت بعد از تصويب مجمع عمومي عادی، لزوم تأيید وزارت نیرو را 

های آب و فاضالب برای انحالل اين بیني نموده است. اما اساسنامه شرکتپیش

 اند!العاده را کافي دانستهها صرف تصويب مجمع عمومي فوقشرکت

 مقرراتگذاری رفتاری -3-5

منظور از مقرراتگذاری رفتاری، تمهیدات نهادهای مقرراتگذار راجع به قیمت و 

 گذاری و استانداردگذاری است.کیفیت خدمات و به عبارت ديگر، قیمت

 مقرراتگذاری قیمت -5-3-1

سازی، امروزه نه منطق قابل خدمات عمومي پس از خصوصياصل رايگان بودن 

اما  پذيرفته شده است.خدمات، موضوعي  دفاعي دارد و نه قابلیت اجرا. فلذا مطالبه بهاف

منافع کنندگان و حقوق مصرفواگذاری مطلق تعیین بهای خدمات به سازوکار بازار، 

از موضوعات مهم در عمومي را با تهديد مواجه خواهد ساخت. به اين جهت يکي 

 است. 64مقرراتگذاری خدمات عمومي، مقرراتگذاری قیمت يا اصطالحاً قیمت گذاری

در بازار خدمات عمومي با توجه به حاکمیت شرايط انحصار طبیعي و شرايط اقتصادی 

کنندگان و تضمین ط، هدف اولیه از مقرراتگذاری قیمت، حمايت از حقوق مصرفمسلّ

های همیشگي که دمات عمومي است. چه اين که يکي از مخالفتدسترسي همه مردم به خ

در  شدن اين خدماتسازی خدمات عمومي وجود داشته و دارد، گراندر مقابل خصوصي

های خدمات عمومي، در در حالي که يکي از بايسته. 65بوده است سازینتیجه خصوصي

قیمت، خدمات عمومي بايد به ها برای همه اقشار مردم است. فلذا از منظر دسترس بودنِ آن

ها را داشته باشند. بر اين اساس، مندی از آنم شوند که همه مردم توانايي بهرهای تنظیگونه

 ، تناسب بیشتری با اين هدف دارد.66در بازار خدمات عمومي استفاده از شیوه سقف قیمت

متحده امريکا، به ساختار اصلي مقرراتگذاری قیمت در مخابرات اياالت چه اين که 

                                                                                                     
64 Price Regulation 
65 Mory, Pier Angelo, “Customer Ownership of Public Utilities: New Wine 

in Old Bottles”, Journal of Entrepreneurial and Organizational 

Diversity (JEOD), 2013, Volume 2, Issue 1, p.66. 
66 Price-Cap 
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گری قیمت آب با روش بريتانیا نیز، تنظیم 1989در قانون آب . شکل سقف قیمت است

ای باشد البته استفاده از شیوه سقف قیمت، نبايد به گونه. 67بیني شده استسقف قیمت پیش

نکته  يِ خدمات عمومي يعني کسب سود را از بین ببرد.که انگیزه اصلي بنگاه خصوصيِ متولّ 

در يگری که در استفاده از شیوه سقف قیمت، توجه به آن ضروری است اين است که د

تواند متناسب باشد. چراکه ممکن صورت وجود بازار رقابتي، شیوه سقف قیمت بعضاً نمي

است يک بنگاه با اتخاذ يک سیاست ضد رقابتي و برای منصرف کردن تقاضا از ساير رقبا 

نمايد و بدين طريق، ساير رقبا را از گردونه رقابت خارج  اقدام به کاهش قیمت خدمات خود

د، بايد با چنین رفتاری به عنوان اخالل در های متعدّنمايد. بنابراين در شرايط وجود بنگاه

 رقابت برخورد شود.

گذاری بايد تلفیقي از در بازار خدمات عمومي، شیوه قیمتبا توجه به مطالب فوق، 

باشد. يعني هم به جنبه اجتماعي و ارتباط  69و هزينه محور 68گذاری تقاضا محورقیمت

ها و در نهايت خدمات با نیازهای عمومي توجه شود و هم به جنبه اقتصادی و بازاری آن

  .بايست به طور مناسب تعديل گردندها ميت و زمان، قیمتبسته به موقعیت، کیفیت، کمیّ

بسیاری از مصاديق خدمات عمومي، سازی در فضای خصوصيو در حقوق ايران 

های کلي اصل چهل و چهار قانون نحوه اجرای سیاست 58ماده  5در بند  قانونگذار

در اختیار  را« تصويب دستورالعمل تنظیم قیمت خدمات انحصاری»قانون اساسي، 

تواند اين اختیار اين قانون، شورای رقابت مي 59البته طبق ماده  شورای رقابت قرار داد.

های کننده بخشي واگذار نمايد. همچنین قانونگذار در ادامه سیاسترا به نهادهای تنظیم

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات » 21در ماده قانون برنامه چهارم، 

کید نموده أگذاری خدمات عمومي ت، بر قیمت13/12/1393مصوب « 2مالي دولت 

وری بهره فنظور تنظیم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقابه م»طبق اين ماده  ؛است

شبکه توزيع و شفاف سازی فرآيند توزيع کاال و خدمات، دولت مکلف است با رعايت 

گذاری را به قانون اساسي، قیمت های کلي اصل چهل  و چهارمقانون اجرای سیاست

ای و ضروری محدود هکاالها و خدمات عمومي و انحصاری و کاالهای اساسي ياران

                                                                                                    
67 Bance, Ibid, p.40. 
68 Demand–Based  Pricing 

69 Cost–Based  Pricing 
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های بازار خدمات عمومي واقف بوده و تعیین بنابراين، قانونگذار ايران به حساسیت. «کند

 ها را به بازار واگذار ننموده است.قیمت آن

 مقرراتگذاری کیفیت -5-3-2

با توجه به اين واقعیت که اغلب خدمات عمومي يا دارای شرايط انحصار طبیعي 

اند، بدون مقرراتگذاری نسبت به کیفیت، موقعیت مسلّط اقتصادی مواجههستند و يا با 

های بازاری قادر به تأمین کیفیت مطلوب برای خدمات عمومي نیستند. به همین مکانیسم

سازی، اند که با خصوصيعا کردهسازی خدمات عمومي ادّدلیل منتقدان خصوصي

نشان  و اسمیت استا، پولیت. در همین ر70کیفیت خدمات عمومي کاهش خواهد يافت

سازی در صنعت خط آهن بريتانیا به افزايش تولید و سود منجر شد، دادند که خصوصي

در بازار خدمات  های بازاریمکانیسم در نتیجه. 71اما کیفیت محصول را کاهش داد

نه تنها برای ارتقاف و حفظ کیفیت، نارسايي دارند، بلکه بدون مقرراتگذاری،  عمومي

ترين اهداف مقرراتگذاری در خدمات کاهش خواهد يافت؛ فلذا يکي از مهمکیفیت 

بازار خصوصي شده خدمات عمومي، عبارت است از تضمین حداقلي از کیفیت برای 

 .72اين خدمات که در تمام فرآيندهای ارائه خدمات عمومي بايد لحاظ شود

استانداردهای کیفي مختلفي بر ، 73در مقرراتگذاری کیفیتبا توجه به اين که 

، استانداردگذاری را به معنای کاهش خودمختاری نهاد ارائه شودها تحمیل ميبنگاه

برخورداری از حداقل استانداردهای الزمِ خدمات فلذا . 74اندکننده خدمات دانسته

                                                                                                     
70 Ellman, Matthew, “Does Privatising Public Service Provision Reduce 

Accountability?”, Economics Working Papers, Department of 

Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2006, No. 997, p.20. 
71 Pollit, M.G and Smith, S.J, “The Restructuring and Privatisation of 

British Rail: Was It Really That Bad?”, Fiscal Studies, 2002, Vol.23, No.4, 

p.496. 
72 Matei, Ani and Enescu, Elis-Bianca, “Good Local Public Administration 

and Performance; An Empirical Study”, Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 2013, No.81, p.450. 
73 Quality Regulation 

74 Henrikson, Lars Skov and Smith, Steven Rathgeb and Zimmer, Annette, 

“At the Eve of Convergence? Transformations of Social Service Provision 

in Denmark ,Germany and the United States”, Voluntas, 2012, No.23, 

p.471. 
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 .75های خصوصي خدمات عمومي استعمومي، از جمله تعهدات شرکت

نمونه از مقرراتگذاری کیفیت در بازار خدمات دو ه توان ببه عنوان مثال مي

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  6ماده  2عمومي ايران اشاره کرد؛ طبق بند 

های کنترل کیفي و تأيید تجهیزات در ارائه راديويي، اِعمال استانداردها، ضوابط و نظام

ي و پستي و فناوری اطالعات از های مخابراتبرداری از شبکهخدمات و توسعه و بهره

اساسنامه شرکت  7ماده  11و  1، 3همچنین طبق بندهای اختیارات اين سازمان است. 

های مديريت شبکه برق ايران، تضمین کیفیت برق تولیدی در کشور )توسط نیروگاه

 .و استانداردگذاری آن، بر عهده اين شرکت قرار گرفته است غیردولتي(

 گیرینتیجه

با توجه به ناکارايي بازار و مديريت خصوصي محض در جلوگیری از بروز ابعاد 

سازی خدمات عمومي و به عبارت ديگر در مديريت مسأله عمومي در خصوصي

سو و اهمیت راهبردی نظام خدمات عمومي در خصوصي بازار خدمات عمومي از يک

يگر، الزم است که بخشي به حکومت از سوی دتأمین کارآمدی حاکمیت و مشروعیت

سازی خدمات عمومي و ارائه خصوصي خدمات عمومي را گذاران، خصوصيسیاست

به رسمیت بشناسند و اين مسأله را دستورگذاری نموده و « مسأله عمومي»به عنوان يک 

هايي را برای اِعمال حاکمیت گذاری مستقلي بپردازند و شیوهبرای حل آن، به سیاست

بیني نمايند. در غیر اين صورت، به جهت دمات عمومي، پیشبر بازارهای مختلف خ

عدم تأمین نیازهای عمومي، منافع عمومي به خطر خواهد افتاد و در نتیجه، کارآمدی و 

هايي جدّی مواجه خواهد شد. به اين ترتیب، مشروعیت حاکمیت و حکومت با چالش

صي متولّي خدمات عمومي های خصوگام اول در اِعمال حاکمیت دولت بر بازار و بنگاه

اين است که حاکمیت به اين باور بنیادين برسد که نظام خدمات عمومي دارای اهمیت 

بیني تدابیر و تمهیدات حاکمیتي، نفع سازی آن، بدون پیشراهبردی است و خصوصي

نمايد. به اين ترتیب با به رسمیت شناخته شدن اين موضوع عمومي را با خطر مواجه مي

 کند.، سیاستگذاری عمومي موضوعیت پیدا مي«مسأله عمومي»يک  به عنوان

                                                                                                    
75 Hermann et al, Ibid, p.22. 
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با حصول سیاستگذاری عمومي در اين موضوع، زمینه الزم برای اِعمال حاکمیت  

سازی ناقص، دولت فراهم خواهد شد. در اين راستا، اجرايي نمودن الگوی خصوصي

اقع علیرغم پذيرش های حاکمیتي برای دولت باشد؛ در وتواند تأمین کننده اهرممي

شود که در هر بازاری، دولت سازی خدمات عمومي پیشنهاد ميهای خصوصيارزش

های گیری بازاری مختلط که حاصل تعامالت بنگاهنیز به بنگاهداری بپردازد تا با شکل

های دولتي است، دولت خود نیز به صورت مستقیم دستي بر خصوصي و بنگاه يا بنگاه

مومي داشته باشد و با درگیر شدن در فشارهای رقابتي بازار و با آتش ارائه خدمات ع

استفاده از اطالعات واقعي بازار، ضمن ارتقاف کارايي خود، به حراست از منافع عمومي 

سازی ناقص، عبارت است از سهامداری بپردازد. شیوه ديگر اجرای الگوی خصوصي

های خصوصي شده متولّي بنگاه های مختلط؛ به اين معنا که دولت دردولت در بنگاه

های مديريت خدمات عمومي، سهمي مالکانه داشته باشد تا به اين طريق هم ارزش

خصوصي حاصل گردد و هم دولت بتواند با استفاده از حقوق مالکانه سهام خود، 

 گیری نمايد.های عمومي خود را پيسیاست

ي متولّي خدمات های خصوصدو شیوه ديگر اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه

اند؛ از يک سو به جهت شرايط ساختاری گری قابل تحلیلعمومي ذيل ادبیات تنظیم

گیری شرايط اقتصادی مسلط ها را مستعدِّ شکلخاص بازارهای خدمات عمومي که آن

نمايد، الزم است که حاکمیت از هر طريق ممکن در جهت و توافقات مخلِّ رقابت مي

دام نمايد و سپس با اجرای قواعد حقوق رقابت به صیانت از توسعه رقبای بازاری اق

سازی تأمین گردد. رقابت بپردازد تا از اين طريق کارايي مورد نظر طراحان خصوصي

از سوی ديگر الزم است که در بازارهای مختلف خدمات عمومي، نهادهای مقرراتگذار 

یمت و کیفیت خدمات، ها و همچنین قتأسیس شود تا با کنترل ورود و خروج بنگاه

 منافع عمومي مورد پايش قرار گیرند.
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 :منابعرهرست 

 الف: رارسي

 اجماع سو  به حركت تر؛گسترده اهداف و بيشتر ابزار» جوزف، استيگليتز، -

 ،توسعه بنيان خوب، حكمراني در بندر ، ليال ترجمه ،«پساواشنگتني

 .13٨3 اول، چاپ اسالمي، شورا  مجلس ها پژوهش مركز
 ط اليت لزوم بر تأملي ررابت؛ و انحصار» مرتضي، اصغرنيا، و محمود بارر ، -

 حقوق هاوانديشه رصلنامه ،«بخشي مقررات كننده تنظيم نهادها 

 .1 شماره اول، سال ،139٢ ،خصوصي

 مباني) حكومت و دولت اداره دانش مباني اصغر،علي پورعزت، -

 .13٨٧ سمت، انتشارات تهران، ،(دولتي مديريت

 ،«ايران ساز  خصوصي برنامه در مکمّل روانيح» علي، نژاد،تازيکي -

 شماره ششم، سال جديد، دوره ،13٨٧ ،حقوقي رساني اطالع رصلنامه

14. 
 اِعمال لزوم مباني» مجيد، هنجني، نجارزاده و حسيح اللهي،رحمت -

 مجله ،«عمومي خدمات متولّيِ شدهخصوصي ها بنگاه بر دولت حاكميت

 .11 شماره ،4 دوره ،1395 ،ادارو حقوق

 و ايران حقوق اماميه، رقه در رقابت حقوق مهد ، بوكاني، رشوند -

 .139٠ صادق، امام دانشگاه انتشارات تهران، ،اروپا اتحاديه

 و عمومي خدمات مفهوم» مجيد، هنجني، نجارزاده و محمدحسيح زارعي، -

 حقوق پژوهش مجله ،«عمومي كاركرد دكتريح پرتو در آن تحوّل

 .56 شماره ،19 دوره ،1396 پائيز ،عمومي

 سوم، چاپ ميزان، نشر تهران، ،عمومي حقوق مباني ناصر، كاتوزيان، -

13٨6. 

 مجله ،«روش و دانش گذار ؛سياست» حميدرضا، محمد ، ملک -

 اول. شماره اول، سال ،13٨5 ،داخلي سياست

 عباس ترجمه ،عمومي مشيخط مطالعه ام، رامش، و مايکل هاولت، -

 .13٨٠ دولتي، مديريت آموزش مركز نشر تهران، گلشح، ابراهيم و منوريان



  ها  خصوصيِ متولّي خدمات عموميحاكميت دولت بر بنگاهها  اِعمال شيوه

 

 

14٧ 

 

- Bance, P., “Opening up Public Services to Competition 

by Putting them out to Tender”, Annals of Public and 

Cooperative Economics, 2003, Vol.74, No.1. 

- Besley, Timothy and Ghatak, Maitreesh, “Reforming 

Public Service Delivery”, Journal of African 

Economies, 2007, Volume 16, AERC Supplement 1. 

- Bew, Lord Paul, Ethical Standards For Providers Of 

Public Services, Committee On Standards In Public 

Life, June 2014. 

- Birkland, Thomas A., An Introduction to the Policy 

Process: Theories, Concepts and Models of Public 

Policy Making, USA: M.E. Sharpe, 2010. 

- Cabrol, Sandro and Lazzarini, Sergio G. and Furquim 

De Azevedo, Paulo, “Private Entrepreneurs in Public 

Services: A Longitucinal Examination of Outsourcing 

and Statization of Prisons”, Strategic 

Entrepreneurship Journal, 2013. 

- Cosmo, Graham, Regulating Public Utilities: A 

Constitutional Approach, Oxford, Hart Publishing, 

2000. 

- Cox, Helmut, “The Provision of Public Services by 

Regulation in The General Interest or by Public 

Ownership?”, Annals of Public and Cooperative 

Economics, 1999, Vol.70, No.2. 

- Ellman, Matthew, “Does Privatising Public Service 

Provision Reduce Accountability?”, Economics 

Working Papers, Department of Economics and 

Business, Universitat Pompeu Fabra, 2006, No. 997. 

- Garcia-Zamor, Jean-Claude and Noll, Sebastian, 

“Privatization Of Public Services In Leipzig: A 

Balancing Act Between Efficiency And Legitimacy”, 

Public Organiz Rev, 2009, No.9. 

- Girth, Amanda M., Johnston, Jocelyn M., Hefetz, Amir 

and Warner, Mildred E., “Outsourcing Public Services 

Delivery: Management Responses in Noncompetitive 

Markets”, Public Administration Review, 2012, 

Vol.72, No.6. 

- Henrikson, Lars Skov and Smith, Steven Rathgeb and 

Zimmer, Annette, “At the Eve of Convergence? 



 139٧بهار و تابستان  /پانزدهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

         14٨ 

 

Transformations of Social Service Provision in 

Denmark ,Germany and the United States”, Voluntas, 

2012, No.23. 

- Henry, Claude, “Public Service and Competition in the 

European Union, IAER, 1997, Vol.3, No.3. 

- Hermann, Christoph and Flecker, Jorg, Privatization 

of Public Services: Impacts for Employment, 

Working Conditions, and Service Quality in 

Europe, New York, Routledge, First Published, 2012. 

- Jing, Yijia, “Prison Privatization: A Perspective on 

Core Governmental Functions”, Crime Law Soc 

Change, 2010, No.54. 

- Matei, Ani and Enescu, Elis-Bianca, “Good Local 

Public Administration and Performance; An Empirical 

Study”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

2013, No.81. 

- Mory, Pier Angelo, “Customer Ownership of Public 

Utilities: New Wine in Old Bottles”, Journal of 

Entrepreneurial and Organizational Diversity 

(JEOD), 2013, Volume 2, Issue 1. 

- Pollit, M.G and Smith, S.J, “The Restructuring and 

Privatisation of British Rail: Was It Really That Bad?”, 

Fiscal Studies, 2002, Vol.23, No.4. 

- Radygin, Alexander, Simachev, Yury and Entov, 

Revold, “The State-Owned Company: State Failure or 

Market Failure?”, Russian Journal of Economics, 

2015, No.1. 

- Tarola, Ornella, “Public Utilities: Privatization without 

Regulation”, AUCO Czech Economic Review, 2010, 

Vol.4, No.1. 

- Taylor, John A. and Lips, Miriam and Organ, Joe, 

“Identification Practice in Government: Citizen 

Surveillance and the Quest for Public Service 

Improvement”, IDIS, 2008, No.1. 

- Warner, Mildred E. and Bel, Germa, “Competition or 

Monopoly? Comparing Privatization of Local Public 

Services in The US and Spain”, Public 

Administration, 2008, Vol.86, No. 3. 



 139٧بهار و تابستان  /پانزدهمطصلنامه حقوق اساسي/ سال ود
 

 

194 

 

The Implementation Methods of Government 

Sovereignty upon Private Firms Operating Public 

Services 

 

Majid NAJARZADEH HANJANI 

Sheyda HOSEIN SHARGHI 
 

Abstract 

Importance of meeting public needs require that, despite the 

privatization of public services, the government uses 

appropriate methods to impose their rule on this market aimed 

at safeguarding the public interest. The subject of this paper is 

to explore and explain the methods of applying the rule of 

private firms in charge of public services. According to the 

findings of this article, the most important and most 

comprehensive way to applying government rule is public 

policy making that primarily entails recognizing this issue as a 

public problem. After public policy making, company 

management by government in a mixed market and firm stock 

ownership of government in mixed firms (partial 

privatization), give government practical capacity to pursue 

public interest policies. Enforcement of competition law rules 

to ensuring competition in the public services market and 

preventing disruption of competition can also lead to improve 

efficiency. Sectional Regulatory of the market structure and 

the quality and price of services, especially in monopoly 

markets, could be equipped public services. 

Key Words 

Public Services, Privatization, Sovereignty, Government, 

Public Interest 

  


