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 گذار است.سوي قانون

 ،يشخص حقـوق  ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يردولتيغ يمؤسسات عموم   :هاي کليديواژه

 ي.مؤسسه خصوص ،يحقوق عموم ،يحقوق خصوص
 

 . مقدمه1

و محـدود  ا امروز، با هدف کوچک کـردن نقـد دولـت در عرصـه ا ـر      يايدر دن

 يبـرا  يدولت به امر نظارت در کشورها، همراه دولت، مؤسسـات مختل ـ   فيکردن وظا

مؤسسـات، از   نيـ گونـاگون ا  ياند. در کشورهاشده جاديا يعموم فياداره و انجام وظا

توان يم اما نيستسطح  کيها در آن فيوظا يکنند و گستردگينم يرويپ ينظام واحد

مسـتق،، داشـتن    يحقـوق  تيچـون داشـتن شخصـ    يمشـترک  يهايژگيها ودر تمام آن

 اي يدولت يدهاتحت نظارت نها يو خدمات عموم فيوظا يو انجام برخ ياستقالل نسب

ـ از ا ي. نـوع افتيوابسته به دولت را   يمؤسسـات در کشـور مـا، مؤسسـات عمـوم      ني

ـ بـه ا  1911 يقانون محاسبات عموم 5طبق ماده  راست که ب يردولتيغ نـام شـناخته    ني

 . هستند رانيدر ا (ي)تخصصيمتمرکز فن رينظام غ يمؤسسات، تجل نيشدند. ا

مؤسسات تحت شـمول   ،يردولتيغ ياز شبهات در خصوص مؤسسات عموم يکي

ـ يغ يبه عنوان مؤسسه عموم يآن است که چه مؤسسات شـوند  در  يشـناخته مـ   يردولت

ـ يغ يقـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـوم      بيبا تصو 1939سال  چنـد   يردولت

شبهه رفع شد  نياي شد و تا حدود نييتع يردولتيغ يمؤسسه به عنوان مؤسسات عموم

شـده و تحـت    جـاد يگوناگون ا يتوسط نهادها يسات گوناگونسال، مؤس نياما پس از ا

ـ يغ يعنوان مؤسسات عموم شـناخته شـدند و دامنـه قـانون فهرسـت نهادهـا و        يردولت

 يخـدمات کشـور   تيريقانون مد بي. با تصوافتي ديافزا يردولتيغ يمؤسسات عموم

 شد. شتريشبهه ب ني، ايردولتيغ يعموم مؤسسات فيدادن تعر رييو تغ1981در سال 

قانون، شمول آن تحت عنوان مؤسسـات   نيا بيکه پس از تصو ياز مؤسسات يکي

دانشـگاه در   نيـ است. ا يمورد سؤال قرار گرفت، دانشگاه آزاد اسالم يردولتيغ يعموم

بودنـد   يرتبه کشـور  ياز مقامات عال يمؤسس خود که همگ أتيتوسط ه 1911 سال

بـه   1911دانشـگاه در سـال    اسـنامه شـد. پـس از آن، اس   بيو اساسنامه آن تصو جاديا
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ـ . اساسـنامه ا ديرسـ  يانقالب فرهنگ يعال يشورا بيتصو  1983دانشـگاه در سـال    ني

ـ يو غ يعموم ياآن اشاره شد دانشگاه مؤسسه 5و در ماده  دياصالح گرد اسـت   يردولت

ــالم   ــگاه آزاد اســ ــنامه دانشــ ــگاه آزاد   1911 ي)ر.ک.اساســ ــنامه دانشــ و اساســ

ـ 13/3/1983 خيدر تار يحکم مقام معظم رهبربا 1983/(21/1ياسالم ـ بـر تغ  يمبن  ريي

 131در  لســه  11/8/1983 خياساسـنامه، دو مــاده  کـر شــده در تـار    11و  5مـواد  

 ريـ غ يادانشـگاه مؤسسـه   د،يـ و طبق ماده  د افتندي رييتغ يانقالب فرهنگ يعال يشورا

 خوانده شد.  يردولتيغ يخصوص

خـدمات   تيريو قـانون مـد   ياسبات عموممؤسسات مذکور در قانون مح انيدر م

نشـده اسـت و مشـخص     ييبا عنوان غيرخصوصي غيردولتي شناسا يامؤسسه ،يکشور

 ايـ و آچيسـت   يرخصوصـ ياز آوردن غ ،يانقالب فرهنگ يعال يکه منظور شورا ستين

ـ يغ»با تو ه به ل ـ   است  هرا اراده نمود يمنظور از غيرخصوصي، همان عموم  «يردولت

کـه   ييو تنهـا معنـا   ستين يدولت يبه معنا يرخصوصيغ قرار گرفته، قطعاًکه پس از آن 

 بـودن آن اسـت.   ياستنباط نمود، عموم يردولتيدر کنار غ يرخصوصيتوان از واژه غيم

 يعـال  ياما شورا افتهيرييتنها واژه تغ زيرسد در اصالح مذکور نيبه همين دلي، به نظر م

 بوده است. يدانشگاه آزاد اسالم يلتردويغ يتصريح بر عموم ،يانقالب فرهنگ

ها و اوصـاف مؤسسـات   يژگيو ،يدانشگاه آزاد اسالم ايحال پرسد آن است که آ

ـ ا ديـ در اساسنامه  د 5آوردن ماده  ايرا دارد و آ يردولتيغ يعموم دانشـگاه توسـط    ني

ـ بـه عنـوان    يدانشگاه آزاد اسـالم  ييشناسا يبه معنا ،يانقالب فرهنگ يعال يشورا  کي

ـ پاسـخ بـه ا   يمعتبـر اسـت  بـرا    ييشناسا نيا اياست و آ يردولتيغ يسه عموممؤس  ني

شود يم يبررس يو دانشگاه آزاد اسالم يردولتيغ يمؤسسات عموم تيپرسد، ابتدا ماه

و  ي يتوصـ  قيـ شـود تـا از طر  يمـ  نيـي مؤسسات تب نيا يحقوق تيو پس از آن شخص

ـ يغ ي، مؤسسه عمومکه آيا دانشگاه مذکور ميبرس جهينت نيبه ا يليتحل ـ اسـت   يردولت  اي

 .ريخ
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 يردولتيغ يمفهوم مؤسسا  عموم. 2
ـ تعر ،يردولتـ يغ يشناخت م هـوم مؤسسـات عمـوم    يبرا مؤسسـات   يقـانون  في

 يبررسـ  يردولتـ يغ يو عناصر عنوان مؤسسات عموم فيتعر يا زا ،يردولتيغ يعموم

وزارتخانه،  ييشناسادر کنار  1911 يبار، قانون محاسبات عموم نينخست يراب .دشويم

مؤسسـات   نياز ا ي يخود به ارائه تعر 5در ماده  ،يدولت يهاو شرکت يمؤسسات دولت

 يبرا يچارچوب مشخص ،يکل يهايژگيو يپرداخت. اين قانون، با در نظر گرفتن برخ

 (8: 1983 ،ينپور اردکا ينيها در نظر گرفت)حسآن

مؤسسـات و  » آمـده اسـت:   قـانون  نيـ در ا يردولتيغ يمؤسسات عموم فيدر تعر

هستند که بـا   يمشخص يسازمان يقانون، واحدها نياز نظر ا يردولتيعمومي غ ينهادها

 ايـ شـده   ،يدارند تشـک  يکه  نبه عموم يو خدمات فيا ازه قانون به منظور انجام وظا

 يمهـم بـرا   يژگيماده سه و ني( در ا1911 يقانون محاسبات عموم 5ماده «.) شونديم

 يواحد سـازمان  ي کر شده است: اول آنکه، دارا يردولتيغ يعموم يادهامؤسسات و نه

شـوند و مشخصـه سـوم آن    يمـ  ،يدوم آن است که، با ا ازه قانون تشک يژگيهستند؛ و

ـ ن يچهارم دي. در تبصره، قهستند يو خدمات عموم فياست که عهده دار انجام وظا  زي

مؤسسات و نهادها بـا   ،يقب نيفهرست ا»مؤسسات آمده و مقرر شده است که  نيا يبرا

 يمجلس شـورا  بيو به تصو شنهاديو مقررات مربوط، از طرف دولت پ نيتو ه به قوان

قانون فهرست نهادها و  13/1/1939تبصره در  نيا يا را ي. برا«ديخواهد رس ياسالم

ها، يآن، ده مؤسسه شام، شهردار يکه ط ديرس بيبه تصو يردولتيغ يمؤسسات عموم

امـداد امـام    تـه يهـالل احمـر، کم   تيـ  مع ،يضع ان و  انبازان انقالب اسالممست اديبن

ـ المپ يمل تهيکم ،يمسکن انقالب اسالم ادي، بنيانقالب اسالم ديشه ادي)ره(، بنينيخم  کي

بـه عنـوان    ،يا تماع نيتأمو سازمان  ياسالم غاتيپانزده خرداد، سازمان تبل اديبن ران،يا

شـدند.)ر.ک قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات       ييشناسـا  يردولتيغ يمؤسسه عموم

 يمؤسسـه عمـوم   ييمعناست کـه شناسـا   ني( تبصره بد1939/ 13/1يردولتيغ يعموم

 است. يص ت نيگذار به چنقانون حيو تصر ييشناسا ازمندين ،يردولتيغ

به مو ـب   زين يردولتيغ يقانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم بيپس از تصو
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اضـافه شـدند    يردولتيغ يبه فهرست مؤسسات عموم يگريد مختلف، مؤسسات نيقوان

 هـاد   يهـا مؤسسـه  ران،يا ياسالم ي مهور يآماتور يورزش ونيکه عبارتند از: فدراس

به قـانون   12و 11 ينصر،  هاد استقالل و  هاد توسعه)ماده واحده قانون الحاق بندها

ــوم  ــا و مؤسســات عم ــيغ يفهرســت نهاده ــ1931/ 11/9مصــوب  يردولت  يورا(، ش

)ماده واحده قـانون الحـاق دو بنـد    ياهلل مرعش تيکتابخانه آ ،ياسالم غاتيتبل يهماهنگ

ـ يغ يبه قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم (،  هـاد  23/3/1931مصـوب   يردولت

بـه قـانون فهرسـت نهادهـا و      ي)ماده واحـده قـانون الحـاق  هـاد دانشـگاه     يدانشگاه

ــوم  ــات عم ــيغ يمؤسس ــوب يردولت ــورا  21/3/1931مص ــس ش ــالم يمجل         (،ياس

کشور مصـوب   يخودک ا در روستاها يهاياريده سي)قانون ماده واحده تأس هاياريده

 ونخاص)ماده واحده قـان  يهايماريامور ب ادي(، بنياسالم يمجلس شورا 11/1/1933

 يخـاص بـه قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـوم        يهايماريامور ب اديالحاق بن

ـ (، بنياســالم يمجلـس شــورا  21/1/1933ب مصــو يردولتـ يغ  يو هنــر يفرهنگــ ادي

ـ بن ،ي)قانون تشکيرودک مجلـس   3/12/1933مصـوب   يرودکـ  يو هنـر  يفرهنگـ  ادي

واحـده قـانون    ده)مـا رانيا ياسـالم  ي مهـور  ي( و سازمان داند آموزياسالم يشورا

هـا و  به فهرست قانون فهرست نهاد رانيا ياسالم ي مهور يالحاق سازمان داند آموز

 (.91/5/1981مصوب  يردولتيغ يمؤسسات عموم

در کنـار   حيبـه تصـر   ازين ديگذار با افزودن تبصره و آوردن قرسد، قانونيبه نظر م

 يمنـد در بهره ،يردولتيغ يقصد محدود نمودن مؤسسات عموم شتريب گر،يد يژگيسه و

وگرنـه  را مـدنظر داشـته اسـت     يمو ود در قانون محاسـبات عمـوم   ياز بود ه عموم

: 1933 ازرلو،يند.)هسـت  ييو ود دارند که وا د سه شـرط ابتـدا   زين يگريمؤسسات د

88). 

ـ يي، تغ1981در سـال   يخدمات کشور تيريقانون مد بيبا تصو  فيـ در تعر يرات

 نيمؤسسات چن نيا فيقانون در تعر نيا 9شد. ماده  جاديا يردولتيغ يمؤسسات عموم

اسـت کـه    يمشخصـ  يواحـد سـازمان   ،يردولتيغ ينهاد عموم ايمؤسسه » آورده است: 

شـود  يم ايشده  جاديا ياسالم يامجلس شور بياست و با تصو ياستقالل حقوق يدارا
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ـ يها از محـ، منـابع غ  درصد بود ه ساالنه آن 51از  ديو ب  گـردد و  يمـ  نيتـأم  يردولت

 «.دارد ياست که  نبه عموم يو خدمات فيدار وظاعهده

 «ياسـالم  يمجلـس شـورا   بيتصـو »بـه  « ا ـازه قـانون  با » يژگيقانون، و نيدر ا

ـ بـه دل  تيمحدود نيا جاديرسد اي. به نظر مافتيرييتغ بـود کـه در    يو ـود ابهامـات   ،ي

نهادهـا   ياصـطالح، برخـ   نيـ موسّع ا ريو ود داشت و با ت س« با ا ازه قانون»اصطالح 

 (12 :1983 ،يپور اردکـان  ينينمودند. )حس يردولتيغ يمؤسسات عموم جادياقدام به ا

مؤسسـات   جـاد يقصـد داشـته کـه ا    «ياسالم يمجلس شورا بيتصو» انيقانونگذار با ب

 مجلس بداند.   تيرا به ضرورت در صالح يردولتيغ يعموم

 يگـر يمشـخص، ت ـاوت د   يبعد از واحد سازمان «ياستقالل حقوق يدارا»افزودن 

عام است کـه دارا   ياصطالح يقانون و ود دارد. داشتن استقالل حقوق نياست که در ا

ـ ن ،يو با  کر استقالل حقوق رديگيدر بر م زيمشخص را ن يبودن واحد سازمان بـه   يازي

داشـتن  » رسـد کـه عبـارت   ي. بـه نظـر مـ   نيست ،مشخص يدارا بودن واحد سازمان انيب

ـ ا يعلـ، و ـود   رايبوده است ز شتريب دياز باب تأک زين فيدر تعر «ياستقالل حقوق  ني

 يتوان گ ت که حتـ ي( پس م19 :ها از دولت است.)هماناشتن آنمؤسسات، استقالل د

ـ آمد همچنان اينم يقانون فيهم در تعر «يدارا بودن استقالل حقوق»اگر  مؤسسـات،   ني

 استقالل خود را داشتند.  

از  ديـ مؤسسات، با نيدرصد بود ه ساالنه ا 51 از ديآن است که ب گريت اوت د 

قـانون محاسـبات    5تبصـره مـاده    انيـ عـدم ب  گر،يوت دت ا. گردد نيتأم يردولتيمنابع غ

 انيـ عـدم ب  ،يـ خاص است. به دل يتمؤسسات در فهرس نيا يو شرط  کر اسام يعموم

 ييبه شناسا يلزوم ،يخدمات کشور تيريرسد بر اساس قانون مديقانونگذار، به نظر م

مـذکور   طيشرا يکه سازمان نيو هم ستين يردولتيغ يها به عنوان مؤسسه عمومسازمان

بـا   دانسـت.  يردولتيغي توان آن را مؤسسه عموميقانون را داشته باشد م نيا 9در ماده 

 يردولتيغ يمؤسسه عموم ايهمچنان اضافه شدن به قانون فهرست  ه،يو ود، در رو نيا

مـذکور   طيرسـد و صـرف داشـتن شـرا    يدر قانون خود مؤسسه، الزم به نظر مـ  دنينام

 کيـ شدن  يردولتيمو ب مؤسسه غ ،يخدمات کشور تيريدقانون م 9مو ود در ماده 

 يا تمـاع  مـه يدر قـانون الحـاق صـندوق ب    انتـو يامر را مـ  ني. مصداق استيمؤسسه ن
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ـ يغ يبه قانون فهرست نهادهـا و مؤسسـات عمـوم    ريو عشا انيروستائ      مصـوب  يردولت

نون قـا  نيا بيکه با تصو (1983)رستمي، افتي ياسالم يمجلس شورا 1983/ 12/ 1

   بـه نظـر    يردولتـ يغ يمؤسسه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـوم  نيو افزودن ا

 سابق همچنان پابر است. يهيرورسد، يم

دانـد  يم يردولتيغ يرا عموم يخود، تنها مؤسسات هيدر رو زين يعدالت ادار وانيد

ر قـانون  انـد و د اضـافه شـده   يردولتيغ يکه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم

شـماره   هيـ وحـدت رو  يعنـوان شـناخته شـده انـد.)همان( ر      نيخود آن مؤسسه، به ا

در رابطه با مؤسسات  تيکه شکا زين يادارعدالت  وانيد 25/5/88مصوب  88/931ه/

 وانيـ د در رشيرا قاب، پـذ  يردولتيغ يمشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم

 سخن است.   نيا ديداند، مؤيم

ـ ا ،يردولتـ يغ يمؤسسات عموم فيبه تعر با تو ه مؤسسـات، خـاص هسـتند.     ني

و ... در مورد  يدولت يهاو شرکت يسان به کار بردن عنوان دولت، مؤسسات دولت نيبد

 انيـ در م ،يخدمات کشـور  تيريقانون مد 5. گرچه با تو ه به ماده نيستها صادق آن

مشـمول بنـد    يتن بود ه دولتـ و در صورت داش نداقرار گرفته ييمجموعه دستگاه ا را

شوند کـه در آن مؤسسـه   يم 1951/ 12/ 11قانون برنامه و بود ه مصوب  1ماده  11

از برنامـه   يقسـمت  يدار ا ـرا که عهده يتخصص يعام المن عه و مؤسسه اعتبار يعموم

 داند.يم ييساالنه است را دستگاه ا را

ود و ـود عبـارت   ش انيمؤسسات ب نيکه الزم است در خصوص ا يگريمطلب د

که منظور از به کار بردن خصوص سه نظر و ود دارد: اول آن نياست. در ا «يردولتيغ»

و اسـتخدام   يها از شمول مقررات محاسبات عمومدستگاه نيکردن ا يمستثن ،يردولتيغ

درست است امـا بـا    يحد ن سخن، تايا (123: 1989،يمؤتمن ياست)طباطبائ يکشور

 نيمحاسبات و همچنـ  وانيها در بود ه ک، کشور، نظارت دآنتو ه به انعکاس بود ه 

خـدمات   تيريو قـانون مـد   يهـا در قـانون محاسـبات عمـوم    درباره آن يو ود احکام

بـودن   يو تخصصـ  يفنـ  ،يـ ها به دلسازمان نياگرچه ا ستيسخن کام، ن نيا ،يکشور

سه گانه و  يقوا به يعدم وابستگ يدوم، به معنا اند.بوده نيقوان نيا لکمتر، تحت شمو
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( امـا بايـد   11 :1983 ،يپوراردکـان  يني؛ حس83 :1933 ازرلو،ياست.) يارکان حکومت

مؤسسـات بـه    نيـ مؤسسات، و ـود نـدارد و ا   نيا يبرا زيگ ت استقالل مطلق از قوا ن

ـ ياند و سـوم، غ حاکمه يقوا تيموميق ايطرق مختلف، تحت نظارت  بـه م هـوم    يردولت

 ينياسـت. )حسـ   يارکان حکـومت  ريحاکم و سا يات از قوامؤسس نيا يان کاک سازمان

مؤسسـات تحـت    نياز ا يکه اگرچه برخ حيتوض نيبا ا (15و  11 :1983،يپوراردکان

ـ از ا ياز مقامات ارشـد برخـ   ياريو بس هستند ينظر مقام رهبر  يمؤسسـات عمـوم   ني

نـد و  گرديو منصـوب مـ   نيـي سه گانه تع يقوا ياز مقامات عال يتوسط برخ يردولتيغ

اعمـال   يکشـور  ينهادها ريمؤسسات از  انب سا نيبر ا يمختل  يهانظارت ن،يهمچن

بـه   يسازد اما از لحـا  سـازمان  يم تيامور، مؤسسات را وابسته به حاکم نيشود و ايم

ـ ند. )هسـت مسـتق،   سازمان کامالً يندارند و دارا يگانه وابستگسه يقوا ، 1933ازرلو، ي

م هـوم سـوم از    ،يردولتـ يغ يصـطالح مؤسسـات عمـوم   رسـد در ا يمـ   ( بـه نظـر   83

 اراده شده است. «يردولتيغ»

 

 يدانشگاه آزاد اسالم تيماه. 3

هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز  معه تهران  1911ارديبهشت ماه سال  91 روز

براي اولين بار از طرحي به نام دانشگاه آزاد اسالمي سخن گ ت. پس از طرح موضـو   

 11 ينهاد مزبور موافقت نموده و با کمک مال سيبا تأس شاني)ره(، ا ينيخدمت امام خم

بـه  )نمودنـد. )ر.ک   نيدانشـگاه را تـأم   سيتأسـ  هياول هيخود، سرما يياهدا يالير ونيليم

21 :1981 ،ياهتمام(هاشم
1) 

بـا   يدانشگاه آزاد اسـالم  سيتأس نهي)ره(، زمينيامام خم يو معنو يماد تيبا حما

ند و فرهنگ  امعه، تأمين نيروي انساني متخصـص مـورد نيـاز    هدف ارتقاي سطح دا

کشور، ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه  انبـه مـردم در امـر گسـترش و اعـتالي      

همان سال، اساسنامه دانشگاه نوشته شد که بر  اه. در آ ر مديداند و پژوهد فراهم گرد

هـاي آن صـرف   همـه هزينـه   اي معرفي گرديد کهاساس آن دانشگاه مؤسسه عام المن عه

   در 1911مـاه بعـد روز چهـارم اسـ ند مـاه سـال        9شـود .  امور مربوط به دانشگاه مي
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آزاد  گاهدانشـ  تيـ خورد کـه مو ود يبه چشم م يآگه رانيا ياز روزنامه رسم ياگوشه

 .  2اعالم شدند يمؤسسان دانشگاه آزاد اسالم يآگه ني. طبق اکرديرا اعالم م ياسالم

هـا و موسسـات آمـوزش    نامه تأسـيس دانشـگاه  با تو ه به آيين 1911ماه دي  در

اي  ديـد  عالي غيردولتي و غيرانت اعي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، اساسـنامه 

ـ به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد و ا 1911آبان  12تهيه و در تاريخ   ني

 مذکور قرار گرفت.   يدانشگاه، تحت نظارت شورا

ـ تعر ،يانقالب فرهنگـ  يعال يمصوب شورا ياساسنامه دانشگاه آزاد اسالم در  في

ـ ارائه نشـده امـا از م   ياز دانشگاه آزاد اسالم يخاص ـ تـوان گ ـت ا  يمـواد آن مـ   اني  ني

  با هـدف آمـوزش و پـژوهد اسـت کـه تـابع مقـررات         يرانت اعيغ يادانشگاه، مؤسسه

. دانشگاه آزاد است يرانت اعيغ يردولتيغ يلمربوط به مؤسسات آموزش عا يهانامهنيآئ

 يکه هدف آن گسترش و اداره خدمت عمـوم نياست که با و ود ا ياز مؤسسات ياسالم

درآمـد اسـت. بـه     يامـا دارا  سـت يدر بخد آموزش و پژوهد است و کسب درآمـد ن 

ـ ا تيـ در ماه گـر يخوانده شده است. بخـد مهـم د   يرانت اعيمؤسسه غ ،،يدل نيهم  ني

از ايـن  اسـت.   يرانت اعيغ يردولتيغ يآموزش عال تاز مقررات مؤسسا تيدانشگاه، تبع

 .ددرگ يمؤسسات، بررس نيالزم است قواعد حاکم بر ا رو

مصـوب   يرانت ـاع يغ يردولتـ يغ يمؤسسـات آمـوزش عـال    سينامه تأسدر موافقت

 سي، تأسـ 3/9/1911مـور    يانقـالب فرهنگـ   يعـال  ي لسه شورا نيو چهارم ستيب

در  يو حقـوق  يقـ يرا توسط اشـخاص حق  يرانت اعيغ يردولتيغ يالمؤسسات آموزش ع

و  يآزاد اسـالم  شـگاه دانـد. پـس دان  ينظر و مراقبـت دولـت مـ    ريو ز يردولتيبخد غ

ـ يهر دو توسط اشـخاص غ  يرانت اعيغ يردولتيمؤسسات غ  أتيـ ه لهيو بـه وسـ   يردولت

 يردولتـ يغ يمؤسسات آموزش عال سينامه تأس نيآئ 9و2آن در ماده  بيمؤسس که ترک

انقـالب   يعـال  يشـورا  29/3/1911 لسـه مـور     نيکميمصوب چه، و  يرانت اعيغ

شـود  يم جاديآمده است، ا يدانشگاه آزاد اسالم نامهاساس 3و 8مواد  نيو همچن يفرهنگ

مؤسسات را بر عهـده   نيندارد بلکه تنها نظارت بر ا يآن دخالت جاديدر ا يو بخد دولت

 شـتر ياز حد نظارت ب ،يانقالب فرهنگ يعال ي، دخالت شورادارد. گرچه به طور معمول
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ـ يامنا و تأ أتيه ومؤسس  أتيه ياعضا بيترک نييمانند تع يگرياست و در موارد د  دي

 دخالت دارد. زيها نآن

هـر   ،يو دانشـگاه آزاد اسـالم   يرانت اعيغ يردولتيغ يمؤسسه آموزش عال نيهمچن

دانشکده و با تو ه بـه   يقائم مقام و شورا اي سيامنا، رئ أتيمؤسس، ه أتيدو توسط ه

. از نـد ينماياخـذ مـ   انياز دانشـجو  ياهيشوند و هر دو شـهر ياساسنامه مصوب اداره م

ـ يغ هيرماآغـاز کـار هـر دو بـا سـ      گـر يد يسو ـ ي. در مؤسسـات غ اسـت  يردولت  يردولت

 (119، 1983 ،ي)مالکاسـت. مؤسس( أتي)هيمردم هيمؤسسه با سرما جاديا ،يرانت اعيغ

ـ يتوسط امـام خم  هياول هيسرما ز،ين يو در دانشگاه آزاد اسالم هـاي مـالي   )ره(، کمـک ين

اما بـرخالف   است، يردولتيشده است که از اموال غ نيدولت و موسسات غيردولتي تأم

موسسات غيردولتي غيرانت اعي، هيأت امنـا در تـأمين سـرمايه آن دخـالتي نداشـتند. بـا       

بـا مؤسسـات    يه داشـت کـه دانشـگاه آزاد اسـالم    تو ـ  ديمذکور با يهاو ود شباهت

 دارد. زين ييهات اوت ،يرانت اعيغ يردولتيغ يآموزش عال

 ياز مقـررات مؤسسـات آمـوزش عـال     يکلـ  تيبا و ود تبع يدانشگاه آزاد اسالم

شـده اسـت.    انياست که در اساسنامه آن ب يمقررات خاص يدارا ،يرانت اعيغ يردولتيغ

و  بيدانشـگاه، تصـو   يتوسط سازمان مرکز ،يکل يهااستيس ،يدر دانشگاه آزاد اسالم

سـازمان متبـو     قيرشته، از طر بيو تصو ئهکه در خصوص ارايشود؛ به طوريابالغ م

ــ ــدام م ــنمايخــود اق ــاده دي          مصــوب ياساســنامه دانشــگاه آزاد اســالم 9. براســاس م

 نيو وزارتـ  يعال گسترش آموزش يمجوز شوراها ازمنديرشته ن بيتصو 1983/ 21/1

ـ اسـت. ا  يو بهداشت، درمان و آموزش پزشـک  يو فناور قاتيعلوم، تحق  يدر حـال  ني

ـ بخشنامه تيامور اعم از رعا هيدر کل ،يردولتيغ يهاشگاهاست که دان هـا و  نامـه نيها، آئ

و تحت  ندينمايعم، م يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق نيسر فص، دروس، طبق قوان

 (119 :.)همانهستندوزارت متبو   يابيظارت و ارزک، ن رينظارت مد

 

 يو دانشگاه آزاد اسالم يردولتيغ يمؤسسا  عموم يوقوق تيشصص. 4

مسـتق،   يحقوق تيو ود شخص ،يردولتيغ يمؤسسات عموم ياصل يژگيو نياول
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معنـا   نيبه نهاد دولت است؛ بـد  يسازمان يدولت و عدم وابستگ کرهيمؤسسات از پ نيا

 ميخود به نحو مستق،، قادر بـه تصـم   ،ي، به دور از سلسله مراتب ادارمؤسسات نيکه ا

ـ ا جاديد و فلس ه اهستندر تمام امور خود  يريگ تمرکـز   سـتم يمؤسسـات، اعمـال س   ني

ـ استقالل بـه ا  يو اعطا يدر امور ادار ييزدا  ،يادار ،يفنـ  يهـا نـه يمؤسسـات در زم  ني

 تيبـه ضـرورت و ـود شخصـ     ( بـا تو ـه  113: 1933 ازرلو،يو ... است. ) يا تماع

 يارهـا يو مع يحقـوق  تيمؤسسات از نهاد دولت، ابتـدا انـوا  شخصـ    نيا يبرا يحقوق

 يسـپس وضـع حقـوق   و  رديـ گيمورد مطالعه قرار مـ  گريکدياز  يحقوق صاشخا زيتما

 گردد.يم انيب يو دانشگاه آزاد اسالم يردولتيغ يدر مؤسسات عموم يحقوق تيشخص

 

وقو   ياز شصص وقوق يوقو  عموم يصص وقوقش زيتما يارهايمع .4.1

 يخصوص

. رديـ گيقـرار مـ   يقـ يحق تيدر برابر اصـطالح شخصـ   يحقوق تياصطالح شخص

 يو حقـوق خصوصـ   يحقـوق عمـوم   يحقـوق  تيبه دو دسته شخص يحقوق تيشخص

  نيـ در هـر کـدام از ا   يشود و با تو ه به قـرار گـرفتن شـخص حقـوق    يم يبند ميتقس

 ميظـاهر، تقسـ   بـه و ود خواهد داشت. گرچه در ابتـدا و   يت اوتم يها، آثار حقوقگروه

 يرسد اما در عم،، امريساده به نظر م ،يو خصوص يبه حقوق عموم ياشخاص حقوق

 تيشخصـ  سيبودن رئ يسازمان با و ود انتصاب کيدر  يدشوار است چرا که در موارد

بـر   يتخداماسـ  نيدولت، نظارت دولت بر آن مؤسسـه، حکومـت قـوان    ياز سو يحقوق

 يبـودن مؤسسـه اسـت، از سـو     يحقوق عمـوم  يشخص حقوق انگريکارکنان آن، که ب

 (111و 119 :1939.)ص ار،نيست يدولت يگردد که  زء واحدهايمرا ع اعالم م

دهـد در  يانجام م يحقوق عموم يحقوق تيکه شخص يهمه اعمال گر،يد ياز سو

 ي ـا  يا در حقـوق خصوصـ  هـ از اعمال آن يبلکه برخ نيست يمحدوده حقوق عموم

 ازاتيــامت ياز برخـ  يحقـوق خصوصـ   ياز اشـخاص حقـوق   يدارد و بـه عکـس برخـ   

 ياز قواعد حقوق عموم بار،اعت نيو به ا هستندمند بهره يحقوق عموم ياشخاص حقوق

 کيـ رو ت ک ني(از ا113 :1939؛ ص ار، 121و 121 :1933،ي.)انصارندينمايم يرويپ
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 يهمراه خواهد بود امـا از سـو   يبا دشوار ،يو خصوص يحقوق عموم يشخص حقوق

دو شخص ارائه شده اسـت کـه بـا  مـع      نيا زييتم يبرا يمت اوت يارهايحقوقدانان مع

حقـوق   يرا از شخص حقوق يحقوق عموم يتوان شخص حقوقيم يتا حد اريچند مع

 همـراه  يهمواره با انتقـادات  ار،يمع کيدو شخص با  نيا کياما ت ک ،داد زييتم يخصوص

 همراه هم به کار برده شود. اريآن چند مع صيتشخ ي هت الزم است، برا نياست. به ا

 

 ،يوابسـته بـه حقـوق عمـوم     يشخص حقـوق  سي: تأسو انحالل سينحوه تأس. 4.1.1

ـ کننـده ا  جاديدارد. ا يقدرت عموم ميبه تصم يبستگ و  ياشـخاص مقامـات عمـوم    ني

ـ ن يلبتـه در مـوارد  شـوند. ا يم ،ياند و با ا ازه قانون تشکيدولت ـ ا ديدايـ منشـأ پ  زي  ني

ها آن يحقوق تيها، شخصکردن آن يملدولت با  ي، ولهستند ياشخاص، افراد خصوص

   ،يتبـد  يحقـوق عمـوم   يبه شـخص حقـوق   تشانيداده و توسط دولت، شخص رييرا تغ

با اراده آزاد افـراد و   يحقوق خصوص ي( اما شخص حقوق111، 1939)ص ار، شود؛يم

 192-128، 1931؛ سـاکت،  111، 1939گـردد. )صـ ار،   يمـ  جـاد يها اآن ميبه تصم

معنـا   نيبـد  نيـ کـرده امـا ا   نيـي ها را تعآن جاديا طيموارد، شرا يرخ(گرچه قانون، در ب

اشخاص، بـه   نيشده است. انحالل ا جاديبه اراده دولت ا ،يشخص حقوق نيکه ا ستين

 يقطعـ  شـه يهم اريـ مع نيـ شت اتو ه دا ديبا (111 :1939. )ص ار، است بيهمان ترت

ـ قانون  لهيو ود دارند که به وس ياز اشخاص حقوق يو برخ ستين ـ  اي  جـاد ينامـه ا نيآئ

 (115 ن:.)هماستندين يکه وابسته به حقوق عمومياند، در حالشده

 

 يارتقـاء منـافع مـاد    ،يحقوق خصوص يشخص حقوق ديدايهدف از پ هدف:. 4.1.2

خـدمات و منـافع    نيتـأم  يدر پـ  يحقوق عموم يکه شخص حقوقيدر حال استاعضا 

؛ 3 :1913-31 ،ي؛ نقـد 192 :1931؛ سـاکت،  88: 1931است. )ابوالحمـد،   يعموم

ـ ا از (151: 1981و قاسم زاده،  ي؛ ص ائ115و111: 1983زاده،  وسفي  يرو دارا ني

ندارند: مانند قـدرت   ياست که شخص حقوق خصوص ياو امکانات گسترده تيصالح

ـ ن اريمع ني( ا112و111، 1931... .) ابوالحمد،  و تيسلب مالک  شـه يتوانـد هم ينمـ  زي
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 يو برخـ  سـت يدر انحصـار دولـت ن   يحـوائ  عمـوم   يمالک باشد چرا که اوال ارضـا 

و  هيـ ريدارند مانند مؤسسات خ يماد ريغ افاهد زين يحقوق خصوص ياشخاص حقوق

ماننـد   سـت ين ي  عمومرفع حوائ يو برا يرماديغ شهيدولت هم يهاتيفعال اًيوقف؛ ثان

اشـخاص حقـوق    يبرخـ  گريد ي( از سو111: 1939. )ص ار،يدولت يهاشرکت يبرخ

هستند مانند کانون  يحقوق عموم يخاص اشخاص حقوق ازاتيامت يدارا زين يخصوص

ـ پروانـه، تعق  ياعطـا  اريو ... که اخت يپزشک ظاموکال، ن  ،يو محاکمـه دارند،)انصـار   بي

( 11، 1981 :ي؛ اکبـر 115 :1983زاده،  وسـف ي؛ 113 :1939؛ ص ار، 121 : 1933

 .ندينمايدخالت نم يدر قانون است و در امور عموم نياما محدود به موارد مع

 

آزاد اسـت )بـر    کـامالً  يحقـوق خصوصـ   يحقوق تيدر شخص تيعضو اراده:. 4.1.3

 يدر شـخص حقـوق عمـوم    تياما عضـو ، (يقانون اساس 21اص،  رياساس قسمت اخ

در  تيعضـو  قاب، نقـد اسـت چـرا کـه اوالً     زيضابطه ن ني. اتيمث، تابع ستين يارياخت

است مانند انجمن وصـنف خـاص و    يا بار يحقوق خصوص ياشخاص حقوق يبرخ

 لهياسـت بـه وسـ    يحقـوق عمـوم   يدر کشور که شخص حقوق تيخروج از عضو ايثان

 شـه يهم يبـرا در آن را  تيتـوان عضـو  يو با اراده افراد ممکن است و نم تيتابع رييتغ

ــار ــ ار،   يا ب ــت. )ر.ک ص ــد، 113و115و 111، 1939دانس ؛ 31، 1931؛ ابوالحم

 (11 :1981 ،ي؛ اکبر192و  191، 128، 1931ساکت، 

 

تـابع قواعـد حقـوق     ياشـخاص حقـوق خصوصـ   وگاکم:   نيمقررا  و قوان .4.1.4 

     اد قـانون کـار و قـرارد    ،يهـا تـابع مقـررات قـانون مـدن     هستند و کارکنان آن يخصوص

تـابع قواعـد    ،ياما اشخاص حقوق عمـوم  هستند،اساسنامه مربوط به خود  ايو  نيمابيف

 .هستند ياستخدام کشور ونها تابع قانهستند و کارکنان آن يحقوق عموم

 

است  ياموالشان اموال عموم ،ي: اشخاص حقوق عموميياموال و دارا ثياز و .5.1.4

 (113 :1939هاست. )ص ار، ال خود آنامو ،ياما اموال اشخاص حقوق خصوص



 1939دوره ششم، شماره چهارم، زمستان مجله مطالعات حقوقي/                       131

 

بـه  ـز دولـت از     يحقـوق عمـوم   ياشخاص حقوق :يشصص وقوق ايتشک. 6.1.4 

قـانون تجـارت وا ـد     583گـردد بـر طبـق مـاده     يمـ  ،يکه با ا ازه قانون تشک يزمان

 ياز اشـخاص حقـوق   يبه ثبت نـدارد گرچـه برخـ    يازيگردند و نيم يحقوق تيشخص

    ،يدولتـ  يهـا رکتثبـت هسـتند ماننـد شـ     ازمنـد يخاص، ن نيوانبرابر ق ،يحقوق عموم

ـ  نيآئ و 123 :1939؛)صـ ار،  11/8/1991 يشـرکت اتوبوسـران   سيتأسـ  ينامـه ا رائ

و قاسـم زاده،   ي؛ صـ ائ 115 :1983زاده،  وسفي؛ 191: 1931؛ ساکت، 131و 191

؛ 21: 1983؛ پاسـبان،  19 :1913-31،ي؛ نقد11 :1981 ،ي؛ اکبر158و 151 :1981

ــ ائ ــ؛ 51: 1915 ،يص ــا( ا113و111 :1933 ازرلو،ي ــوق  م ــخاص حق ــوق  ياش حق

گردنـد ماننـد   يمـ  يحقـوق  تيدر اغلب موارد از زمـان ثبـت، وا ـد شخصـ     يخصوص

-و شـرکت  قـانون تجـارت(   581)ر.ک ماده يرانت اعيو غ يانت اع يرتجارتيمؤسسات غ

ها آن تيصشخ يشوند وليم يحقوق تيوا د شخص ،يکه به محض تشک يتجار يها

 581و  581، 589،  582گردد کـه بـه ثبـت برسند.)مسـتنبط از مـواد      يکام، م يزمان

کـه  نياستثنا و ـود دارد و موقوفـات بـا و ـود ا     زيمورد ن نيگرچه در ا قانون تجارت(

وا ـد   ،،يبـه ثبـت وزمـان تشـک     ازيـ هسـتند بـدون ن   يحقوق خصوص يشخص حقوق

وقـف آغـاز    يموقوفه، شخص حقـوق  نيگردند و از زمان قبض عيم يحقوق تيشخص

و  131 :1983زاده،  وسـف ي؛ 191 :1931؛ سـاکت،  191 :1939 ،گردد. ) صـ ار يم

 (58 :1981و قاسم زاده،  ي؛ ص ائ131

مؤسسـات   ،يتجـار  يهارا به سه دسته شرکت يحقوق خصوص ياشخاص حقوق

ت، ؛ سـاک 191و191 :1939کنند.)صـ ار،  يمـ  يبنـد  ميو موقوفـات تقسـ   3يتجار ريغ

 ،ي؛ صـ ائ 151 :1981و قاسم زاده،  ي؛ ص ائ113 :1983زاده،  وسفي؛ 128 :1931

1915: 55)   

قـانون   اختالف نظـر و ـود دارد.   يحقوق عموم ياشخاص حقوق يبندميدر تقس

را  کر  يحقوق عموم يخود، چهار دسته شخص حقوق 191در ماده  يمحاسبات عموم

 ،يها، مؤسسات دولتاند و شام، وزارتخانهآمدهقانون  نيا 5و  1، 9، 2 کرده که در مواد
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حقـوق   ياسـت. امـا اشـخاص حقـوق     يردولتيغ يو مؤسسات عموم يدولت يهاشرکت

ـ ن گريد يهاسازمان يو برخ ستنديچهار قسم ن نيمنحصر در ا ،يعموم و ـود دارنـد    زي

هسـتند و در قـانون محاسـبات     يحقـوق عمـوم   يشخص حقـوق  يهايژگيکه وا د و

 است. امدهين انيها به ماز آن ينسخ ،يعموم

را بـر اسـاس نـو      يحقـوق عمـوم   يتوان اشخاص حقـوق يم يبندميتقس کيدر 

 يمتصـد  يقرار داد: دسته اول، شخص حقـوق  يها در دو دسته کلو تخصص آن تيفعال

کـه   ييهـا سـازمان  يکـ يکه خود بـر دو قسـم اسـت.     يکشور يهاسازمان اي يامور مل

که مثال بارز آن کشـور اسـت و    نداشتغال دار يته و به امور ملداش يعام و کل تيصالح

 ييايـ است و در حوزه  غراف ييايمنطقه  غراف کيدر  يامور مل يمتصد تيدوم شخص

ـ نمايکمک م يو به تحقق عدم تراکم ادار دينمايم  هيانجام وظ ،يخاص . مصـداق آن  دي

ـ  113تـا  111، 3، 1است که به مو ب اصـول   يمحل يشوراها اداره  ،يعـاد  نيوانو ق

 به افراد منتخب مح، واگذار شده است. يمحلامور خاص 

ـ امور خاص  يمتصد يحقوق تيدسته دوم، شخص و  يفنـ  يهـا همـان سـازمان   اي

ـ  ،يدولت يهامؤسسات، شام، شرکت نياست. ا يتخصص و مؤسسـات   يمؤسسات دولت

از دولـت  مسـتق،   يحقـوق  تيشود که شخصيمستق، م ياحرفه يهاو سازمان يعموم

 ،ي. )ر.ک انصـار اسـت  يعمـوم  فياز وظـا  يانجـام بخشـ   يداشته و هر کدام، متصـد 

 يکـ ي (19 :1913-31 ،ي؛ نقد111و151و155 :1939؛ ص ار، 125و 121 :1933

اسـت و بـا    يمصداق عدم تمرکـز ادار  ،يمؤسسات که به عنوان سازمان تخصص نياز ا

-يمـ  يو ارائه خـدمات عمـوم   نيتأم  هيوظ ي ايمستق، از دولت به ا يحقوق تيشخص

بـه   1911 يقـانون محاسـبات عمـوم    دراست کـه   يردولتيغ يپردازد، مؤسسات عموم

قـانون   15 در مـاده  نيشده اسـت. همچنـ   فيتعر يحقوق عموم يعنوان شخص حقوق

ها، مؤسسات در کنار وزارتخانه ،يردولتيغ يمؤسسات عموم ،يخدمات کشور تيريمد

 اند.کشور خوانده شده ييء دستگاه ا را ز ،يدولت يهاو شرکت يدولت

 

وقو   ياز شصص وقوق يوقو  عموم يشصص وقوق زيتما يارهايمع .2.4
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 يردولتيغ يدر مؤسسا  عموم يخصوص
 يبودن مؤسسات عمـوم  يحقوق عموم يبه شخص حقوق يقانون حيبا و ود تصر

ز حقوق ا يحقوق عموم يشخص حقوق زيشده در تما انيالزم است ضوابط ب يردولتيغ

کـدام   يارهـا يتا مشخص شود مع رديمؤسسات مورد مطالعه قرار گ نيا يبرا يخصوص

و انحـالل توسـط دولـت و قـانون،      سياز نظر نحـوه تأسـ   نو  از اشخاص را داراست.

قـانون محاسـبات    5طور که در گ تار اول به ت صي، بحـ  شـد بـر اسـاس مـاده      همان

 تيريقـانون مـد   9شـوند و طبـق مـاده    يم جاديمؤسسات، با ا ازه قانون ا نيا ،يعموم

بـود.   دخواهـ  ياسـالم  يمجلس شورا بيمؤسسات با تصو نيا جاديا ،يخدمات کشور

 ياز مؤسسـات مـذکور در فهرسـت مؤسسـات عمـوم      يتو ه داشت کـه برخـ   دياما با

انـد  نهادهـا بـه و ـود آمـده     رياند بلکه توسط سانشده جاديتوسط قوه مقننه ا ،يردولتيغ

 يردولتـ يغ يگذار بـه عنـوان مؤسسـه عمـوم    مؤسسات توسط قانون نياز ا يگرچه برخ

از مؤسسـات   يبرخـ  جاديگ ت ا ديشده با انياند. بر اساس صراحت مواد بشناخته شده

ـ يامـداد امـام خم   تـه يکم ،يمانند سـازمان دانـد آمـوز    يردولتيغ يعموم  اديـ )ره(، بنين

 نيـ مجلس نبوده اسـت و ا  بيصوو ... توسط قانون و به ت يمستضع ان،  هاد دانشگاه

 مؤسسات و ود ندارد. نياز ا يدر برخ اريمع

ـ اهـداف ب  يمؤسسات است. با بررس نيهدف ا گر،يد اريمع شـده در اساسـنامه    اني

ــوم  ــات عم ــييغ يمؤسس ــاده ردولت ــگاه  2)ر.ک م ــاد دانش ــنامه  ه ــوب  ياساس مص

 2؛ مـاده  22/3/1983 ياصالح يا تماع نياساسنامه سازمان تأم 1؛ ماده 11/8/1931

ـ ا ياسالم ي مهور ياساسنامه سازمان داند آموز  2؛ مـاده  21/2/1938 وبمصـ  راني

؛ 1/5/1981مصـوب   رانيا ياسالم ي مهور يآماتور يورزش يهاونياساسنامه فدراس

شود کـه  يم دهي(، د15/2/1983 ياصالح ثارگرانيو امور ا ديشه ادياساسنامه بن 9ماده 

ـ اسـت. از ا  يخدمات و منـافع عمـوم   نيمؤسسات، تأم نيهدف همه ا  نيـ  هـت، ا  ني

 روند.يبه شمار م يعموم قوقح يمؤسسات، شخص حقوق

ـ با ،يحقوق عمـوم  يدر شخص حقوق يا بار تيدر مورد ضابطه عضو گ ـت   دي

در  تيبه عضو يو ا بار نيستصادق  يردولتيغ يضابطه در مورد مؤسسات عموم نيا
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 ها و ود ندارد. آن

مؤسسات حـاکم   نيبر ا يقواعد حقوق عموم ز،يمقررات حاکم نو  نياز لحا  قوان

تـابع   ،ياز اصول حقـوق عمـوم   نيمستخدم يرويها بنا بر اص، پآن نياست و مستخدم

 يردولتـ يغ يکه مستخدمان مؤسسات عمـوم نيهستند. با تو ه به ا ياصول حقوق عموم

 يقـانون  يکلـ تـابع اصـ،    ،يحقـوق  تيماه حا ، از لهستند يدر زمره مستخدمان عموم

 ينياست )ر.ک حس يتر از بخد دولتمنعطف يامر تا حد ني. اما اهستندبودن استخدام 

 نيبـه مو ـب قـوان    ،يردولتـ يغ يمؤسسات عموم يو در برخ (11 :1983 ،يپوراردکان

ـ     در قالـب   ،يضوابط استخدام بيو تصو نيها، تدوو اساسنامه آن سيتأس -نامـه نيآئ

اساسـنامه   11مـاده   3است )بند  دهيمؤسسات واگذار گرد نيبه خود ا ،ياستخدام يها

 يورزشـ  يهـا ونياساسنامه فدراس 1ماده  3مؤسسات  هاد نصر، استقالل و توسعه؛ بند 

 19بندپ ماده  ؛ياساسنامه  هاد دانشگاه 1ماده  9بند ران؛يا ياسالم ي مهور يآماتور

و  ديشه اديبن ينامه استخدام نييآ 1ماده  2و 1تبصره  ،يا تماع نياساسنامه سازمان تأم

دهـد.  يمـ  ديمؤسسـات را افـزا   نيـ عمـ، ا  ي(که آزاديانقـالب اسـالم   ثارگرانيامور ا

 (121: 1983 ،يپوراردکان يني)حس

بـودن   يمؤسسات و مستثن نيخاص ا ينکته قاب، تو ه آن است که نظام استخدام

و ود استقالل  نينو همچ يو تخصص يفن ،يدال ياستخدام، به عل، برخ يکل نياز قوان

خـدمات   تيريقـانون مـد   113امر در مـاده   ني. ااست ،يخدمات عموم يدر ارائه برخ

ـ ا 9مشـمول مـاده    يردولتـ يغ يشده و مؤسسات عموم حيتصر يکشور قـانون را از   ني

امـر   نيالبته ا (123 :نموده است. )همان يمستثن يخدمات کشور تيريشمول قانون مد

استخدام ي عموم نيتحت شمول قوان ،يردولتيغ يموممؤسسات ع يو برخ ستيمطلق ن

و  ي( قرار دارند و با تو ه به عدم لغو قـانون اسـتخدام کشـور   ي)قانون استخدام کشور

نسـبت بـه آن مؤسسـات، همچنـان      يخدمات کشور تيريقانون مد 9شمول ماده  عدم

ه در هالل احمر است کـ  تيها  معهستند؛ از  مله آن يمشمول قانون استخدام کشور

 ريثابت و حقوق بگ يکارکنان ادار يامور استخدام ح،ياساسنامه آن به طور صر 29ماده 

کند مشـاغ،  ي کر م يداند وليمي کشور يو مقررات استخدام نيرا مطابق قوان تي مع
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 مشمول قانون کار هستند. يکارگر

امـوال   ،ياز حقوق خصوصـ  يحقوق عموم يشخص حقوق زييتم يبرا گريد اريمع

تـوان  سسات عمومي غيردولتي نمـي ؤهاي ماهوي مبا و ود اينکه به دلي، ت اوت است.

سسـات مـوارد زيـر    ؤها داد اما در خصوص بيشـتر ايـن م  نظر واحدي در مورد همه آن

ابتدا، انوا  اموال و ضـوابط هرکـدام    رنو  اموال الزم است د يبررس يصادق است. برا

در  دارد. يمؤسسات، در کدام دسته  ـا  نيوال اکه ام ميکن يبررس ميگردد تا بتوان نييتب

و امـوال   يداد: امـوال عمـوم   يتـوان امـوال را در دو دسـته  ـا    يم يکل يبنددسته کي

اشـتراک دارنـد امـا    « مـال بـودن   »کـه هـر دو در    ني(. با و ود اي)اختصاص يخصوص

. در واقـع،  کنديم زيمتما گريدارند که آن را از دسته د ياتياموال خصوص نيهرکدام از ا

 است، همواره دشوار است.   يخصوص اي يعموم يکه مال نيا صيتشخ

کـس  چيهـ  يداننـد کـه ملـک اختصاصـ    يم يآن را اموال ،ياموال عموم فيدر تعر

: 1935 ،ي؛ امــام218 :1983زاده،  وســفيو متعلــق بــه عمــوم مــردم اســت ) ســتين

ـ  دولـت مـد نظـر اسـت(     نجاي)در ايحقوق عموم ي(و شخص حقوق91و95 ه  هـت  ب

ــدگينما ــ ياز ســو ين ــوم، آن را اداره م ــديعم ــد.) نق ــي؛ ام22 :1913-31 ،يکن و  ين

را اموال دولت در  ياموال عموم يا(عده151 :1983 ان،يسلطان ؛91 :1938، ،يگودرز

ـ يداننـد. )ام يمـ  عيوسـ  يمعنا ـ ؛ کاتوز91و28 :1938 ،يو گـودرز  ين ؛ 13 :1983 ان،ي

نداشـتن مالـک    اريـ مع ،يقـانون مـدن   23و  25در مواد  (151و151: 1983 ان،يسلطان

 ياموال عموم يژگيبوده است. و ياموال عموم صيتشخ يخاص، مدنظر قانونگذار، برا

هـا را تملـک   تواننـد آن يافراد نمـ  يعني ستند؛ين يآن است که اوال، قاب، تملک خصوص

ـ  قاب، تملک نبودن آن ،يو به دل ندينما . سـت ياشـخاص ممکـن ن   هها، انتقال دادنشـان ب

ـ ؛ فر18 :1913-31 ،ي؛ نقد111و  31و 13 :1983 ان،ي)ر.ک کاتوز  ،يآبـاد  يعلـ  دي

ــر111 :1989 ــد13 :1931 ،يلنگــرود ي؛  ع  ــ؛ ح11 :1981 ،ي؛ هن  :1983 اتي،ي

 ياريضابطه گرچه در بسـ  نيا (153 :1983 ان،ي؛ سلطان153 :1931 ا،ين ي؛ رسائ119

ـ ابتدا اموال تحت مالک ديبا م،يريرا بپذ اريمع نيا اگرو ود دارد اما  ياز اموال عموم  تي

سان، بهتر اسـت   نيبد .ميبدان ياموال را عموم يو پس از آن، مابق ميرا بشناس يخصوص

کـه خـود امـوال قابـ،     نينـه ا  ميها بداناموال و مصرف آن نيضابطه را نحوه است اده از ا
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بـه   ايـ کـه   ميبـدان  يرا اموال يمعنا که اموال عموم نيبد ر؛يخ ايهستند  يتملک خصوص

ي مـوم از خدمات ع يکيبه  اياند عموم قرار گرفته ارياست اده، در اخت يبرا م،يطور مستق

ـ از آن، در اخت يو بهره بردار افتهياختصاص  يح   منافع عموم اي  يسـازمان خاصـ   اري

ـ ؛ کاتوز221 :1983زاده،  وسـف يقرار گرفتـه اسـت.)ر.ک     ي؛  ع ـر 13 :1983 ان،ي

و  ينـــي؛ ام18 :1913-31 ،ي؛ نقـــد113 :1939؛ صـــ ار، 111: 1931 ،يلنگـــرود

: 1983 ان،ي؛ سـلطان 119 :1983 ،ياتيـ ؛ ح11 :1981 ،ي؛ هنـد 91 :1938 ،يگودرز

153) 

در خصوص اموال موسسات عمومي غيردولتي، اموال موسسه، متعلق به شخصيت 

ت توانند اين امـوال را بـه مالکيـ   سسه است و اشخاص حقيقي و حقوقي نميؤحقوقي م

شود. از سـوي  خود درآورند. انتقال اين اموال به غير نيز بر طبق ضوابط خاص انجام مي

سسـه بـراي ارائـه خـدمت     ؤسسات بايـد گ ـت امـوال م   مؤديگر با تو ه به هدف اين 

 اند.عمومي يا ح   نظم عمومي در اختيار قرار گرفته

؛ 111 :1915 ،يرا ندارند)صـ ائ  ياسـت اده اختصاصـ   تيقابل ،يدوم، اموال عموم

سـان، اسـت اده    ني( بـد 111 :1983 ،يو سـپهر  يرستم ؛111 :198 ،يآباد يعل ديفر

شـود، ممنـو  اسـت و     گـران يکه عمال مانع است اده د ياموال، به نحو نياز ا يانحصار

شود.  گرانيتصرف کند که مانع است اده د لاموا نيدر ا يتواند به صورتينم  يفرد چيه

ـ  (91 :1935 ،يشده است. )امـام  انيب يقانون مدن 25و 21امر، در مواد  نيا ـ با يول  دي

 :1983زاده،  وسـف ياسـت )  رشيحق تقدم، قاب، پـذ  ياموال، نوع نيتو ه داشت در ا

در مــورد امــوال   (113: 1983 ،يو ســپهر ي؛ رســتم32 :1983 ان،يــ؛ کاتوز229

ت عـام  سسـا ؤسسات عمومي غيردولتي نيز اين امر و ود دارد بـه ويـژه در مـورد م   ؤم

 تواند مانع است اده ديگران گردد.نمي  المن عه که است اده يک فرد 

ـ امکان توق ،يسوم آن است که اموال عموم تيخصوص بـه سـود طلبکـاران را     في

ـ قاب، انتقـال بـودن ا   ريبودن و غ يقاب، تملک خصوص رياز آثار غ زيامر ن نيندارند. ا  ني

    اسـت.  هـوده يب ير شده را دارد، کـار  ک اتيکه خصوص يبازداشت مال راياموال است ز

اموال موسسات عمومي غيردولتي نيـز غيرقابـ،    کهبا تو ه اين. (31 :1983 ان،ي) کاتوز
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وانـد مالـک آن گـردد،    تانتقال به غير به صورت عادي نبوده و شخص خصوصـي نمـي  

 امکان توقيف اموال موسسه به سود طلبکاران نيز و ود ندارد.

و اشـخاص   سـت ين يمرور زمان  ار ،يل و مشترکات عمومچهارم آن که در اموا

هـم تملـک کننـد.     ميمسـتق  ريها را به طور غتوانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنينم

 ( اين ويژگي نيز در خصوص موسسات عمومي غيردولتي  اري است.31 :)همان

و تـابع  خـارج   ياز منظر اداره و است اده، از قلمرو حقوق مدن يپنجم، اموال عموم

 يرچـه برخـ  گ (231: 1989 ،يمؤتمن يد. )طباطبائهستن يقواعد و احکام حقوق عموم

و مقررات را ع بـه امـوال    طيشراي، تابع تجار يهامانند اموال شرکت ياز اموال عموم

اموال موسسات عمـومي غيردولتـي    (18 :1913-31است.)نقدي،  ياشخاص خصوص

و در اداره و معـامالت و ... تـابع مقـررات     استنيز تابع قواعد و احکام حقوق عمومي 

 اموال عمومي است.

کشور، در  ياموال عموم ،يقانون مدن 21با تو ه به ماده  بندي ديگر،بر طبق دسته

 (.ي)محليکشور ريغ ي( و اموال عمومي)مل يکشور يدارند: اموال عموم يدو دسته  ا

 يملـت و نهادهـا   يقحقـو  تيمتعلـق بـه شخصـ    ي(، امـوال ي)مل يکشور ياموال عموم

را دارد. از  يو متـول  رياموال، تنها، نقد مد نيدولت در ا (13و 11 :کشورهاست)همان

ـ دانند. هوريمحدود م تيمالک ياموال را نوع نيحق دولت بر ا ،يرو، برخ نيا آن را  وي

 يياياز اشـ  يو نگهدار ازيحق امت ند،يگويم زين گريد يخواند و برخيم «يادار تيمالک»

 (31و31 :1983 ان،ي؛ کاتوز222 :1983ندارند. )يوسف زاده،  تيکه مالاست 

 :1913-31 ،ياسـت.)نقد  يمحلـ  اي يکشور ريغ ياموال، اموال عموم گريدسته د

به مناطق خـاص بـر طبـق     ياختصاص دادن اموال عموم (153 :1931 ا،ين ي؛ رسائ13

، 1935 ،يردد. )امـام گينم يها از محدوده اموال عمومباع  خروج آن ،يمصالح عموم

 ،ي. )نقـد 4گردديم يعموم يادهايو بن اهاها، شورياموال، شام، اموال شهردار نيا (93

مؤسسـات را   نيتوان اموال اياز اين بعد، م (153: 1931 ا،ين ي؛ رسائ13 :31-1913

ـ يدسته دوم  يسسات مذکور،  زء اموال عمومؤم يبا تو ه به عدم تمرکز فن امـوال   يعن

قرار داد که بـر اسـاس تخصـص     يعموم يادهايدر دسته اموال بن ،يکشور ريغ يعموم

ـ اشـتغال دارنـد؛ ا   يخدمات عموم يخود در کشور، به ارائه برخ  گرچـه مؤسسـات،   ني
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ـ بـه نظـام غ   يکـ ياند اما با تو ه به نزديو کشور ستندين يمشمول نظام محل متمرکـز   ري

ـ نزد ن،يرسد، ايد. به نظر مدا ي ا زيگروه ن نيها را در اتوان آنيشوراها، م تـر بـه   کي

با تو ه به آنچه گ ته شـد،   .5دهدينشان م شتريمؤسسات را ب نيواقع است و استقالل ا

بـه شـمار    يحقوق عمـوم  يمؤسسات شخص حقوق نيگ ت که ا ديبا زياز نظر اموال ن

 روند.يم

ـ به ثبت است. ا ازيبدون ن يحقوق عموم يشخص حقوق جاديضابطه، ا نيآخر  ني

کـدام از  چيصادق است و در اساسـنامه هـ   يردولتيغ يامر در مورد تمام مؤسسات عموم

حکـم مـاده    تيـ است و مشمول کل امدهين انيبه ثبت، به م ازياز ن يمؤسسات، سخن نيا

 قانون تجارت هستند. 583

در اکثـر   يردولتـ يغ يگ ت که مؤسسات عمـوم  ديشده با انيب يارهايبر اساس مع

را دارا هستند و با تو ـه بـه آنکـه در     يحقوق عموم يشخص حقوق يهايژگيموارد و

ـ توان ايرا در نظر داشت م اريچند مع دينو  شخص با نييتع مؤسسـات را شـخص    ني

 کسـان ي يهـا يژگيمؤسسات، و نياخود  انيدانست گرچه در م يحقوق عموم يحقوق

در خصـوص همـه   سخن  نيها، او ود ندارد و با تو ه به مت اوت بودن هر کدام از آن

 .نيستمؤسسات، صادق  نيا

 

وقگو    ياز شگصص وقگوق   يوقگو  عمگوم   يشصص وقوق زيتما يارهايمع. 3.4

 يدر دانشگاه آزاد اسالم يخصوص

 ،يو حقـوق خصوصـ   يحقوق عموم يضوابط شخص حقوق يبررس گر،يسخن د

دانشـگاه الزم اسـت    نيـ خـاص ا  يهايژگياست. با تو ه به و يدر دانشگاه آزاد اسالم

 .يحقوق خصوص اياست  يحقوق عموم يشود که مطابق ضوابط شخص حقوق يبررس

دانشـگاه بـا    نيـ مؤسسـه اسـت. ا   نيو انحالل ا سيبح  اول، در مورد نحوه تأس

 يي حقـوق خصوصـ  قشده است و اشـخاص حقـو   سيمؤسس خود تأس أتيه ميتصم

ـ قـانون   لهيدانشگاه به وس نيا جاديآن نموده اند. ا جادياقدام به ا مجلـس   بيبـا تصـو   اي

 يشـورا  بينهـاد بـه تصـو    نياساسنامه ا 1911نبوده است اما در سال  ياسالم يشورا
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ـ نهاد قرار گرفته است کـه ا  نينظر ا ريو ز دهيرس يانقالب فرهنگ يعال ـ نظـارت ن  ني  زي

حقـوق   يشخص حقوق کينظر، دانشگاه،  ني. از انيستدانستن دانشگاه  يمو ب قانون

 است. يخصوص

 يعـال  يشورا بيمؤسس و تصو أتيه يدو سوم اعضا شنهاديبه پ ز،يانحالل آن ن

مصـوب   يدانشـگاه آزاد اسـالم   دياساسنامه  د 29ممکن است. )ماده  يانقالب فرهنگ

امـر فراتـر از حـد     نيـ در ا يانقالب فرهنگـ  يعال يگرچه دخالت شورا (21/1/1983

را منحصر در مجلـس   يگذارقانون حققوا که  کينظارت است اما با تو ه به اص، ت ک

 يبـرا  يانقـالب فرهنگـ   يعال يشورا بيبه تصو ازيتوان نيداند، نميم ياسالم يشورا

 يحقوق عمـوم  يدانست و دانشگاه را شخص حقوق يانحالل قانون يانحالل را به معنا

شمرد. گرچه با تو ه به  ايگاه عملي شورا به عنوان يک نهاد دولتي و سـابقه ايجـاد و   

توان ايجـاد  که توسط ساير نهادها نيز مورد پذيرش واقع شده است مي انحالل موسسات

 آن را قانوني فرض نمود.

ـ ن دانشگاه، همچنان که قـبالً  نيا جادياست. هدف ا ديدايهدف پ گر،يضابطه د  زي

اسـت   يرانت ـاع يغ يردولتـ يغ يمؤسسات آموزش عال جادياهداف ا يشد، در راستا انيب

 نيـ کـه هـدف ا   افـت يتـوان در يمؤسسـات مـ   نيا يبراکه از مجمو  اهداف  کر شده 

ـ از طر يعمـوم  تو ارائـه خـدم   ين ع عموم نيتأم يمؤسسات، نوع گسـترش امـور    قي

( و بـه صـورت   ي)تخصصـ يتحقق عدم تمرکـز فن  يبرا ،يو فرهنگ يپژوهش ،يآموزش

 ياساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالم    1مستق، از دولت اسـت )ر.ک مـاده    يشخص حقوق

 يردولتيغ يمؤسسات آموزش عال سينامه تأس نيآئ اتيکل 1؛ ماده 21/1/1983مصوب

(از سوي ديگر، باتو ه به ارائـه خـدمت عمـومي از سـوي دانشـگاه، برخـي       يرانت اعيغ

امتيازات قدرت عمومي براي دانشگاه و ود دارد. مانند اين کـه داراي نهـاد حراسـت و    

به محروميت دانشجويان و اسـاتيد  توانند ر ي هاي انضباطي و انتظامي است که ميکميته

ـ از حقوق ا تماعي مث، حق اشتغال و حق تحصـي، بدهنـد. از ا   نظـر، دانشـگاه آزاد    ني

 را داراست. يحقوق عموم ييکي از معيارهاي مهم شخص حقوق ،ياسالم

 ياست که در دانشگاه آزاد اسالم يدر شخص حقوق يا بار تيعضو گر،يد اريمع

 ياشـخاص حقـوق   يژگـ يو ينظر دانشـگاه آزاد اسـالم   نياو از نيست صادق  اريمع نيا
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 را دارد. يحقوق خصوص

 و مقررات حاکم است. با تو ه بـه اساسـنامه سـابق، بـه نظـر       نيقوان ،يبعد اريمع

و اسـن  شـده  يمـ  يتلق يرانت اعيغ يمؤسسه خصوص کي،يرسد دانشگاه آزاد اسالميم

ـ  ،يمـدن  يتابع مقررات عموم ـ يغ يآمـوزش عـال  مؤسسـات   سينامـه تأسـ   نيآئ  يردولت

مقررات  بيتصو ،ياساسنامه قبل 12ماده « ح». در بند استو اساسنامه خود  يرانت اعيغ

امنا، واگـذار کـرده    أتيدانشگاه را به ه يو کارکنان ادار يعلم أتيه ياعضا ياستخدام

 است. ياز مقررات استخدام کشور يدانشگاه آزاد اسالم تيعدم تبع يبه معنا نيبود و ا

ـ ن 1931سال  در مـور    59155بـا بخشـنامه    يوزارت کـار و امـور ا تمـاع    ز،ي

بـر   ينمود و بـه نـوع   يدانشگاه را از شمول قانون کار مستثن نيکارکنان ا 21/9/1931

دامنه شمول قانون کار، صـحه   قييدر تض يانقالب فرهنگ يعال يامر خالف قانون شورا

و حـ،   صيتشخ يهاأتي را به ها يبرابخشنامه  نيا (219: 1981 ف،يگذاشت. )شر

ـ ، د2/11/1932 خيابـالغ شـد، امـا در تـار     ياختالف ادارات کار و امور ا تمـاع   واني

بخشـنامه را   نيرا صادر نمود و طبق آن، ا 183شماره  هيوحدت رو ير  ،يعدالت ادار

 و ـود،  نيرا مشمول قانون کار دانست. با ا يابطال نموده و کارکنان دانشگاه آزاد اسالم

( خـود بـه   911) لسـه 18/11/1939در  لسـه مـور     يانقالب فرهنگ يعال يشورا

 12از مـاده  « ح»بنـد  »نمـود:   بيشـرح، تصـو   نيرا بـد  يدانشـگاه، متنـ   سيرئ شنهاديپ

ـ   يبعض يکه برا يابهام ،يبه دل ... ياساسنامه دانشگاه آزاد اسالم آمـده،   دياز مرا ـع پ

ـ بنـد مزبـور را همچنـان تأئ    و ادهمـ  ،يعـال  يمطرح شد و پس از بح ، شورا «. کـرد  دي

رسـاند و در   بيرا به تصـو  يمتن 91/5/1931 خيخود در تار 953در  لسه  نيهمچن

مشمول  ،يدانشگاه آزاد اسالم يو کارکنان ادار يعلم أتيکرد که ه انيآن به صراحت ب

شـود  اساسـنامه افـزوده    12ماده « ح»امر به بند  نينمود که ا حيو تصر نيستندقانون کار 

بـوده و قـانون کـار را بـدون داشـتن حکـم        نهيزم نيدر ا وانيد يامر خالف ر  نيکه ا

 نموده است. قيخاص، مض

 فياست. با تو ه به اهداف و وظا فينکته قاب، تو ه، خروج شورا از حدود وظا

اسـت.   يو آمـوزش عـال   يمحدود به امور فرهنگـ  شورا، صرفاً اراتيدر نظر گرفته، اخت
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ـ ا م،ينهاد قائ، باشـ  نيا يبرا ،يه حق قانونگذارک يپس در صورت حـق، محـدود بـه     ني

 يشـورا  113امر، در نشسـت   نيا (32و 31 :1985 ،يدياست. )خورش يامور فرهنگ

 يشورا، به عنوان مر ع عـال  نيآمده که ا زين 21/8/1931مور   ،يانقالب فرهنگ يعال

ــذار اســتيس ــيتع ،يگ ــگ ميتصــم ،يخــط مشــ ني ــاهنگ ،يري ــدا يهم ــور  تيو ه ام

نظـام، محسـوب    يکلـ  يهااستيکشور، در چهارچوب س يو پژوهش يآموزش،يفرهنگ

 آن الزم اال را و در حکم قانون است.   صوباتو م ماتيشده است که تصم

ـ ا ،يقانون اساسـ  31با تو ه به اص،  گرياز طرف د  ياسـالم  يمجلـس شـورا   ني

 يمـواز  ينهاد ،يعال ياست که حق وضع قانون در عموم مسائ، کشور را دارد و شورا

را دارد کـه   يحـوزه فرهنگـ   يدر امور اساس يگذاراستيو تنها حق س نيستبا مجلس 

 يو در واقع، شورا بـه عنـوان بـازو   است  رارا دا تيصالح نيهمگام با آن، ا زيمجلس ن

 نيمملکت است. بـد  يدر امور فرهنگ يراهبرد يهااستيس نيدر تدو يرهبر يمشورت

ـ  خوانـده شـده اسـت.   « کشـور  يفرهنگـ  يمرکز مهندس» ت عنوانشورا، تح نيسان، ا ا ب

بـه   ياسـت، امـا شـورا در مـوارد     يشورا، محدود به امور فرهنگ تيکه صالحنيو ود ا

 خارج است. تديحد صالح نيپردازد که از ايم يدر امور يقانونگذار

ـ اساسـنامه  د  12مـاده  « ح»دانشگاه، در بند  ياستخدام نياما در خصوص قوان  دي

معنـا کـه    نيتکـرار شـده اسـت. بـد     مجـدداً  «ياستخدام»عبارت با حذف واژه  نيا ز،ين

امنـا   أتيدانشگاه، به ه يو کارکنان ادار يعلم أتيه يمقررات مربوط به اعضا بيتصو

 يمسـتثن  ياز شمول مقـررات اسـتخدام کشـور    راواگذار شده است و کارکنان دانشگاه 

انقـالب   يعـال  يشـورا  953ه طبـق  لسـه   نموده است گرچه بخد اضافه شده به ماد

ـ اساسنامه  د بينمود، تکرار نشده و با تصويکه شمول قانون کار را  کر م يفرهنگ  دي

 ادشـدن دانشـگاه آز   يرود. نکته مهم آن است که با مؤسسه عمومينسخ شده به شمار م

. رنـد يگيقـرار مـ   گريکـد يدو ماده در تعارض  نيا د،ياساسنامه  د 5طبق ماده  ياسالم

ـ ن يشدن دانشگاه، مسـتخدمان دانشـگاه آزاد اسـالم    يچرا که بر اساس مؤسسه عموم  زي

 نيبـودن اسـتخدام و مشـمول قـوان     يقانون يتابع اص، کل ،يحقوق تياز لحا  ماه ديبا

 يخـدمات عمـوم   يو ود استقالل، ارائه برخـ  ،يدل بهرسد يباشند اما به نظر م يعموم

 ياسـتخدام  نيشده و قـوان  يمستثن ياستخدام يکل نياننهاد از شمول قو نيخاص و ... ا
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ـ نظـر ن  نيـ رسـد. از ا يم بيامنا به تصو أتيآن توسط ه ـ دانشـگاه آزاد اسـالم   زي   کي ي

 رود.يبه شمار م يحقوق خصوص يشخص حقوق

خـود،   تيو اعمال صـالح  يدر امور استخدام ،يکه دانشگاه آزاد اسالمنيبا و ود ا

 يانقالب فرهنگـ  يعال يشورا يتيموميما تحت نظارت قاست ا يآزاد يدارا يتا حدود

عم، و اسـتقالل   يو آزاد رديقرار نگ ياست تا اعمال دانشگاه، در تضاد با مصالح عموم

ـ نشود. ا عييتض يو منافع مل رديقرار نگ يامور عموم هنهاد مذکور، مو ب توقف ادار  ني

ـ نظارت بر اعمال و فعال قينظارت شورا، از طر اه و دخالـت در عـزل و   دانشـگ  يهـا تي

ارائـه گـزارش    يمؤسـس بـرا   أتيـ ه  ـه يگردد. به طور مثال، وظينصب مقامات بارز م

(، 21/1/1983صـوب م ياساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالم    3به شورا )بند ج ماده  انهيسال

ـ  أتيمؤسس و ه أتياز صورت  لسات ه ياارائه نسخه دانشـگاه بـه    سيامنا توسط رئ

اساسنامه دانشـگاه   11ماده  9تبصره  ؛يساسنامه دانشگاه آزاد اسالما3شورا، )تبصره ماده

 يعلمـ  أتيه يپن  ن ر از اعضا بيو تصو شنهادي( پ21/1/1983مصوب  يآزاد اسالم

 ياساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالم    11مـاده   1امنا توسط )بنـد  أتيه نها به عنوادانشگاه

 أتيـ ه شنهاديدانشگاه بعد پ استينصب ر بيو تصو دي(شورا،  تأئ21/1/1983مصوب

دانشگاه در مدت  سيدانشگاه توسط شورا در صورت عدم اعالم رئ استيامنا و نصب ر

ــا، أتيــمــذکور توســط ه   ياســالم آزاداساســنامه دانشــگاه   12)بنــد ه مــاده   امن

؛ 21/1/1983مصـوب  ياساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالم    19؛ ماده 21/1/1983مصوب

 313مصـوب  لسـه    ياساسنامه دانشگاه آزاد اسـالم  12اده م« ه»به بند  يتبصره الحاق

ـ اکثر بي(  تصويانقالب فرهنگ يعال يشورا 25/11/1931مور   دو سـوم شـورا    تي

مـاده   9)تبصـره   ،يامنا به عزل و أتيالزام ه ودانشگاه  سيرئ تيدر مورد فقدان صالح

نشـگاه،  انحـالل دا  بي(تصـو 21/1/1983مصـوب  ياساسنامه دانشـگاه آزاد اسـالم   19

از نظــارت  ي( مــوارد21/1/1983مصــوب ياساســنامه دانشــگاه آزاد اســالم 29)مــاده

اسـت کـه در اساسـنامه     يبر دانشگاه آزاد اسالم يانقالب فرهنگ يعال يشورا يتيموميق

 شده است. ينيب ديپ انشگاه،د

با تو ه به ماهيت دولتي شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي، دخالـت فراتـر از حـد       
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ها به ويژه رياست دانشگاه، انحالل در اداره، امور استخدامي، نصب و عزلنظارت شورا 

و ...، تا حد زيادي دانشگاه را از ماهيت خصوصي خود خارج کـرده و شـبيه اشـخاص    

 سلسله مراتب نموده است. امحقوقي حقوق عمومي حتي در محدوده نظ

 نيايآزاد اسـالم دانشگاه است. در خصوص اموال دانشگاه  نياموال ا گر،يضابطه د

خود  ياموال اختصاص اياست  يدانشگاه، اموال عموم نياموال ا ايشبهه و ود دارد که آ

بود اما  امدهين انيبه م يسخن نهيزم نيدانشگاه، در ا ي. در اساسنامه قبلاستدانشگاه  نيا

ر مهـ  11 خيتومان در تـار  ونيليم کيدانشگاه به مبلغ  نيا هياول هيکه سرمانبا تو ه به آ

)ره( اهدا شده و هبه طبق قانون مدني بايد از اموال خود فـرد  يني، توسط امام خم1911

دانشگاه،  نيگ ت اموال ا ديباد المال باش تيو ب يتواند از مح، بود ه دولتباشد و نمي

دانشگاه آزاد اسالمي است. گرچـه پـس از آن    وقيمتعلق به شخص حق ياموال خصوص

ـ  ه،يشهر افتيدر قياموال دانشگاه از طر  ،يردولتـ يغ يهـا کمـک سـازمان   ،يکمک دولت

ـ اما با تو ه بـه تبع  افتهي ديهاي مردم و اموال وقف شده و ... افزاکمک نمائـات از   تي

 است. يخصوص ،ياز مال اصل تيگ ت که اموال به تبع دياص، مال، همچنان با

دانشـگاه را  امـوال   ،يانقالب فرهنگ يعال يدانشگاه آزاد، شورا ديدر اساسنامه  د

( 25/1/1983مصـوب   ياساسنامه دانشگاه آزاد اسـالم  5دانسته بود )ر.ک ماده  يعموم

تـوان  يگذار مـ قانون رينهاد غ کيبا مصوبه  ايکه آ ديگرديسؤال مطرح م نيو همچنان ا

بـر   يمبنـ  ينمود  گرچه بر اساس حکـم رهبـر   يعموم لبه ما ،يرا تبد يخصوص يمال

 حذف شد. 5قسمت از ماده  نيا د،ي داساسنامه  5ماده  رييتغ

نامـه مؤسسـات آمـوزش     نيآئ اتياست. در کل يشخص حقوق ،يآخر، تشک اريعم

در  -تـابع آن اسـت   ات،يدر کل زين يکه دانشگاه آزاد اسالم - يرانت اعيغ يردولتيغ يعال

مرا ـع صـالح را از    ريالزم از وزارت علوم و سـا  يو مجوزها ازي، کسب امت9ماده 2بند

 ،يمؤسسات آمـوزش عـال  »دارد که يم انيب 19 همؤسس دانسته و در ماد أتيه فيوظا

نامه مـذکور، ابتـدا در وزارت فرهنـگ و آمـوزش      نيآئ 9و2فص،  طيپس از احراز شرا

. «ديها بـه ثبـت خواهنـد رسـ    در اداره ثبت شرکت يو ادار يو سپس از لحا  مال  يعال

 يردولتـ يغ يؤسسـات آمـوزش عـال   م سيمـاده  کـر شـده تأسـ     نيـ گونه کـه در ا همان

       و اداره ثبــت   يو فنــاور قــاتيثبــت در وزارت علــوم، تحق  ازمنــدين ،يرانت ــاعيغ
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 هاست.شرکت

بـه ثبـت    ازياما در مورد ن استمؤسسات  نيا رويپ ات،يدر کل يدانشگاه آزاد اسالم

ـ اساسـنامه، کسـب امت   3در بند الف ماده  ،يدانشگاه آزاد اسالم ـ از و سيتأسـ  ازي  نيزارت

 يمرا ـع    ريو سـا  يو بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـک    يو فناور قاتيعلوم، تحق

 يکدام از مواد اساسنامه، سخنچياست اما در ه دانستهمؤسس  أتيه فيصالح را از وظا

بـه ثبـت در دانشـگاه آزاد     ازيـ عدم ن زين يعمل هياست. رو امدهين انيبه ثبت، به م ازياز ن

را  يتـوان دانشـگاه آزاد اسـالم   ينظر م ني. از ادينمايم ديتأئ شعب را سيو تأس ياسالم

 دانست. يحقوق عموم يشخص حقوق

 

 يريگجهينت. 5
و انحالل با  جاديمانند ا يحقوق عموم ياشخاص حقوق يارهايبا تو ه به آنکه مع

 ،ياموال عموم ،يحکومت قواعد حقوق عموم ،يا ازه قانون، هدف ارائه خدمت عموم

ـ يغ يبه ثبت در اغلب مؤسسات عموم ازيو عدم ن   شـتر يتـوان ب يو ـود دارد، مـ   يردولت

 ياما در خصوص دانشـگاه آزاد اسـالم   انستد يحقوق عموم يها را اشخاص حقوقآن

ماننـد ارائـه خـدمت     يهـاي شخصـيت حقـوق عمـوم    يژگيبرخي و شبهه و ود دارد.

اد اسـالمي و ـود   و است اده از برخي امتيازات قـدرت عمـومي در دانشـگاه آز    يعموم

 ياشـخاص حقـوق   يژگـ يها مانند اموال، ايجاد و انحـالل و ... و يژگيو ريدارداما در سا

را دارد. گرچه با تو ه به دخالت فراتر از حد نظـارت شـوراي عـالي     يصوصحقوق خ

تواند متزلزل گردد و وابستگي دانشگاه به دولت به نوعي انقالب فرهنگي، اين سخن مي

 گردد.تأئيد مي

ـ دانشـگاه   ،يدانشـگاه آزاد اسـالم   ديـ و ود اينکه در اساسنامه  د با مؤسسـه   کي

 تيري( خوانده شده است اما طبق قانون مديردولتيغ يخصوص ريغ اي)يردولتيغ يعموم

است. گرچـه در عمـ، در    ياسالم يحق در انحصار مجلس شورا نيا يخدمات کشور

ـ ن يآمـوز و سازمان داند  يمانند  هاد دانشگاه گريد يموارد ـ بـه آن اقـدام ورز   زي  دهي

قانونگـذار بـه عنـوان     ييبـا شناسـا   ،ياست اما با تو ه به تبصره قانون محاسبات عموم
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مؤسسات را مطابق قانون فـرض نمـود    نيتوان ايم يتا حد ،يردولتيغ يمؤسسه عموم

ـ ا يبودن دانشگاه آزاد اسالم يردولتيغ ياما مؤسسه عموم ـ را ن يژگـ يو ني نـدارد. بـه    زي

هاي اشخاص حقوقي حقـوق عمـومي ماننـد هـدف،     دلي، با و ود برخي ويژگي ينمه

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       

سسه عمومي غيردولتي از سـوي  ؤم انوبدانيم، نيازمند تصريح و شناسايي دانشگاه به عن

 گذار است.  قانون

 هانوشتپي
 
  : يهاگاهيدر پا يقابل دسترس ،«يدانشگاه آزاد اسالم خچهيتار»شتر ر.ک يمطالعه ب يبرا 1

www.iau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid

 http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx: 91/1/25؛467=
  : يهاگاهيدر پا يقابل دسترس ،«يدانشگاه آزاد اسالم خچهيتار»ر.ک 2

www.iau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid

 http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx: 91/1/25؛467=
3

اعم از  ياررتجيمقاصد غ يافراد برا ازي هستند که گروه يمقصود مؤسسات ،يرتجاريمؤسسات غ 

که مقصود از  يدارند: اول مؤسسات ياند که در دو دسته  اداده ،يها را تشکآن يرانت اعيو غ يانت اع

علم و ادب و  قيتشو يخود نباشد مانند انجمن برا ياعضا نيآن ب ميها  لب منافع و تقسآن ،يتشک

  مانند است يو سود وئ يها  لب منافع مادآن ،يشککه مقصود از ت يهنر و ورزش؛ دوم، مؤسسات

 (51: 1915 ،ي.)ص ائيتجار ريغ يهاشرکت اي يحقوق ،يفن يهاکانون

4
از  يبرخ ن،يمشترک مجلس ونيسيکم 1911ها مصوب يشهردار ينامه امور مال نيآئ 15در ماده  

موال را ا نيا ر،يبه عنوان مد ينموده که شهردار انيها را مورد است اده عموم دانسته و بياموال شهردار

 کند.يم نهيشهر هز يامور عموم نجاما يبرا

5
ها و دانيو م يعموم يهاکوچه ،ياراض» آمده است: يقانون شهردار 31به عنوان مثال در تبصره ماده  
-فاضالب شهرها و باغ يها و نهرها و مجارمعابر و بستر رودخانه ،يها و به طور کلابانيروها و خادهيپ

شـهر کـه مـورد     ودهواقـع در محـد   يمعابر عمـوم  يهاو درخت يعموم يهاو گورستان يعموم يها
موارد مـذکور در  «. است... يشهردار تيمحسوب و در مالک يملک عموم رد،يگ ياست اده عموم قرار م

 هـت،   نياسـت. بـد   يها با شهردارآن يروند که سرپرست يبه شمار م يتبصره،  زء اموال عموم نيا
ـ امـوال نـه مالک   نيبر ا يشهردار «تيريو مد يسرپرست»را به  يشهردار «تيکمال»ماده،  نيدر ا ديبا  تي
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 نمود. ريت س يواقع

 

 

 منابع

 الف. فارسي

 .توس تهران، ،يوقو  ادار (،1931) د،يابوالحمد، عبدالحم

 .15/2/1331 ياصالو ثارگرانيو امور ا ديشه ادياساسنامه بن

 . 24/1/1331مصوب  يدانشگاه آزاد اسالم دياساسنامه جد

 .14/3/1311مصوب  ياساسنامه جهاد دانشگاه

 .22/1/1331 ياصالو ياجتماع نياساسنامه سازمان تأم

 .21/2/1313مصوب  رانيا ياسالم يجمهور ياساسنامه سازمان دانش آموز

مصوب  رانيا ياسالم يجمهور يآماتور يورزش يهاونياساسنامه فدراس

4/5/1331. 

 .، استقالل و توسعهاساسنامه مؤسسا  جهاد نصر

مجله  ،«ياشخاص حقوق يمدن تيم هوم مسؤول»(، 1981) الرضا يموس ،ياکبر

 .1981 وري، مرداد و شهر51، شماره 3سال  ،يدادرس

 .هياسالم يتهران، کتاب روش(، 1)يوقو  مدن(، 1315)حسن  ديس ،يامام

 .زانيتهران، م ،يوقو  ادار(، 1336)کوروش،  ،يمحمد و استوارسنگر ،يامام

 رانيمد ژهياداره امور اموال: و(، 1938)فرح دخت،  ،يو گودرز دکاظميس ،ينيام

 .، تهران، نورامناء اموال-انيدانشجو-يمال

 .حقوقدان :تهران ،يادار يقراردادها ا يکل(، 1311) اهلل يول ،يانصار

 .يعدالت ادار وانيد يعموم أ يه يآرا

 .يانقالب اسالم ثارگرانيو امور ا ديشه اديبن ينامه استصدام نييآ

فصلنامه ، «آن يامدهايو پ يحقوق تيشخص ديدايزمان پ»(، 1983)پاسبان، محمدرضا 
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، 91، شماره 12سال  ،يدانشگاه عالمه طباطبائ استيپژوهش وقو  و س

 .1983زمستان 

 : يهاگاهيدر پا يقاب، دسترس ،«يدانشگاه آزاد اسالم خچهيتار»

www.iau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Ite

mid=467؛http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1619/Default.aspx: 91/1/25 

 .تهران، کتابخانه گن  داند وقو  اموال، (،1931)محمد ع ر،  ،يلنگرود ي ع ر

واکم بر نهادها و مؤسسا   ينرام وقوق (،1983) ،يمجتب ديس ،يپور اردکان ينيحس

 .تهران،  نگ،،  اودانه ،يردولتيغ يعموم

 رخسار :تهران ،تي( اموال و مالک2)يوقو  مدن (،1989) ،يواقف، احمدعل يتيحم

 نزايم: تهران ت،ي( اموال و مالک2)يوقو  مدن (،1983) عباس، يعل ،ياتيح

 ،يانقالب فرهنگ يعال يشورا ما يتصم يابعاد وقوق(، 1985) ن،يحس ،يديخورش

 يدانشگاه آزاد اسالم يارشد رشته حقوق عموم يع کارشناسمقط ينامه برا انيپا

 ي.ليتکم التيدانشکده تحص راز،يش

 يتهران، مؤسسه آوا ت،ياشصاص، اموال، مالک يوقو  مدن(، 1931)ناصر ا،ين يرسائ

 .نور

 ياشخاص حقوق هيعل ياحکام مدن يا را»(، 1983) ومرثيک ،يو سپهر يول ،يرستم

مجله دانشکده حقوق و علوم  فصلنامه وقو ،، «رهاموانع و راهکا ،يحقوق عموم

 .1983، تابستان2، شماره11دوره ،ياسيس

ارشد  يمقطع کارشناس ،رانيا يدرس وقو  ادار را يتقر(، 1983)يول ،يرستم

 سالمين ،ياسيدانشکده حقوق و علوم س ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يحقوق عموم

 1983-31 يليدوم سال تحص

مشهد، مؤسسه  ،يدر وقو  مدن تيو اهل تيشصص(، 1311)نيساکت، محمد حس

 .ساکت يحقوق

زمان و مکان  ريو تأث تي: اموال و مالکيوقو  مدن(، 1983)صحبت اهلل ان،يسلطان
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 .تهران،  اودانه،  نگ، ،يبر قانون مدن

و مرتبه مصوبات  يانقالب فرهنگ يعال يشورا يقانون گاهي ا»(، 1981)محمد ف،يشر

، 15-11، شماره 3سال ،يدانشگاه عالمه طباطبائ استيقو  و سپژوهش و، «آن

 .1981و زمستان  زيبهار، تابستان، پائ

 .دانا :تهران ،يحقوق تيشخص(، 1939)ص ار، محمد  واد

 يمؤسسه عال : لد اول، تهران ،يدوره مقدمات يوقو  مدن (،1915)نيحس ،يص ائ

 ي.حسابدار

اشصاص و  يوقو  مدن (،1981ي)و قاسم زاده، مرتض نيحس ديس ،يص ائ

 .دانشگاهها)سمت( يکتب علوم انسان نيتهران، سازمان مطالعه و تدو ،نيمحجور

 نيسازمان مطالعه و تدو :تهران ،يوقو  ادار (،1989) منوچهر ،يمؤتمن يطباطبائ

 .دانشگاهها )سمت( يکتب علوم انسان

 .راهروان قلم ،يخو ،ياموال دولت بيتصر (،1989) نيمحمد ام ،يآباد يعل ديفر

 قانون تجار .

 يمجلس شورا 1/12/1311مصوب  يرودک يو هنر يفرهنگ اديبن ايقانون تشک

 .ياسالم

 .1313/ 11/4يردولتيغ يقانون فهرست نهادها و مؤسسا  عموم

کشور مصوب  يخودکفا در روستاها يهاياريده سيقانون ماده واوده تأس

 .ياسالم يمجلس شورا 14/4/1311

کشور مصوب  يخودکفا در روستاها يهاياريده سيواوده تأس قانون ماده

 .ياسالم يمجلس شورا 14/4/1311

 .1366 يقانون محاسبا  عموم

 .يقانون مدن

 .زانيتهران، م ،تياموال و مالک ،يوقو  مدن يدوره مقدمات (،1983) ناصر ان،يکاتوز
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 يرانتفاعيغ يردولتيغ يمؤسسا  آموزش عال سينامه تأس نيآئ ا يکل

به قانون فهرست نهادها و مؤسسا   12و 11 يماده واوده قانون الحا  بندها

 .1316/ 11/3مصوب  يردولتيغ يعموم

خاص به قانون فهرست نهادها و  يهايماريامور ب اديماده واوده قانون الحا  بن

 .ياسالم يمجلس شورا 24/4/1311مصوب  يردولتيغ يمؤسسا  عموم

به قانون فهرست نهادها و مؤسسا   يد دانشگاهماده واوده قانون الحا  جها

 .ياسالم يمجلس شورا 26/1/1316مصوب يردولتيغ يعموم

 يماده واوده قانون الحا  دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسا  عموم

 .21/1/1316مصوب  يردولتيغ

 يماده واوده قانون الحا  دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسا  عموم

 .21/1/1316مصوب  يردولتيغ

به  رانيا ياسالم يجمهور يماده واوده قانون الحا  سازمان دانش آموز

 .31/5/1331مصوب  يردولتيغ يفهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسا  عموم

واکم بر دانشگاهها و مؤسسا  آموزش  ينرام وقوق(، 1983)زيروح انگ ،يمالک

ارشد رشته  يمدرک کارشناس افتيدر ينامه براانيپا ،يرانتفاعيغ يردولتيغ يعال

 .1983ماه  يقم، د سيدانشگاه تهران، پرد يحقوق عموم

 :شهدم ران،يدر ا يقانونگذار يتعدد نهادها يشناس بيآس (،1988ي)مصط  ،يمبارک

 .آهنگ قلم

 .يانقالب فرهنگ يعال يمصوبا  شورا

مقطع  يانامه بر انيپا ،يانقالب فرهنگ يعال يشورا (،1938ي)محمدتق ،ينبئ

دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم  ياسيارشد رشته علوم س يکارشناس

 ي.اسيس

کشور  يبر اموال عموم هي)با تک رانيدر وقو  ا ياموال عموم(، 1913)قنبر ،ينقد

ارشد رشته حقوق  يمدرک کارشناس افتيدر ينامه برا انيپا به مفهوم خاص(،
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 .1913-31سال  ،ياسيعلوم سدانشکده حقوق و  :دانشگاه تهران يعموم

: 1361کارنامه و خاطرا   ،يرفسنجان يهاشم(، 1981)فاطمه ،ي)به اهتمام(هاشم

 .دفتر نشر معارف انقالب :انتهر پس از بحران،

به اموال  يقانون اساس 193شروط اص،  يتسر يبررس»(، 1981)اصغر ديس ،يهند

 .1981، زمستان 11، شماره31سال  ،يدادگستر يمجله وقوق ،«يدولت يشرکتها

 افتيدر ينامه براانيپا ،يمؤسسا  عموم ينرام وقوق (،1933)حجت اهلل ازرلو،ي

دانشکده  ،يبهشت ديدانشگاه شه يارشد رشته حقوق عموم يمدرک کارشناس

 ي.اسيحقوق و علوم س

 (،تي)اشصاص و اموال و مالک 2و1 يوقو  مدن (،1983ي)زاده، مرتض وسفي
 .زانيم: تهران


