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چکیده
ــه برخــی اهــداف همچــون کســب  ــرای نیــل ب شــرکت های دولتــی در نظام هــای اداری مختلــف ب
درآمــد و یــا اداره برخــی صنایــع و یــا منابــع طبیعــی ایجــاد می شــوند و انتظــار مــی رود کــه مشــابه 
ــل  ــز از اوای ــران نی ــد. در ای ــت کنن ــادی فعالی ــگاه اقتص ــک بن ــوان ی ــه عن ــی ب ــرکت های خصوص ش
ــه  ــاز، ب ــان آغ ــا از هم ــدند ام ــاد ش ــرکت ها ایج ــن ش ــور ای ــدرن در کش ــام اداری م ــکل گیری نظ ش
خاطــر غلبــه سیاســت های تمرکزگرایانــه، بــه نوعــی بــه واحــدی از واحدهــای دولتــی تبدیــل شــدند و 
تقریبــًا در اکثــر مــوارد، مشــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی دولــت شــدند. بــا آنکــه قانونگــذار تــاش 
کــرد از ســال 1339 بدیــن ســو، برخــی شــرکت های دولتــی را بــا عنــوان شــرکت های مســتلزم ذکــر 
نــام از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی دولــت مســتثنا کنــد، ولــی از ســال 1351 بدیــن ســو، ایــن 
ــا روش  ــه ب ــن مقال ــر مــوارد مشــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی شــدند. در ای شــرکت ها نیــز در اکث
تاریخــی و تحلیلــی، شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی دولــت نســبت بــه شــرکت های مســتلزم ذکــر 

نــام بــه عنــوان یــک آســیب جــدی تبییــن شــده اســت. 
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درآمد

در نظــام حقــوق اداری کنونــی ایــران، طبــق مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386، 
ــق  ــام اســت، جــزو مصادی ــح ن ــا تصری ــر و ی ــا مســتلزم ذک ــر آنه ــون ب ــه شــمول قان دســتگاه هایی ک
دســتگاه اجرایــی بــه شــمار رفتــه اســت. ابهام هــا و ســؤال های مختلفــی دربــاره نظــام حقوقــی حاکــم 
ــه  ــواردی ک ــی از م ــان، یک ــن می ــود دارد. در ای ــام وج ــح ن ــا تصری ــر ی ــتلزم ذک ــتگاه های مس ــر دس ب
کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت، دامنــه شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی بــر ایــن دســتگاه ها 
اســت. اهمیــت ایــن ســؤال از آنجــا نشــأت می گیــرد کــه فلســفه بنیادیــن ایجــاد تمایــز میــان ایــن 
ــام  ــر ن ــه دســتگاه های مســتلزم ذک ــن اســت ک ــی کشــور، ای ــا ســایر دســتگاه های اجرای دســتگاه ها ب
ــور، نحــو  اصــواًل مشــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی نیســتند، مگــر آنکــه در قوانیــن و مقــررات مزب

دیگــری مقــرر شــده باشــد. 

بــا آنکــه ایــن برداشــت از نحــوه شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی نســبت بــه دســتگاه های مســتلزم 
ذکــر و یــا تصریــح نــام مبتنــی بــر فلســفه بنیادیــن ابــداع عبــارت »دســتگاه های مســتلزم ذکــر و یــا 
تصریــح نــام« اســت، امــا تأمــل در ماهیــت دســتگاه هایی کــه دارای ایــن وصــف هســتند بــه خصــوص 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، نش ــکیل می دهن ــتگاه هایی را تش ــن دس ــب چنی ــه غال ــی ک ــرکت های دولت ش
خلــق و بــه کارگیــری ایــن عبــارت نشــان گر وجــود یــک اشــکال و آســیب جــدی امــا مغفــول در نظــام 
حقوقــی دســتگاه های اجرایــی کشــور اســت. علیرغــم اهمیــت ایــن آسیب شناســی و پیامدهــای مهــم 
اجرایــی آن، تاکنــون پژوهــش مســتقلی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه و ابعــاد ایــن امــر تبییــن نشــده 
اســت. تنهــا متــن قابــل توجهــی گــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، مقالــه »بررســی حاکمیــت قوانیــن 
ــت  ــژاد اس ــادق منتی ن ــام« از ص ــح ن ــا تصری ــر و ی ــتلزم ذک ــرکت های مس ــر ش ــی ب ــررات عموم و مق
کــه در ســال 1385 در شــماره 19 دانــش حسابرســی  1385 چــاپ شــده اســت. عمــده مطالــب ایــن 
ــام  ــز شــرکت های مســتلزم ذکــر ن ــا عــدم تمای ــز ی ــه مســأله فهرســت ایــن شــرکت ها و تمای ــه ب مقال
ــام متمرکــز شــده و بنابرایــن، گســتره و هــدف پژوهشــی متفاوتــی  و شــرکت های مســتلزم تصریــح ن

از مقالــه حاضــر دارد.

ــاد  ــناخت ابع ــه واکاوی و ش ــی، ب ــی و تحلیل ــی تاریخ ــا روش ــش و ب ــه بخ ــی س ــر ط ــش حاض پژوه
ــم  ــش اعظ ــه بخ ــردازد ک ــام می پ ــر ن ــتلزم ذک ــی مس ــرکت های دولت ــا ش ــاط ب ــیب در ارتب ــن آس ای
دســتگاه های مســتلزم ذکــر نــام را تشــکیل می دهنــد. بخــش نخســت بــه ترتیــب بــه مفهوم شناســی 

ــام اختصــاص یافتــه اســت. وصــف مســتلزم ذکــر ن
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ــتگاه های  ــایر دس ــام از س ــر ن ــتلزم ذک ــتگاه های مس ــز دس ــری تمای ــای نظ ــش دوم، بنیاده در بخ
اجرایــی مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت. هــدف ایــن بخــش، بررســی فلســفه مبنایــی شناســایی برخــی از 
دســتگاه ها بــه عنــوان دســتگاه های مســتلزم ذکــر نــام و ســنجش آن بــا اصــل عدم تمرکــز می باشــد. 
نهایتــًا در بخــش ســوم، نظــام حقوقــی حاکــم بــر دســتگاه های مســتلزم ذکــر نــام و بــه طــور دقیق تــر، 
مســأله نحــوه شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی مــورد بررســی واقــع خواهــد شــد. نهایتــًا در بخــش 
نتیجــه، دســتاورد پژوهــش حاضــر و پیشــنهادهای اجرایــی و مطالعــات بیشــتر معرفــی خواهــد شــد. 

گفتار اول.  مفهوم و انواع دستگاه های اجرایی مستلزم ذکر نام 

ــواد الیحــه  ــی اصــاح برخــی از م ــون برنامــه و بودجــه مصــوب 1351/12/10 و  الیحــه قانون اگــر قان
قانونــی اســتخدام کشــوری مصــوب 1351/12/24 را بتــوان نخســتین متــون قانونــی در نظــر گرفــت 
کــه بــه ترتیــب عبــارت »موکــول بــه ذکــر نــام« و »مســتلزم ذکــر نــام« را بــه کار برده انــد،1 آن وقــت 
ــی  ــی در متــون قانون ــه کارگیــری چنیــن عبارت ــه پنــج دهــه از ب ــک ب ــا کــرد کــه نزدی ــوان ادع می ت
ــن  ــه کارگیــری ای ــن ب ــاره فلســفه بنیادی ــن حــال، پژوهــش جامعــی درب ــا ای ــا ب کشــور می گــذرد. ام
ــه اســت.  ــق آن صــورت نگرفت ــی و مصادی ــز گســتره معنای ــررات کشــور و نی ــن و مق ــارت در قوانی عب
ــه  ــام، ب ــر ن ــس از بررســی مفهوم شــناختی دســتگاه های مســتلزم ذک ــد پ ــن بخــش طــی دو بن در ای

ــم پرداخــت.   ــن دســتگاها خواهی ــواع ای سنخ شناســی ان

بند اول . مفهوم شناسی دستگاه های مستلزم ذکر نام

قانونگــذار ایــران، قــدر متیقــن از اواخــر دهــه ســی خورشــیدی2  بدیــن ســو، شــمول قوانیــن و مقــررات 
عمومــی نســبت بــه برخــی از اجــزای ســازمان اداری کشــور را منــوط بــه ذکــر یــا تصریــح نــام کــرده 
اســت. مــراد از دســتگاه هایی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت را می تــوان همســو 
بــا نظــر مشــورتی شــماره 6719/7 مــورخ 1381/7/16 اداره کل حقوقــی قــوه قضائیــه کــه بــا اضافاتــی 
در نظــر مشــورتی شــماره 1347/7 مــورخ 1384/3/4 تکــرار شــده، »مؤسســات یــا شــرکت هاى دولتــی 
یــا عمومــی غیردولتــی« دانســت کــه »عمومــات قانونــی و بــه بیــان دیگــر، قوانیــن و مقــررات عمومــی 

 1. منتی نژاد، صادق، بررسی حاکمیت قوانین و مقررات عمومی بر شرکت های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، دانش  
.حسابرسی، 1385، شماره 19، ص 44

 2. به نظر می رسد نخستین قوانینی که در آنها شمول قوانین و مقررات عمومی دولت به ذکر نام موکول شد، قانون بانکی و پولی  
 کشور و نیز قانون اساسنامه بانک ملی ایران می باشند که هر دو در تاریخ 7 خرداد 1339 به تصویب رسیده و در هر دو شمول
 قوانین و آیین نامه هاي عمومي مربوط به دولت و بنگاه هایي که با سرمایه دولت تشکیل شده اند به ترتیب نسبت به بانک

مرکزی و بانک ملی منوط به تصریح نام شده است



258

ــام آنهــا در مــورد خــاص. مــاك تشــخیص ایــن قبیــل  ــا ذکــر ن دولــت شــامل آنهــا نمی شــود مگــر ب
مؤسســات و شــرکت ها، مقــررات قانــون تشــکیل و اساســنامه قانونــی آنهــا اســت. ایــن اشــخاص حقوقی 

معمــواًل بــه موجــب قانــون خــاص بــه منظــور انجــام وظایــف و خدمــات عمومــی تشــکیل می شــوند.«
ــوط  ــنامه های مرب ــا اساس ــیس و ی ــن تأس ــه قوانی ــد ب ــتگاه ها بای ــن دس ــق ای ــایی مصادی ــرای شناس ب
ــخ  ــه تاری ــران ب ــأت وزی ــه هی ــه در مصوب ــتگاهی ک ــی از 52 دس ــب، برخ ــن ترتی ــرد. بدی ــه ک مراجع
ــون  ــره 54 قان ــرای تبص ــورخ 1364/2/22 و در اج ــماره 4838 م ــه ش ــر مصوب ــر ب 1364/11/23 ناظ
ــام درج شــده اســت، در حقیقــت جــزو  بودجــه ســال 1357 بــه عنــوان شــرکت های مســتلزم ذکــر ن
ــا شــمول  ــنامه آنه ــه در اساس ــا و ن ــن تأســیس آنه ــه در قوانی ــه ن ــرا ک ــن شــرکت ها نیســتند؛1 چ ای
قوانیــن و مقــررات عمومــی منــوط بــه ذکــر نــام نشــده اســت. در ایــن خصــوص می تــوان بــه ســازمان 

ــارز اشــاره کــرد.   ــوان نمونه هــای ب ــه عن ــوالد ب ــی ف ــران و شــرکت مل ــی ای ــع مل صنای

بند دوم . تفاوت وصف »مستلزم ذکر نام« و »مستلزم تصریح نام«

ــل  ــز قای ــام« تمای ــح ن ــتلزم تصری ــام« و »مس ــر ن ــتلزم ذک ــارت »مس ــان دو عب ــت می ــراً می بایس ظاه
شــد. ایــن تمایــز هــر چنــد بــه لحــاظ نظــری فاقــد بنیادهــای محکــم بــه نظــر می رســد،2 امــا در رویــه 
قانونگــذاری بنــا بــه ماحظــات عملــی ایجــاد شــده اســت. بــر اســاس ایــن تمایــز، شــرکت های مســتلزم 
تصریــح نــام تنهــا زمانــی مشــمول حکــم قانــون خواهنــد شــد کــه نــام آنهــا مــورد تصریــح قــرار گرفتــه 
باشــد و صــرف بیــان عبــارت »شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام«، بــرای شــمول قانــون بــر آنهــا کفایــت 
ــروح  ــه مش ــوان ب ــز، می ت ــن تمای ــه یابی ای ــرای ریش ــران. ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــد ش ــد، مانن نمی کن
ــورای  ــس ش ــومین دوره مجل ــه 216 س ــرد. در جلس ــه ک ــامی مراجع ــورای اس ــس ش ــرات مجل مذاک
اســامی کــه در تاریــخ 1368/12/21 برگــزار شــد، هنــگام بحــث دربــاره الیحــه بودجــه ســال 1369، 
علــی موحــدی ســاوجی، نماینــده وقــت ســاوه پیشــنهاد کــرد کــه در کنــار عبــارت مســتلزم ذکــر نــام، 
مســتلزم تصریــح نــام نیــز درج شــود تــا حکــم قانــون شــامل برخــی از شــرکت های دولتــی همچــون 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی گاز نیــز شــود کــه خــود را مشــمول عبــارت مســتلزم ذکــر 
نــام نمی داننــد. پیشــنهاد ایشــان در همــان جلســه مطــرح شــد،3 ولــی ظاهــراً بــه تصویــب نماینــدگان 
نرســید و در متــن قانــون بودجــه 1369 چنیــن عبارتــی دیــده نمی شــود. چنــد ســال بعــد، در مــاده 
2 آیین نامــه چگونگــی اســتفاده از اتومبیل هــای دولتــی و واگــذاری امــور نقلیــه دســتگاه های دولتــی 
بــه بخــش غیردولتــی مصــوب 1372 و پــس از آن در قانــون بودجــه ســال 1374، بــرای نخســتین بار 

 1. منتی نژاد، پیشین، ص 42
2. همچنین، نک. منتی نژاد، پیشین، ص 40 

3. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسامی، دوره 3، ص 4469

 درآمدی آســیب شــناختی بر نحوه شــمول قوانین و
مقررات عمومی بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام
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ایــن عبــارِت جدیــِد »مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام« وارد نظــام قوانیــن و مقــررات کشــور شــد و از 
آن زمــان تاکنــون، در تعــداد قابــل توجهــی از قوانیــن و مقــررات، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
تقریبــًا در همــان دوران، یعنــی در اواســط دهــه 70 خورشــیدی، بــا هــدف مواجهــه بــا شــرکت هایی 
کــه ادعــا داشــتند نــام آنهــا صراحتــًا بایــد در قوانیــن ذکــر شــود تــا مشــمول احــکام آن قــرار گیرنــد، 
ــاص  ــون خ ــع قان ــه تاب ــتگاه هایی ک ــه دس ــبت ب ــام نس ــن ع ــمول قوانی ــرح ش ــام ط ــه ن ــی ب طرح
می باشــند، توســط برخــی از نماینــدگان ارائــه شــد کــه در جلســه شــماره 350 دوره چهــارم مجلــس 
ــتدالل  ــه اس ــه ب ــا توج ــًا ب ــت و نهایت ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــورخ 1374/4/25 م ــامی م ــورای اس ش
برخــی از مخالفــان مبنــی بــر ایجــاد بن بســت های عملــی در مســیر عملکــرد بســیاری از دســتگاه های 
اجرایــی بــه ویــژه شــرکت های دولتــی و همچنیــن بدیــن علــت کــه عنــوان و متــن طــرح ارائــه شــده 

بــا هــدف آن تطبیــق نداشــت، رد شــد.1

بند سوم.  دأب قانونگذار در اشاره به شرکت های مستلزم ذکر نام

در رابطــه بــا نحــوه اشــاره قانونگــذار بــه شــرکت های دولتــی مســتلزم ذکــر نــام، رویــه منســجمی در 
ــا،  ــار وزارتخانه ه ــن در کن ــذار در برخــی از قوانی ــود. قانونگ ــن کشــور مشــاهده نمی ش ــه قوانی مجموع
مؤسســات دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی، بــه شــرکت های دولتــی نیــز اشــاره کــرده اســت، 
ولــی بــه نظــر نمی رســد ایــن عبــارت اخیــر شــامل شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام نباشــد. مثال هــای 
ــاده  ــدر م ــه ص ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــت داد. ب ــه دس ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــی را در ای مختلف
ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــرد ک ــاره ک ــت مصــوب 1380 اش ــی دول ــررات مال ــم بخشــی از مق ــون تنظی 4 قان
»دریافــت هرگونــه وجــه، کاال و یــا خدمــات تحــت هــر عنــوان از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی توســط 
وزارتخانه هــا، مؤسســات و شــرکت های دولتــی غیــر از مــواردی کــه در مقــررات قانونــی مربــوط معیــن 
ــم  ــه معامــات اع ــال کلی ــا و کمــك نقــدی و جنســی در قب ــن اخــذ هدای ــا می شــود، همچنی شــده ی
ــات و  ــی و مؤسس ــرکت های دولت ــی و ش ــا و مؤسســات دولت ــی توســط وزارتخانه ه ــی و خارج از داخل
ــر آنهــا مســتلزم ذکــر  ــون ب نهادهــای عمومــی غیردولتــی، مؤسســات و شــرکت هایی کــه شــمول قان
ــه  ــور ک ــد.« همانط ــوع می باش ــتند، ممن ــاص هس ــن خ ــع قوانی ــا تاب ــت و ی ــام اس ــح ن ــا تصری ــام ی ن
ماحظــه می شــود، در قســمت نخســت ایــن مــاده برخــاف ذیــل آن، بــه شــرکت های مســتلزم ذکــر 
نــام اشــاره نشــده اســت. امــا ظاهــراً برداشــت غالــب بــر ایــن اســت کــه محدودیــت منــدرج در صــدر 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــرکت ها می باش ــت از ش ــن دس ــامل ای ــاده، ش ــل م ــت ذی ــد محدودی ــز همانن ــاده نی م
شــاهد مثــال می تــوان بــه دادنامــه شــماره 486 485 مــورخ 24 مــرداد 1396 هیــأت عمومــی دیــوان 
ــا مــاده  ــر ب ــت اداری اشــاره کــرد کــه طــی آن، اخــذ آبونمــان توســط شــرکت ملــی گاز را مغای عدال

 1. برای آگاهی از مباحث صورت گرفته درباره این طرح که به رد آن منجر شد، نک. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسامی، دوره
4، صص 6325-6330
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ــت دانســته و در حقیقــت، ایــن شــرکت را کــه جــزو  ــی دول ــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مال 4 قان
ــر دانســته اســت. ــاده فوق الذک ــام اســت، مشــمول حکــم صــدر م ــر ن شــرکت های مســتلزم ذک

ــی  ــات دولت ــا، مؤسس ــار وزارتخانه ه ــا، در کن ــه در آنه ــود دارد ک ــی وج ــواردی از قوانین ــل، م در مقاب
ــی خــود  ــام اشــاره شــده اســت ول ــه شــرکت های مســتلزم ذکــر ن و نهادهــای عمومــی غیردولتــی، ب
عنــوان کلــی شــرکت های دولتــی مــورد توجــه واقــع نشــده اســت. در ایــن رابطــه می تــوان بــه بنــد 3 
مــاده 4 قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران مصــوب 1387 اشــاره کــرد کــه در تشــریح اختیــارات 
ــش  ــق و نق ــف دقی ــب وظای ــت تصوی ــی الزم جه ــدام قانون ــه »اق ــران ب ــت بح ــی مدیری ــورای عال ش
وزارتخانه هــا و ســازمان های دولتــی، نهادهــای عمومــی غیردولتــی، شــوراهای اســامی، شــهرداری ها، 
ســازمان ها و شــرکت هایی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت...« اشــاره شــده ولــی 
مــواردی از شــرکت های دولتــی کــه مســتلزم ذکــر نــام نیســتند، ذکــر نشــده اســت. در ایــن دســت از 
ــه نظــر می رســد. ــه ایــن دســت از شــرکت های دولتــی بعیــد ب ــون ب مــوارد، عــدم شــمول حکــم قان

ــه  ــد ب ــام، بای ــر ن ــتلزم ذک ــرکت های مس ــه ش ــذار ب ــاره قانونگ ــوه اش ــا نح ــاط ب ــن در ارتب همچنی
شــرکت هایی کــه صــد در صــد ســهام آنهــا متعلــق بــه دولــت اســت، اشــاره کــرد. در برخــی از قوانیــن 
ماننــد قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مصــوب 1387 بــه شــرکت های دولتــی 
کــه صــد در صــد ســرمایه و ســهام آنهــا متعلــق بــه دولــت اســت، یکســری الزاماتــی بــار شــده اســت. 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ایــن دســت از قوانیــن را نیــز می تــوان شــامل شــرکت ملــی نفــت دانســت؟ 
ــت  ــه دول ــق ب ــام متعل ــر ن ــر شــرکت های مســتلزم ذک ــد صــد در صــد ســرمایه و ســهام اکث ــر چن ه
اســت، امــا بــه نظــر می رســد در مــواردی ایــن چنیــن کــه قانونگــذار بــه جــای عبــارت »شــرکت های 
مســتلزم ذکــر و یــا تصریــح نــام« بــه ذکــر حجــم ســهام دولــت پرداختــه اســت، تنهــا شــرکت هایی 
مدنظــر قانونگــذار می باشــد کــه صــد در صــد ســرمایه و ســهام آنهــا متعلــق بــه دولــت اســت، ولــی 
شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی نســبت بــه آنهــا مســتلزم ذکــر نــام نیســت. بــه عبــارت دیگــر، در 
ایــن دســت از مــوارد، روی ســخن قانونگــذار بــا بخشــی از شــرکت های دولتــی اســت نــه شــرکت های 

مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام. 

بــه عنــوان نمونــه ای از اختاف نظــر پیرامــون ایــن مســأله، می تــوان بــه نامــه رییــس مجلــس شــورای 
ــه ســوم توســعه  ــون برنام ــاده 62 قان ــون م ــران پیرام ــأت وزی ــی هی ــه اجرای ــاره آیین نام اســامی درب
ــود دارایی هــای  ــه دولــت اجــازه داده ب ــور ب مصــوب 1379 اشــاره کــرد. توضیــح اینکــه مــاده 62 مزب
ــه  ــق ب ــا متعل ــت و ی ــه دول ــق ب ــا متعل ــهام آنه ــد س ــد درص ــه ص ــی را ک ــرکت های دولت ــت ش ثاب
شــرکت های دولتــی مذکــور هســتند، در دوران برنامــه ســوم توســعه، یــک بــار مــورد تجدیــد ارزیابــی 
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ــاق  ــا الح ــورخ 1382/8/4 ب ــماره 43235/ت/29172 م ــه ش ــی مصوب ــران ط ــأت وزی ــد. هی ــرار ده ق
ــه  ــور را ب ــون مزب ــاده 62 قان ــم م ــعه، حک ــوم توس ــه س ــون برنام ــی قان ــه اجرای ــه آیین نام ــاده 5 ب م
شــرکت های دولتــی کــه شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی بــر آنهــا مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام 
اســت، گســترش داد. متعاقــب تصوبــب ایــن مصوبــه، رییــس مجلــس طــی نامــه شــماره 6282/83403 
هـــ مــورخ 1382/11/11 مصوبــه هیــأت وزیــران را از جهــت تســری حکــم مــاده 62 قانــون برنامه ســوم 
بــه شــرکت های مســتلزم نــام، مغایــر قانــون دانســت. هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ 1383/6/1 بــا 
پذیــرش ایــن نظریــه، مــاده 5 فوق الذکــر را موقوف االجــرا اعــام کــرد. جالــب اینکــه بــه فاصلــه چنــد 
روز بعــد از ایــن جریــان، در تاریــخ 1383/6/11 مجلــس شــورای اســامی ضمــن تصویــب بنــد )ک) 
ــه ســوم می پرداخــت،  ــون برنام ــاده 62 قان ــد م ــه تنفی ــه ب ــارم توســعه ک ــه چه ــون برنام ــاده 7 قان م
حکــم ایــن مــاده را بــه تبعیــت از رویکــرد هیــأت وزیــران، بــه شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام تســری 

داد.

گفتار دوم . بنیادهای نظری ایجاد دستگاه های مستلزم ذکر نام

ــز/  ــه تمرک ــه دوگان ــل ب ــا توس ــوان ب ــی را می ت ــرکت های دولت ــاد ش ــن ایج ــفه بنیادی ــه فلس ــا آنک ب
ــه  ــور ب ــی و اداری کش ــام سیاس ــی در نظ ــرکت های دولت ــوالت ش ــا تح ــح داد، ام ــز توضی عدم تمرک
نحــوی صــورت گرفتــه اســت کــه در پرده هــای زمانــی مختلــف، ایــن فلســفه بنیادیــن اهمیــت خــود 
را از دســت داده و یــا بســیار کمرنــگ شــده اســت. ابــداع عبــارت دســتگاه ها و یــا شــرکت های دولتــی 
مســتلزم ذکــر نــام را می تــوان بــه عنــوان مرهمــی بــر ایــن جراحــت عمــده در نظــام سیاســی و اداری 
کشــور قلمــداد کــرد کــه البتــه آن هــم نتوانســت بهبــود چندانــی در وضعیــت ایجــاد کنــد. در ایــن 

بخــش، بــا تفصیــل بیشــتری ایــن فراینــد و تحــول شــرح داده شــده اســت.  

بند اول.  اصل عدم تمرکز به مثابه مبنای تفکیک دستگاه های اجرایی

مســأله ســازمان اداری و نحــوه طراحــی و چیدمــان آن یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه نظام هــای 
ــدود  ــم و ح ــم/ عدم تراک ــز و تراک ــز/ عدم تمرک ــای تمرک ــتند. دوگانه ه ــه هس ــا آن مواج ــی ب سیاس
بهره گیــری از هــر یــک از ایــن دوگانه هــا و یــا ترکیبــی از آنهــا تأثیــر بــه ســزایی در شــیوه ســاماندهی 
ــه،  ــه وزارتخان ــور ب ــی در کش ــتگاه های اداری و اجرای ــته بندی دس ــور دارد.1 دس ــازمان اداری کش س
ــون  ــر همچ ــن دیگ ــی عناوی ــی و برخ ــی غیردولت ــای عموم ــی، نهاده ــرکت دولت ــی، ش ــه دولت مؤسس

.1. نک. آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری یک، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1398، ص 81
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نهادهــای انقابــی، نتیجــه اِعمــال دوگانــه تمرکــز و عدم تمرکــز اســت. در نتیجــه اِعمــال ایــن دوگانــه 
مهــم، برخــی از َاعمــال اداری اعــم از خدمــات عمومــی، پلیــس اداری و گاه امــور اقتصــادی و بازرگانــی 
ــًا  ــرد. عموم ــام می پذی ــز انج ــای غیرمتمرک ــط نهاده ــر توس ــی دیگ ــز و برخ ــای متمرک ــط نهاده توس
ــی، شــرکت های  ــم از مؤسســات دولت ــن اداری دیگــر اع ــز و عناوی ــده نظــام متمرک ــا نماین وزارتخانه ه

ــن نماینــده نظــام عدم تمرکــز هســتند.  دولتــی، نهادهــای عمومــی غیردولتــی و ســایر عناوی

ــا  ــی و عدم تمرکــز فنــی.1 ب ــه دو دســته تقســیم می شــود. عدم تمرکــز محل نظــام عدم تمرکــز خــود ب
آنکــه حــوزه فعالیــت نهادهــای عدم تمرکــز محلــی، مربــوط بــه امــور محــل اســت، امــا حــوزه فعالیــت 
ــی  ــت، نهادهای ــته نخس ــرد. در دس ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــوان ب ــی را می ت ــز فن ــای عدم تمرک نهاده
ــگاه ها  ــد دانش ــد، مانن ــس اداری می پردازن ــا پلی ــی و ی ــات عموم ــه خدم ــه ارائ ــه ب ــد ک ــرار می گیرن ق
ــه  ــی ب ــخاص خصوص ــبیه اش ــه ش ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــته دوم، نهادهای ــا در دس ــتان ها. ام و بیمارس
فعالیت هــای صنعتــی و یــا بازرگانــی مشــغول هســتند، ماننــد شــرکت ملــی نفــت ایــران. عمومــًا بــه 
ــه نهادهــای دســته دوم، شــرکت دولتــی اطــاق می شــود.  نهادهــای دســته اول مؤسســه دولتــی و ب
ــه فعالیت هــای  ــا آنکــه در حقــوق خصوصــی، شــرکت های تجــاری اصــواًل ب البتــه بایــد توجــه کــرد ب
تجــاری می پردازنــد و بنابرایــن، بــه دنبــال کســب ســود هســتند، امــا در حقــوق عمومــی، شــرکت های 
دولتــی لزومــًا بــه فعالیــت تجــاری نپرداختــه2 و ممکــن اســت بــه دنبــال کســب ســود نباشــند. بنابرایــن 
ــه دو دســته تقســیم  ــوان ب ــوع فعالیتــی کــه انجــام می دهنــد می ت شــرکت های دولتــی را از جهــت ن
ــای  ــوان دارای فعالیت ه ــن عن ــمول ای ــرکت های مش ــده ش ــد عم ــه هرچن ــح ک ــن توضی ــرد. بدی ک
ــز  ــی نی ــای غیرانتفاع ــا فعالیت ه ــوارد، شــرکت هایی ب ــا در برخــی م ــی هســتند، ام اقتصــادی و انتفاع
ــارز،  ــه ب ــه عنــوان یــک نمون ــام دیــده می شــوند. ب ذیــل عنــوان شــرکت های دولتــی مســتلزم ذکــر ن
ــی دارای  ــا آنکــه در حکــم شــرکت دولتــی3 اســت ول ــه بانــک مرکــزی اشــاره کــرد کــه ب ــوان ب می ت

اختیــارات حاکمیتــی اســت. 
ــی و  ــخصیت حقوق ــای ش ــی، اعط ــرکت های دولت ــی و ش ــات دولت ــاد مؤسس ــن در ایج ــده بنیادی قاع
ــا برخــورداری از امــوال  ــن نهادهــا بتواننــد ب ــه نحــوی کــه ای ــه آنهــا اســت4 ب اســتقال عملکــردی ب

 1. همان، ص 82؛ موسی زاده، رضا، حقوق اداری؛ کلیات و ایران، تهران، میزان، چاپ سیزدهم، 1389، ص 86، امامی، محمد و
 .کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، جلد اول، تهران، میزان، چاپ چهاردهم، 1390، ص 55

 2. قلی زاده، احد، تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرکت های سهامی دولتی و عمومی، پژوهشنامه بازرگانی، 1390،  
.شماره 58، ص 265؛ عالی پناه، ص 331

 3. کرد، مریم، باقری، محمود، قاسمی حامد، عباس و محسن محبی، پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی  
.آمریکا و ایران، مطالعات حقوق عمومی، 1399، دوره 50، شماره 2، ص 459

 4. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران، سمت، 1390، ص 146؛ عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران،
.دادگستر، چاپ دوم، 1390، ص 72؛ امامی و استوار سنگری، صص 54-55
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ــات  ــق الزام ــام وظایفشــان طب ــه انج ــود، ب ــص خ ــدان مخت ــه کمــک کارمن ــه اختصاصــی و ب و بودج
قانونــی و فــارغ از نظــارت سلســله مراتبــی دولــت مرکــزی بپردازنــد. وجــه تمایــز مؤسســات دولتــی و 
شــرکت های دولتــی اصــواًل در ماهیــت حــوزه فعالیــت آنهــا و هدفــی اســت کــه دنبــال می کننــد؛ بــا 
آنکــه مؤسســات دولتــی بــه دنبــال نیــل بــه اهــداف عمومــی هســتند، شــرکت های دولتــی در وهلــه 

ــد می باشــند.1 ــش درآم ــع و افزای ــال کســب مناف ــه دنب نخســت ب

بند دوم.  انحراف از الزامات اصل عدم تمرکز 

نگاهــی بــه نظــام قانونــی کشــور نشــان می دهــد کــه قاعــده بنیادیــن اســتقال، دربــاره شــرکت های 
ــًا از همــان آغــاز فعالیــت  ــد، رعایــت نشــده اســت. شــرکت های دولتــی تقریب ــه کــه بای دولتــی آنگون
در اوایــل ســده چهاردهــم خورشــیدی و بــه ویــژه از دهــه 50 خورشــیدی،2 بــه عنــوان یکــی از انــواع 
دســتگاه های اداری کشــور و نــه بــه عنــوان بنــگاه اقتصــادی، مدنظــر قانونگــذار و نهادهــای سیاســتگذار 
ــران خیلــی زود اســتقال عملکــردی خــود را  ــد. در حقیقــت، شــرکت های دولتــی در ای ــرار گرفته ان ق
تــا حــدود زیــادی از دســت دادنــد و بــه جــای اینکــه یــک بنــگاه اقتصــادی قلمــداد شــوند، بیشــتر بــه 

عنــوان یــک واحــد ســازمانی تلقــی شــدند.

ــه دوم  ــه و در وهل ــای تمرکزگرایان ــه رویکرده ــه اول ب ــوان در وهل ــن دگردیســی می ت ــل ای ــاره عل درب
بــه نیازمندی هــای اقتصــادی دولــت نســبتًا مدرنــی اشــاره کــرد کــه در دوره رضــا شــاه ایجــاد شــد. 
ــود دارد،3  ــاه وج ــا ش ــه رض ــای تمرکزگرایان ــد رویکرده ــه در تأیی ــی ک ــای مختلف ــاس روایت ه براس
ــات و  ــه مؤسس ــی از جمل ــز فن ــی4 و عدم تمرک ــز محل ــم از عدم تمرک ــز اع ــای عدم تمرک ــود نهاده وج
شــرکت های دولتــی بــا هســته ســخت سیاســت های وی در تضــاد بــود. از طــرف دیگــر، راه انداختــن 
ماشــین دولــت مــدرن در ایرانــی کــه عمدتــًا دارای چهــره روســتایی و غیرمــدرن بــود و بــا توجــه بــه 
»ســاخت عقــب مانــده اقتصــاد ســنتی«،5 نیازمنــد در اختیــار داشــتن یــک نظــام مالــی قدرتمنــد بــود 
کــه بــه نوبــه خــود، بــه اقتصــاد دولتــی منجــر می شــد. از عوامــل عمــده ایجــاد شــرکت های دولتــی، 

 1. دولت ها با ایجاد شرکت های دولتی اهداف مختلفی را دنبال می کنند. برای دیدن فهرستی از این اهداف، نک. موسی زاده،
 پیشین، صص 132-131؛ کاویانی، کورش، حقوق شرکت های تجارتی، تهران: میزان، چاپ سوم، 1391، صص 31-30؛ اسامی،

.غامرضا، شرکت دولتی؛ چرا شرکت؟ چرا سهامی؟ چرا خاص، حسابرس، 1371، شماره 85 و 86، ص 77
2.  نک. آقایی طوق، پیشین، ص 177 

 3. نک. بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، چاپ پنجم، 1384، صص 75-67؛ رالف گارثویت، جین،  
 تاریخ سیاسی ایران، ترجمه غامرضا علی بابایی، تهران، آمه، چاپ دوم، 1391، ص 395؛ مطلبی، مسعود، تکوین دولت مطلقه

.مدرن در ایران، در دولت مدرن در ایران، به اهتمام رسول افضلی، قم: دانشگاه مفید، 1395، صص 206-213
 تضاد سیاست های رضاشاهی با اصول عدم تمرکز محلی در جای دیگری بحث شده است. نک. آقایی طوق، مسلم، نگرشی تطبیقی  
.4. بر عدم تمرکز محلی در ایران، دانش حقوق عمومی، 1396، سال 6، شماره 18، ص 51. همچنین، نک. بشیریه، پیشین، ص 94

.5. بشیریه، پیشین، ص 119  
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نیــل بــه اهــداف مدرنیزاســیون سیاســی و اداری در کشــور بــود و ایجــاد شــرکت های دولتــی را بایــد 
بــه عنــوان یکــی از ارکان مهمــی در نظــر گرفــت کــه می توانســت درآمــد کافــی و الزم را در اختیــار 

ایــن برنامــه قــرار دهــد.1

در نتیجــه هــر دوی ایــن رویکردهــا یعنــی تمرکزگرایــی و اتــکا بــه درآمــد شــرکت های دولتــی بــرای 
ــات  ــردن منوی ــی ک ــرای اجرای ــی ب ــزار مهم ــه اب ــرکت ها ب ــن ش ــیون، ای ــداف مدرنیزاس ــبرد اه پیش
سیاســی و اداری دولــت تبدیــل شــدند2 و ایــن حالــِت ابــزاری بــه نحــوی در تــار و پــود شــرکت های 
دولتــی در ایــران تنیــده شــد. چهــره عدم تمرکــز شــرکت دولتــی تــا همیــن اواخــر کــه قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری بــه تصویــب رســید و در مــاده 4 از شــرکت های دولتــی بــا اصطــاح بنــگاه اقتصــادی 
یــاد کــرد، در محــاق بــود و بــه عنــوان مثــال، قانــون محاســبات عمومــی مصــوب 1366 بــه تبعیــت از 
ــا و مؤسســات  ــد وزارتخانه ه ــی را همانن ــی مصــوب 1349، شــرکت های دولت ــون محاســبات عموم قان
دولتــی، بــه عنــوان یــک واحــد ســازمانی تلقــی می کــرد. در نهایــت، قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
مصــوب 1386 بــا آنکــه در مــاده 4 از شــرکت های دولتــی بــا عنــوان امیدبخــش بنــگاه اقتصــادی یــاد 
کــرده بــود، در اقدامــی بی ســابقه و متناقض نمــا، ایــن شــرکت ها را بــه طــور صریــح، بــه عنــوان یکــی 

از مصادیــق دســتگاه اجرایــی شناســایی کــرد.

تلقــی شــرکت دولتــی بــه عنــوان یکــی از مصادیــق دســتگاه های اجرایــی کــه از اوائــل دهــه 1380 و 
تقریبــًا بــا تصویــب قانــون بودجــه ســال 1381 کشــور3 توســط قانونگــذار بــه صــورت تلویحــی آغــاز و 
در مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه آن تصریــح شــد، ادامــه رویکردهــای تمرکزگرایانــه 
ــه نظــام اداری کشــور می باشــد کــه از دهه هــا پیــش اندیشــه قانونگــذاران و سیاســتگذاران  نســبت ب
کشــور را تحــت ســیطره خــود داشــته اســت. نقطــه عطــف چنیــن رویکــردی بــه شــرکت های دولتــی 
ــادی وزارت  ــمت اقتص ــه قس ــی ب ــرکت های دولت ــا و ش ــال انحصاره ــازه انتق ــون اج ــوان در قان را می ت
دارایــی مصــوب 1319 مشــاهده کــرد کــه در آن، بــه وزارت دارایــی اجــازه داده می شــود انحصارهــای 
ــه  ــق ب دولتــی و شــرکت های دولتــی را کــه دارای حــق انحصــار هســتند و کلیــه ســرمایه آنهــا متعل

دولــت اســت، برچیــده و بــه قســمت اقتصــادی منتقــل نماینــد. 

 1. سمیعی، علیرضا، دولت مطلقه مدرن و نوسازی اقتصادی- اداری در ایران 1376-1304، در دولت مدرن در ایران، به اهتمام  
 رسول افضلی، قم: دانشگاه مفید، 1395، ص 452؛ مطلبی، پیشین، ص 216، برای دیدن تأثیرگذاری علی اکبر داور در تقویت این
 نگرش، نک. غنی نژاد، موسی، اقتصاد و دولت در ایران؛ پژوهشی درباره ریشه ها و علل تداوم اقتصادی دولتی در ایران، تهران: اتاق

.بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1395، ص 173
 2. در بخشی از گزارش سازمان ملل که با عنوان اولویت ها در مدیریت دولتی حدود سه دهه پیش منتشر شده است، بر این  

 واقعیت تأکید شده است که در کشورهای در حال توسعه، مؤسسات و شرکت های دولتی به عنوان یک وسیله نهادی مهم و قابل
 توجه برای توسعه و سیاست عمومی مدنظر قرار می گیرند. نک. نیکواقبال، علی اکبر، مشکات و اولویت ها در ادارات عمومی

   .کشورهای در حال توسعه، مدیریت دولتی، 1371، شماره 17، ص 60
3. نک. بندهای )ج) و )و) تبصره 1 قانون بودجه سال 1381

 درآمدی آســیب شــناختی بر نحوه شــمول قوانین و
مقررات عمومی بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام
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پــس از گذشــت چندیــن دهــه از تشــکیل شــرکت دولتــی در نظــام اداری کشــور، نگاهــی بــه قوانینــی 
ــذار و  ــه قانونگ ــت ک ــت اس ــن واقعی ــانگر ای ــیده، نش ــب رس ــه تصوی ــف ب ــای مختل ــی دهه ه ــه ط ک
ــا و مؤسســات  ــوارد دوشــادوش وزارتخانه ه ــب م ــی را در اغل ــای سیاســتگذار، شــرکت های دولت نهاده
ــتگاه های  ــه دوش دس ــه ب ــد ک ــا کرده ان ــی دســت و پ ــان تکالیف ــا از هم ــرای آنه ــد و ب ــی دیده ان دولت
ــب  ــه تصوی ــان 1398 ب ــا پای ــال 1378 ت ــر از س ــه اخی ــه در دو ده ــی ک اداری اســت. بررســی قوانین
ــا و مؤسســات  ــه وزارتخانه ه ــا ب ــه در آنه ــون ک ــان حــدود 40 قان ــه از می ــد ک رســیده، نشــان می ده
دولتــی بــه عنــوان مخاطبــان و مجریــان قانــون یــا احــکام قانونــی اشــاره شــده، تنهــا در 5 مــورد ذکری 
ــادوش و  ــز دوش ــی نی ــرکت های دولت ــوارد، ش ــی م ــده و در باق ــان نیام ــه می ــی ب ــرکت های دولت از ش

ــی قلمــداد شــده اند.  ــات قانون ــع احــکام و الزام ــی تاب ــا و مؤسســات دولت ــا وزارتخانه ه همــگام ب

ــی را در  ــا مؤسســات دولت ــی ب ــراق شــرکت های دولت ــوه افت ــوق اداری، وج ــه نویســندگان حق ــا آنک ب
ــن  ــر ای ــا برخــی ب ــا دانســته اند،1 ام ــی آنه ــور اســتخدامی، بودجــه و اداره دارای تشــکیات و ارکان، ام
ادعــا هســتند کــه ایــن وجــود افتــراق در نتیجــه اقدامــات تمرکزگرایانــه قانونگــذار، بــه وجــود تشــابه 
میــان شــرکت های دولتــی و مؤسســات دولتــی تبدیــل شــده اســت.2 هــر چنــد شــاید نتــوان تبدیــل 
ــه  ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــال نمی ت ــر ح ــه ه ــی ب ــت، ول ــابه را پذیرف ــوه تش ــه وج ــراق ب ــوه افت ــن وج ای
شــرکت های دولتــی نتوانســته اند اســتقال خــود را در برابــر رویکردهــای تمرکزگرایانــه دولــت حفــظ 
ــده  ــه نادی ــا ب ــش دولت ه ــرکت ها در گرای ــن ش ــت ای ــودن فعالی ــدزا ب ــد، درآم ــدون تردی ــد و ب کنن

گرفتــن اســتقال و شــخصیت حقوقــی آنهــا تأثیــر فراوانــی داشــته اســت. 

فراینــد تغییــر و تحــول در امــور اســتخدامی شــرکت های دولتــی مصــداق بــارزی از تضعیــف تدریجــی 
اســتقال عملکــردی ایــن نهادهــا در حقــوق اداری کشــور اســت. بنــد )پ) مــاده 2 قانــون اســتخدام 
ــن  ــور اســتخدامی ای ــی، ام ــه وضعیــت خــاص شــرکت های دولت ــا توجــه ب کشــوری مصــوب 1345 ب
ــرا تابــع مقــررات خاصــی قــرار داده بــود کــه  مؤسســات را از شــمول قانــون مزبــور خــارج کــرده و آن
ــیون های  ــب کمیس ــه تصوی ــی ب ــرکت های دولت ــتخدامی ش ــررات اس ــوان مق ــا عن ــال 1352 ب در س
اســتخدام مجلســین وقــت رســید.3 هــر چنــد جایــگاه قانــون اخیــر در ســال های مختلــف بــا تصویــب 
انــواع قوانیــن اســتخدامی و بــه ویــژه قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت مصــوب 1370 دچــار تزلــزل 
شــده بــود، امــا بــا تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، ایــن تردیــد بــه وجــود آمــد کــه آیــا 
مقــررات مزبــور همچنــان اعتبــار دارد یــا نــه. ایــن تردیــد از آنجــا نشــأت می گیــرد کــه اواًل در مــاده 5 

 1. نک. طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، صص 158-156؛ مدنی، سیدجال الدین، حقوق اداری ایران، ج 2، تهران، جنگل،
 .1389، صص 90-91

 2. ساجدی، ولی، تشکیل، اداره و انحالل مؤسسات و شرکت های دولتی، حسابرس، 1389، شماره 41، صص 47-48  3.
 3.درباره این قانون و احکام گوناگون آن، نک. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس، چاپ هفتم، 1383، ص 551

  .به بعد
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قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، شــرکت های دولتــی و دســتگاه های مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام 
جــزو مصادیــق دســتگاه های اجرایــی تلقــی شــدند. ثانیــًا در مــاده 127 قانــون مزبــور، در مقــام بیــان 
مــوارد نســخ، کلیــه قوانیــن و مقــررات عــام و خــاص مغایــر بــه جــز قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد 
کارکنــان دولــت مصــوب 1386، لغــو شــد. بــا وجــود اینکــه اختاف نظــر در ایــن بــاره وجــود دارد، امــا 
بــه نظــر می رســد همانطــور کــه از حکــم تقریبــًا روشــن مــاده 127 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
در نســخ کلیــه قوانیــن و مقــررات عــام و خــاص بــر می آیــد و همچنیــن بــا توجــه بــه مــاده 5 قانــون 
مزبــور در احتســاب شــرکت های دولتــی در زمــره دســتگاه های اجرایــی و نیــز مــاده 117 کــه احــکام 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را شــامل کلیــه دســتگاه های اجرایــی از جملــه شــرکت های دولتــی 
ــون مدیریــت  ــا قان ــر ب دانســته اســت، احکامــی از مقــررات اســتخدامی شــرکت های دولتــی کــه مغای
خدمــات کشــوری اســت، اعتبــار خــود را از دســت داده انــد و بنابرایــن در ایــن دســت از مــوارد، احــکام 
عــام قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری حاکــم اســت.1 ایــن برداشــت در برخــی از آراء هیــأت عمومــی 
ــت  ــات معاون ــز نظری ــورخ 1397/7/10 2و نی ــه شــماره 1559 م ــه دادنام ــت اداری از جمل ــوان عدال دی
ــتخدامی  ــه اس ــورخ 1387/10/8 درخصــوص آیین نام ــه م ــه نظری ــوری از جمل ــی ریاســت جمه حقوق

صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــك3 مــورد تأییــد واقــع شــده اســت.

بند سوم . تالش برای بازگشت به اصل عدم تمرکز 

همانطــور کــه بیــان شــد، یــک کاســه کــردن وزارتخانه هــا بــا مؤسســات دولتــی و بــه ویــژه شــرکت های 
دولتــی یکــی از انحراف هــای ســاختاری مهــم در حقــوق اداری کشــور اســت کــه هــم در ســاحت فکــر 

 1. ظاهراً برخی از نویسندگان حقوق اداری، شرکت های دولتی را علی االطاق تابع قانون مدیریت خدمات کشوری می دانند. نک.
.عباسی، پیشین، ص 70

 2. در بخشی از این دادنامه چنین آمده: »با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان  
 شرکت های دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان الزم االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و

 فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 127
».قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود

 3. طبق این نظریه، »نظر به اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچك... شرکت دولتي مي باشد...، از لحاظ استخدامي )تا  
 قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري) مشمول مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي مصوب 1352 مي باشد. از سوي دیگر

 مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386، کلیه دستگاه هاي اجرایي )از جمله شرکت هاي دولتي) مشمول
 مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري شده اند. بنابراین در حال حاضر تنظیم آیین نامه استخدامي مغایر با قانون مدیریت خدمات
 کشوري و نیز مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي مجوز ندارد و براي حل مشکل ممکن است طي تصویب نامه اي هیأت وزیران

 اجازه دهد تا قبل از زمان اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري، مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي مصوب سال 1352 در
».شرکت یاد شده به اجرا گذاشته شود

 درآمدی آســیب شــناختی بر نحوه شــمول قوانین و
مقررات عمومی بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام
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ــر پیکــره نظــام اداری کشــور وارد  ــری ب و هــم در ســاحت عمــل رســوخ کــرده و تبعــات جبران ناپذی
ــه واســطه عدم آشــنایی و  ــا و ب ــن پیامده ــا آگاهــی از ای ــه نظــر می رســد قانونگــذار ب ــرده اســت. ب ک
شــناخت کافــی از مبانــی اندیشــه ای ســاختار اداری کشــور، از اواخــر دهــه 30 خورشــیدی بدیــن ســو 
چــاره کار را در ایــن دیــد کــه برخــی از ایــن شــرکت های دولتــی را از شــمول قوانیــن و مقــررات عــام 
ــن ســو،  ــود کــه از ســال 1339 بدی ــن ب ــع، راهــکار قانونگــذار ای ــت خــارج کنــد. درواق ــر دول ناظــر ب

برخــی از شــرکت های دولتــی تنهــا در صــورت ذکــر نــام مشــمول قوانیــن ناظــر بــر دولــت باشــند. 

ــی را  ــررات عموم ــن و مق ــرد شــمول قوانی ــاش ک اینکــه قانونگــذار از اواخــر دهــه 30 خورشــیدی ت
نســبت بــه برخــی از شــرکت های دولتــی بــه ذکــر نــام آنهــا موکــول کنــد، نوعــی راهــکار تأویل گرانــه 
ــده  ــاد ش ــم ایج ــن مه ــرای ای ــی در اصــل ب ــازکار شــرکت دولت ــه س ــا ک ــن معن ــود. بدی ــی می ش تلق
ــا اســتفاده از ابزارهــای عدم تمرکــز فنــی و فــارغ از الزامــات سلســله مراتــب اداری،  بــود کــه دولــت ب
فعالیت هایــی را در فضــای اقتصــادی و تجــاری ســامان دهــد تــا بــه اهدافــی از جملــه کســب درآمــد، 
ــدد  ــازی و تج ــون نوس ــانه ای همچ ــداف مصلحت اندیش ــی اه ــا حت ــاخت ها و ی ــی زیرس ــاد برخ ایج
صنعتــی و تجــاری نائــل شــود. بنابرایــن، اســتقال شــرکت های دولتــی از شــمول قوانیــن و مقــررات 
عمومــی در ماهیــت اتخــاذ چنیــن ســاختاری از جانــب دولــت نهفتــه اســت و اینکــه بخواهیــم تنهــا 
برخــی از شــرکت های دولتــی را از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی خــارج ســازیم، اقــرار بــه ایــن 
ــه ای کــه  ــه خاطــر سیاســت های تمرکزگرایان ــًا مســتقل، ب ــن ســاختاِر ذات ــخ اســت کــه ای واقعیــت تل
در طــول ســالیان و در ادوار مختلــف دولــت وجــود داشــت، دچــار اســتحاله شــده و بــه همیــن خاطــر، 

ــاره ای الزم می باشــد.   ــدام دوب ــن نهادهــا، اق ــرای حفــظ اســتقال برخــی از ای ب

ــه فلســفه وجــودی  ــن راهــکار کــه در حقیقــت، نوعــی بازگشــت ب جــای تعجــب اســت کــه خــود ای
نهــادی بــه نــام شــرکت دولتــی بــود، دیــری نپاییــد کــه خــود دچــار اعوجــاج شــد. تمرکزگرایــی غالــب 
ــر اندیشــه و عمــِل نظــام اداری و سیاســی در کشــور باعــث شــد قانونگــذار پــس از گذشــت کمــی  ب
ــا تبعیــت از فلســفه بنیادیــن نظــام عدم تمرکــز از شــمول  بیــش از یــک دهــه، شــرکت هایی را کــه ب
قوانیــن عــام دولــت معــاف کــرده بــود، مجــدداً در ســلک و ردیــف ســایر دســتگاه های اجرایــی کشــور 
ــه  ــز  الیح ــه و نی ــه و بودج ــون برنام ــب قان ــا تصوی ــال 1351 ب ــر، از س ــان دقیق ت ــه بی ــد. ب ــرار ده ق
ــی اســتخدام کشــوری بدیــن ســو، شــرکت های مســتلزم  ــی اصــاح برخــی از مــواد الیحــه قانون قانون
ذکــر نــام در اغلــب مــوارد، مشــمول احــکام و الزاماتــی شــده اند کــه قانونگــذار نســبت بــه وزارتخانه هــا 

و مؤسســات دولتــی بــار کــرده اســت.
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درواقــع، علیرغــم پذیــرش ایــن راهــکار در تعــدادی از قوانیــن جهــت اســتثنای برخــی از شــرکت های 
دولتــی از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی، نمی تــوان منکــر وجــود رویکردهایــی شــد کــه طرفــدار 
ــواع دســتگاه های  ــه ان ــه هم ــت نســبت ب ــی دول ــررات عموم ــن و مق ــری قوانی ــًا حداکث شــمول تقریب
ــس  ــرات مجل ــروح مذاک ــوان در مش ــرد را می ت ــن رویک ــی از ای ــتند. نمونه های ــوده و هس ــی ب اجرای
ــورای  ــس ش ــومین دوره مجل ــه 58 س ــال، در جلس ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــاهده ک ــامی مش ــورای اس ش
ــور  ــه اداره ام ــاده 4 الیح ــاره م ــث درب ــگام بح ــد، هن ــزار ش ــخ 1367/9/9 برگ ــه در تاری ــامی ک اس
ــی  ــررات عموم ــع مق ــی تاب ــه »در صورت ــرکت های بیم ــت ش ــرر می داش ــه مق ــه ک ــرکت های بیم ش
مربــوط بــه دولــت و مؤسســاتی کــه بــا ســرمایه دولــت تشــکیل شــده اند، می گردنــد کــه در مقــررات 
ــی مخالفــت  ــن عبارت ــر چنی ــا ذک ــدگان ب ــاد شــده باشــد،« برخــی از نماین ــا ی ــًا از آنه ــور صراحت مزب
کردنــد. ایــن نــوع مخالفت هــا را می تــوان بــه بهتریــن شــکل در اظهــارات موحــدی ســاوجی، نماینــده 
ــن  ــد چنی ــن بن ــا ای ــود ب ــت خ ــرد. وی در مخالف ــه ک ــامی ماحظ ــورای اس ــس ش ــوم مجل دوره س
ــب  ــش تصوی ــا قانون ــن ج ــه اآلن در ای ــرکتی ک ــا ش ــد ت ــن چن ــه و ای ــرکت بیم ــد: »ش ــار می کن اظه
ــن  ــد قوانی ــد، بای ــی ش ــرکت دولت ــرکت، ش ــی ش ــد... وقت ــرکت دولتی ان ــا ش ــره اینه ــود... باألخ می ش
ــت می نویســد،  ــه دول ــی ک ــون عام ــش بشــود... در قان ــامل حال ــد ش ــت بتوان ــی دول ــررات عموم و مق
می نویســد کلیــه وزارتخانه هــا، دســتگاه ها، ســازمان هاى دولتــی و شــرکت هاى دولتــی. دیگــر 
ــه  ــك جمل ــی ی ــر قانون ــه در ه ــد ک ــك کارى بکنی ــا ی ــد شــما در اینجاه ــه بخواهی ــی دارد ک چــه لزوم
اضافه تــرى هــم بیاورنــد...«1 همچنیــن، در جلســه شــماره 350 دوره چهــارم مجلــس شــورای اســامی 
ــع  ــه دســتگاه هایی کــه تاب مــورخ 1374/4/25، هنــگام بررســی طــرح شــمول قوانیــن عــام نســبت ب
ــا اســتناد بــه اصــل عــدم تبعیــض،  قانــون خــاص می باشــند، یکــی از موافقــان تصویــب ایــن طــرح ب
اینگونــه اســتدالل کــرد کــه »قانــون بایــد شــامل حــال کلیــه دســتگاه هاى اجرایــی گــردد و اینکــه هــر 
مجموعــه اى خــود را از قوانیــن جاریــه مســتثنا نمایــد، عــوارض بســیار زیــادى را خواهــد داشــت...«2

گفتــار ســوم . نظــام حقوقــی حاکــم بــر دســتگاه های مســتلزم ذکــر 
نــام

ــه  ــی ب ــی و شــرکت های دولت ــه مؤسســات دولت ــی اســت ک ــز، طبیع ــه فلســفه عدم تمرک ــا توجــه ب ب
ــا  ــر وزارتخانه ه ــم ب ــی حاک ــام حقوق ــع نظ ــی، تاب ــز فن ــای عدم تمرک ــم از نهاده ــورد مه ــوان دو م عن
ــر شــرکت های  ــن بخــش، مفهــوم قوانیــن و مقــررات عمومــی و حــدود شــمول آنهــا ب نباشــند. در ای

ــه اســت.   ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــام م ــر ن ــی و شــرکت های مســتلزم ذک دولت

1. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسامی، دوره 3، صص 1010-1013
2. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسامی، دوره 4، ص 6328  
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بند اول.  مفهوم قوانین و مقررات عمومی 

مبنــای اصلــی شناســایی برخــی از دســتگاه ها بــه عنــوان شــرکت دولتــی و بــه طریــق اولــی، شــرکت 
ــد  ــر چن ــی اســت. ه ــرارت عموم ــن و مق ــا از شــمول قوانی ــردن آنه ــام، مســتثنی ک ــر ن مســتلزم ذک
ــت،  ــده اس ــه نش ــن ارائ ــی در قوانی ــف خاص ــی، تعری ــررات عموم ــن و مق ــود قوانی ــوم خ ــاره مفه درب
ــه نحــوه عملکــرد  ــن قوانیــن و مقــررات، مــواردی هســتند کــه ب ــه نظــر می رســد منظــور از ای ــا ب ام
وزارتخانه هــا و ادارات دولتــی بــه عنــوان بدنــه اصلــی آن چیــزی کــه دولــت نامیــده می شــود، مربــوط 
ــزو  ــواًل ج ــاط، اص ــن ارتب ــری را در ای ــن کیف ــا قوانی ــی و ی ــون مدن ــوان قان ــن، نمی ت ــود. بنابرای می ش

قوانیــن و مقــررات عمومــی قلمــداد کــرد. 

ــًا همیــن برداشــت از قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم اســت  ــز تقریب در حقــوق اداری تطبیقــی نی
ــه  ــوط ب ــه اجتمــاع و مســائل مرب ــت را از ســایر قوانیــن عمومــی کــه ناظــر ب ــه دول و قوانیــن ناظــر ب
ــًا از قوانیــن  آن اســت، ماننــد قوانیــن مدنــی و تجــارت، تفکیــک کــرده و شــرکت های دولتــی را صرف
ــه ســازمان همــکاری  ــد 3 توصیه نام ــال، جــزء )هـــ) بن ــوان مث ــه عن ــد. ب دســته اول، مســتثنا می دانن
اقتصــادی و توســعه دربــاره حکمرانــی مشــارکتی شــرکت های دولتــی مــورخ 2015 تصریــح می کنــد 
کــه شــرکت های دولتــی کــه دارای فعالیت هــای اقتصــادی هســتند، نبایــد از شــمول قوانیــن عمومــی 
ــد  ماننــد قوانیــن مالیاتــی معــاف باشــند.1 همیــن بنــد تأکیــد می کنــد کــه شــرکت های دولتــی نبای
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت، ب ــند. در حقیق ــتگی باش ــررات ورشکس ــال مق ــر اعم ــت در براب دارای مصونی
ــده  ــث ش ــتگی باع ــررات ورشکس ــر مق ــورها در براب ــی از کش ــی در برخ ــرکت های دولت ــت از ش حمای
ــه  ــند،2  ب ــوردار باش ــازار برخ ــی در ب ــل رقابت ــر قاب ــی غی ــدرت عملیات ــن شــرکت ها از ق ــه ای اســت ک
ــازار،  ــی ب ــه رقابت ــظ وجه ــرای حف ــه ب ــت ک ــده اس ــد ش ــور تأکی ــه مزب ــر، در توصیه نام ــن خاط همی

ــند.3 ــتگی باش ــر ورشکس ــت در براب ــت دارای مصونی ــی نمی بایس ــرکت های دولت ش

بند دوم  حدود شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکت های دولتی

1. OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Paris: OECD Publishing, 2015, available 
at: www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm.
2. Dewan, S. M. (ed.(, Corporate Governance in Public Sector Enterprises, India: Dorling Kindersley, 2006, pp.188-189; 
OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises, A Survey of OECD Countries, Paris: OECD, 2005, p. 189.

 3. الزم به ذکر است که در حقوق ایران، ورشکستگی شرکت های دولتی مورد شناسایی واقع نشده است. نک. طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری،
 ص 158. البته برخی نویسندگان بر این باور هستند که مستفاد از ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مقررات

 ورشکستگی شامل شرکت های دولتی هم می شود. نک. عالی پناه، علیرضا، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق
.عمومی در ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 1396، شماره 80، صص 309-336
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دربــاره نظــام حقوقــی حاکــم بــر شــرکت های دولتــی، رویکردهــای متفاوتــی میــان کشــورهای مختلــف 
ــوه  ــه نح ــتند ک ــژه ای هس ــون وی ــع قان ــی تاب ــرکت های دولت ــورها، ش ــی از کش ــود دارد و در برخ وج
ــه عنــوان مثــال، شــرکت های دولتــی  ایجــاد، فعالیــت و انحــال ایــن شــرکت ها را تبییــن می کنــد. ب
ــتند  ــی1 هس ــش عموم ــاری بخ ــرکت های تج ــون ش ــدرج در قان ــد من ــکام و قواع ــع اح ــر تاب در مص
کــه در ســال 1991 تصویــب شــده اســت. کــره جنوبــی و ترکیــه نیــز دارای قوانیــن خــاص ناظــر بــر 

ــتند. 2 ــی هس ــرکت های دولت ش

ــر  ــم ب ــی حاک ــام حقوق ــن نظ ــه در تعیی ــت ک ــن گف ــوان چنی ــی می ت ــده کل ــک قاع ــوان ی ــه عن ب
ــرکت  ــاد ش ــت از ایج ــدف دول ــر ه ــه اگ ــرد ک ــه ک ــأله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــی بای ــرکت های دولت ش
دولتــی انجــام فعالیــت اقتصــادی و بازرگانــی باشــد، بایــد تــا آنجــا کــه امکان پذیــر اســت، از قواعــد و 
اصــول بازرگانــی تبعیــت کنــد. بدیــن معنــا کــه عمــده قواعــد حاکــم بــر فعالیــت آنهــا بایــد در قانــون 
تجــارت و ســایر قوانینــی کــه بــه طــور عــام ناظــر بــه فعالیت هــای بازرگانــی شــرکت های خصوصــی 
ــع تدویــن و  ــه خــودی خــود مان ــوان ب اســت، درج شــده باشــد. روشــن اســت کــه ایــن امــر را نمی ت
تصویــب برخــی قواعــد خــاص ناظــر بــر شــرکت های دولتــی درنظــر گرفــت. در حقیقــت، نظــام اداری 
ــنامه های  ــز اساس ــاص و نی ــن خ ــب قوانی ــن و تصوی ــه تدوی ــی ب ــرکت های دولت ــرای ش ــد ب می توان
ــگاه اقتصــادی  ــوان بن ــه عن ــا ب ــن نهاده ــی ای ــای بازرگان ــه فعالیت ه ــه ب ــدون اینک ــردازد، ب ــی بپ قانون
خدشــه ای وارد کنــد. ولــی بــه هــر حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه عــدم رعایــت اصــول بازرگانــی در 
ــه صــورت ضــرر و زیــان انباشــت خواهــد شــد.  مدیریــت و فعالیــت ایــن شــرکت ها، تبعــًا در عمــل ب
ــع احــکام  ــادی از کشــورها شــرکت های دولتــی اصــواًل تاب ــه همیــن خاطــر اســت کــه در تعــداد زی ب
ــا  ــده و ی ــن ایجادکنن ــه در قوانی ــر اینک ــتند، مگ ــاری هس ــرکت های تج ــام ش ــن ع ــدرج در قوانی من
اساســنامه آنهــا بــه نحــو دیگــری مقــرر شــده باشــد. آفریقــای جنوبــی، بوتــان، پاکســتان، پــرو، زامبیــا، 

شــیلی، غنــا، کنیــا، مالــزی و هنــد از جملــه ایــن دســته از کشــورها هســتند.3

بــر پایــه آنچــه گفتــه شــد، می تــوان صبغــه اصلــی نظــام حاکــم بــر شــرکت های دولتــی را تمایــز در 
ــن  ــا شــرکت های خصوصــی دانســت. در همی ــکان ب ــا وزارتخانه هــا و تشــابه در حــد ام ــکان ب حــد ام
ــم  ــد حاک ــه یکسان ســازی قواع ــه ب ــرد ک ــا اشــاره ک ــه اروپ ــی اتحادی ــه رویکــرد کل ــوان ب راســتا می ت

1.  قانون شرکات قطاع األعمال العام
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/new-
laws/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20
203%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201991.pdf  
2. World Bank, Corporate Governance of State-Owned Enterprises; A Toolkit, Washington, DC: World Bank, 2014, p.30.
3.. Ibid, p.31.
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ــه  ــه عنــوان مثــال، قاعــده موســوم ب ــر شــرکت های دولتــی و شــرکت های خصوصــی تأکیــد دارد. ب ب
بی طرفــی رقابتــی1 الــزام مــی دارد کــه شــرکت های دولتــی و شــرکت های خصوصــی، بتواننــد بــا هــم 
بــه رقابــت بپردازنــد و بــه همیــن خاطــر بیــن حمایت هــای دولــت از شــرکت های دولتــی و همچنیــن 
ــار می کنــد بایــد بــه نحــوی تعــادل برقــرار  الزامــات و تکالیفــی کــه دولــت بــر شــرکت های دولتــی ب
گــردد کــه ایــن شــرکت ها بتواننــد هماننــد شــرکت های خصوصــی از قــدرت تحــرک و اقــدام مناســب 

برخــوردار باشــند2

در ایــران، طبــق مــاده 300 الیحــه قانونــی اصــاح قســمتی از قانــون تجارت مصــوب 1347 کمیســیون 
ــنامه های  ــیس و اساس ــن تأس ــع قوانی ــل تاب ــی در اص ــرکت های دولت ــین، ش ــترک مجلس ــاص مش خ
ــه موضوعاتــی کــه در قوانیــن تأســیس و اساســنامه های آنهــا ذکــر  خــود می باشــند و تنهــا نســبت ب
ــع  ــی تاب ــت شــرکت های دولت ــده فعالی ــن اســاس، عم ــر ای ــون تجــارت هســتند.3  ب ــع قان نشــده، تاب
مقرراتــی اســت کــه در قوانیــن تأســیس و اساســنامه های آنهــا آمــده اســت و در برخــی مــوارد، قانــون 
تجــارت نیــز در مــوارد ســکوت قوانیــن مزبــور مــورد مراجعــه قــرار می گیــرد. امــا همانطــور کــه پیشــتر 
اشــاره شــد، در کنــار ایــن ســه دســته از قوانیــن، تعــداد زیــادی از قوانیــن دیگــر نیــز وجــود دارد کــه 
ــی،  ــا و مؤسســات دولت ــار وزارتخانه ه ــام را در کن ــر ن ــی و شــرکت های مســتلزم ذک شــرکت های دولت

تابــع احــکام و الزامــات خــاص خــود قــرار داده انــد.4

ــر  ــی ب ــررات عموم ــن و مق ــمول قوانی ــوه ش ــدود و نح ــوم.  ح ــد س بن
شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام

ــادی مشــابه نظــام  ــا حــدود زی ــام ت ــر ن ــی مســتلزم ذک ــر شــرکت های دولت ــم ب ــی حاک نظــام حقوق
حقوقــی حاکــم بــر شــرکت های دولتــی اســت. از ایــن جهــت کــه ایــن شــرکت ها نیــز اصــواًل مشــمول 
حکــم منــدرج در مــاده 300 الیحــه اصاحــی قســمتی از قانــون تجــارت مصــوب 1347، بــوده و تابــع 
ــن  ــه در قوانی ــی ک ــه موضوعات ــبت ب ــا نس ــند و تنه ــود می باش ــنامه های خ ــیس و اساس ــن تأس قوانی
تأســیس و اساســنامه های آنهــا ذکــر نشــده، تابــع قانــون تجــارت هســتند. امــا در کنــار ایــن تشــابه، 
ــام را از شــمول قوانیــن و مقــررات  همانطــور کــه گفتــه شــد، قانونگــذار شــرکت های مســتلزم ذکــر ن
عمومــی ناظــر بــر دولــت مســتثنا کــرده مگــر در مــواردی کــه خــاف ایــن مقــرر شــده باشــد. امــا در 

1.  Competitive neutrality
2.  Ibid, p.33.

 .3. ماده 300 الیحه قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین  
 4.  نک. تفرشی، محمد عیسی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، ج 1، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ دوم، 1395، ص 48 به

.بعد؛ پاکدامن، رضا،  حقوق شرکت های تجاری، تهران، خرسندی، 1389، صص 123-125



272

ایــن میــان، برخــی ابهام هــا وجــود دارد کــه پاســخ بــه آنهــا نیازمنــد فراتــر رفتــن از متــون قانونــی و 
جســتجو در قواعــد بنیادیــن نظــام حقوقــی کشــور اســت.  

ــر  ــتلزم ذک ــرکت های مس ــه ش ــی ب ــرکت های دولت ــارت ش ــمول عب ــام در ش ــف. ابه ال
نــام

ــن  ــان ای ــز می ــاد تمای ــام، ایج ــر ن ــتلزم ذک ــرکت های مس ــارت ش ــری عب ــه کارگی ــفه ب ــه فلس ــا آنک ب
ــا شــمول قوانیــن و مقــررات اســت، امــا گاه در  ــا ســایر شــرکت های دولتــی در ارتبــاط ب شــرکت ها ب
ــه شــرکت های مســتلزم  ــی ب ــه شــرکت های دولت ــر ب ــررات ناظ ــن و مق ــا عدم شــمول قوانی شــمول ی
ذکــر نــام، اختاف نظــر ایجــاد می شــود. طبعــًا همانطــور کــه از نمونه هــای ارائــه شــده در ســطور بعــد 
ــه کــرد و در  ــر ارائ ــوان یــک راهــکار روشــن و فراگی ــن اختاف نظــر نمی ت ــرای حــل ای ــد، ب ــر می آی ب

هــر مــورد بایــد بــا توجــه بــه قرائــن و شــواهد اعــام نظــر کــرد. 

ــام، قوانیــن ناظــر  ــارت مســتلزم ذکــر ن ــه کارگیــری عب ــن ب ــر فلســفه بنیادی گاه قانونگــذار مبتنــی ب
ــه عنــوان مثــال  ــام ندانســته اســت. ب ــر شــرکت های دولتــی را شــامل شــرکت های مســتلزم ذکــر ن ب
ــب  ــه تصوی ــت، ب ــه در نهای ــرد ک ــاره ک ــت اش ــس و دول ــای مجل ــی از اختاف نظره ــه یک ــوان ب می ت
قانــون استفســاریه مــاده 5 قانــون برنامــه ســوم توســعه درخصــوص افزایــش قیمــت کاالهــا و خدمــات 
در تاریــخ 1380/12/19 منجــر شــد کــه مقــرر می داشــت »افزایــش قیمــت کاالهــا و خدمــات توســط 
دســتگاه ها و شــرکت های دولتــی ســالیانه بیــش از ده درصــد مجــاز نیســت...« برداشــت دولــت ایــن 
ــه  ــون برنام ــه قان ــرا ک ــد، چ ــام نمی باش ــر ن ــتلزم ذک ــرکت های مس ــامل ش ــور ش ــاده مزب ــه م ــود ک ب
ــد.  ــص بزن ــن شــرکت ها را تخصی ــه ای ــوط ب ــن خــاص مرب ــد قوانی ــام اســت و نمی توان ــون ع ــک قان ی
امــا برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه قوانیــن برنامــه و قوانیــن بودجــه در ایــن خصــوص قوانیــن خــاص 
تلقــی می شــوند و قانــون خــاص مؤخــر، قانــون خــاص مقــدم را تخصیــص می زنــد.1 در نهایــت، قانــون 
ــن  ــه دارای قوانی ــی ک ــا آن دســته از شــرکت های دولت ــه »آی ــن پرســش ک ــه ای ــور ب استفســاریه مزب
خــاص می باشــند و شــمول قانــون در مــورد آنــان مســتلزم ذکــر و تصریــح نــام اســت، مشــمول مفــاد 

مــاده 5 قانــون برنامــه ســوم توســعه... می باشــد یــا خیــر«، پاســخ منفــی داد. 

ــا بــه کارگیــری عبــارت شــرکت دولتــی،  ایــن رویکــرد در برخــی مــوارد رعایــت نشــده و قانونگــذار ب
شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام را نیــز مشــمول حکــم قــرار داده اســت. نمونــه بــارز چنیــن رویکــردی 

 1.  نک. اظهارات حسن سلیمانی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسامی در جلسه 179 مورخ 1380/10/11. مشروح مذاکرات
.مجلس، دوره 6، ص 5787

 درآمدی آســیب شــناختی بر نحوه شــمول قوانین و
مقررات عمومی بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام
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ــون بودجــه ســال 1382 کل کشــور مصــوب  ــون استفســاریه بنــد )ر) تبصــره 5 قان ــوان در قان را می ت
ــود دو درصــد  ــور، دولــت  موظــف  شــده ب 1382/10/23 ماحظــه کــرد. طبــق بنــد )ر) تبصــره 5 مزب
ــت«   ــه دول ــات  جــاری  »شــرکت های  دولتــی، بانک هــا و مؤسســات  انتفاعــی  وابســته ب از هزینــه عملی
را در ســال  1382 کســر نمــوده و از محــل آن، بــه کلیــه بازنشســتگان  ســال  1378 بــه قبــل  بــه ازاء 
ــا  ــود کــه آی ــن خصــوص، استفســار شــده ب ــد.  در ای ــاداش  پرداخــت نمای ــل  ده روز پ هــر ســال  حداق
ــدرج  ــه شــرکت ها و  مؤسســات من ــت، کلی ــه دول شــرکت های دولتــی و مؤسســات انتفاعــی وابســته ب
در مــاده 11 قانــون برنامــه ســوم توســعه را شــامل می شــود؟ در پاســخ بــه ایــن استفســار، مجلــس بــا 
آنکــه در مــاده 11 مزبــور، شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام نیــز درج شــده بــود، حکــم بنــد )ر) تبصــره 

ــاده دانســت.  ــن م ــدرج در ای ــور و مؤسســات من ــر را شــامل شــرکت های مذک 5 فوق الذک

بــه عنــوان مثــال دیگــر، می تــوان بــه مــاده 23 قانــون معــادن اصاحــی ســال 1390 اشــاره کــرد کــه 
ــم  ــی در داخــل و حری ــه  منظــور اجــرای طرح هــای عمران ــدام و صــدور مجــوز ب ــه اق طــی آن، هرگون
محدوده هــای دارای پروانــه و مجــوز فعالیت هــای معدنــی، توســط دســتگاه های اجرایــی اعــم از 
وزارتخانه هــا، شــرکت ها و ســازمان های دولتــی و مؤسســات عمومــی و نهادهــای انقابــی و واحدهــای 
ــا  تابعــه آنهــا، موکــول بــه کســب مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت شــناخته شــده اســت. ب
آنکــه شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام در ایــن مــاده ذکــر نشــده، امــا بــه نظــر می رســد الــزام منــدرج 
در مــاده نســبت بــه آنهــا نیــز اعمــال می شــود و بعیــد بتــوان آنهــا را معــاف از کســب مجــوز مزبــور 

دانســت.
ــه  ــوری ب ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان ــتگاه های م ــمول دس ــام در ش ب. ابه

ــام  ــر ن ــتلزم ذک ــرکت های مس ش

ــرر  ــه مق ــات کشــوری اســت ک ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان ــا م ــاط ب ــا در ارتب ــر از ابهام ه یکــی دیگ
مــی دارد »کلیــه وزارتخانه هــا، مؤسســات دولتــی، مؤسســات یــا نهادهــای عمومــی غیردولتــی، 
ــح  ــا تصری ــر آنهــا مســتلزم ذکــر و ی ــون ب ــه دســتگاه هایی کــه شــمول قان شــرکت های دولتــی و کلی
ــک  ــران، بان ــع ای ــران، ســازمان گســترش و نوســازی صنای ــی نفــت ای ــام اســت از قبیــل شــرکت مل ن
مرکــزی، بانک هــا و بیمه هــای دولتــی، دســتگاه اجرایــی نامیــده می شــوند.« برخــی از قوانیــن، کلیــه 
دســتگاه های اجرایــی منــدرج در مــاده فــوق را مشــمول احــکام خــود قــرار داده انــد. بــه عنــوان مثــال، 
ــی  ــررات مال ــم بخشــی از مق ــون تنظی ــه قان ــواد ب ــون الحــاق برخــی م ــاده 24 قان ــد )ج) م ــق بن طب
ــر  ــی و دفات ــرای ثبت ــا و اوراق الزم االج ــی دادگاه ه ــکام قطع ــورد اح ــوب 1394، در م ــت )2) مص دول
اســناد رســمی و ســایر مراجــع قضایــی علیــه دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت 
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ــت  ــوه پرداخ ــون نح ــرر در قان ــت مق ــرف مهل ــور ظ ــتگاه های مذک ــه دس ــوری، چنانچ ــات کش خدم
محکومٌ بــه دولــت و عــدم تأمیــن و توقیــف امــوال دولتــی مصــوب 1365 بــه هــر دلیــل از اجــرای حکــم 
خــودداری کننــد، مرجــع قضایــی یــا ثبتــی یــاد شــده بایــد مراتــب را جهــت اجــرا بــه ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور اعــام کنــد و ســازمان مذکــور موظــف اســت ظــرف مــدت ســه مــاه، محکومٌ بــه 
را... از بودجــه ســنواتی دســتگاه مربــوط کســر و مســتقیمًا بــه محکومٌ لــه یــا اجــرای احــکام دادگاه یــا 
ســایر مراجــع قضایــی و ثبتــی مربــوط پرداخــت کنــد.« بنابرایــن از آنجــا کــه در مــاده 5 قانــون مدیریت 
ــی  ــتگاه های اجرای ــزو دس ــز ج ــام نی ــح ن ــا تصری ــر و ی ــتلزم ذک ــتگاه های مس ــوری، دس ــات کش خدم
ــه  ــور، ب ــون مزب ــاده 5 قان ــر م ــرف ذک ــا ص ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــده اند، ای ــایی ش شناس
معنــای شــمول قانــون نســبت بــه ایــن دســتگاه ها نیــز خواهــد بــود یــا خیــر. در ایــن دســت از مــوارد، 
ــتگاه های  ــامل دس ــت ش ــواًل می بایس ــوری اص ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان ــر م ــه ذک ــا آنک ب
مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام نیــز گــردد، امــا ایــن امــر مغایــر بــا فلســفه تمایــز ایــن دســتگاه ها از 
ــردن  ــه کار ب ــه نوعــی نقــض غــرض قانونگــذار از ب ــه نظــر می رســد و ب ســایر دســتگاه های اجرایــی ب

ــود.  ــوب می ش ــام محس ــر ن ــتلزم ذک ــتگاه های مس ــف دس وص

از طــرف دیگــر، قانونگــذار در برخــی مــوارد دیگــر عــاوه بــر ذکــر عبــارت کلیــه دســتگاه های اجرایــی 
مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، فهرســتی از ســایر دســتگاه های اجرایــی را نیــز ذکــر کــرده 
اســت کــه اصــواًل مشــمول تعریــف دســتگاه اجرایــی مــاده 5 مزبــور می باشــند. بــرای مثــال می تــوان 
بــه بنــد )ت) مــاده 1 قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب 1396 اشــاره کــرد کــه دســتگاه های 
مشــمول ایــن قانــون را بــه ایــن شــرح دانســته اســت: »دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده 5 قانــون 
ــوه  ــه، ق ــوه قضائی ــدی آن، ق ــات بع ــا اصاحــات و الحاق ــات کشــوری مصــوب 1386 ب ــت خدم مدیری
ــته و  ــات وابس ــازمان ها و مؤسس ــان و س ــورای نگهب ــام و ش ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه، مجم مقنن
ــام  ــر ن ــتلزم ذک ــا مس ــمول آنه ــه ش ــرکت هایی ک ــازمان ها و ش ــه س ــهرداری ها و کلی ــا، ش ــه آنه تابع
اســت و یــا بــه نحــوی از انحــا از بودجــه عمومــی دولــت اســتفاده می کننــد و یــا قســمتی از بودجــه 
ــد نشــانگر  ــه کارگیــری چنیــن عباراتــی در قوانیــن، می توان آنهــا توســط دولــت تأمیــن می گــردد.« ب
ایــن امــر متناقض نمــا باشــد کــه نیــت قانونگــذار از ذکــر کلیــه دســتگاه های اجرایــی مــاده 5، همــه 
انــواع دســتگاه های اجرایــی کــه در مــاده 5 ذکــر شــده اند، نیســت و در هــر مــورد بایــد بــا توجــه بــه 
قرائــن و شــواهد اظهارنظــر کــرد. در همیــن ارتبــاط، می تــوان بــه نظریــه مشــورتی شــماره 7/98/231 
مــورخ 1398/3/12، نظریــه مشــورتی شــماره 7/98/1254 مــورخ 1398/9/5 و نظریــه مشــورتی شــماره 
ــمول  ــی آن، ش ــه ط ــرد ک ــاره ک ــه اش ــوه قضائی ــی ق ــورخ 1398/12/6 اداره کل حقوق 7/98/1746 م
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ــون مدیریــت خدمــات کشــوری منــدرج در  ــاده 5 قان ــی موضــوع م ــارت کلیــه دســتگاه های اجرای عب
بنــد )ج) مــاده 24 قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2) 
مصــوب 1394 نســبت بــه شــرکت های دولتــی و نیــز مؤسســات عمومــی غیردولتــی را بــا توجــه بــه 
قرائــن و شــواهد موجــود رد کــرده و ایــن نشــان می دهــد کــه گاه قانونگــذار الفــاظ و عباراتــی را بــه 

کار می بــرد بــدون آنکــه آثــار و پیامدهــای آنــرا مدنظــر داشــته باشــد. 
    

نتیجه

نفــس وجــود ماهیتــی بــه نــام شــرکت دولتــی بــه ایــن معنــا اســت کــه قانونگــذار ترجیــح داده برخــی 
ــا بهره منــدی از شــخصیت  ــا ب از دســتگاه های اداری بــه شــکل شــرکت های تجــاری تشــکیل شــوند ت
حقوقــی مســتقل از دولــت و برخــورداری از آزادی عمــل، هماننــد شــرکت های خصوصــی رفتــار کننــد 
و در بــازار رقابتــی بتواننــد بــازده خــود را حفــظ کــرده و آنــرا ارتقــا بخشــند. ایــن وضعیــت، بــه ویــژه 
ــی هســتند، بیشــتر  درخصــوص شــرکت های دولتــی کــه دارای فعالیــت اقتصــادی، تجــاری و بازرگان
حاکــم اســت. عــدم درک صحیــح از ایــن ویژگــی متمایــز شــرکت های دولتــی در حقــوق اداری کشــور، 
باعــث شــد کــه قانونگــذار آنهــا را هماننــد دیگــر دســتگاه های اجرایــی کشــور، نوعــی واحــد ســازمانی 
ــا  ــف وزارتخانه ه ــا و تکالی ــابه محدودیت ه ــی مش ــا و تکالیف ــا محدودیت ه ــرای آنه ــرده و ب ــی ک تلق
ــه ایــن مشــکل و جهــت احتــراز از پیامدهــای  ــا تفطــن ب و مؤسســات دولتــی تعریــف کنــد. ظاهــراً ب
ــن شــرکت ها را  ــه 30 خورشــیدی، کوشــید برخــی از ای ــران از اواخــر ده ــذار ای ــوب آن، قانونگ نامطل
از طریــق ذکــر عبــارت »مســتلزم ذکــر و یــا تصریــح نــام« از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی ناظــر 
بــر دولــت و مؤسســات دولتــی و درواقــع از قیــد و بنــد بســیاری از محدودیت هــا و تکالیــف ناظــر بــر 
ــق و  ــا خل ــرد ب ــور می ک ــوت، تص ــون ُدن کیش ــد و همچ ــارج کن ــی خ ــات دولت ــا و مؤسس وزارتخانه ه
ــرکت های  ــر ش ــه گریبانگی ــت ک ــد رف ــی خواه ــا معضات ــارزه ب ــه مب ــود، ب ــارت رمزآل ــن عب ــداع ای اب

دولتــی شــده اســت. 

ــوارد کارســاز  ــد در برخــی م ــک ُمســّکن هــر چن ــوان ی ــه عن ــن راهــکار و بدعــت عجیــب ب اتخــاذ ای
بــوده و اســت، امــا باعــث شــده نظــام قانونگــذاری کشــور نتوانــد بــه درســتی بــا مســأله شــرکت های 
دولتــی رفتــار کنــد. در حقیقــت، آنچــه دربــاره شــرکت های دولتــی و جایــگاه آنهــا در منظومــه اداری 
ــاذ  ــه اتخ ــود ن ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ــبت ب ــذار نس ــرد قانونگ ــر رویک ــود، تغیی ــور الزم ب ــی کش و اجرای
راهــکار بــرای ارتقــای اســتقال برخــی از آنهــا، ماننــد شــرکت ملــی نفــت و یــا بانــک مرکــزی. مشــکل 
ــگاه می کــرد کــه  ــه همــان چشــمی ن ــه شــرکت های دولتــی ب از آنجــا آغــاز می شــد کــه قانونگــذار ب
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بــه وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی. قانونگــذار بــه جــای اینکــه در ایــن رویکــرد تغییــر دهــد، عبارتــی 
غریــب را وارد نظــام قانونگــذاری کشــور کــرد و برخــی از شــرکت های دولتــی را از شــمول قوانیــن و 
مقــررات عمومــی دولــت اســتثنا کــرد، مگــر اینکــه نــام آنهــا در قوانیــن و مقــررات مزبــور ذکــر شــده 

و یــا بــه آن تصریــح شــده باشــد.

عبــارت ابداعــی قانونگــذار عــاوه بــر اینکــه نتوانســته آنگونــه کــه بایــد، معضــات ناشــی از رویکردهــای 
ــات و  ــوارد معض ــی م ــد، در برخ ــرف کن ــی برط ــرکت دولت ــز ش ــاد غیرمتمرک ــه نه ــه ب تمرکزگرایان
مشــکات دیگــری را نیــز دامــن زده اســت. ابهــام در تــرداف یــا تمایــز شــرکت های مســتلزم ذکــر نــام 
ــا عــدم شــمول عباراتــی همچــون شــرکت های  ــا شــمول ی ــام و ی ــح ن ــا شــرکت های مســتلزم تصری ب
دولتــی و یــا دســتگاه های موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نســبت بــه شــرکت های 
مســتلزم ذکــر و یــا تصریــح نــام و یــا بالعکــس، نمونه هایــی متعــارف و رو بــه تزایــد از مشــکاتی اســت 
کــه در ســطح تفســیر متــون رســمی و قانونــی گریبانگیــر مجریــان مــی گــردد. بمانــد مشــکاتی کــه 
در عالــم واقــع و در نتیجــه اتخــاذ رویکردهــای تمرکزگــرا بــه شــرکت هــای دولتــی، بــه عنــوان یکــی 
از مصادیــق عــدم تمرکــز فنــی ایجــاد شــده و باعــث ناکارآمــدی و آســیب هــای اقتصــادی ایــن نهادهــا 

شــده اســت. 

آنچــه در پژوهــش حاضــر بررســی شــد، درآمــدی آســیب شناســانه بــه نحــوه شــمول یــا عــدم شــمول 
ــرکت های  ــه ش ــبت ب ــی نس ــایر ادارات دولت ــا و س ــه وزارتخانه ه ــر ب ــی ناظ ــررات عموم ــن و مق قوانی
ــرای رفــع  ــه راهکارهــای الزم ب ــر هــر یــک از ایــن آســیب ها و ارائ ــرای واکاوی عمیق ت ــود. ب دولتــی ب
ــواردی  ــا، انجــام پژوهش هــای بیشــتر ضــروری اســت. رویکــرد حقــوق اداری تطبیقــی یکــی از م آنه
اســت کــه مــی توانــد در  ایــن مســیر راهگشــا باشــد. مطالعــه و کشــف جایــگاه شــرکت های دولتــی و 
تفــاوت آنهــا بــا وزارتخانه هــا و بــه ویــژه مؤسســات دولتــی در حقــوق اداری تطبیقــی از ضروری تریــن 
مطالعاتــی اســت کــه بــرای ارائــه هرگونــه راهــکار اجرایــی بــرای رفــع مشــکات نظــام حقوقــی حاکــم 

ــد انجــام شــود.  ــر شــرکت های دولتــی بای ب

ــه عــاوه، پژوهــش حاضــر از نظــر روش شــناختی، محدودیت هایــی داشــت کــه برطــرف کــردن آن  ب
ــرای تکمیــل داده هــا، اطاعــات  موجــب گســترش پژوهــش و از دســت رفتــن انســجام آن می شــد. ب
ــا روش  ــای دیگــری ب ــا پژوهش ه ــه شــد، انجــام پژوهــش ی ــن پژوهــش ارائ ــه در ای ــی ک و تحلیل های
ــا متخصصــان اداری و صاحبنظــران  ــی ب ــای علم ــر انجــام مصاحبه ه ــه ب ــا تکی ــژه ب ــه وی ــی و ب میدان
ــکات  ــع مش ــوص رف ــی درخص ــکار عمل ــه راه ــه هرگون ــش از ارائ ــت، پی ــت. در نهای ــوط الزم اس مرب
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شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی نســبت بــه شــرکت های دولتــی مســتلزم ذکــر و یــا تصریــح نــام، 
انجــام مطالعــات فراحقوقــی و بــه ویــژه انجــام مطالعــات اقتصــادی و تجاری ضــروری اســت. در حقیقت، 
پیامدهــای شــمول یــا عــدم شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی نســبت بــه شــرکت های دولتــی بایــد 
بــه دقــت توســط گروهــی مرکــب از متخصصــان حقوقــی، مالی اقتصــادی و اداری بررســی شــود و بــا 

توجــه بــه جمیــع جهــات، راهکارهایــی بــرای رفــع آســیب هایی کــه گفتــه شــد، اتخــاذ شــود.    

در نهایــت، بایــد توجــه داشــت کــه پژوهــش حاضــر صرفــًا از یــک زاویــه خــاص بــه مســأله شــرکت های 
ــام نگریســته و آن، مســأله شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی  ــا تصریــح ن دولتــی مســتلزم ذکــر و ی
نســبت بــه ایــن نهادهــا اســت. بــرای بررســی زوایــای دیگــر، مجاهدت هــای بیشــتری الزم اســت. بــه 
ــی  ــت فراوان ــام از اهمی ــر ن ــی و شــرکت های مســتلزم ذک ــر شــرکت های دولت ــژه مســأله نظــارت ب وی
ــر شــرکت های  ــی را ب ــوع نظــارت های ــه چــه ن ــه و مقنن ــوه قضایی ــت، ق ــه دول برخــوردار اســت. اینک
دولتــی اعمــال می کننــد، دارای آثــار و پیامدهــای ســترگی اســت کــه در ادبیــات موجــود حقــوق اداری 
کشــور تقریبــًا مغفــول مانــده و زوایــای پیــدا و پنهــان و منافــع و مضــار آن مــورد بحــث و مداقــه قــرار 

نگرفتــه اســت. 
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Abstract

In different administrative systems, State Owned Enterpris-
es (SOEs) or State Corporations are created to achieve certain 
goals, such as earning or managing certain industries or natural 
resources, and are expected to operate similarly to private com-
panies. In Iran, these corporations were established from the be-
ginning of the formation of the modern administrative system in 
the country, but from the very beginning, due to the dominance 
of centralist policies, they became a part of administrative body 
of the state and in most cases, were subject to general laws and 
regulations governing administrative units such as ministries. 
Although the legislator tried to exclude some SOEs known as 
“To be Mentioned State Corporations” from the scope of these 
general laws and regulations from 1960 onwards, but since 1972, 
this type of state cosrporations has also been subject to general 
laws and regulations in most cases. In this article, with historical 
and analytical method, the application of general laws and regu-
lations to this type of corporations has been challenged. 

Keywords: Decentralisation, administrative bodies, State Owned En-
terprises, To be Mentioned State Owned Enterprises, Civil Services 
Management Act. 
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