
 



 

Legal Civilization 

Vol. 5, No. 13, Winter 2023 
Pages: 327-346 

Article Type: Original Research 

http: //www.pzhfars.ir/article_165285.html 

doi: 10.22034/LC.2023.165285 

 

  یحقوق تمدن

  1401زمستان ، 13شماره ، 5دوره 

  327-346: صفحات

 علمی پژوهشی: نوع مقاله

The Nature of Public Non-
Governmental Organizations of the 
Foundation of the Oppressed of the 

Islamic Revolution in the International 
System and Iranian Law 

 
Sayyed Mahdi Razavi 
Master of Public Law, North Amol Non-Profit University, 
Amol, Iran (Corresponding Author) 
 
Davood Ghasemi 
Assistant Professor, Department of Public Law, North Amol 
Non-Profit University, Amol, Iran 
 
Sayyed Hadi Pajoman 
Assistant Professor, Department of International Law, North 
Amol Non-Profit University, Amol, Iran 

بنیاد عمومی غیردولتی هاي  ماهیت سازمان
و  الملل بیندر نظام مستضعفان انقالب اسالمی 

  حقوق ایران

  

  سید مهدي رضوي

  )نویسنده مسئول( ایران، آمل، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، کارشناس ارشد حقوق عمومی

mehdirazavi998@gmail.com 

  د قاسمیوداو

 ایران، آمل، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، استادیار گروه حقوق عمومی

davood_ghasemi_143@yahoo.com  

  پژومانسید هادي 

 ایران، آمل، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، الملل بینروه حقوق استادیار گ

spazhouman@gmail.com  

R
eceiv

ed
: 2

0
2
2
/1

0
/3

1
 -R

ev
iew

: 2
0
2
3
/0

1
/0

5
 -A

ccep
ted

: 2
0
2
3
/0

2
/0

6
 

Abstract 
In most of the current legal systems of the world, 
institutions that have a separate personality from 
the central government organizations have been 
created to administer public duties. These 
organizations are effective tools for the central 
government in order to carry out specialized 
executive and general tasks that require 
independence and distance from political issues, 
although there is no uniform model in this regard. 
Non-governmental public institutions in our 
country are also among these organizations that 
were created to provide services that are public. 
Public non-governmental institutions and 
organizations in Iran were identified with the 
approval of the Country's Public Accounting Law 
in 1987. According to Article 3of the Civil Service 
Management Law approved in 2007, non-
governmental institutions and public institutions 
are specific organizational units that have legal 
independence. Non-governmental public 
institutions and institutions are institutions that are 
established with the approval of the Islamic 
Council and are more than half of its annual 
budget is provided from non-governmental sources 
and it provides services that are public in Article 5 
of the Public Accounting Law approved in 1987, 
the legislator has defined non-governmental 
institutions and public institutions, which 
according to the said article, Public Non-
Governmental Institutions: "They are specific 
organizational units that have been formed with 
the permission of the law in order to perform tasks 
and services that have a public aspect. In some 
international texts, such institutions are also 
interpreted as non-governmental organizations and 
in its definition It has been said that non-
governmental organizations are organizations that 
are not directly considered part of the government 
structure, but play a very important role as 
mediators between individuals and the ruling 
powers and even the society itself. 

Keywords: Organization Public, The Mustazafaan 
Foundation, Iranian Law. 

  چکیده

 يدارا که اتیتأسیس دنیا کنونی حقوقی يها نظام اکثر در

 يبرا، هستند يمرکز حکومت يها سازمان از مجزا شخصیتی
 يابزارها ها سازمان این اند. شده ایجاد عمومی وظایف اداره
 و اجرایی وظایف انجام منظور به يمرکز حکومت يبرا يمؤثر

 مسایل از بودن دور و استقالل که نیازمند تخصصی عمومی

 همسانی يخصوص الگو این در البته، باشند می دارند سیاسی

 از نیز ما کشور در غیردولتی عمومی مؤسسات ندارد. وجود

 که خدماتی انجام رمنظو به که باشند یم ها این سازمان جمله

 عمومی ينهادها و اند. مؤسسات شده ایجاد دارند عمومی جنبه

 در کشور محاسبات عمومی قانون تصویب با ایران در غیردولتی

 قانون 3ماده  گرفت. طبق قرار شناسایی مورد 1366 سال

 نهادهاي و مؤسسات، 1386مصوب  يکشور خدمات مدیریت

 بیشود که با تصو می هگفت ییبه نهادها، عمومی غیردولتی
از بودجه  یمیاز ن شتریشود و ب می جادیا یاسالم يمجلس شورا

را  یشود و خدمات می تأمین یدولتریساالنه آن از محل منابع غ
قانون محاسبات  5در ماده . دارند یدهد که جنبه عموم می ارئه
 یعموم يات و نهادهامؤسس گذار قانون، 1366مصوب  یعموم

کرده است که بر اساس ماده مذکور  فیررا تع یدولتریغ
هستند  یمشخص یسازمان يواحدها یدولتریغ یمؤسسات عموم

که جنبه  یو خدمات فیکه با اجازه قانون به منظور انجام وظا
 نیاز ا یالملل بینمتون  یدر برخ، استشده  لیدارد تشک یعموم
شود و در  می ریتعب زیمردم نهاد نهاي  نهادها به سازمان گونه
، مردم نهادهاي  که سازماناند  آورده نیچن نیآن ا فیتعر

 از ساختار دولت محسوب یبخش ماًیاست که مستق یسازمان

فرد فرد مردم و  نیواسطه ب عنوان به یمهم اریشود اما نقش بس نمی
  .کنند می فاءیخود جامعه ا یحاکم و حت يقوا

  ران.حقوق ای، بنیاد مستضعفان، سازمان عمومی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

نیازها و ارائه خدمات به عموم آحاد اجتماع  تأمینامور عمومی و  ۀارمتصدي اد، امروزه واحدهاي متنوعی

ات عمومی عهده دار بخشی از امور مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی نیز یکی از اقسام مؤسسهستند. 

ات داراي شخصیت مؤسساین  .اند باشند که بر اساس اصل عدم تمرکز فنی بنا نهاد شده می عمومی

نهادهایی خاص و جدا از سازمان مرکزي دولت هستند. مطلب عمده در خصوص این دارایی و ، حقوقی

که ماهیت این  و شرایطی برخوردار هستند و ثانیاً اینها  ات این است که اوالً از چه ویژگیمؤسسنهادها و 

  ات در واقع چگونه شکل گرفته است.مؤسسنهادها و 

مشابه نیز مورد بررسی قرار هاي  ابتدا باید سازمانها  و خصوصیات این سازمانها  اما براي یافتن ویژگی

نیز باید کلیه قوانین ها  ات حاصل شود و در خصوص ماهیت این سازمانمؤسسبگیرند تا درك صحیحی از این 

آراء صادره از مراجع قضایی و ، هیئت وزیرانهاي  مصوبات و آیین نامه، و مصوبات مجلس شوراي اسالمی

لذا بر این اساس بخش اول از این  ر این رشته از حقوق مورد توجه و مطالعه قرار بگیرد.دیدگاه حقوقدانان د

هاي  که بیشترین شباهت را به سازمان الملل بینغیردولتی در نظام هاي  اختصاص یافته به شناسایی سازمان پژوهش

وقی ایران مورد مطالعه قرار غیردولتی در نظام حقهاي  عمومی غیردولتی در ایران دارند. در بخش بعدي سازمان

خصوصی هاي  و سپس سازمان 29/03/1384گرفته است که ابتدا سازمان غیردولتی مشمول آیین نامه مصوب 
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باشد مورد مطالعه قرار گرفته  می عمومی غیردولتی که موضوع اصلی این پژوهشهاي  غیردولتی و بعد سازمان

ویژگی و خصوصیات این ، غیردولتی از نظر استقالل مالی عمومیهاي  است و در همین بخش به انواع سازمان

: ات اشاره شده است که ذیل آن به چهار نظریه اشاره شده استمؤسسنهادها و سپس به ماهیت این نهادها و 

  نظریه ماهیت دوگانه.؛ نظریه ماهیت متغیر؛ نظریه ماهیت غیردولتی؛ نظریه ماهیت دولتی

  الملل بین در نظام یردولتیغهاي  سازمان -1

  تعریف - 1- 1

 حکومت مرکزيهاي  اتی که داراي شخصیتی مجزا از سازمانتأسیس، حکومتیهاي  امروزه در اکثر سیستم

 ابزارهاي مؤثري براي حکومت مرکزيها  این سازمان اند. براي اداره وظایف عمومی ایجاد شده، باشند می

صی که نیازمند استقالل و دور بودن از مسائل باشند که به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخص می

مردم نهاد نیز هاي  گونه نهادها به سازمان ی از اینالملل بیندر برخی متون  اند. ایجاد گردیده، سیاسی است

سازمانی است که مستقیماً ، مردم نهادهاي  که سازماناند  شود و در تعریف آن این چنین آورده می تعبیر

واسطه بین فرد فرد مردم و قواي  عنوان بهشود اما نقش بسیار مهمی  نمی محسوب بخشی از ساختار دولت

 نشان 1995در سال  متحد گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل .کنند می حاکم و حتی خود جامعه ایفاء

ی وجود داشته است که تعداد الملل بینسازمان مردم نهاد  بیست و نهدهد که در آن زمان قریب  می

نحوي که در این گزارش ه مردم نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم نیز باالتر بوده است. بهاي  سازمان

 مشغول به فعالیت هستند. امریکا آمده است حدود دو میلیون سازمان غیردولتی فقط در ایاالت متحده

هالل احمر در  و سازمان الملل بینسازمان عفو ، دیدبان حقوق بشر، چون صلیب سرخ جهانیهایی  سازمان

باشند که انجام برخی وظایف  می، مردم نهادهاي  ایران از جمله سازمان غیردولتی و به تعبیري سازمان

  اند. ی و یا در سطوح داخلی بر عهده گرفتهالملل بینحکومتی را در سطوح هاي  دولتی و نظارت

  غیردولتیهاي  گیري سازمان مراحل شکل - 2- 1

سه دوره «تحت عنوان اي  در نوشته 1990غیردولتی توسط کورتون در هاي  انسه مرحله تکامل براي سازم

مردم نهاد هاي  شناسایی شده است. در مرحله اول نوع خاصی از سازمان »داوطلبانههاي  فعالیتگیري  شکل
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کرده  یم خدمات امدادي ارائه، گیرد که بر امدادرسانی و رفاه متمرکز بوده و مستقیماً به افراد ذینفع می شکل

مردم هاي  از خدمات این قبیل سازمانهایی  پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه تأمین، است. توزیع غذا

دادند و به  می غیردولتی در این مرحله نیازهاي روز افراد را تشخیصهاي  نهاد بوده است. در واقع سازمان

مستقل و هاي  غیردولتی به مجموعههاي  سازمان ،پرداختند. در مرحله دوم از تکامل میها  آن برآورده ساختن

امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با ها  خودکفاي محلی تبدیل شدند. در این مرحله سازمان

سازمان غیردولتی و به تعبیري ، در مرحله سوم از تکامل را بر آورده سازند.ها  آن اقدامات محلی مستقل نیاز

ی به وجود الملل بیندر سطح ملی و ها  يگذار سیاستکوشند تا تغییراتی را در  می، هادمردم نهاي  سازمان

و ارائه خدمات عملیاتی بود فاصله گرفته و  تأمینات از نقش سابق خود که مؤسسآورند. لذا به مرور این 

  در راستاي توسعه و آبادانی را بر عهده گرفتند. دهنده و سرعت کننده نقش هدایت

  غیردولتیهاي  بودجه سازمان ینتأم - 3- 1

محصوالت تجاري اعم از ، مردم نهاد از محل حق عضویت در سازمانهاي  بخش اعظمی از بودجه سازمان

مردمی هاي  و کمکها  ی یا دولتالملل بینات مؤسسمالی اعطاء شده توسط هاي  کاال و خدمات کمک

است ها  از دولتها  اً بیانگر استقالل این سازمانمردم نهاد تلویحهاي  اگرچه اصطالح سازمان شود. می تأمین

، بودجه خود تأمینبه منظور ، اي که دارند با توجه به اهداف غیرانتفاعی و هزینهها  اما برخی از این سازمان

شود. عالوه بر  می خدشه واردها  دارند و لذا تا حدودي به استقالل این نهادها  وابستگی شدیدي به دولت

مردم هاي  که براي سازمان ین نیست که خدمات همه اشخاصیچن، زم جهت تحقق اهدافالهاي  هزینه

و  کنند می هاي غیردولتی فعالیت داوطلبانه باشد بلکه افرادي هستند که براي سازمان، کنند می نهاد فعالیت

ق بگیر . هرچند حقوقی که اعضاي حقوکنند می دهند مطالبه دستمزد نیز می به ازاي فعالیتی که ارائه

تجارتی در بخش خصوصی کمتر است به هر هاي  گیرند در مقایسه با سازمان می مردم نهادهاي  سازمان

  خواهد شد.ها  حال این حال موجب افزایش هزینه جاري این سازمان

  غیردولتی در مقایسه با بخش خصوصیهاي  عملکرد سازمان - 4- 1

 به عموم ارائهاي  به صورت رایگان یا به نرخ یارانهمردم نهاد خدمات خود را هاي  جا که سازمان از آن

کارآمد و پایدار را ، مؤثردر برابر بخش خصوصی قادر به رشد و تکامل نبوده و توان رقابت ، کنند می
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غیردولتی محصوالت یا خدمات خود را در ازاي دریافت مبلغی به هاي  ندارند. زیرا هر زمان که سازمان

همان خدمات  کننده اخواسته براي مدتی با فعاالن بخش خصوصی که ارائهنها  آن ،مردم عرضه کنند

از ها  آن شوند. البته در این رقابت از این امتیاز باارزش برخوردارند که بودجه می هستند وارد رقابت نابرابر

ند و کار کنها  آن شوند داوطلبانه و رایگان براي می شود و افرادي نیز حاضر می تأمینمردمی هاي  کمک

  اعتبارات مالی حمایت خواهد کرد. تأمیندر راستاي ها  آن دولت از، که در صورت کسري بودجه این

  غیردولتی در حقوق ایرانهاي  سازمان -2

  سازمان غیردولتی - 1- 2

آید که در حقوق  می دسته این چنین ب، از مجموع مباحث حقوقدانان و همچنین مواد قوانین و مقررات

 یکی از اند. هاد غیردولتی شناخته شده است که در قالب سازمان غیردولتی مشغول به فعالیتایران دو دسته ن

و فعالیت  تأسیسشناخته شده است که مشمول آیین نامه اجرایی  »سازمان غیردولتی«با عنوان ها  آن

عمومی  اتمؤسسنهادها و «گر که با عنوان یباشد و گروه د می 29/03/1384غیردولتی مصوب هاي  سازمان

و همچنین ماده  1366مصوب قانون محاسبات عمومی  5ف ماده یو مشمول تعراند  شناخته شده »غیردولتی

  هستند. 1386مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري  3

شود که توسط  می اطالقهایی  سازمان غیردولتی به تشکل، آیین نامه فوق 1بر اساس بند الف از ماده 

 تأسیس، حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطگروهی از اشخاص حقیقی یا 

واژگان کلیدي ، شده و داراي اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی باشد. جهت ارائه تفصیل بیشتر از این تعریف

واژه غیردولتی به این : همان ماده آمده است 2چنانکه در تبصره  اند. توضیح داده شدهتري  به صورت دقیق

و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. البته مشارکت مقامات و  تأسیسحکومتی در هاي  نا است که دستگاهمع

مانع ، خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد که درصورتیو اداره سازمان  تأسیسکارکنان دولتی در 

ی دربردارنده فعالیتی همان ماده آمده اهداف غیرسیاس 3در تبصره  وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.

هاي  نیز اهداف غیرانتفاعی را عبارت از عدم فعالیت 4است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد. تبصره 

 مدیران و کارکنان سازمان تعریف، انمؤسس، ءتجاري و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضا

و اداره سازمان بر  تأسیس، داوطلبانه به معناي مشارکتشود که  می ورآادی 5در نهایت در تبصره  کند. می
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نهادهاي  عنوان بهمذهبی را هاي  تکایا و هیأت، امثال مساجد اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.

انجمن ، ات خیریهمؤسس، صندوق قرض الحسنه، و پس از آناند  غیردولتی سنتی و قدیمی شناسایی نموده

صنفی و هاي  اصناف و نظام، ها و در دوران اخیر اتحادیه یلیتحصهاي  دوره نالتحصیال فارغاسالمی و حتی 

بایست رفته رفته از کنترل مدیران نیمه  می جدیدتري از این نهادهاي مدنی است که البتههاي  مهندسی شکل

  یک سازمان غیردولتی مشغول به فعالیت شوند. عنوان بهکامالً دولتی خارج شده و 

  صوصی غیردولتیخهاي  سازمان - 2- 2

جا از عبارتی با عنوان  در این، هاي عمومی غیردولتی بهتر شناسایی شود که جایگاه سازمان براي آن

هاي غیردولتی ضمن مقایسه میان  ایم تا با توضیح سایر سازمان خصوصی غیردولتی نام بردههاي  سازمان

دست ه عمومی غیردولتی بهاي  از سازمانتري  و جامعتر  تعریف صحیح، غیردولتیهاي  انواع بخش

خصوصی هاي  شامل سازمانتر  غیردولتی به دو دسته جزئیهاي  طبق این تقسیم سازمان آوریم.

خصوصی غیردولتی شامل هاي  شوند. سازمان می عمومی غیردولتی تقسیمهاي  غیردولتی و سازمان

، انون مدنیمدنی مشمول قهاي  شرکت، ف شده در قانون تجارتیتعر ۀهفت گانهاي  شرکت

ن یغیردولتی است. همچنهاي  و فعالیت سازمان تأسیسغیردولتی موضوع آیین نامه اجرایی هاي  سازمان

عام و  یتعاونی سهام، تعاونی اعم از تعاونی متعارفهاي  ز که مشتمل بر انواع شرکتیبخش تعاون ن

  ها است. ن گروه از سازمانیف ایتعاونی فراگیرملی است در رد

هاي عمومی غیردولتی این است که  خصوصی غیردولتی با سازمانهاي  جه تمایز سازمانوین تر مهم

هاي خصوصی غیردولتی براي کسب منافع  وظایف و تعهدات این دو بسیار متفاوت است. سازمان ۀحیط

و جز اند  رساند ایجاد شده می را در رسیدن به منافع مادي یاريها  آن کههایی  شخصی و انجام عملیات

عمومی غیردولتی براي هاي  . اما سازمانکنند مین ب منفعت براي اعضاء خود هدف دیگري دنبالکس

نهادي براي  عنوان بهشوند و  عهده دار شدن و انجام برخی وظایفی که اصوالً بر عهده دولت است ایجاد می

جاد شده است. ای، کمک به دولت در راستاي انجام بهتر وظایف خود که همان ارائه خدمات عمومی است

ها کسب در آمد و افزایش منافع شخصی نیست بلکه کمک به دولت  ن هدف از ایجاد این سازمانیبنابرا

ن یها است. طبیعتاً ا از عمده اهداف ایجاد این گونه از سازمان، در راستاي تحقق وظایف عمومی
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ندارد زیرا در  خصوصی غیردولتیهاي  هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و سازمانگذاري  هدف

  هدف اصلی کسب حداکثر منافع براي اعضاء است.، ریاخ يها سازمان

  سازمان عمومی غیردولتی - 3- 2

نوین در اي  پدیده عنوان بهات عمومی هستند که مؤسسعمومی غیردولتی از جمله جدیدترین هاي  سازمان

قانون  5ماده  ره امور عمومی است.و نشانگر حد اعالي عدم تمرکز در ادااند  امور عمومی ایجاد شده ۀادر

ات و نهادهاي عمومی مؤسس: ات مقرر داشتهمؤسسدر تعریف این  1366محاسبات عمومی کشور مصوب 

به منظور انجام وظایف و ، قانون ۀغیردولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجار

ات و نهادها به موجب مؤسسند. فهرست این قبیل شو می عمومی دارد تشکیل شده یا ۀخدماتی که جنب

ها  آن ات وابسته بهمؤسسبه تصویب رسید که به موجب آن ده سازمان و  19/04/1373در اي  تبصره

هالل ؛ بنیاد جانبازان انقالب اسالمی؛ شهرداري ها: ات عمومی غیردولتی شناخته شدندمؤسس عنوان به

کمیته ملی ؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛ نیاد شهید و امور ایثارگرانب)؛ ره( کمیته امداد امام خمینی؛ احمر

همچنین به موجب مصوبه  اجتماعی. تأمینسازمان ؛ سازمان تبلیغات اسالمی؛ خرداد پانزدهبنیاد ؛ المپیک

ي جمهوري آموز دانشخاص و سازمان هاي  بنیاد امور بیماري، مجلس شوراي اسالمی جهاد دانشگاهی

  ولتی الحاق شدند.دات و نهادهاي عمومی غیرمؤسسنیز به فهرست قانون  اسالمی ایران

صورت مطلق تعریف شده است ه سازمان غیردولتی ب 1366مصوب در قانون محاسبات عمومی کشور 

ه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد مؤسس 1386 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 3ماده اما طبق 

 ستقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یاسازمانی مشخص است که داراي ا

گردد و عهده دار وظایف و  می تأمینشود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی  می

الزم است بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه این ، طبق این تعریف عمومی دارد. ۀخدماتی است که جنب

تواند تا حدودي باعث نوسان و چالش در  می شود که این ویژگی تأمینطریق منابع غیردولتی  ات ازمؤسس

در یک سال بیش از پنجاه درصد بودجه اي  همؤسسات شود. چرا که امکان دارد مؤسساحکام و ماهیت این 

  اشد.کند و در سال دیگر این امکان برایش وجود نداشته ب تأمینساالنه خود را از منابع دولتی 
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  عمومی غیردولتیهاي  انواع سازمان - 4- 2

عمومی غیردولتی در نظر گرفته هاي  براي سازمان گذار قانوناز آثار داشتن شخصیت حقوقی مستقل که 

داشتن آزادي ، داراي استقالل مالی خواهند شد و از آثار و نتایج استقالل مالیها  این است که این سازمان

، زاده رضائی( مستقل مربوط به امور مالی استگیري  سب درآمد و تصمیمعمل در نحوه هزینه کرد و ک

لزوماً استقالل ، عمومی غیردولتی در همه موارد به واسطه استقالل حقوقیهاي  البته سازمان ).195، 1385

هاي  سازمان: دنشو می به سه دسته تقسیمها  مالی نخواهند داشت و از لحاظ استقالل مالی این سازمان

ات جهاد مؤسس، ی غیردولتی که داراي استقالل مالی کامل از دولت است. مانند بنیاد مستضعفانعموم

عمومی غیردولتی هاي  سازمان خرداد و کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی. پانزدهبنیاد ، جهاد استقالل، نصر

شوراي هماهنگی ، اعتبارات هستند. مانند هالل احمر ۀکه فاقد درآمد مالی بوده و تنها مصرف کنند

هاي  ي جمهوري اسالمی ایران. سازمانآموز دانشخاص و سازمان هاي  بنیاد امور بیماري، تبلیغات اسالمی

 کنند می عمومی غیردولتی که حالت بینابین داشته هم درآمد مالی دارند و هم از امتیازات دولتی استفاده

  و بنیاد فرهنگی و هنري رودکی.ها  مانند شهرداري

اصل بر خودکفایی مالی ها  آن عمومی غیردولتی جزء دسته اخیر هستند که درهاي  شتر سازمانیبالبته 

که وظیفه انجام خدمات و نیازهاي عمومی را بر  است ولی در صورت کمبود درآمد و اعتبار به دلیل آن

م کحاها  ازمانن سیدر امور عمومی بر اناپذیري  دوام و تعطیل، هم اصل پیوستگی یعهده دارند و از طرف

هاي  گیرند. در نتیجه استقالل مالی سازمان می است از محل بودجه عمومی کل کشور مورد حمایت قرار

، دولتی است و هر چقدر این وابستگی کمتر باشدهاي  عمومی غیردولتی وابسته به میزان استفاده از حمایت

 هرچهز دولت برخوردار خواهد شد و استقالل مالی نیز بیشتر خواهد بود و از شخصیت حقوقی مستقل ا

مورد خدشه وارد ها  استقالل مالی این سازمان، دولتی بیشتر باشدهاي  میزان این وابستگی مالی به کمک

شود. به همین جهت است که قانون  می شده و عمالً داشتن شخصیت حقوقی مستقل از دولت نیز کم رنگ

که بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از اي  سازمان عمومی 1386مصوب  مدیریت خدمات کشوري

  .ه و سازمان دولتی دانسته استمؤسسگردد را در حکم  می تأمینمحل منابع دولتی 
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  انجام وظایف عمومی - 5- 2

اما به ضرورت انجام ، که گفته شد انجام وظایف عمومی در مرحله اول بر عهده دولت است طور همان

عمومی غیردولتی عهده هاي  شود و عموماً سازمان می غیردولتی واگذار هاي برخی از این وظایف به بخش

شوند. حقوقدانان این اقدام را در راستاي عدم تمرکز در اداره امور عمومی و  می دار انجام این وظایف

تواند  می آن ۀکه نتیج) 193، 1388، رستمی و حسینی پور( اند تخصصی کردن انجام وظایف دولتی دانسته

ات عمومی غیردولتی در واقع دولت را در مؤسسن یبهتر خدمات عمومی به آحاد اجتماع باشد. بنابراارائه 

  .هستندها  و به نحوي کارگزار دولت در این زمینه کنند می انجام وظایف و خدمات عمومی یاري

تی ات عمومی غیردولمؤسسبه اساسنامه برخی از ، آگاهی بیشتر با چگونگی اجراي این ویژگی يبرا

وظایف ، هیئت وزیران 1380اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاري مصوب  10در ماده : شود می اشاره

به تفصیل بیان شده ، یک نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده عنوان بههمان اساسنامه  2دهیاري که طبق ماده 

عمالً عهده دار وظایف ها  این وظایف به وضوح روشن خواهد شد که دهیاري ۀمجموع ۀاست که با مطالع

 3در ماده  نهادي غیردولتی براي یاري دولت در انجام وظایفش ایجاد شده است. عنوان بهو اند  دولتی شده

ه عمومی مؤسس عنوان بهز که در ماده یک آن یهیات وزیران ن 1379ه جهاد استقالل مصوب مؤسساساسنامه 

احداث و اداره ، طراحی: ه عبارت است ازمؤسس موضوع فعالیت این: غیردولتی شناسایی شده آمده است

انجام امور ؛ واحدهاي صنعتی و تولیدي و ارائه انواع خدمات مورد نیاز بخش کشاورزي و توسعه روستایی

انجام فعالیت بازرگانی اعم از صادرات و واردات مربوط به موارد موضوع ؛ آموزشی و تحقیقاتی، فرهنگی

قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران مصوب  3ماده در  این ماده. دوو  یکبندهاي 

ارائه خدمات امدادي در : وظایف جمعیت هالل احمر بدین قرار است: نیز این چنین مقرر شده است 1367

؛ کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی؛ هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل

در ماده  درمانی و آموزشی کشور.، دارو و وسایل تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز بهداشتی کمک به تهیه

: نیز در خصوص اهداف این بنیاد مقرر شده است 1377قانون اساسنامه بنیاد شهید انقالب اسالمی مصوب  3

مومی جامعه و تالش براي استفاده از امکانات ع؛ صیانت و حمایت از خانواده معظم شاهد، تکریم، تجلیل

  از سرمایه و دارایی بنیاد براي رشد و اعتالي مادي و معنوي خانواده معظم شاهد.گیري  نظام و نیز بهره
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  دولتیهاي  برخورداري از حمایت - 6- 2

عمومی غیردولتی خروج از تمرکز در انجام وظایف عمومی هاي  ه علت اصلی ایجاد سازمانک ته شدگف

گر چون وظایف دولتی یدولت در انجام وظایف دولت است. از طرف د توسط دولت و یاري رساندن به

 براي آنها  این سازمان، هیچ گاه نباید تعطیل شود و اصل دوام و استمرار انجام وظایف دولتی وجود دارد

مختلف مالی از ناحیه دولت هاي  که هیچ گاه با کسري بودجه و اسباب انحالل مواجه نشوند از حمایت

  .یچون اختصاص ردیف بودجه معین از محل اعتبارات دولتی و یا معافیت مالیاتهایی  حمایت برخوردارند.

از جمله منابع مالی این بنیاد  1377مصوب  اساسنامه بنیاد شهید انقالب اسالمی 7نمونه در ماده  عنوان به

اسنامه قانون اس و اعتبارات مصوب در بودجه عمومی کل کشور در نظر گرفته شده است.ها  کمک

در خصوص منابع مالی جمعیت  17نیز در ماده  1367مصوب  رانیا یاسالم يجمعیت هالل احمر جمهور

یک ریال از هر ؛ چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی: این چنین مقرر نموده است

معادل یک درصد قیمت ؛ یمراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پست

منابع مالی کافی و تقویت و تحکیم نیروي  تأمیندولت به منظور هاي  کمک؛ هر بلیط هواپیما و کشتی

ن در یهمچن اعانه در بودجه کل کشور منظور گردد. عنوان بهجمعیت که باید همه ساله ردیف اعتباري 

انتقال به صورت صلح و  هرگونه: آمده است 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  42ماده  5تبصره 

علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و هاي  و حوزهها  دانشگاه، نهادهاي عمومی غیردولتی، هبه به نفع دولت

  انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

  ات عمومی غیردولتیمؤسسخاص بر هاي  نظارت - 7- 2

خود از استقالل برخوردار بوده و داراي  یاجرائ اتیعمومی غیردولتی در عملهاي  ه سازمانک نیبا ا

شخصیت حقوقی مستقل هستند به خاطر آن که از حمایت مالی دولتی برخوردار بوده و عهده دار انجام 

نان از اجراي مناسب وظایف و خدمات عمومی و یاطم، که اصوالً بر عهده دولت استاند  عمومی یوظایف

ازمند نظارت ینها  آن دولتیهاي  حوه هزینه اعتبارات و حمایتهمچنین صحت عملکرد مالی در خصوص ن

شتر کشورهاي دنیا بحث یامروزه در ب ات است.مؤسساجرایی کشور بر این گونه هاي  سازمان مؤثرخاص و 

ات عمومی غیردولتی که هم عهده دار امور عمومی هستند و هم از مؤسسنظارت مالی کارآمد بر 



  337  رانیا حقوق و الملل نیب نظام در یاسالم انقالب مستضعفان ادیبن یردولتیغ یعموم يها سازمان تیماه  

 

ابزار اصلی نظارت مالی  به صورت روز افزون مطرح شده است.، رندمالی دولت برخورداهاي  کمک

تحقیقی و هاي  ساالنه و گزارشهاي  حساب، ادواري درباره مالیه عمومیهاي  داده، شامل بودجه دولت

  ).198، 1385، پریمچاند( مستقل استهاي  عمومی سازمانهاي  سایر گزارش

نظارت مالی است. بدین ترتیب که نظارت ین تر هممدر کشور ما نیز بودجه و گزارش عملکرد مالی 

مالی پیش از طرح و بررسی بودجه شروع و تا تدوین و تنظیم آن ادامه دارد و پس از آن نیز در هنگام اجرا 

، اي بودجههاي  شود. بنابراین نظارت می آخر چگونگی اجراي آن نظارت ۀاجرا و در مرحل ۀبر نحو

نهادها و ها  براي اعمال این نظارت ).44، 1386، امامی و نادري( ندک می ارچوب نظارت مالی را ترسیمهچ

ات بوده و هم در نهایت مؤسسعملکرد مالی مناسب این  يایجاد شده است تا هم تضمینی براهایی  رویه

  ات باشد.مؤسستضمینی نسبت به حقوق و منافع عمومی و حسن اجراي وظایف و خدمات عمومی این 

  عمومی غیردولتیهاي  ازمانماهیت حقوقی س -3

  یدولت تیماه هینظر - 1- 3

لفظ غیردولتی دارند اما ، عمومی غیردولتی اگر چه در عنوانهاي  ممکن است برخی معتقد باشند سازمان

ات و مؤسسرا در ردیف ها  آن استها  این نوع از سازمان ۀکه خود ایجاد کنند گذار قانون، در واقع

 قرار، را تابع قوانین و مقرراتی که ناظر به مراجع دولتی استها  آن ه ودولتی محسوب کردهاي  دستگاه

  :ر استیتوان براي توجیه این نظر ابراز نمود به شرح ز می داده است. دالئلی که

بیمه غیردولتی مصوب شوراي عالی بیمه این چنین آمده  تأسیسآیین نامه ضوابط  4در ماده  -اول

موضوع ماده هاي  ات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتمؤسس، دولتی هاي همؤسس، ها وزارتخانه: است

این   باشند.) غیردولتی( ه بیمهمؤسسین مؤسستوانند جزء  نمی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

را ها  آن عمومی غیردولتی را هم ردیف نهادهاي دولتی دانسته و به همین جهتهاي  ماده به وضوح سازمان

  غیردولتی محروم ساخته است.هاي  بیمه یستأساز 

قانون مدیریت خدمات کشوري و در راستاي حمایت از بخش  22در آیین نامه اجرایی ماده  -دوم

توسط دولت ها  آن ات و نهادهاي عمومی غیردولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنهمؤسسغیردولتی 

مربوط به بخش غیردولتی هاي  دولتی از حمایتهاي  ات وشرکتمؤسس، همانند وزارتخانه، شود می تأمین
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با این ، عمومی غیردولتی به کار رفته است، ها که در عنوان این سازمان جا نیز با این در این اند. استثناء شده

  اند. مربوط به بخش غیردولتی محروم شدههاي  حال در حکم نهاد دولتی محسوب شده و از حمایت

طبق : هیئت عمومی دیوان عدالت اداري آمده است 04/06/1388 مورخه 457 راي شمارهدر  -سوم

رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات 1374قانون دیوان عدالت اداري مصوب  11قانون تفسیر ماده 

ات عمومی غیردولتی در صالحیت دیوان عدالت اداري قرار گرفته است و چون مؤسسو خودداري 

تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات اقدامات و مصوبات ، شکایتصالحیت دیوان عدالت اداري 

و ها  شهرداري، دولتیهاي  ات و شرکتمؤسسو ها  و سازمانها  واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه

 همین موضوع نشانگر آن است که در این .استها  آن ات وابسته بهمؤسستشکیالت و نهادهاي انقالبی و 

و دیوان عدالت اداري را  غیردولتی را یک نهاد دولتی محسوب کرده استهاي  سازمان، گذار قانونجا نیز 

  عمومی غیردولتی دانسته است.هاي  مرجع رسیدگی به امور سازمان

ات مؤسس، ها وزارتخانه: آمده است 1379مصوب  مدنیقانون آیین دادرسی  32در ماده  -چهارم

، ات عمومی غیردولتیمؤسسانقالب اسالمی و ي ها نهاد، دولتیهاي  شرکت، دولتی و وابسته به دولت

توانند عالوه بر استفاده از وکالي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و  ها می و بانکها  شهرداري

در این ماده نیز  تعقیب دعاوي مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.

غیردولتی را در حکم مراجع دولتی دانسته و از امتیاز استفاده از اشخاصی عمومی هاي  سازمان گذار قانون

  غیر از وکالي دادگستري را در رسیدگی به دعاوي خود برخوردار کرده است.

آمده  1384قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  41در ماده  - پنجم

موضوع ماده هاي  ات دولتی و کلیه دستگاهمؤسس، ها زنشسته در وزارتخانهکارگیري افراد باه هر نوع ب: است

ات و نهادهاي عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوي از انحاء مؤسسقانون برنامه چهارم توسعه و  160

باشد. کلیه  می جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع، نماید می از بودجه کل کشور استفاده

عمومی غیردولتی هاي  سازمان گذار قانونجا نیز  انین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی االثر است. در اینقو

ها  آن دولتی دانسته وهاي  در حکم سازمان کنند می کل کشور استفاده ۀکه به نحوي از بودج را به جهت آن

همه : مان قانون صراحتاً آمده استه 50همچنین در ماده  را مشمول مقررات استخدامی دولتی کرده است.
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ها  آن اعتبار منظور شده است و شکل حقوقیها  آن که در جداول قوانین بودجه سنواتی برايهایی  دستگاه

نیست از لحاظ  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  5و  4، 3، 2منطبق با تعاریف مذکور در مواد 

 ات و نهادهاي عمومی غیردولتی به شمارمؤسسدو سال در حکم به مدت صرفاً اجراي مقررات قانون یاد شده 

ان به گذار قانونآیند و از این جهت مشمول مقررات مالی دولت هستند. این موضوع مؤید آن است که  می

  اند. ردهکیک نهاد دولتی نگاه  عنوان به، عمومی غیردولتیهاي  سازمان

مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از کشور  آیین نامه تنظیم برخی از مقررات 4در ماده  -ششم

کارکنان دولت  عنوان بهعمومی غیردولتی هاي  صراحتاً کارکنان سازمان 1381کارکنان دولت مصوب 

مفاد این آیین نامه شامل کلیه کارکنان رسمی و : و آمده است) به واسطه عنوان قانون( محسوب شده

  گردد. می بیمههاي  و شرکتها  نکبا، غیررسمی کلیه نهادهاي عمومی غیردولتی

، یاجرایهاي  خود در توضیح دستگاه 5در ماده  1386مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري  - هفتم

اجرایی هاي  را از جمله دستگاهها  آن عمومی غیردولتی را در ردیف نهاد دولتی نام برده وهاي  سازمان

  محسوب کرده است.

که ( 1367مصوب  رانیا یاسالم يجمعیت هالل احمر جمهورقانون اساسنامه  24در ماده  -هشتم

مقرر شده است جمعیت در رسیدگی به ) عمومی غیردولتی استهاي  خود یکی از مصادیق سازمان

 25مشمول قوانین و مقررات دولتی است. همچنین در ماده ، تخلفات اداري کارکنان ثابت و حقوق بگیر

یدگی به اختالفات احتمالی فی ما بین کارکنان و جمعیت را آیین شده است نحوه رس تأکیدهمان اساسنامه 

 در این ی خواهد نمود. به هر حال موضوع از شمول قانون کار خارج است.بین پیشنامه استخدامی جمعیت 

عمومی غیردولتی و برخورداري از هاي  به دولتی محسوب شدن سازمان گذار قانونتوان تمایل  می جا نیز

  اجرایی را مشاهده نمود.هاي  زات خاص دستگاهشرایط و امتیا

بازرس  عنوان بهبا وجود این که سازمان حسابرسی از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی  -نهم

 1که طبق ماده ( جهاد نصر ۀمؤسساساسنامه  14ن شده است اما در ماده ییات دولتی تعمؤسسو ها  شرکت

بازرس قانونی : آمده است) غیردولتی شناخته شده استه عمومی مؤسسیک  عنوان بهن اساسنامه یهم

در صورت انحالل : همین اساسنامه مقرر شده است 18همچنین در ماده  سازمان حسابرسی است.، همؤسس
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 گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به می اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار، همؤسس

ه مؤسسسود : ه جهاد نصر تصریح شده استمؤسساساسنامه  23چنین در ماده هم تعیین تکلیف شود.ها  آن

 ارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به تشخیص وزیر جهاد سازندگی به مصرفهدر چ

ن شرایط و ضوابط برخالف مسلم قواعدي است که در بخش خصوصی و تعاونی یمجموعه ا رسد. می

غیردولتی را در هاي  سازمان گذار قانونشود که  می مواد چنین استنتاج ن از مجموعه اینیحاکم است. بنابرا

حکم مراجع دولتی دانسته است و هیچ یک از اصول و قواعد مقرر در قانون تجارت و بخش خصوصی و 

عیناً همین مقررات و با همین شماره مواد در  عمومی غیردولتی انطباق ندارد.هاي  تعاونی با ماهیت سازمان

  تکرار شده است.، عمومی غیردولتی استهاي  ه جهاد استقالل که از دیگر سازمانمؤسسمه اساسنا

در اساسنامه شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز موادي وجود دارد که از مجموع آن چنین به  - دهم

اما در  )همان اساسنامه 1مقرر در ماده ( عمومی غیردولتی است، د که با آن که عنوان این نهادیآ می دست

اساسنامه آمده  7مثال در تبصره ماده  عنوان بهواقع قواعد و مقررات دولتی همچنان بر این نهاد حاکم است. 

 1367مصوب قانون مدیرت خدمات کشوري  71رئیس شورا همطراز مقامات موضوع بند ج ماده : است

حالل شورا اموال منقول و در صورت ان: اساسنامه مقرر شده است 21همچنین در تبصره ماده  باشد. می

  دانند مصرف گردد. می باشد که به هر نحو صالح می غیرمنقول در اختیار ولی فقیه

که از دیگر نهادهاي عمومی  1377مصوب در اساس نامه بنیاد شهید انقالب اسالمی  - یازدهم

 رسد. می وزیران به تصویب هیأت مقررات اداري و استخدامی بنیاد: آمده است 15غیردولتی است در ماده 

  غیردولتی است.هاي  این موضوع نشانگر همان دید دولتی دانستن سازمان

  یردولتیغ تیماه هینظر - 2- 3

عمومی غیردولتی مراجعی هاي  بر این عقیده باشند که سازمان، ممکن است برخی برخالف دیدگاه اول

عمومی غیردولتی را براي آن انتخاب  نیز به درستی و با دقت عنوان سازمان گذار قانونغیردولتی هستند و 

کرده و در مقام گفتار و در مقام عمل نیز دچار تعارض نشده و هیچ گاه این مؤسسات و نهادها را در حکم 

  :توان براي توجیه این دیدگاه ابراز نمود به شرح ذیل است می نهاد دولتی محسوب نکرده است. دالئلی که

قانون  چهل و چهارمکلی اصل هاي  ظم انقالب در خصوص سیاستابالغی رهبر معهاي  در سیاست - اول
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دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد : آمده است، از بخش الف یکدر بند  1384مصوب اساسی 

فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل چهل و  هرگونهصدر اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است 

جه یجا دولت و در نت اونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. در اینتعهاي  چهارم نباشد به بخش

هاي  اما سازماناند  نهادهاي دولتی از هرگونه فعالیت اقتصادي غیر از موارد صدر اصل چهل و چهارم منع شده

ح مجاز به فعالیت اقتصادي هستند و این مسئله به وضو یعمومی غیردولتی در کنار بخش تعاونی و خصوص

ات عمومی غیردولتی فی الواقع غیردولتی هستند چرا که اگر نهاد دولتی مؤسسنشانگر آن است که نهادها و 

در بند دوم  داشتند. نمی حق فعالیت اقتصادي به غیر از موارد صدر اصل چهل و چهارم را، شدند می محسوب

  به این نکته اشاره شده است. رهبري نیز مجدداً و با تفصیل بیشتريمقام معظم همین بخش از ابالغیه 

کلی اصل چهل و چهارم هاي  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست -دوم

اقتصادي را به سه گروه مجزا تفکیک کرده است. گروه اول مجموعه هاي  فعالیت، قانون اساسی

نع شده است. گروه دوم مجموعه به کلی مها  آن اقتصادي است که دولت از حضور درهاي  فعالیت

آن به بخش غیردولتی واگذار شود و گروه سوم  هشتاد درصداقتصادي است که باید حداقل هاي  فعالیت

نکته مهم این است که  است که منحصراً در صالحیت و اختیار بخش دولتی است.هایی  مجموعه فعالیت

خصوصی و تعاونی مجاز به هاي  کنار بخش صراحتاً بخش عمومی غیردولتی در، همین قانون 3در ماده 

باشد و این مسئله نشانگر آن است که  می) که بخش دولتی از آن منع شده است( فعالیت در گروه اول

بخش عمومی غیردولتی را در حکم مراجع غیردولتی دانسته و آن را مشمول قواعد و مقررات ، گذار قانون

عمومی غیردولتی را در هاي  ین قانون نیز صراحتاً سازمانهم 8ماده   غیردولتی دانسته است.هاي  بخش

نهادي غیردولتی مستحق برخورداري از امتیازات  عنوان بهردیف بخش خصوصی و تعاونی قرار داده و 

  در شرایط خاص دانسته است.، دولتی

کلیه : صراحتاً ابراز داشته است 117در ماده  1386مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري  -سوم

سازمان ( تطبیق دارند 3اجرایی به استثناء نهاد عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده هاي  ستگاهد

مشمول مقررات ) شده باشد تأمینعمومی غیردولتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن از منابع غیردولتی 

غیردولتی را از شمول مقررات  عمومیهاي  سازمان صراحت به گذار قانوندر این ماده  .شوند می این قانون
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اجرایی و دولتی استثناء کرده است و این مسئله نمایانگر این است که هاي  و قوانین خاص دستگاه

عمومی غیردولتی در واقع نیز در حکم مراجع غیردولتی هستند و از قوانین مربوط به هاي  سازمان

هاي  کارمندان بخش: ن نیز مقرر شده استهمین قانو 18در ماده  .کنند مین دولتی تبعیتهاي  دستگاه

کارکنان تحت ، باشند می غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدي امور دولتی را عهده دار

گردند کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش  می پوشش کارفرماي غیردولتی تلقی

توان چنین ابراز  می ر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند واجتماعی و سای تأمینخود مطابق قانون کار و 

عمومی غیردولتی است که عهده دار هاي  همین سازمان، 18داشت که یکی از مصادیق قطعی مشمول ماده 

عمومی غیردولتی در نظر هاي  طبق این ماده سازمان اند. انجام برخی وظایف و تصدي امور دولتی شده

شود و مقررات استخدامی و روابط میان کارگر و  می بخش غیردولتی محسوب ۀدر زمرواقعاً  گذار قانون

عمومی هاي  سازمان، قانوناین  13در ماده  اجتماعی است. تأمینکارفرما در آن مشمول قانون کار و 

 غیردولتی نام برده شده است و صراحتاً در مقابل واحدهاي دولتی قابلیت برهاي  غیردولتی در کنار بخش

، اجتماعیهاي  باشد. در این ماده مقرر شده است امور تصدي می عهده گرفتن و انجام وظایفی را دارا

ات عمومی غیر دولتی مؤسسفرهنگی و خدماتی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و 

اعمال : ردیگ می ر انجامیزهاي  تعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه

ات عمومی غیردولتی مجري این وظایف. مؤسسحمایت الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و 

هاي  مشارکت با بخش ات عمومی غیردولتی.مؤسسخرید خدمت از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و 

تجهیزات و ، واگذاري امکانات، ات عمومی غیردولتی از طریق اجارهمؤسستعاونی و خصوصی و نهادها و 

ات مؤسسواگذاري مدیریت واحدهاي دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و . منابع فیزیکی

  عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.

نظر : آمده است يعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 08/08/1386 مورخه 672 شمارهدر رأي  -چهارم

ات عمومی غیردولتی است و قرارداد خرید خدمت را فقط ادارات و مؤسساز  که شهرداري به این

درخواست بازگشت به کار بر اساس قانون کار ( توانند منعقد نمایند شکایت شاکی می دولتیهاي  سازمان

این مطلب  کننده این رأي نیز بیان دهد. می را وارد تشخیص) و تعیین وضعیت خدمتی و تأدیه حقوق قانونی
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عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده و این هاي  قضایی نیز ماهیت غیردولتی براي سازمان ۀکه در روی است

  دولتی محرومند.هاي  از اختیارات و مقررات ناظر به دستگاهها  سازمان

هاي  سازمان، مطلبی که در تفصیل بیشتر این دیدگاه باید اشاره شود این است که طبق این نظریه

چون بخش هایی  داراي زیرشاخه، ی ماهیتی غیردولتی دارند اما همین عنوان غیردولتیعمومی غیردولت

ا منطبق بر بخش یعمومی غیردولتی هاي  ن ماهیت سازمانیخصوصی و بخش تعاونی نیز هست. بنابرا

جدید از اي  بخشی خاص در کنار بخش خصوصی و تعاونی شاخه عنوان بهخصوصی یا تعاونی است و یا 

آنچه از ویژگی  بیشتري است. ین صورت نیازمند بررسیه در اکدهد  می لتی را تشکیلبخش غیردو

ات قطعاً نه با بخش خصوصی مؤسسعمومی غیردولتی به دست آمد این است که این نهادها و هاي  سازمان

ه مشابهت دارند و نه با بخش تعاونی مطابقت دارند. همچنین از ظاهر برخی مواد قانونی که اشاره شد ب

 عنوان بهعمومی غیردولتی ماهیتی خاص خود داشته و هاي  سازمان شود که می وضوح چنین برداشت

این نهادها را در کنار بخش  گذار قانونشوند زیرا  می جدید از بخش غیردولتی محسوباي  شاخه

  بخش سوم از بخش غیردولتی نام برده است. عنوان بهخصوصی و بخش تعاونی 

  ریتغم تیماه هینظر - 3- 3

و  تأسیسم بر کل شرایط حایل به دلکیاولیه تشهاي  که نظام جمهوري اسالمی ایران در سال با توجه به این

از نظر اقتصادي بر پایه اقتصاد دولتی شکل گرفته بود تا از این طریق نظارت و کنترل ، جنگ یط تحمیلیشرا

که  قدام و فعالیت اقتصادي بود مگر آنطبق این سیاست اصل بر دولتی بودن هرگونه ا، بیشتري ایجاد شود

اي  همؤسسشد. در آن اوضاع و احوال اگر نسبت به ماهیت نهاد یا  می صراحتاً و عمالً غیردولتی بودن آن اظهار

هاي  شد. در نتیجه در خصوص سازمان می بر دولتی بودن آن قلمداد یهیفرض بد، شد می جادیتردیدي ا

وجود دارد و به طور مشخص معلوم نیست که از چه ها  آن ردید در ماهیتعمومی غیردولتی به خاطر آن که ت

د در حکم مراجع دولتی یات را بامؤسساین نهادها و ، طبق این اصل کلی در آن دوره، ماهیتی برخوردارند

حاکم بود. اما ها  م و به نوعی در این دوره زمانی دیدگاه اول در خصوص ماهیت این سازمانیردک می تلقی

اخیر و با توجه به ابالغیه مقام معظم رهبري در خصوص نحوه اجرا اصل چهل و چهارم قانون هاي  سالدر 

کلی نظام در امور اقتصادي تغییر یافته و بر پایه بخش غیردولتی استوار هاي  سیاست، 1384مصوب اساسی 
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اقتصادي و تغییر نقش هاي  شده است که نتیجه آن کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیت

  ي و هدایت و نظارت است.گذار سیاستدولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به 

دولت تنها مواردي که دولت حق فعالیت هاي  حجم تصديسازي  ن در راستاي کوچکیبنابرا

اقتصادي دارد به صورت خاص تصریح و احصاء شده است. نتیجه سیاست اقتصادي جدید این است که 

ل بر غیردولتی بودن فعالیت اقتصادي است مگر صراحتاً دولتی بودن آن فعالیت در قوانین و مقررات اص

، تردید داشته باشیماي  همؤسساظهار شده باشد. بر اساس این اصل کلی اگر نسبت به ماهیت یک نهاد یا 

اصلی نظام هاي  ذاريکلی و هدف گهاي  باید غیردولتی بودن آن را تحلیل نماییم تا نظري موافق سیاست

 عمومی غیردولتی که بیش از پنجاه درصد سرمایههاي  ارائه شده باشد. به این ترتیب در خصوص سازمان

که این نهادها از  باید اذعان نمود که به واسطه این اصل کلی و این، شود می تأمیناز منابع غیردولتی ها  آن

 اداري برخوردار هستند یک نهاد غیردولتی محسوبشخصیت حقوقی مستقل و بالتبع از استقالل مالی و 

عمومی هاي  ماهیت سازمان، کلی نظامهاي  اخیر و با تغییر سیاستهاي  شوند. نهایت آن که در سال می

غیردولتی منطبق با دیدگاه دوم شده است. گرچه هنوز از گذشته مواد قانونی و مقررات و آرائی مغایر با 

این دسته از مواد و مقررات بر اساس همان سیاست ، که گفته شد طور هماناین استدالل وجود دارد اما 

اخیر به کلی این سیاست تغییر یافته و هاي  دولتی بودن اداره کلیه امور اقتصادي ایجاد شده بود که در سال

مواد ( لولمحلی براي اعتبار مع، لذا این مصوبات فاقد اعتبار قانونی و حقوقی است. زیرا با از بین رفتن علت

  ماند. نمی باقی) قانونی و مقررات ناظر بر آن

  دوگانه تیماه هینظر - 4- 3

عمومی غیردولتی از ماهیتی دوگانه برخوردارند. به این صورت که از لحاظ هاي  سازمان، طبق این استدالل

برخی  شوند و از لحاظ می در حکم نهاد دولتی هستند و مشمول قوانین و مقررات دولتیها  برخی جنبه

در حکم نهاد غیردولتی بوده و تابع قوانین و مقررات بخش غیردولتی خواهند بود. علت طرح ، دیگرهاي  جنبه

انقالب اسالمی تا به  ياین دیدگاه به خاطر آن است که میان مجموعه قوانین و مقررات و آرائی که از ابتدا

هر دو ، به واسطه تعارض این مقرراترد تا مجبور نباشیم یصورت گبندي  حال صادر شده است یک جمع

رنافذ یرا غ) ات و قوانین ناظر به غیردولتی بودن این نهادهامؤسسقوانین ناظر به دولتی بودن این ( دسته قوانین
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 م. چرا که هر دو دسته از قوانین و مقررات همچنان معتبر و الزم االجراء است و دلیل قانونی بر لغو یا نسخیبدان

تواند این تعارض را رفع کند این است که یا تابع دیدگاه قبلی  می ن استداللی کهیرد. بنابراوجود نداها  آن

در  عمومی غیردولتی ماهیتی دوگانه را تصور نماییم.هاي  که طبق دیدگاه جدید براي سازمان شویم و یا این

، شود می بدر حکم نهاد دولتی محسو، عمومی غیردولتیهاي  که ماهیت سازمانهایی  خصوص جنبه

عمومی هاي  که ماهیت سازمانهایی  اد شده در بخش دیدگاه اول استناد نمود و در مورد جنبهیتوان به ادله  می

 توان به ادله مذکور در دیدگاه دوم تمسک نمود. می، ردیگ می غیردولتی را در حکم نهاد غیردولتی در نظر

  نتیجه

 يحکومت مرکزهاي  مجزا از سازمان یتیشخص يه داراک یاتتأسیس ایدن یکنون حقوقیهاي  در اکثر نظام

به منظور  يحکومت مرکز يبرا يمؤثر يابزارهاها  سازمان نای اند. شده جادیا یعموم فیاداره وظا يبرا، هستند

 البته، باشند می دارند یاسیس لیااستقالل و دور بودن از مس ازمندیکه ن یتخصص یو عموم ییاجرا فیانجام وظا

 نیاز جمله ا زیدر کشور ما ن یردولتیغ یوجود ندارد. مؤسسات عموم یهمسان يص الگوخصو نای در

 يمبنا به توجه با اند. شده جادیدارند ا یکه جنبه عموم یکه به منظور انجام خدمات باشند میها  سازمان

عدم که بر اساس اصل  یردولتیغ یمؤسسات عموم گفت توان میها  آن مؤسسات و کارکرد نیاگیری  شکل

 دولت يجدا از سازمان مرکز یخاص يو نهادها ییدارا، یحقوق تشخصی يدارا، اند بنا نهاده شده یتمرکز فن

ات عمومی مؤسس. با توجه به مباحثی که مطرح شد در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران نهادها و باشند می

و بخش تعاونی برخوردار است و  بخش خصوصی، غیردولتی از نظر حقوقی از وضعیتی متمایز از بخش دولتی

یک  عنوان بهات را به طور جداگانه و مؤسسذکر شد باید این نهادها و ها  آن که برايهایی  به واسطه ویژگی

م و در خصوص این که در حال حاضر ینکبخش جدید که داراي ضوابط و مقررات خاص خود است تحلیل 

ها  باید گفت که در حال حاضر این سازمان، ات وجود داردمؤسسچه رویکردي نسبت به این گونه از نهادها و 

اگر بیش از پنجاه  ویژه بهتوان این مؤسسات را  نمی در دسته بزرگ بخش غیردولتی قرار دارند و به هیچ وجه

  ود.ف واحدهاي دولتی قلمداد نمیشود در رد تأمیناز منابع غیردولتی ها  آن درصد بودجه ساالنه

مورد  1366کشور در  یقانون محاسبات عموم بیبا تصو رانیدر ا یردولتیغ یومعم يمؤسسات و نهادها

 یردولتیغ یعموم يقانون فهرست نهادها بیمؤسسات پس از تصو نیا یرسم تیقرار گرفت و فعال ییشناسا



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   346

 

 

مصادره شده در هاي  ییاموال و دارا تیریمستضعفان با هدف مد ادیان بنین میدر ا .افتیگسترش  1373در 

کشور  ياقتصادهاي  نگیهلدین تر بزرگاز  یکی عنوان بهشد و در حال حاضر  لیتشک یانقالب اسالم لیاوا

ن یمؤثر و مطمئن است که ا يستم اداریک سیازمند ین، تحقق اهداف يبرا یدر هر نظامشود.  می شناخته

ل یهدفش تسه ،دارد یت اعتقاد قلبیحاکم یو مقاصد اصل یکلهاي  استین حال که به سیمجموعه در ع

به فراخور  یه باشد. جوامع و اجتماعات انسانیتحقق اهداف اول يو تالش برا یومتکمات حیتصم ياجرا

از  یط و الزامات ناشیز شرایران نیا یاسالم جمهوري در؛ اند ل شدهکیتش یمتفاوت ياز نهادها شان يهاازین

ت و کنترل یحاکم يکه دولت برااي  گونه به؛ جاد کردیکشور ا يدر نظام اداراي  تحوالت گسترده، انقالب

 نیالم اکخالصه  .نمود »یبانقال ينهادها«تحت عنوان  يدیجدهاي  ل سازمانکیمؤثر بر جامعه مبادرت به تش

 يبه تحول و بهبود در نظام ادار يو فور يجد ازین، در حال توسعه ياز کشورها ياریمانند بس، زین رانیه اک

آن  یو سازمان يبه نظام ادار، که تصور شود یدر کشور و در هر جهت شرفتیاست که پ یهیخود دارد. بد

و  افتهی جهان بهبود ياز کشورها ياریدر بس یتدولهاي  سازمان يادار نظام گذشتهھای  دهه یوابسته است. ط

  شده است. یردولتیو غ یات دولتمؤسس یامر موجب بهبود در ساختار سازمان نیا

ربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات موارد م: مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع
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