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سوي قانونگذار است.

واژههاي کليدي :مؤسسات عمومي غيردولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شخص حقـوقي،
حقوق خصوصي ،حقوق عمومي ،مؤسسه خصوصي.
 .1مقدمه
در دنياي امروز ،با هدف کوچک کـردن نقـد دولـت در عرصـه ا ـرا و محـدود
کردن وظايف دولت به امر نظارت در کشورها ،همراه دولت ،مؤسسـات مختل ـي بـراي
اداره و انجام وظايف عمومي ايجاد شدهاند .در کشورهاي گونـاگون ايـن مؤسسـات ،از
نظام واحدي پيروي نميکنند و گستردگي وظايف آنها در يک سطح نيست اما ميتوان
در تمام آنها ويژگيهاي مشـترکي چـون داشـتن شخصـيت حقـوقي مسـتق ،،داشـتن
استقالل نسبي و انجام برخي وظايف و خدمات عمومي تحت نظارت نهادهاي دولتي يا
وابسته به دولت را يافت .نـوعي از ايـن مؤسسـات در کشـور مـا ،مؤسسـات عمـومي
غيردولتي است که بر طبق ماده  5قانون محاسبات عمومي  1911بـه ايـن نـام شـناخته
شدند .اين مؤسسات ،تجلي نظام غير متمرکز فني(تخصصي) در ايران هستند.
يکي از شبهات در خصوص مؤسسات عمومي غيردولتي ،مؤسسات تحت شـمول
آن است که چه مؤسساتي به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتـي شـناخته مـيشـوند در
سال  1939با تصويب قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومي غيردولتـي چنـد
مؤسسه به عنوان مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين شد و تا حدودي اين شبهه رفع شد
اما پس از اين سال ،مؤسسات گوناگوني توسط نهادهاي گوناگون ايجـاد شـده و تحـت
عنوان مؤسسات عمومي غيردولتـي شـناخته شـدند و دامنـه قـانون فهرسـت نهادهـا و
مؤسسات عمومي غيردولتي افزايد يافت .با تصويب قانون مديريت خـدمات کشـوري
در سال 1981و تغيير دادن تعريف مؤسسات عمومي غيردولتي ،اين شبهه بيشتر شد.
يکي از مؤسساتي که پس از تصويب اين قانون ،شمول آن تحت عنوان مؤسسـات
عمومي غيردولتي مورد سؤال قرار گرفت ،دانشگاه آزاد اسالمي است .ايـن دانشـگاه در
سال  1911توسط هيأت مؤسس خود که همگي از مقامات عالي رتبه کشـوري بودنـد
ايجاد و اساسنامه آن تصويب شـد .پـس از آن ،اساسـنامه دانشـگاه در سـال  1911بـه
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تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسـيد .اساسـنامه ايـن دانشـگاه در سـال 1983
اصالح گرديد و در ماده  5آن اشاره شد دانشگاه مؤسسهاي عمومي و غيردولتـي اسـت
(ر.ک.اساســــنامه دانشــــگاه آزاد اســــالمي  1911و اساســــنامه دانشــــگاه آزاد
اسالمي1983)/1/21با حکم مقام معظم رهبري در تاريخ 1983/3/13مبنـي بـر تغييـر
مـواد  5و  11اساسـنامه ،دو مــاده کـر شــده در تـاريخ  1983/8/11در لســه 131
شوراي عالي انقالب فرهنگي تغيير يافتند و طبق ماده ديـد ،دانشـگاه مؤسسـهاي غيـر
خصوصي غيردولتي خوانده شد.
در ميان مؤسسات مذکور در قانون محاسبات عمومي و قـانون مـديريت خـدمات
کشوري ،مؤسسهاي با عنوان غيرخصوصي غيردولتي شناسايي نشـده اسـت و مشـخص
نيست که منظور شوراي عالي انقالب فرهنگي ،از آوردن غيرخصوصـي چيسـت و آيـا
منظور از غيرخصوصي ،همان عمومي را اراده نموده است با تو ه به ل ـ «غيردولتـي»
که پس از آن قرار گرفته ،قطعاً غيرخصوصي به معناي دولتي نيست و تنهـا معنـايي کـه
ميتوان از واژه غيرخصوصي در کنار غيردولتي استنباط نمود ،عمومي بـودن آن اسـت.
به همين دلي ،به نظر ميرسد در اصالح مذکور نيز تنها واژه تغييريافته اما شوراي عـالي
انقالب فرهنگي ،تصريح بر عمومي غيردولتي دانشگاه آزاد اسالمي بوده است.
حال پرسد آن است که آيا دانشگاه آزاد اسالمي ،ويژگيها و اوصـاف مؤسسـات
عمومي غيردولتي را دارد و آيا آوردن ماده  5در اساسنامه ديـد ايـن دانشـگاه توسـط
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،به معناي شناسايي دانشگاه آزاد اسـالمي بـه عنـوان يـک
مؤسسه عمومي غيردولتي است و آيا اين شناسايي معتبـر اسـت بـراي پاسـخ بـه ايـن
پرسد ،ابتدا ماهيت مؤسسات عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسالمي بررسي ميشود
و پس از آن شخصيت حقوقي اين مؤسسات تبيـين مـيشـود تـا از طريـق توصـي ي و
تحليلي به اين نتيجه برسيم که آيا دانشگاه مذکور ،مؤسسه عمومي غيردولتـي اسـت يـا
خير.
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عمومي غيردولتي

براي شناخت م هـوم مؤسسـات عمـومي غيردولتـي ،تعريـف قـانوني مؤسسـات
عمومي غيردولتي ،ا زاي تعريف و عناصر عنوان مؤسسات عمومي غيردولتـي بررسـي
ميشود .براي نخستين بار ،قانون محاسبات عمومي  1911در کنار شناسايي وزارتخانه،
مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ،در ماده  5خود به ارائه تعري ي از اين مؤسسـات
پرداخت .اين قانون ،با در نظر گرفتن برخي ويژگيهاي کلي ،چارچوب مشخصي براي
آنها در نظر گرفت(حسيني پور اردکاني)8 :1983 ،
در تعريف مؤسسات عمومي غيردولتي در ايـن قـانون آمـده اسـت« :مؤسسـات و
نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون ،واحدهاي سازماني مشخصي هستند که بـا
ا ازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که نبه عمومي دارند تشـکي ،شـده يـا
ميشوند» (.ماده  5قانون محاسبات عمومي  )1911در اين ماده سه ويژگي مهـم بـراي
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي کر شده است :اول آنکه ،داراي واحد سـازماني
هستند؛ ويژگي دوم آن است که ،با ا ازه قانون تشکي ،مـيشـوند و مشخصـه سـوم آن
است که عهده دار انجام وظايف و خدمات عمومي هستند .در تبصره ،قيد چهارمي نيـز
براي اين مؤسسات آمده و مقرر شده است که «فهرست اين قبي ،مؤسسات و نهادها بـا
تو ه به قوانين و مقررات مربوط ،از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شـوراي
اسالمي خواهد رسيد» .براي ا راي اين تبصره در  1939/1/13قانون فهرست نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي به تصويب رسيد که طي آن ،ده مؤسسه شام ،شهرداريها،
بنياد مستضع ان و انبازان انقالب اسالمي ،معيـت هـالل احمـر ،کميتـه امـداد امـام
خميني(ره) ،بنياد شهيد انقالب اسالمي ،بنياد مسکن انقالب اسالمي ،کميته ملي المپيـک
ايران ،بنياد پانزده خرداد ،سازمان تبليغات اسالمي و سازمان تأمين ا تماعي ،بـه عنـوان
مؤسسه عمومي غيردولتي شناسـايي شـدند(.ر.ک قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات
عمومي غيردولتي )1939 /1/13تبصره بدين معناست کـه شناسـايي مؤسسـه عمـومي
غيردولتي ،نيازمند شناسايي و تصريح قانونگذار به چنين ص تي است.
پس از تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نيز به مو ـب
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قوانين مختلف ،مؤسسات ديگري به فهرست مؤسسات عمومي غيردولتي اضـافه شـدند
که عبارتند از :فدراسيون ورزشي آماتوري مهوري اسالمي ايران ،مؤسسـههـاي هـاد
نصر ،هاد استقالل و هاد توسعه(ماده واحده قانون الحاق بندهاي 11و  12به قـانون
فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمــومي غيردولتــي مصــوب  ،)1931 /9/11شــوراي
هماهنگي تبليغات اسالمي ،کتابخانه آيت اهلل مرعشي(ماده واحده قـانون الحـاق دو بنـد
به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتـي مصـوب  ،)1931/3/23هـاد
دانشگاهي(ماده واحـده قـانون الحـاق هـاد دانشـگاهي بـه قـانون فهرسـت نهادهـا و
مؤسســات عمــومي غيردولتــي مصــوب 1931/3/21مجلــس شــوراي اســالمي)،
دهياريها (قانون ماده واحده تأسيس دهياريهاي خودک ا در روستاهاي کشور مصـوب
 1933/1/11مجلس شوراي اسالمي) ،بنياد امور بيماريهاي خاص(ماده واحده قـانون
الحاق بنياد امور بيماريهاي خـاص بـه قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومي
غيردولتـي مصــوب  1933/1/21مجلـس شــوراي اســالمي) ،بنيـاد فرهنگـي و هنــري
رودکي(قانون تشکي ،بنيـاد فرهنگـي و هنـري رودکـي مصـوب  1933/12/3مجلـس
شوراي اسالمي) و سازمان داند آموزي مهـوري اسـالمي ايران(مـاده واحـده قـانون
الحاق سازمان داند آموزي مهوري اسالمي ايران به فهرست قانون فهرست نهادهـا و
مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب .)1981/5/91
به نظر ميرسد ،قانونگذار با افزودن تبصره و آوردن قيد نياز بـه تصـريح در کنـار
سه ويژگي ديگر ،بيشتر قصد محدود نمودن مؤسسات عمومي غيردولتي ،در بهرهمنـدي
از بود ه عمومي مو ود در قانون محاسـبات عمـومي را مـدنظر داشـته اسـت وگرنـه
مؤسسات ديگري نيز و ود دارند که وا د سه شـرط ابتـدايي هسـتند(.يازرلو:1933 ،
.)88
با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در سـال  ،1981تغييراتـي در تعريـف
مؤسسات عمومي غيردولتي ايجاد شد .ماده  9اين قانون در تعريف اين مؤسسات چنين
آورده است « :مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي ،واحـد سـازماني مشخصـي اسـت کـه
داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا ميشـود
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و بيد از  51درصد بود ه ساالنه آنها از محـ ،منـابع غيردولتـي تـأمين مـيگـردد و
عهدهدار وظايف و خدماتي است که نبه عمومي دارد».
در اين قانون ،ويژگي «با ا ـازه قـانون» بـه «تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي»
تغييريافت .به نظر ميرسد ايجاد اين محدوديت بـه دليـ ،و ـود ابهامـاتي بـود کـه در
اصطالح «با ا ازه قانون» و ود داشت و با ت سير موسّع ايـن اصـطالح ،برخـي نهادهـا
اقدام به ايجاد مؤسسات عمومي غيردولتي نمودند( .حسيني پور اردکـاني)12 :1983 ،
قانونگذار با بيان «تصويب مجلس شوراي اسالمي» قصـد داشـته کـه ايجـاد مؤسسـات
عمومي غيردولتي را به ضرورت در صالحيت مجلس بداند.
افزودن «داراي استقالل حقوقي» بعد از واحد سازماني مشـخص ،ت ـاوت ديگـري
است که در اين قانون و ود دارد .داشتن استقالل حقوقي اصطالحي عام است کـه دارا
بودن واحد سازماني مشخص را نيز در بر ميگيرد و با کر استقالل حقوقي ،نيـازي بـه
بيان دارا بودن واحد سازماني مشخص ،نيست .بـه نظـر مـيرسـد کـه عبـارت «داشـتن
استقالل حقوقي» در تعريف نيز از باب تأکيد بيشتر بوده است زيرا علـ ،و ـودي ايـن
مؤسسات ،استقالل داشتن آنها از دولت است(.همان )19 :پس ميتوان گ ت که حتـي
اگر «دارا بودن استقالل حقوقي» هم در تعريف قانوني نميآمد همچنان ايـن مؤسسـات،
استقالل خود را داشتند.
ت اوت ديگر آن است که بيد از  51درصد بود ه ساالنه اين مؤسسات ،بايـد از
منابع غيردولتي تأمين گردد .ت اوت ديگر ،عـدم بيـان تبصـره مـاده  5قـانون محاسـبات
عمومي و شرط کر اسامي اين مؤسسات در فهرستي خاص است .به دليـ ،عـدم بيـان
قانونگذار ،به نظر ميرسد بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري ،لزومي به شناسايي
سازمانها به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي نيست و همين که سازماني شرايط مـذکور
در ماده  9اين قانون را داشته باشد ميتوان آن را مؤسسه عمومي غيردولتي دانسـت .بـا
اين و ود ،در رويه ،همچنان اضافه شدن به قانون فهرست يا مؤسسه عمومي غيردولتي
ناميدن در قانون خود مؤسسه ،الزم به نظر مـيرسـد و صـرف داشـتن شـرايط مـذکور
مو ود در ماده  9قانون مديريت خدمات کشوري ،مو ب مؤسسه غيردولتي شدن يـک
مؤسسه نيست .مصداق اين امر را مـيتـوان در قـانون الحـاق صـندوق بيمـه ا تمـاعي

دانشگاه آزاد اسالمي :مؤسسه عمومي يا خصوصي؟
183

روستائيان و عشاير به قانون فهرست نهادهـا و مؤسسـات عمـومي غيردولتـي مصـوب
 1983 /12 /1مجلس شوراي اسالمي يافت(رستمي )1983 ،که با تصويب اين قـانون
و افزودن اين مؤسسه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـومي غيردولتـي بـه نظـر
ميرسد ،رويهي سابق همچنان پابر است.
ديوان عدالت اداري نيز در رويه خود ،تنها مؤسساتي را عمومي غيردولتي ميدانـد
که به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اضـافه شـدهانـد و در قـانون
خود آن مؤسسه ،به اين عنـوان شـناخته شـده انـد(.همان) ر ي وحـدت رويـه شـماره
ه 931/88/مصوب  88/5/25ديوان عدالت اداري نيز که شکايت در رابطه با مؤسسات
مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي را قاب ،پـذيرش در ديـوان
ميداند ،مؤيد اين سخن است.
با تو ه به تعريف مؤسسات عمومي غيردولتـي ،ايـن مؤسسـات ،خـاص هسـتند.
بدين سان به کار بردن عنوان دولت ،مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و  ...در مورد
آنها صادق نيست .گرچه با تو ه به ماده  5قانون مديريت خدمات کشـوري ،در ميـان
مجموعه دستگاه ا رايي قرار گرفتهاند و در صورت داشتن بود ه دولتـي مشـمول بنـد
 11ماده  1قانون برنامه و بود ه مصوب  1951 /12 /11ميشوند کـه در آن مؤسسـه
عمومي عام المن عه و مؤسسه اعتباري تخصصي که عهدهدار ا ـراي قسـمتي از برنامـه
ساالنه است را دستگاه ا رايي ميداند.
مطلب ديگري که الزم است در خصوص اين مؤسسات بيان شود و ـود عبـارت
«غيردولتي» است .در اين خصوص سه نظر و ود دارد :اول آنکه منظور از به کار بردن
غيردولتي ،مستثني کردن اين دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومي و اسـتخدام
کشوري است(طباطبائي مؤتمني )123 :1989،اين سخن ،تا حدي درست است امـا بـا
تو ه به انعکاس بود ه آنها در بود ه ک ،کشور ،نظارت ديوان محاسبات و همچنـين
و ود احکامي درباره آنهـا در قـانون محاسـبات عمـومي و قـانون مـديريت خـدمات
کشوري ،اين سخن کام ،نيست اگرچه اين سازمانها به دليـ ،فنـي و تخصصـي بـودن
کمتر ،تحت شمول اين قوانين بودهاند .دوم ،به معناي عدم وابستگي به قواي سه گانه و
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ارکان حکومتي است(.يازرلو83 :1933 ،؛ حسيني پوراردکـاني )11 :1983 ،امـا بايـد
گ ت استقالل مطلق از قوا نيز براي اين مؤسسات ،و ـود نـدارد و ايـن مؤسسـات بـه
طرق مختلف ،تحت نظارت يا قيموميت قواي حاکمهاند و سـوم ،غيردولتـي بـه م هـوم
ان کاک سازماني اين مؤسسات از قواي حاکم و ساير ارکان حکـومتي اسـت( .حسـيني
پوراردکاني 11 :1983،و  )15با اين توضيح که اگرچه برخي از اين مؤسسـات تحـت
نظر مقام رهبري هستند و بسياري از مقامات ارشـد برخـي از ايـن مؤسسـات عمـومي
غيردولتي توسط برخي از مقامات عالي قواي سه گانه تعيـين و منصـوب مـيگردنـد و
همچنين ،نظارتهاي مختل ي بر اين مؤسسات از انب ساير نهادهاي کشـوري اعمـال
ميشود و اين امور ،مؤسسات را وابسته به حاکميت ميسازد اما از لحـا سـازماني بـه
قواي سهگانه وابستگي ندارند و داراي سازمان کامالً مسـتق ،هسـتند( .يـازرلو،1933 ،
 )83بـه نظـر مـيرسـد در اصـطالح مؤسسـات عمـومي غيردولتـي ،م هـوم سـوم از
«غيردولتي» اراده شده است.
 .3ماهيت دانشگاه آزاد اسالمي
روز  91ارديبهشت ماه سال  1911هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز معه تهران
براي اولين بار از طرحي به نام دانشگاه آزاد اسالمي سخن گ ت .پس از طرح موضـو
خدمت امام خميني (ره) ،ايشان با تأسيس نهاد مزبور موافقت نموده و با کمک مالي 11
ميليون ريالي اهدايي خود ،سرمايه اوليه تأسـيس دانشـگاه را تـأمين نمودنـد( .ر.ک (بـه
اهتمام)هاشمي)121 :1981 ،
با حمايت مادي و معنوي امام خميني(ره) ،زمينه تأسيس دانشگاه آزاد اسـالمي بـا
هدف ارتقاي سطح داند و فرهنگ امعه ،تأمين نيروي انساني متخصـص مـورد نيـاز
کشور ،ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه انبـه مـردم در امـر گسـترش و اعـتالي
داند و پژوهد فراهم گرديد .در آ ر ماه همان سال ،اساسنامه دانشگاه نوشته شد که بر
اساس آن دانشگاه مؤسسه عام المن عهاي معرفي گرديد که همـه هزينـههـاي آن صـرف
امور مربوط به دانشگاه ميشـود  9 .مـاه بعـد روز چهـارم اسـ ند مـاه سـال  1911در
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گوشهاي از روزنامه رسمي ايران آگهي به چشم ميخورد کـه مو وديـت دانشـگاه آزاد
اسالمي را اعالم ميکرد .طبق اين آگهي مؤسسان دانشگاه آزاد اسالمي اعالم شدند.2
در دي ماه  1911با تو ه به آييننامه تأسـيس دانشـگاههـا و موسسـات آمـوزش
عالي غيردولتي و غيرانت اعي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي ،اساسـنامهاي ديـد
تهيه و در تاريخ  12آبان  1911به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد و ايـن
دانشگاه ،تحت نظارت شوراي مذکور قرار گرفت.
در اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگـي ،تعريـف
خاصي از دانشگاه آزاد اسالمي ارائه نشـده امـا از ميـان مـواد آن مـيتـوان گ ـت ايـن
دانشگاه ،مؤسسهاي غيرانت اعي با هـدف آمـوزش و پـژوهد اسـت کـه تـابع مقـررات
آئيننامههاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانت اعي است .دانشگاه آزاد
اسالمي از مؤسساتي است که با و ود اينکه هدف آن گسترش و اداره خدمت عمـومي
در بخد آموزش و پژوهد است و کسب درآمـد نيسـت امـا داراي درآمـد اسـت .بـه
همين دلي ،،مؤسسه غيرانت اعي خوانده شده است .بخـد مهـم ديگـر در ماهيـت ايـن
دانشگاه ،تبعيت از مقررات مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانت اعي اسـت .از ايـن
رو الزم است قواعد حاکم بر اين مؤسسات ،بررسي گردد.
در موافقتنامه تأسيس مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي غيرانت ـاعي مصـوب
بيست و چهارمين لسه شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي مـور  ،1911/9/3تأسـيس
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانت اعي را توسط اشـخاص حقيقـي و حقـوقي در
بخد غيردولتي و زير نظر و مراقبـت دولـت مـيدانـد .پـس دانشـگاه آزاد اسـالمي و
مؤسسات غيردولتي غيرانت اعي هر دو توسط اشـخاص غيردولتـي و بـه وسـيله هيـأت
مؤسس که ترکيب آن در ماده 2و 9آئين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتـي
غيرانت اعي مصوب چه ،و يکمين لسـه مـور  1911/3/29شـوراي عـالي انقـالب
فرهنگي و همچنين مواد  8و 3اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي آمده است ،ايجاد ميشـود
و بخد دولتي در ايجاد آن دخالتي ندارد بلکه تنها نظارت بر اين مؤسسات را بر عهـده
دارد .گرچه به طور معمول ،دخالت شوراي عالي انقالب فرهنگي ،از حد نظارت بيشـتر
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است و در موارد ديگري مانند تعيين ترکيب اعضاي هيأت مؤسس و هيأت امنا و تأييـد
آنها نيز دخالت دارد.
همچنين مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانت اعي و دانشـگاه آزاد اسـالمي ،هـر
دو توسط هيأت مؤسس ،هيأت امنا ،رئيس يا قائم مقام و شوراي دانشکده و با تو ه بـه
اساسنامه مصوب اداره ميشوند و هر دو شـهريهاي از دانشـجويان اخـذ مـينماينـد .از
سوي ديگـر آغـاز کـار هـر دو بـا سـرمايه غيردولتـي اسـت .در مؤسسـات غيردولتـي
غيرانت اعي ،ايجاد مؤسسه با سرمايه مردمي(هيأت مؤسس)اسـت(.مالکي)119 ،1983 ،
و در دانشگاه آزاد اسالمي نيز ،سرمايه اوليه توسط امـام خمينـي(ره) ،کمـکهـاي مـالي
دولت و موسسات غيردولتي تأمين شده است که از اموال غيردولتي است ،اما بـرخالف
موسسات غيردولتي غيرانت اعي ،هيأت امنـا در تـأمين سـرمايه آن دخـالتي نداشـتند .بـا
و ود شباهتهاي مذکور بايد تو ـه داشـت کـه دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا مؤسسـات
آموزش عالي غيردولتي غيرانت اعي ،ت اوتهايي نيز دارد.
دانشگاه آزاد اسالمي با و ود تبعيت کلـي از مقـررات مؤسسـات آمـوزش عـالي
غيردولتي غيرانت اعي ،داراي مقررات خاصي است که در اساسنامه آن بيان شـده اسـت.
در دانشگاه آزاد اسالمي ،سياستهاي کلي ،توسط سازمان مرکزي دانشـگاه ،تصـويب و
ابالغ ميشود؛ به طوريکه در خصوص ارائه و تصويب رشته ،از طريق سـازمان متبـو
خــود اقــدام م ـينماي ـد .براســاس مــاده  9اساســنامه دانشــگاه آزاد اســالمي مصــوب
 1983 /1/21تصويب رشته نيازمند مجوز شوراهاي گسترش آموزش عالي و وزارتـين
علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکي اسـت .ايـن در حـالي
است که دانشگاههاي غيردولتي ،در کليه امور اعم از رعايت بخشنامهها ،آئـيننامـههـا و
سر فص ،دروس ،طبق قوانين وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري عم ،مينمايند و تحت
نظارت مدير ک ،نظارت و ارزيابي وزارت متبو هستند(.همان)119 :
 .4شصصيت وقوقي مؤسسا

عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسالمي

اولين ويژگي اصلي مؤسسات عمومي غيردولتي ،و ود شخصيت حقوقي مسـتق،
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اين مؤسسات از پيکره دولت و عدم وابستگي سازماني به نهاد دولت است؛ بـدين معنـا
که اين مؤسسات ،به دور از سلسله مراتب اداري ،خود به نحو مستق ،،قادر بـه تصـميم
گيري در تمام امور خود هستند و فلس ه ايجاد ايـن مؤسسـات ،اعمـال سيسـتم تمرکـز
زدايي در امور اداري و اعطاي استقالل بـه ايـن مؤسسـات در زمينـههـاي فنـي ،اداري،
ا تماعي و  ...است( .يازرلو )113 :1933 ،بـا تو ـه بـه ضـرورت و ـود شخصـيت
حقوقي براي اين مؤسسات از نهاد دولت ،ابتـدا انـوا شخصـيت حقـوقي و معيارهـاي
تمايز اشخاص حقوقي از يکديگر مورد مطالعه قرار مـيگيـرد و سـپس وضـع حقـوقي
شخصيت حقوقي در مؤسسات عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسالمي بيان ميگردد.
 .4.1معيارهاي تمايز شصص وقوقي وقو

عمومي از شصص وقوقي وقو

خصوصي
اصطالح شخصيت حقوقي در برابر اصـطالح شخصـيت حقيقـي قـرار مـيگيـرد.
شخصيت حقوقي به دو دسته شخصيت حقـوقي حقـوق عمـومي و حقـوق خصوصـي
تقسيم بندي ميشود و با تو ه به قـرار گـرفتن شـخص حقـوقي در هـر کـدام از ايـن
گروهها ،آثار حقوقي مت اوتي و ود خواهد داشت .گرچه در ابتـدا و بـه ظـاهر ،تقسـيم
اشخاص حقوقي به حقوق عمومي و خصوصي ،ساده به نظر ميرسد اما در عم ،،امري
دشوار است چرا که در مواردي در يک سازمان با و ود انتصابي بودن رئيس شخصـيت
حقوقي از سوي دولت ،نظارت دولت بر آن مؤسسـه ،حکومـت قـوانين اسـتخدامي بـر
کارکنان آن ،که بيانگر شخص حقوقي حقوق عمـومي بـودن مؤسسـه اسـت ،از سـوي
مرا ع اعالم ميگردد که زء واحدهاي دولتي نيست(.ص ار119 :1939،و )111
از سوي ديگر ،همه اعمالي که شخصيت حقوقي حقوق عمومي انجام ميدهـد در
محدوده حقوق عمومي نيست بلکه برخي از اعمال آنهـا در حقـوق خصوصـي ـاي
دارد و بـه عکـس برخـي از اشـخاص حقـوقي حقـوق خصوصـي از برخـي امتيـازات
اشخاص حقوقي حقوق عمومي بهرهمند هستند و به اين اعتبار ،از قواعد حقوق عمومي
پيروي مينمايند(.انصاري121 :1933،و 121؛ ص ار)113 :1939 ،از اين رو ت کيـک
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شخص حقوقي حقوق عمومي و خصوصي ،با دشواري همراه خواهد بود امـا از سـوي
حقوقدانان معيارهاي مت اوتي براي تمييز اين دو شخص ارائه شده اسـت کـه بـا مـع
چند معيار تا حدي ميتوان شخص حقوقي حقوق عمومي را از شخص حقوقي حقـوق
خصوصي تمييز داد ،اما ت کيک اين دو شخص با يک معيار ،همواره با انتقـاداتي همـراه
است .به اين هت الزم است ،براي تشخيص آن چند معيار همراه هم به کار برده شود.
 .4.1.1نحوه تأسيس و انحالل :تأسيس شخص حقـوقي وابسـته بـه حقـوق عمـومي،
بستگي به تصميم قدرت عمومي دارد .ايجاد کننـده ايـن اشـخاص مقامـات عمـومي و
دولتياند و با ا ازه قانون تشکي ،ميشـوند .البتـه در مـواردي نيـز منشـأ پيـدايد ايـن
اشخاص ،افراد خصوصي هستند ،ولي دولت با ملي کردن آنها ،شخصيت حقوقي آنها
را تغيير داده و توسط دولت ،شخصيتشان به شـخص حقـوقي حقـوق عمـومي تبـدي،
ميشود؛ (ص ار )111 ،1939،اما شخص حقوقي حقوق خصوصي با اراده آزاد افـراد و
به تصميم آنها ايجـاد مـيگـردد( .صـ ار111 ،1939 ،؛ سـاکت192-128 ،1931 ،
)گرچه قانون ،در برخي موارد ،شرايط ايجاد آنها را تعيـين کـرده امـا ايـن بـدين معنـا
نيست که اين شخص حقوقي ،به اراده دولت ايجاد شده است .انحالل اين اشخاص ،بـه
همان ترتيب است( .ص ار )111 :1939 ،بايد تو ه داشت ايـن معيـار هميشـه قطعـي
نيست و برخي از اشخاص حقوقي و ود دارند که به وسيله قانون يـا آئـيننامـه ايجـاد
شدهاند ،در حاليکه وابسته به حقوق عمومي نيستند(.همان)115 :
 .4.1.2هدف :هدف از پيدايد شخص حقوقي حقوق خصوصي ،ارتقـاء منـافع مـادي
اعضا است در حاليکه شخص حقوقي حقوق عمومي در پـي تـأمين خـدمات و منـافع
عمومي است( .ابوالحمـد88 :1931 ،؛ سـاکت192 :1931 ،؛ نقـدي3 :1913-31 ،؛
يوسف زاده111 :1983 ،و115؛ ص ائي و قاسم زاده )151 :1981 ،از ايـن رو داراي
صالحيت و امکانات گستردهاي است که شخص حقوق خصوصي ندارند :مانند قـدرت
سلب مالکيت و  (. ...ابوالحمد111 ،1931 ،و )112اين معيار نيـز نمـيتوانـد هميشـه
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مالک باشد چرا که اوال ارضـاي حـوائ عمـومي در انحصـار دولـت نيسـت و برخـي
اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز اهداف غير مادي دارند مانند مؤسسات خيريـه و
وقف؛ ثانياً فعاليتهاي دولت هميشه غيرمادي و براي رفع حوائ عمومي نيسـت ماننـد
برخي شرکتهاي دولتي( .ص ار )111 :1939،از سوي ديگر برخـي اشـخاص حقـوق
خصوصي نيز داراي امتيازات خاص اشخاص حقوقي حقوق عمومي هستند مانند کانون
وکال ،نظام پزشکي و  ...که اختيار اعطـاي پروانـه ،تعقيـب و محاکمـه دارند(،انصـاري،
121 :1933؛ ص ار113 :1939 ،؛ يوسـف زاده115 :1983 ،؛ اکبـري)11 ،1981 :
اما محدود به موارد معين در قانون است و در امور عمومي دخالت نمينمايند.
 .4.1.3اراده :عضويت در شخصيت حقوقي حقـوق خصوصـي کـامالً آزاد اسـت (بـر
اساس قسمت اخير اص 21 ،قانون اساسي) ،اما عضـويت در شـخص حقـوق عمـومي
اختياري نيست مث ،تابعيت .اين ضابطه نيز قاب ،نقـد اسـت چـرا کـه اوالً عضـويت در
برخي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ا باري است مانند انجمن وصـنف خـاص و
ثانيا خروج از عضويت در کشور که شخص حقوقي حقـوق عمـومي اسـت بـه وسـيله
تغيير تابعيت و با اراده افراد ممکن است و نميتـوان عضـويت در آن را بـراي هميشـه
ا بــاري دانســت( .ر.ک صــ ار111 ،1939 ،و 115و113؛ ابوالحمــد31 ،1931 ،؛
ساکت 191 ،128 ،1931 ،و 192؛ اکبري)11 :1981 ،
 .4.1.4مقررا

و قوانين وگاکم :اشـخاص حقـوق خصوصـي تـابع قواعـد حقـوق

خصوصي هستند و کارکنان آنهـا تـابع مقـررات قـانون مـدني ،قـانون کـار و قـرارداد
فيمابين و يا اساسنامه مربوط به خود هستند ،اما اشخاص حقوق عمـومي ،تـابع قواعـد
حقوق عمومي هستند و کارکنان آنها تابع قانون استخدام کشوري هستند.
 .4.1.5از ويث اموال و دارايي :اشخاص حقوق عمومي ،اموالشان اموال عمومي است
اما اموال اشخاص حقوق خصوصي ،اموال خود آنهاست( .ص ار)113 :1939 ،
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 .4.1.6تشکيا شصص وقوقي :اشخاص حقوقي حقـوق عمـومي بـه ـز دولـت از
زماني که با ا ازه قانون تشکي ،مـيگـردد بـر طبـق مـاده  583قـانون تجـارت وا ـد
شخصيت حقوقي ميگردند و نيازي به ثبت نـدارد گرچـه برخـي از اشـخاص حقـوقي
حقوق عمومي ،برابر قوانين خاص ،نيازمنـد ثبـت هسـتند ماننـد شـرکتهـاي دولتـي،
آئيننامـه ا رائـي تأسـيس شـرکت اتوبوسـراني 1991/8/11؛(صـ ار123 :1939 ،و
191و 131؛ ساکت191 :1931 ،؛ يوسف زاده115 :1983 ،؛ صـ ائي و قاسـم زاده،
151 :1981و 158؛ اکبري11 :1981 ،؛ نقدي19 :1913-31،؛ پاسـبان21 :1983 ،؛
صــ ائي51 :1915 ،؛ يــازرلو111 :1933 ،و )113امــا اشــخاص حقــوقي حقــوق
خصوصي در اغلب موارد از زمـان ثبـت ،وا ـد شخصـيت حقـوقي مـيگردنـد ماننـد
مؤسسات غيرتجارتي انت اعي و غيرانت اعي(ر.ک ماده  581قـانون تجـارت) و شـرکت-
هاي تجاري که به محض تشکي ،وا د شخصيت حقوقي ميشوند ولي شخصيت آنها
زماني کام ،ميگردد کـه بـه ثبـت برسند(.مسـتنبط از مـواد  581 ،589 ، 582و 581
قانون تجارت) گرچه در اين مورد نيز استثنا و ـود دارد و موقوفـات بـا و ـود اينکـه
شخص حقوقي حقوق خصوصي هسـتند بـدون نيـاز بـه ثبـت وزمـان تشـکي ،،وا ـد
شخصيت حقوقي ميگردند و از زمان قبض عين موقوفه ،شخص حقـوقي وقـف آغـاز
ميگردد ( .صـ ار191 :1939 ،؛ سـاکت191 :1931 ،؛ يوسـف زاده 131 :1983 ،و
131؛ ص ائي و قاسم زاده)58 :1981 ،
اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را به سه دسته شرکتهاي تجـاري ،مؤسسـات
غير تجاري 3و موقوفـات تقسـيم بنـدي مـيکنند(.صـ ار191 :1939 ،و191؛ سـاکت،
128 :1931؛ يوسف زاده113 :1983 ،؛ ص ائي و قاسم زاده151 :1981 ،؛ صـ ائي،
)55 :1915
در تقسيمبندي اشخاص حقوقي حقوق عمومي اختالف نظـر و ـود دارد .قـانون
محاسبات عمومي در ماده  191خود ،چهار دسته شخص حقوقي حقوق عمومي را کر
کرده که در مواد  1 ،9 ،2و  5اين قانون آمدهاند و شام ،وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي،
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شرکتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي اسـت .امـا اشـخاص حقـوقي حقـوق
عمومي ،منحصر در اين چهار قسم نيستند و برخي سازمانهاي ديگر نيـز و ـود دارنـد
که وا د ويژگيهاي شخص حقـوقي حقـوق عمـومي هسـتند و در قـانون محاسـبات
عمومي ،سخني از آنها به ميان نيامده است.
در يک تقسيمبندي ميتوان اشخاص حقـوقي حقـوق عمـومي را بـر اسـاس نـو
فعاليت و تخصص آنها در دو دسته کلي قرار داد :دسته اول ،شخص حقـوقي متصـدي
امور ملي يا سازمانهاي کشوري که خود بـر دو قسـم اسـت .يکـي سـازمانهـايي کـه
صالحيت عام و کلي داشته و به امور ملي اشتغال دارند که مثال بارز آن کشـور اسـت و
دوم شخصيت متصدي امور ملي در يک منطقه غرافيايي است و در حوزه غرافيـايي
خاصي ،انجام وظي ه مينمايد و به تحقق عدم تراکم اداري کمک مينمايـد .مصـداق آن
شوراهاي محلي است که به مو ب اصـول 111 ،3 ،1تـا  113و قـوانين عـادي ،اداره
امور خاص محلي به افراد منتخب مح ،واگذار شده است.
دسته دوم ،شخصيت حقوقي متصدي امور خاص يـا همـان سـازمانهـاي فنـي و
تخصصي است .اين مؤسسات ،شام ،شرکتهاي دولتي ،مؤسسات دولتـي و مؤسسـات
عمومي و سازمانهاي حرفهاي مستق ،ميشود که شخصيت حقـوقي مسـتق ،از دولـت
داشته و هر کدام ،متصـدي انجـام بخشـي از وظـايف عمـومي اسـت( .ر.ک انصـاري،
121 :1933و 125؛ ص ار155 :1939 ،و151و111؛ نقدي )19 :1913-31 ،يکـي
از اين مؤسسات که به عنوان سازمان تخصصي ،مصداق عدم تمرکـز اداري اسـت و بـا
شخصيت حقوقي مستق ،از دولت به اي اي وظي ه تأمين و ارائه خـدمات عمـومي مـي-
پردازد ،مؤسسات عمومي غيردولتي است کـه در قـانون محاسـبات عمـومي  1911بـه
عنوان شخص حقوقي حقوق عمومي تعريف شده اسـت .همچنـين در مـاده  15قـانون
مديريت خدمات کشوري ،مؤسسات عمومي غيردولتي ،در کنار وزارتخانهها ،مؤسسات
دولتي و شرکتهاي دولتي ،زء دستگاه ا رايي کشور خوانده شدهاند.
 .4.2معيارهاي تمايز شصص وقوقي وقو

عمومي از شصص وقوقي وقو
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عمومي غيردولتي

با و ود تصريح قانوني به شخص حقوقي حقوق عمومي بودن مؤسسات عمـومي
غيردولتي الزم است ضوابط بيان شده در تمايز شخص حقوقي حقوق عمومي از حقوق
خصوصي براي اين مؤسسات مورد مطالعه قرار گيرد تا مشخص شود معيارهـاي کـدام
نو از اشخاص را داراست .از نظر نحـوه تأسـيس و انحـالل توسـط دولـت و قـانون،
همانطور که در گ تار اول به ت صي ،بحـ

شـد بـر اسـاس مـاده  5قـانون محاسـبات

عمومي ،اين مؤسسات ،با ا ازه قانون ايجاد ميشـوند و طبـق مـاده  9قـانون مـديريت
خدمات کشوري ،ايجاد اين مؤسسات با تصويب مجلس شوراي اسـالمي خواهـد بـود.
اما بايد تو ه داشت کـه برخـي از مؤسسـات مـذکور در فهرسـت مؤسسـات عمـومي
غيردولتي ،توسط قوه مقننه ايجاد نشدهاند بلکه توسط ساير نهادهـا بـه و ـود آمـدهانـد
گرچه برخي از اين مؤسسات توسط قانونگذار بـه عنـوان مؤسسـه عمـومي غيردولتـي
شناخته شدهاند .بر اساس صراحت مواد بيان شده بايد گ ت ايجاد برخـي از مؤسسـات
عمومي غيردولتي مانند سـازمان دانـد آمـوزي ،کميتـه امـداد امـام خمينـي(ره) ،بنيـاد
مستضع ان ،هاد دانشگاهي و  ...توسط قانون و به تصويب مجلس نبوده اسـت و ايـن
معيار در برخي از اين مؤسسات و ود ندارد.
معيار ديگر ،هدف اين مؤسسات است .با بررسي اهـداف بيـان شـده در اساسـنامه
مؤسســات عمــومي غيردولتــي(ر.ک مــاده  2اساســنامه هــاد دانشــگاهي مصــوب
1931/8/11؛ ماده  1اساسنامه سازمان تأمين ا تماعي اصالحي 1983/3/22؛ مـاده 2
اساسنامه سازمان داند آموزي مهوري اسالمي ايـران مصـوب 1938/2/21؛ مـاده 2
اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري مهوري اسالمي ايران مصـوب 1981/5/1؛
ماده  9اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران اصالحي  ،)1983/2/15ديده ميشود کـه
هدف همه اين مؤسسات ،تأمين خدمات و منـافع عمـومي اسـت .از ايـن هـت ،ايـن
مؤسسات ،شخص حقوقي حقوق عمومي به شمار ميروند.
در مورد ضابطه عضويت ا باري در شخص حقوقي حقوق عمـومي ،بايـد گ ـت
اين ضابطه در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي صادق نيست و ا باري به عضويت در
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آنها و ود ندارد.
از لحا قوانين و مقررات حاکم نيز ،قواعد حقوق عمومي بر اين مؤسسات حـاکم
است و مستخدمين آنها بنا بر اص ،پيروي مستخدمين از اصول حقـوق عمـومي ،تـابع
اصول حقوق عمومي هستند .با تو ه به اينکه مستخدمان مؤسسات عمـومي غيردولتـي
در زمره مستخدمان عمومي هستند ،از لحا ماهيت حقـوقي ،تـابع اصـ ،کلـي قـانوني
بودن استخدام هستند .اما اين امر تا حدي منعطفتر از بخد دولتي است (ر.ک حسيني
پوراردکاني )11 :1983 ،و در برخي مؤسسات عمومي غيردولتـي ،بـه مو ـب قـوانين
تأسيس و اساسنامه آنها ،تدوين و تصويب ضوابط استخدامي ،در قالـب

آئـيننامـه-

هاي استخدامي ،به خود اين مؤسسات واگذار گرديده است (بند  3مـاده  11اساسـنامه
مؤسسات هاد نصر ،استقالل و توسعه؛ بند  3ماده  1اساسنامه فدراسيونهـاي ورزشـي
آماتوري مهوري اسالمي ايران؛ بند 9ماده  1اساسنامه هاد دانشگاهي؛ بندپ ماده 19
اساسنامه سازمان تأمين ا تماعي ،تبصره 1و  2ماده  1آيين نامه استخدامي بنياد شهيد و
امور ايثارگران انقـالب اسـالمي)که آزادي عمـ ،ايـن مؤسسـات را افـزايد مـيدهـد.
(حسيني پوراردکاني)121 :1983 ،
نکته قاب ،تو ه آن است که نظام استخدامي خاص اين مؤسسات و مستثني بـودن
از قوانين کلي استخدام ،به عل ،برخي دالي ،فني و تخصصي و همچنين و ود استقالل
در ارائه برخي خدمات عمومي ،است .اين امر در مـاده  113قـانون مـديريت خـدمات
کشوري تصريح شده و مؤسسات عمومي غيردولتـي مشـمول مـاده  9ايـن قـانون را از
شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثني نموده است( .همان )123 :البته اين امـر
مطلق نيست و برخي مؤسسات عمومي غيردولتي ،تحت شمول قوانين عمومي استخدام
(قانون استخدام کشوري) قرار دارند و با تو ه به عدم لغو قـانون اسـتخدام کشـوري و
عدم شمول ماده  9قانون مديريت خدمات کشوري نسـبت بـه آن مؤسسـات ،همچنـان
مشمول قانون استخدام کشوري هستند؛ از مله آنها معيت هالل احمر است کـه در
ماده  29اساسنامه آن به طور صريح ،امور استخدامي کارکنان اداري ثابت و حقوق بگير
معيت را مطابق قوانين و مقررات استخدامي کشوري ميداند ولي کر ميکند مشـاغ،
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کارگري مشمول قانون کار هستند.
معيار ديگر براي تمييز شخص حقوقي حقوق عمومي از حقوق خصوصـي ،امـوال
است .با و ود اينکه به دلي ،ت اوتهاي ماهوي مؤسسات عمومي غيردولتي نمـيتـوان
نظر واحدي در مورد همه آنها داد اما در خصوص بيشـتر ايـن مؤسسـات مـوارد زيـر
صادق است .براي بررسي نو اموال الزم است در ابتدا ،انوا اموال و ضـوابط هرکـدام
تبيين گردد تا بتوانيم بررسي کنيم که اموال اين مؤسسات ،در کدام دسته ـاي دارد .در
يک دستهبندي کلي ميتـوان امـوال را در دو دسـته ـاي داد :امـوال عمـومي و امـوال
خصوصي (اختصاصي) .با و ود اين کـه هـر دو در «مـال بـودن » اشـتراک دارنـد امـا
هرکدام از اين اموال خصوصياتي دارند که آن را از دسته ديگر متمايز ميکند .در واقـع،
تشخيص اين که مالي عمومي يا خصوصي است ،همواره دشوار است.
در تعريف اموال عمومي ،آن را اموالي ميداننـد کـه ملـک اختصاصـي هـيچکـس
نيســت و متعلــق بــه عمــوم مــردم اســت (يوســف زاده218 :1983 ،؛ امــامي:1935 ،
95و)91و شخص حقوقي حقوق عمومي(در اينجا دولـت مـد نظـر اسـت) بـه هـت
نماينــدگي از ســوي عمــوم ،آن را اداره مــيکنــد (.نقــدي22 :1913-31 ،؛ امينــي و
گودرزي91 :1938، ،؛ سلطانيان)151 :1983 ،عدهاي اموال عمومي را اموال دولت در
معناي وسـيع مـيداننـد( .امينـي و گـودرزي28 :1938 ،و91؛ کاتوزيـان13 :1983 ،؛
سلطانيان151 :1983 ،و )151در مواد  25و  23قـانون مـدني ،معيـار نداشـتن مالـک
خاص ،مدنظر قانونگذار ،براي تشخيص اموال عمومي بوده است .ويژگي اموال عمومي
آن است که اوال ،قاب ،تملک خصوصي نيستند؛ يعني افراد نمـيتواننـد آنهـا را تملـک
نمايند و به دلي ،قاب ،تملک نبودن آنها ،انتقال دادنشـان بـه اشـخاص ممکـن نيسـت.
(ر.ک کاتوزيان 13 :1983 ،و 31و 111؛ نقدي18 :1913-31 ،؛ فريـد علـي آبـادي،
111 :1989؛ ع ــري لنگــرودي13 :1931 ،؛ هنــدي11 :1981 ،؛ حيــاتي:1983 ،
119؛ رسائي نيا153 :1931 ،؛ سلطانيان )153 :1983 ،اين ضابطه گرچه در بسـياري
از اموال عمومي و ود دارد اما اگر اين معيار را بپذيريم ،بايد ابتدا اموال تحت مالکيـت
خصوصي را بشناسيم و پس از آن ،مابقي اموال را عمومي بدانيم .بدين سان ،بهتر اسـت
ضابطه را نحوه است اده از اين اموال و مصرف آنها بدانيم نـه اينکـه خـود امـوال قابـ،

دانشگاه آزاد اسالمي :مؤسسه عمومي يا خصوصي؟
211

تملک خصوصي هستند يا خير؛ بدين معنا که اموال عمومي را اموالي بـدانيم کـه يـا بـه
طور مستقيم ،براي است اده ،در اختيار عموم قرار گرفتهاند يا به يکي از خدمات عمـومي
منافع عمومي اختصاص يافته و بهره برداري از آن ،در اختيـار سـازمان خاصـي

يا ح

قرار گرفتـه اسـت(.ر.ک يوسـف زاده221 :1983 ،؛ کاتوزيـان13 :1983 ،؛ ع ـري
لنگـــرودي111 :1931 ،؛ صـ ـ ار113 :1939 ،؛ نقـــدي18 :1913-31 ،؛ امينـ ـي و
گودرزي91 :1938 ،؛ هنـدي11 :1981 ،؛ حيـاتي119 :1983 ،؛ سـلطانيان:1983 ،
)153
در خصوص اموال موسسات عمومي غيردولتي ،اموال موسسه ،متعلق به شخصيت
حقوقي مؤسسه است و اشخاص حقيقي و حقوقي نميتوانند اين امـوال را بـه مالکيـت
خود درآورند .انتقال اين اموال به غير نيز بر طبق ضوابط خاص انجام ميشود .از سـوي
ديگر با تو ه به هدف اين مؤسسات بايـد گ ـت امـوال مؤسسـه بـراي ارائـه خـدمت
عمومي يا ح

نظم عمومي در اختيار قرار گرفتهاند.

دوم ،اموال عمومي ،قابليت اسـت اده اختصاصـي را ندارند(صـ ائي111 :1915 ،؛
فريد علي آبادي111 :198 ،؛ رستمي و سـپهري )111 :1983 ،بـدين سـان ،اسـت اده
انحصاري از اين اموال ،به نحوي که عمال مانع است اده ديگـران شـود ،ممنـو اسـت و
هيچ فردي نميتواند به صورتي در اين اموال تصرف کند که مانع است اده ديگران شود.
اين امر ،در مواد  21و 25قانون مدني بيان شده است( .امـامي )91 :1935 ،ولـي بايـد
تو ه داشت در اين اموال ،نوعي حق تقدم ،قاب ،پـذيرش اسـت (يوسـف زاده:1983 ،
229؛ کاتوزيــان32 :1983 ،؛ رســتمي و ســپهري )113 :1983 ،در مــورد امــوال
مؤسسات عمومي غيردولتي نيز اين امر و ود دارد بـه ويـژه در مـورد مؤسسـات عـام
المن عه که است اده يک فرد نميتواند مانع است اده ديگران گردد.
خصوصيت سوم آن است که اموال عمومي ،امکان توقيـف بـه سـود طلبکـاران را
ندارند .اين امر نيز از آثار غير قاب ،تملک خصوصي بودن و غير قاب ،انتقـال بـودن ايـن
اموال است زيرا بازداشت مالي که خصوصيات کر شده را دارد ،کـاري بيهـوده اسـت.
( کاتوزيان .)31 :1983 ،با تو ه اينکه اموال موسسات عمومي غيردولتي نيـز غيرقابـ،
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انتقال به غير به صورت عادي نبوده و شخص خصوصـي نمـيتوانـد مالـک آن گـردد،
امکان توقيف اموال موسسه به سود طلبکاران نيز و ود ندارد.
چهارم آن که در اموال و مشترکات عمومي ،مرور زمان اري نيسـت و اشـخاص
نميتوانند به بهانه تصرف مستمر خود ،آنها را به طور غير مسـتقيم هـم تملـک کننـد.
(همان )31 :اين ويژگي نيز در خصوص موسسات عمومي غيردولتي اري است.
پنجم ،اموال عمومي از منظر اداره و است اده ،از قلمرو حقوق مدني خـارج و تـابع
قواعد و احکام حقوق عمومي هستند( .طباطبائي مؤتمني )231 :1989 ،گرچـه برخـي
از اموال عمومي مانند اموال شرکتهاي تجاري ،تابع شرايط و مقررات را ع بـه امـوال
اشخاص خصوصي است(.نقدي )18 :1913-31 ،اموال موسسات عمـومي غيردولتـي
نيز تابع قواعد و احکام حقوق عمومي است و در اداره و معـامالت و  ...تـابع مقـررات
اموال عمومي است.
بر طبق دستهبندي ديگر ،با تو ه به ماده  21قانون مدني ،اموال عمومي کشور ،در
دو دسته اي دارند :اموال عمومي کشوري (ملي) و اموال عمومي غير کشوري(محلي).
اموال عمومي کشوري (ملي) ،امـوالي متعلـق بـه شخصـيت حقـوقي ملـت و نهادهـاي
کشورهاست(همان11 :و  )13دولت در اين اموال ،تنها ،نقد مدير و متـولي را دارد .از
اين رو ،برخي ،حق دولت بر اين اموال را نوعي مالکيت محدود ميدانند .هوريـو آن را
«مالکيت اداري» ميخواند و برخي ديگر نيز ميگويند ،حق امتياز و نگهداري از اشـيايي
است که ماليت ندارند( .يوسف زاده222 :1983 ،؛ کاتوزيان31 :1983 ،و)31
دسته ديگر اموال ،اموال عمومي غير کشوري يا محلـي اسـت(.نقدي:1913-31 ،
13؛ رسائي نيا )153 :1931 ،اختصاص دادن اموال عمومي به مناطق خـاص بـر طبـق
مصالح عمومي ،باع

خروج آنها از محدوده اموال عمومي نميگردد( .امـامي،1935 ،

 )93اين اموال ،شام ،اموال شهرداريها ،شوراها و بنيادهاي عمومي ميگردد ( .نقـدي،
4

13 :1913-31؛ رسائي نيا )153 :1931 ،از اين بعد ،ميتوان اموال اين مؤسسـات را
با تو ه به عدم تمرکز فني مؤسسات مذکور ،زء اموال عمومي دسته دوم يعنـي امـوال
عمومي غير کشوري ،در دسته اموال بنيادهاي عمومي قرار داد که بـر اسـاس تخصـص
خود در کشور ،به ارائه برخي خدمات عمومي اشـتغال دارنـد؛ ايـن مؤسسـات ،گرچـه
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مشمول نظام محلي نيستند و کشورياند اما با تو ه به نزديکـي بـه نظـام غيـر متمرکـز
شوراها ،ميتوان آنها را در اين گروه نيز اي داد .به نظر ميرسد ،اين ،نزديـکتـر بـه
واقع است و استقالل اين مؤسسات را بيشتر نشان ميدهد .5با تو ه به آنچه گ ته شـد،
از نظر اموال نيز بايد گ ت که اين مؤسسات شخص حقوقي حقوق عمـومي بـه شـمار
ميروند.
آخرين ضابطه ،ايجاد شخص حقوقي حقوق عمومي بدون نياز به ثبت است .ايـن
امر در مورد تمام مؤسسات عمومي غيردولتي صادق است و در اساسـنامه هـيچکـدام از
اين مؤسسات ،سخني از نياز به ثبت ،به ميان نيامده است و مشمول کليـت حکـم مـاده
 583قانون تجارت هستند.
بر اساس معيارهاي بيان شده بايد گ ت که مؤسسات عمـومي غيردولتـي در اکثـر
موارد ويژگيهاي شخص حقوقي حقوق عمومي را دارا هستند و با تو ـه بـه آنکـه در
تعيين نو شخص بايد چند معيار را در نظر داشت ميتوان ايـن مؤسسـات را شـخص
حقوقي حقوق عمومي دانست گرچه در ميان خود اين مؤسسات ،ويژگيهـاي يکسـان
و ود ندارد و با تو ه به مت اوت بودن هر کدام از آنها ،اين سخن در خصـوص همـه
اين مؤسسات ،صادق نيست.
 .4.3معيارهاي تمايز شصص وقوقي وقگو عمگومي از شگصص وقگوقي وقگو
خصوصي در دانشگاه آزاد اسالمي
سخن ديگر ،بررسي ضوابط شخص حقوقي حقوق عمومي و حقـوق خصوصـي،
در دانشگاه آزاد اسالمي است .با تو ه به ويژگيهاي خـاص ايـن دانشـگاه الزم اسـت
بررسي شود که مطابق ضوابط شخص حقوقي حقوق عمومي است يا حقوق خصوصي.
بح

اول ،در مورد نحوه تأسيس و انحالل اين مؤسسـه اسـت .ايـن دانشـگاه بـا

تصميم هيأت مؤسس خود تأسيس شده است و اشـخاص حقـوقي حقـوق خصوصـي
اقدام به ايجاد آن نموده اند .ايجاد اين دانشگاه به وسيله قـانون يـا بـا تصـويب مجلـس
شوراي اسالمي نبوده است اما در سال  1911اساسنامه اين نهـاد بـه تصـويب شـوراي
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عالي انقالب فرهنگي رسيده و زير نظر اين نهاد قرار گرفته است کـه ايـن نظـارت نيـز
مو ب قانوني دانستن دانشگاه نيست .از اين نظر ،دانشگاه ،يک شخص حقوقي حقـوق
خصوصي است.
انحالل آن نيز ،به پيشنهاد دو سوم اعضاي هيأت مؤسس و تصويب شوراي عـالي
انقالب فرهنگي ممکن است( .ماده  29اساسنامه ديد دانشـگاه آزاد اسـالمي مصـوب
 )1983/1/21گرچه دخالت شوراي عالي انقالب فرهنگـي در ايـن امـر فراتـر از حـد
نظارت است اما با تو ه به اص ،ت کيک قوا که حق قانونگذاري را منحصر در مجلـس
شوراي اسالمي ميداند ،نميتوان نياز به تصويب شوراي عالي انقـالب فرهنگـي بـراي
انحالل را به معناي انحالل قانوني دانست و دانشگاه را شخص حقوقي حقوق عمـومي
شمرد .گرچه با تو ه به ايگاه عملي شورا به عنوان يک نهاد دولتي و سـابقه ايجـاد و
انحالل موسسات که توسط ساير نهادها نيز مورد پذيرش واقع شده است ميتوان ايجـاد
آن را قانوني فرض نمود.
ضابطه ديگر ،هدف پيدايد است .هدف ايجاد اين دانشگاه ،همچنان که قـبالً نيـز
بيان شد ،در راستاي اهداف ايجاد مؤسسات آموزش عالي غيردولتـي غيرانت ـاعي اسـت
که از مجمو اهداف کر شده براي اين مؤسسـات مـيتـوان دريافـت کـه هـدف ايـن
مؤسسات ،نوعي تأمين ن ع عمومي و ارائـه خـدمت عمـومي از طريـق گسـترش امـور
آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي ،براي تحقق عدم تمرکـز فني(تخصصـي) و بـه صـورت
شخص حقوقي مستق ،از دولت اسـت (ر.ک مـاده  1اساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالمي
مصوب1983/1/21؛ ماده  1کليات آئين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
غيرانت اعي)از سوي ديگر ،باتو ه به ارائـه خـدمت عمـومي از سـوي دانشـگاه ،برخـي
امتيازات قدرت عمومي براي دانشگاه و ود دارد .مانند اين کـه داراي نهـاد حراسـت و
کميتههاي انضباطي و انتظامي است که ميتوانند ر ي به محروميت دانشجويان و اسـاتيد
از حقوق ا تماعي مث ،حق اشتغال و حق تحصـي ،بدهنـد .از ايـن نظـر ،دانشـگاه آزاد
اسالمي ،يکي از معيارهاي مهم شخص حقوقي حقوق عمومي را داراست.
معيار ديگر ،عضويت ا باري در شخص حقوقي است که در دانشگاه آزاد اسالمي
اين معيار صادق نيست و از اين نظر دانشـگاه آزاد اسـالمي ويژگـي اشـخاص حقـوقي
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حقوق خصوصي را دارد.
معيار بعدي ،قوانين و مقررات حاکم است .با تو ه بـه اساسـنامه سـابق ،بـه نظـر
ميرسد دانشگاه آزاد اسالمي،يک مؤسسه خصوصي غيرانت اعي تلقي مـيشـده اسـن و
تابع مقررات عمومي مـدني ،آئـين نامـه تأسـيس مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي
غيرانت اعي و اساسنامه خود است .در بند «ح» ماده  12اساسنامه قبلي ،تصويب مقررات
استخدامي اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه را به هيأت امنا ،واگـذار کـرده
بود و اين به معناي عدم تبعيت دانشگاه آزاد اسالمي از مقررات استخدام کشوري است.
در سال  1931نيـز ،وزارت کـار و امـور ا تمـاعي بـا بخشـنامه  59155مـور
 1931/9/21کارکنان اين دانشگاه را از شمول قانون کار مستثني نمود و بـه نـوعي بـر
امر خالف قانون شوراي عالي انقالب فرهنگي در تضييق دامنه شمول قانون کار ،صـحه
گذاشت( .شريف )219 :1981 ،اين بخشنامه براي ا را به هيأتهاي تشخيص و حـ،
اختالف ادارات کار و امور ا تمـاعي ابـالغ شـد ،امـا در تـاريخ  ،1932/11/2ديـوان
عدالت اداري ،ر ي وحدت رويه شماره  183را صادر نمود و طبق آن ،اين بخشـنامه را
ابطال نموده و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي را مشمول قانون کار دانست .با اين و ـود،
شوراي عالي انقالب فرهنگي در لسـه مـور  (1939/11/18لسـه )911خـود بـه
پيشنهاد رئيس دانشـگاه ،متنـي را بـدين شـرح ،تصـويب نمـود« :بنـد «ح» از مـاده 12
اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي  ...به دلي ،ابهامي که براي بعضي از مرا ـع پـيد آمـده،
مطرح شد و پس از بح  ،شوراي عـالي ،مـاده و بنـد مزبـور را همچنـان تأئيـد کـرد».
همچنين در لسه  953خود در تاريخ  1931/5/91متني را به تصـويب رسـاند و در
آن به صراحت بيان کرد که هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه آزاد اسالمي ،مشمول
قانون کار نيستند و تصريح نمود که اين امر به بند «ح» ماده  12اساسـنامه افـزوده شـود
که اين امر خالف ر ي ديوان در اين زمينه بـوده و قـانون کـار را بـدون داشـتن حکـم
خاص ،مضيق نموده است.
نکته قاب ،تو ه ،خروج شورا از حدود وظايف است .با تو ه به اهداف و وظايف
در نظر گرفته ،اختيارات شورا ،صرفاً محدود به امور فرهنگـي و آمـوزش عـالي اسـت.
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پس در صورتي که حق قانونگذاري ،براي اين نهاد قائ ،باشـيم ،ايـن حـق ،محـدود بـه
امور فرهنگي است( .خورشيدي 31 :1985 ،و )32اين امر ،در نشسـت  113شـوراي
عالي انقالب فرهنگي ،مور  1931/8/21نيز آمده که اين شورا ،به عنوان مر ع عـالي
سياســت گــذاري ،تعيــين خــط مشــي ،تصــميم گيــري ،همــاهنگي و هــدايت امــور
فرهنگي،آموزشي و پژوهشي کشور ،در چهارچوب سياستهاي کلـي نظـام ،محسـوب
شده است که تصميمات و مصوبات آن الزم اال را و در حکم قانون است.
از طرف ديگر با تو ه به اص 31 ،قانون اساسـي ،ايـن مجلـس شـوراي اسـالمي
است که حق وضع قانون در عموم مسائ ،کشور را دارد و شوراي عالي ،نهادي مـوازي
با مجلس نيست و تنها حق سياستگذاري در امور اساسي حـوزه فرهنگـي را دارد کـه
مجلس نيز همگام با آن ،اين صالحيت را دارا است و در واقع ،شورا بـه عنـوان بـازوي
مشورتي رهبري در تدوين سياستهاي راهبردي در امور فرهنگي مملکت است .بـدين
سان ،اين شورا ،تحت عنوان «مرکز مهندسي فرهنگـي کشـور» خوانـده شـده اسـت .بـا
و ود اينکه صالحيت شورا ،محدود به امور فرهنگي اسـت ،امـا شـورا در مـواردي بـه
قانونگذاري در اموري ميپردازد که از اين حد صالحيتد خارج است.
اما در خصوص قوانين استخدامي دانشگاه ،در بند «ح» مـاده  12اساسـنامه ديـد
نيز ،اين عبارت با حذف واژه «استخدامي» مجـدداً تکـرار شـده اسـت .بـدين معنـا کـه
تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه ،به هيأت امنـا
واگذار شده است و کارکنان دانشگاه را از شمول مقـررات اسـتخدام کشـوري مسـتثني
نموده است گرچه بخد اضافه شده به ماده طبـق لسـه  953شـوراي عـالي انقـالب
فرهنگي که شمول قانون کار را کر مينمود ،تکرار نشده و با تصويب اساسنامه ديـد
نسخ شده به شمار ميرود .نکته مهم آن است که با مؤسسه عمومي شـدن دانشـگاه آزاد
اسالمي طبق ماده  5اساسنامه ديد ،اين دو ماده در تعارض يکـديگر قـرار مـيگيرنـد.
چرا که بر اساس مؤسسه عمومي شدن دانشگاه ،مسـتخدمان دانشـگاه آزاد اسـالمي نيـز
بايد از لحا ماهيت حقوقي ،تابع اص ،کلي قانوني بـودن اسـتخدام و مشـمول قـوانين
عمومي باشند اما به نظر ميرسد به دلي ،و ود استقالل ،ارائه برخـي خـدمات عمـومي
خاص و  ...اين نهاد از شمول قوانين کلي استخدامي مستثني شده و قـوانين اسـتخدامي
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آن توسط هيأت امنا به تصويب ميرسـد .از ايـن نظـر نيـز دانشـگاه آزاد اسـالمي يـک
شخص حقوقي حقوق خصوصي به شمار ميرود.
با و ود اينکه دانشگاه آزاد اسالمي ،در امور استخدامي و اعمال صـالحيت خـود،
تا حدودي داراي آزادي است اما تحت نظارت قيموميتي شوراي عالي انقالب فرهنگـي
است تا اعمال دانشگاه ،در تضاد با مصالح عمومي قرار نگيرد و آزادي عم ،و اسـتقالل
نهاد مذکور ،مو ب توقف اداره امور عمومي قرار نگيرد و منافع ملي تضييع نشود .ايـن
نظارت شورا ،از طريق نظارت بر اعمال و فعاليـتهـاي دانشـگاه و دخالـت در عـزل و
نصب مقامات بارز ميگردد .به طور مثال ،وظي ـه هيـأت مؤسـس بـراي ارائـه گـزارش
ساليانه به شورا (بند ج ماده  3اساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالمي مصـوب،)1983/1/21
ارائه نسخهاي از صورت لسات هيأت مؤسس و هيأت امنا توسط رئـيس دانشـگاه بـه
شورا( ،تبصره ماده3اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي؛ تبصره  9ماده  11اساسنامه دانشـگاه
آزاد اسالمي مصوب  )1983/1/21پيشنهاد و تصويب پن ن ر از اعضاي هيأت علمـي
دانشگاهها به عنوان هيأت امنا توسط (بنـد 1مـاده  11اساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالمي
مصوب)1983/1/21شورا ،تأئيد و تصويب نصب رياست دانشگاه بعد پيشنهاد هيـأت
امنا و نصب رياست دانشگاه توسط شورا در صورت عدم اعالم رئيس دانشگاه در مدت
مــذکور توســط هيــأت امنــا( ،بنــد ه مــاده  12اساســنامه دانشــگاه آزاد اســالمي
مصوب1983/1/21؛ ماده  19اساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالمي مصـوب1983/1/21؛
تبصره الحاقي به بند «ه» ماده  12اساسنامه دانشگاه آزاد اسـالمي مصـوب لسـه 313
مور  1931/11/25شوراي عالي انقالب فرهنگي) تصويب اکثريـت دو سـوم شـورا
در مورد فقدان صالحيت رئيس دانشگاه و الزام هيأت امنا به عزل وي( ،تبصـره  9مـاده
 19اساسنامه دانشـگاه آزاد اسـالمي مصـوب)1983/1/21تصـويب انحـالل دانشـگاه،
(مــاده 29اساســنامه دانشــگاه آزاد اســالمي مصــوب )1983/1/21مــواردي از نظــارت
قيموميتي شوراي عالي انقالب فرهنگي بر دانشگاه آزاد اسالمي اسـت کـه در اساسـنامه
دانشگاه ،پيد بيني شده است.
با تو ه به ماهيت دولتي شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي ،دخالـت فراتـر از حـد
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نظارت شورا در اداره ،امور استخدامي ،نصب و عزلها به ويژه رياست دانشگاه ،انحالل
و  ،...تا حد زيادي دانشگاه را از ماهيت خصوصي خود خارج کـرده و شـبيه اشـخاص
حقوقي حقوق عمومي حتي در محدوده نظام سلسله مراتب نموده است.
ضابطه ديگر ،اموال اين دانشگاه است .در خصوص اموال دانشگاه آزاد اسـالمياين
شبهه و ود دارد که آيا اموال اين دانشگاه ،اموال عمومي است يا اموال اختصاصي خود
اين دانشگاه است .در اساسنامه قبلي دانشگاه ،در اين زمينه سخني به ميان نيامده بود اما
با تو ه به آنکه سرمايه اوليه اين دانشگاه به مبلغ يک ميليون تومان در تـاريخ  11مهـر
 ،1911توسط امام خميني(ره) اهدا شده و هبه طبق قانون مدني بايد از اموال خود فـرد
باشد و نميتواند از مح ،بود ه دولتي و بيت المال باشد بايد گ ت اموال اين دانشگاه،
اموال خصوصي متعلق به شخص حقوقي دانشگاه آزاد اسالمي است .گرچـه پـس از آن
اموال دانشگاه از طريق دريافت شهريه ،کمک دولتـي ،کمـک سـازمانهـاي غيردولتـي،
کمکهاي مردم و اموال وقف شده و  ...افزايد يافته اما با تو ه بـه تبعيـت نمائـات از
اص ،مال ،همچنان بايد گ ت که اموال به تبعيت از مال اصلي ،خصوصي است.
در اساسنامه ديد دانشگاه آزاد ،شوراي عالي انقالب فرهنگي ،امـوال دانشـگاه را
عمومي دانسته بود (ر.ک ماده  5اساسنامه دانشگاه آزاد اسـالمي مصـوب )1983/1/25
و همچنان اين سؤال مطرح ميگرديد که آيا با مصوبه يک نهاد غير قانونگذار مـيتـوان
مالي خصوصي را تبدي ،به مال عمومي نمود گرچه بر اساس حکـم رهبـري مبنـي بـر
تغيير ماده  5اساسنامه ديد ،اين قسمت از ماده  5حذف شد.
معيار آخر ،تشکي ،شخص حقوقي است .در کليات آئين نامـه مؤسسـات آمـوزش
عالي غيردولتي غيرانت اعي  -که دانشگاه آزاد اسالمي نيز در کليات ،تـابع آن اسـت -در
بند 2ماده ،9کسب امتياز و مجوزهاي الزم از وزارت علوم و سـاير مرا ـع صـالح را از
وظايف هيأت مؤسس دانسته و در ماده  19بيان ميدارد که «مؤسسات آمـوزش عـالي،
پس از احراز شرايط فص2 ،و 9آئين نامه مـذکور ،ابتـدا در وزارت فرهنـگ و آمـوزش
عالي و سپس از لحا مالي و اداري در اداره ثبت شرکتها بـه ثبـت خواهنـد رسـيد».
همانگونه کـه در ايـن مـاده کـر شـده تأسـيس مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي
غيرانت ــاعي ،نيازمنــد ثبــت در وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري و اداره ثبــت
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شرکتهاست.
دانشگاه آزاد اسالمي در کليات ،پيرو اين مؤسسات است اما در مورد نياز بـه ثبـت
دانشگاه آزاد اسالمي ،در بند الف ماده  3اساسـنامه ،کسـب امتيـاز تأسـيس از وزارتـين
علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمـان و آمـوزش پزشـکي و سـاير مرا ـع ي
صالح را از وظايف هيأت مؤسس دانسته است اما در هيچکدام از مواد اساسنامه ،سخني
از نياز به ثبت ،به ميان نيامده است .رويه عملي نيز عدم نيـاز بـه ثبـت در دانشـگاه آزاد
اسالمي و تأسيس شعب را تأئيد مينمايد .از اين نظر ميتـوان دانشـگاه آزاد اسـالمي را
شخص حقوقي حقوق عمومي دانست.
 .5نتيجهگيري
با تو ه به آنکه معيارهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي مانند ايجاد و انحالل با
ا ازه قانون ،هدف ارائه خدمت عمومي ،حکومت قواعد حقوق عمومي ،اموال عمومي،
و عدم نياز به ثبت در اغلب مؤسسات عمومي غيردولتـي و ـود دارد ،مـيتـوان بيشـتر
آنها را اشخاص حقوقي حقوق عمومي دانست اما در خصوص دانشـگاه آزاد اسـالمي
شبهه و ود دارد .برخي ويژگيهـاي شخصـيت حقـوق عمـومي ماننـد ارائـه خـدمت
عمومي و است اده از برخي امتيازات قـدرت عمـومي در دانشـگاه آزاد اسـالمي و ـود
دارداما در ساير ويژگيها مانند اموال ،ايجاد و انحـالل و  ...ويژگـي اشـخاص حقـوقي
حقوق خصوصي را دارد .گرچه با تو ه به دخالت فراتر از حد نظـارت شـوراي عـالي
انقالب فرهنگي ،اين سخن ميتواند متزلزل گردد و وابستگي دانشگاه به دولت به نوعي
تأئيد ميگردد.
با و ود اينکه در اساسنامه ديـد دانشـگاه آزاد اسـالمي ،دانشـگاه يـک مؤسسـه
عمومي غيردولتي(يا غير خصوصي غيردولتي) خوانده شده است اما طبق قانون مديريت
خدمات کشوري اين حق در انحصار مجلس شوراي اسالمي است .گرچـه در عمـ ،در
مواردي ديگر مانند هاد دانشگاهي و سازمان داند آمـوزي نيـز بـه آن اقـدام ورزيـده
است اما با تو ه به تبصره قانون محاسبات عمومي ،بـا شناسـايي قانونگـذار بـه عنـوان
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مؤسسه عمومي غيردولتي ،تا حدي ميتوان اين مؤسسات را مطابق قانون فـرض نمـود
اما مؤسسه عمومي غيردولتي بودن دانشگاه آزاد اسالمي ايـن ويژگـي را نيـز نـدارد .بـه
همين دلي ،با و ود برخي ويژگيهاي اشخاص حقوقي حقـوق عمـومي ماننـد هـدف،
شباهت به موسسات عمومي غيردولتي در تبعيت از قوانين و و ود اسـتقالل همـراه بـا
نظارت دولتي در دانشگاه ،اگر بخـواهيم دانشـگاه را يـک موسسـه عمـومي غيردولتـي
بدانيم ،نيازمند تصريح و شناسايي دانشگاه به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي از سـوي
قانونگذار است.
پينوشتها
 1براي مطالعه بيشتر ر.ک «تاريخچه دانشگاه آزاد اسالمي» ،قابل دسترسي در پايگاههاي:
www.iau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid
=467؛http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx: 91/1/25
2ر.ک «تاريخچه دانشگاه آزاد اسالمي» ،قابل دسترسي در پايگاههاي:
www.iau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid
=467؛http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx: 91/1/25
 3مؤسسات غيرتجاري ،مقصود مؤسساتي هستند که گروهي از افراد براي مقاصد غيرتجاري اعم از
انت اعي و غيرانت اعي آنها را تشکي ،دادهاند که در دو دسته اي دارند :اول مؤسساتي که مقصود از
تشکي ،آنها لب منافع و تقسيم آن بين اعضاي خود نباشد مانند انجمن براي تشويق علم و ادب و
هنر و ورزش؛ دوم ،مؤسساتي که مقصود از تشکي ،آنها لب منافع مادي و سود وئي است مانند
کانونهاي فني ،حقوقي يا شرکتهاي غير تجاري(.ص ائي)51: 1915 ،
4

در ماده  15آئين نامه امور مالي شهرداريها مصوب  1911کميسيون مشترک مجلسين ،برخي از

اموال شهرداريها را مورد است اده عموم دانسته و بيان نموده که شهرداري به عنوان مدير ،اين اموال را
براي انجام امور عمومي شهر هزينه ميکند.
 5به عنوان مثال در تبصره ماده  31قانون شهرداري آمده است« :اراضي ،کوچههاي عمومي و ميدانها و
پيادهروها و خيابانها و به طور کلي ،معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغ-
هاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمـومي واقـع در محـدوده شـهر کـه مـورد
است اده عموم قرار مي گيرد ،ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداري است .»...موارد مـذکور در
اين تبصره ،زء اموال عمومي به شمار مي روند که سرپرستي آنها با شهرداري اسـت .بـدين هـت،
بايد در اين ماده« ،مالکيت» شهرداري را به «سرپرستي و مديريت» شهرداري بر اين امـوال نـه مالکيـت
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منابع
الف .فارسي
ابوالحمد ،عبدالحميد ،)1931( ،وقو اداري ،تهران ،توس.
اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران اصالوي .1331/2/15
اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسالمي مصوب .1331/1/24
اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب .1311/3/14
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي اصالوي .1331/1/22
اساسنامه سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران مصوب .1313/2/21
اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران مصوب
.1331/5/4
اساسنامه مؤسسا

جهاد نصر ،استقالل و توسعه.

اکبري ،موسي الرضا (« ،)1981م هوم مسؤوليت مدني اشخاص حقوقي» ،مجله
دادرسي ،سال  ،3شماره  ،51مرداد و شهريور .1981
امامي ،سيد حسن ( ،)1315وقو مدني( ،)1تهران ،کتاب روشي اسالميه.
امامي ،محمد و استوارسنگري ،کوروش ،)1336( ،وقو اداري ،تهران ،ميزان.
اميني ،سيدکاظم و گودرزي ،فرح دخت ،)1938( ،اداره امور اموال :ويژه مديران
مالي-دانشجويان-امناء اموال ،تهران ،نور.
انصاري ،ولي اهلل ( ،)1311کليا
آراي هيأ

قراردادهاي اداري ،تهران :حقوقدان.

عمومي ديوان عدالت اداري.

آيين نامه استصدامي بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي.
پاسبان ،محمدرضا (« ،)1983زمان پيدايد شخصيت حقوقي و پيامدهاي آن» ،فصلنامه
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مجله مطالعات حقوقي/

پژوهش وقو

دوره ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1939

و سياست دانشگاه عالمه طباطبائي ،سال  ،12شماره ،91

زمستان .1983
«تاريخچه دانشگاه آزاد اسالمي» ،قاب ،دسترسي در پايگاههاي :
www.iau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Ite
http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx: 91/1/25؛mid=467

ع ري لنگرودي ،محمد ع ر ،)1931( ،وقو اموال ،تهران ،کتابخانه گن داند.
حسيني پور اردکاني ،سيد مجتبي ،)1983( ،نرام وقوقي واکم بر نهادها و مؤسسا
عمومي غيردولتي ،تهران ،نگ ،،اودانه.
حميتي واقف ،احمدعلي ،)1989( ،وقو مدني( )2اموال و مالکيت ،تهران :رخسار
حياتي ،علي عباس ،)1983( ،وقو مدني( )2اموال و مالکيت ،تهران :ميزان
خورشيدي ،حسين ،)1985( ،ابعاد وقوقي تصميما

شوراي عالي انقالب فرهنگي،

پايان نامه براي مقطع کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي
شيراز ،دانشکده تحصيالت تکميلي.
رسائي نيا ،ناصر( ،)1931وقو مدني اشصاص ،اموال ،مالکيت ،تهران ،مؤسسه آواي
نور.
رستمي ،ولي و سپهري ،کيومرث (« ،)1983ا راي احکام مدني عليه اشخاص حقوقي
حقوق عمومي ،موانع و راهکارها» ،فصلنامه وقو  ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سياسي ،دوره ،11شماره ،2تابستان.1983
رستمي ،ولي( ،)1983تقريرا

درس وقو

اداري ايران ،مقطع کارشناسي ارشد

حقوق عمومي ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،نيمسال
دوم سال تحصيلي 1983-31
ساکت ،محمد حسين( ،)1311شصصيت و اهليت در وقو مدني ،مشهد ،مؤسسه
حقوقي ساکت.
سلطانيان ،صحبت اهلل( ،)1983وقو مدني :اموال و مالکيت و تأثير زمان و مکان
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بر قانون مدني ،تهران ،اودانه ،نگ.،
شريف ،محمد( « ،)1981ايگاه قانوني شوراي عالي انقالب فرهنگي و مرتبه مصوبات
آن» ،پژوهش وقو و سياست دانشگاه عالمه طباطبائي ،سال ،3شماره ،15-11
بهار ،تابستان ،پائيز و زمستان .1981
ص ار ،محمد واد( ،)1939شخصيت حقوقي ،تهران :دانا.
ص ائي ،حسين( ،)1915وقو مدني دوره مقدماتي ،لد اول ،تهران :مؤسسه عالي
حسابداري.
ص ائي ،سيد حسين و قاسم زاده ،مرتضي( ،)1981وقو

مدني اشصاص و

محجورين ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت).
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1989وقو

اداري ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين

کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
فريد علي آبادي ،محمد امين ( ،)1989تصريب اموال دولتي ،خوي ،راهروان قلم.
قانون تجار .
قانون تشکيا بنياد فرهنگي و هنري رودکي مصوب  1311/12/1مجلس شوراي
اسالمي.
قانون فهرست نهادها و مؤسسا

عمومي غيردولتي.1313 /4/11

قانون ماده واوده تأسيس دهياريهاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب
 1311/4/14مجلس شوراي اسالمي.
قانون ماده واوده تأسيس دهياريهاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب
 1311/4/14مجلس شوراي اسالمي.
قانون محاسبا

عمومي .1366

قانون مدني.
کاتوزيان ،ناصر ( ،)1983دوره مقدماتي وقو مدني ،اموال و مالکيت ،تهران ،ميزان.
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کليا

مجله مطالعات حقوقي/

آئين نامه تأسيس مؤسسا

ماده واوده قانون الحا

دوره ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1939

آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي

بندهاي 11و  12به قانون فهرست نهادها و مؤسسا

عمومي غيردولتي مصوب .1316 /3/11
ماده واوده قانون الحا بنياد امور بيماريهاي خاص به قانون فهرست نهادها و
عمومي غيردولتي مصوب  1311/4/24مجلس شوراي اسالمي.

مؤسسا

ماده واوده قانون الحا

جهاد دانشگاهي به قانون فهرست نهادها و مؤسسا

عمومي غيردولتي مصوب 1316/1/26مجلس شوراي اسالمي.
ماده واوده قانون الحا

دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسا

عمومي

غيردولتي مصوب .1316/1/21
ماده واوده قانون الحا

دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسا

عمومي

غيردولتي مصوب .1316/1/21
ماده واوده قانون الحا

سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران به

فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسا

عمومي غيردولتي مصوب .1331/5/31

مالکي ،روح انگيز( ،)1983نرام وقوقي واکم بر دانشگاهها و مؤسسا

آموزش

عالي غيردولتي غيرانتفاعي ،پاياننامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد رشته
حقوق عمومي دانشگاه تهران ،پرديس قم ،دي ماه .1983
مبارکي ،مصط ي( ،)1988آسيب شناسي تعدد نهادهاي قانونگذاري در ايران ،مشهد:
آهنگ قلم.
مصوبا

شوراي عالي انقالب فرهنگي.

نبئي ،محمدتقي( ،)1938شوراي عالي انقالب فرهنگي ،پايان نامه براي مقطع
کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم
سياسي.
نقدي ،قنبر( ،)1913اموال عمومي در وقو ايران (با تکيه بر اموال عمومي کشور
به مفهوم خاص) ،پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد رشته حقوق
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عمومي دانشگاه تهران :دانشکده حقوق و علوم سياسي ،سال .1913-31
(به اهتمام)هاشمي ،فاطمه( ،)1981هاشمي رفسنجاني ،کارنامه و خاطرا

:1361

پس از بحران ،تهران :دفتر نشر معارف انقالب.
هندي ،سيد اصغر(« ،)1981بررسي تسري شروط اص 193 ،قانون اساسي به اموال
شرکتهاي دولتي» ،مجله وقوقي دادگستري ،سال  ،31شماره ،11زمستان .1981
يازرلو ،حجت اهلل( ،)1933نرام وقوقي مؤسسا

عمومي ،پاياننامه براي دريافت

مدرک کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشکده
حقوق و علوم سياسي.
يوسف زاده ،مرتضي( ،)1983وقو
تهران :ميزان.

مدني 1و( 2اشصاص و اموال و مالکيت)،

