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 مقدمه
به  یردولتیغ یعموم ینهادهابه صورت عام و مؤسسات و  یعمومامروزه مؤسسات 

 یها تیمسئولو  فیوظابه اهداف خود  لینو  ها تیمسئولانجام  یراستاخاص در  یا گونه
را  یمتعدد یواحدهامنظور  نیهممؤسسات به  نیا. باشند یم دار را عهده یمتنوعگسترده و 

را با نظام  یادیزافراد  فیوظا نیاانجام  یبرانموده و  سیتأسارائه خدمات مورد نظر  یبرا
گسترش مؤسسات مزبور و  گریداند. از طرف  خاص خود به خدمت منصوب نموده

 نیبموارد برخورد ، .. مردمو. یاسیس، یاجتماع، یاقتصاددر امور  ها آن عیوس یها دخالت
و  ماتیتصماز  یافرادساخته است و چه بسا  ریناپذ اجتناب یامرمردم و مؤسسات مزبور را 

 یها تیصالح یبرخ یدارا نیهمچنمؤسسات  نیامزبور متضرر شوند.  یواحدهااقدامات 
 شیخوخود در چارچوب اصل تخصص  اراتیاختو  فیوظادر خصوص  یا نامه نیآئ
 نییتع نهیزمدر  ینظاماتمجاز به وضع مقررات و  ایو  مکلف کهصورت  نیبد .باشند یم

رابطه  جادیابر  یمبن یقواعد یحتو  یمشخط  نییتعاساسنامه و  ایقانون و  یاجرا یها روش
نهادها  نیااز  یبرخ، موارد نیا. عالوه بر باشند یم خود و مردم انیممدار  فیتکلحق و 

و  حکمصدور  یها تیصالح یدارا که باشند یم یخاص یاطانضبو  ینظارتمراجع  یدارا
منابع ، امکانات، عیوساقتدارات  نیا. فلذا با توجه به باشند یم اختالفات یبرخحل و فصل 

انحراف و  نهیزممؤسسات قرار گرفته است  نیا اریاختدر  که یا العاده فوق یانسانو  یمال
قلمرو  کردن دیمقمواره وجود دارد. ه یعموممؤسسات از اقتدارات  نیاسوء استفاده 

 نینخستشده  نییتع شیپبه قواعد از آنها  مؤسسات و مقامات نیا یها تیصالحو  اراتیاخت
 یعمومجهت قانون محاسبات  نیهم. در کند یریامرجلوگ نیااز  تواند یم کهاست  یگام

در نظام  اه آن نةیشیپ رغم یعلبار  نینخست یبرا یاسالم یشورامجلس  1/6/1966مصوب 
 مذکور( قانون 0مؤسسات برآمد. ماده) نیااز  یفیتعرة درصدد ارائ، کشور یعمومامور  ٔاداره
ن یاز نظر ا یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها»مؤسسات مقرر داشت:  نیا فیتعردر 

ف و یه با اجازه قانون به منظور انجام وظاکمشخص هستند  یسازمان یقانون واحدها
فهرست ، ماده نیابه موجب تبصره «. شودیا میل شده یکدارد تش یه عمومه جنبک یخدمات

و به  شنهادیپو مقررات مربوط از طرف دولت  نیقوانمؤسسات و نهادها با توجه به  لیقب نیا
 تیریمدقانون  بیتصوتا  که فیتعر نیااما  .دیرسخواهد  یاسالم یشورامجلس  بیتصو

 نیاارائه شده از  فیتعرتنها  یاسالم یشورا مجلس 11/11/1916مصوب  یکشورخدمات 
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شد.  رییتغ یکمدچار ، دیجدمؤسسات در قانون  نیا فیتعربا ، ما بود نیقوانمؤسسات در 
ا نهاد یمؤسسه »، یردولتیغ یعمومنهاد  ایقانون مزبور از مؤسسه  (9ماده ) فیتعرطبق 
است و با  یقوقاستقالل ح یه داراکاست  یمشخص یواحد سازمان، یردولتیغ یعموم
( بودجه %05ش از پنجاه درصد)یشود و بیا میجاد شده یا یاسالم یب مجلس شورایتصو

ه کاست  یف و خدماتیدار وظاگردد و عهدهین میتأم یردولتیساالنه آن از محل منابع غ
محدوده و چارچوب  نییتعدر جهت  مذکور نیقوان که یفیتعارعالوه بر «. دارد یجنبه عموم

 تیصالحمحدوده و  میترسدر جهت  یمتعددو مقررات  نیقوان، اند ات نمودهمؤسس نیا
 یبرامؤسسات  نیا اراتیاختقلمرو  میترسصرف  ایآاما ، اند دهیگردمؤسسات مزبور مقرر 

 تیمزبورکفاو حفظ حقوق شهروندان در ارتباط با مؤسسات  ها آن ساختن اعمال دیمق
مؤسسات در چارچوب  نیا اراتیاختدود ح میترسگفت هرچند  دیبا؟ درپاسخ کند یم

، دیآمؤسسات به شمار  نیامحدود ساختن  یراستادر  نیادیبن یگام تواند یم قانون تیحاکم
 ناممکن ییقضانظارت  کارآمدو  قیدق یسازوکارهابدون وجود  یهدف نیچنبه  یابیدستاما 

 تیصالحمراجع  که دشو یم گفته ییسازوکارهاو  ها به راه یکلبه طور  ییقضانظارت است. 
 ییاجراو  یدولتدر مقام نظارت بر اعمال و اقدامات مسئوالن و مقامات  کشور ییقضادار 

با مقررات و  یادارهر سازمان  اتیعمل قیتطب( و به 96: 1926، یزارع) ندینما یم اعمال
 پردازند یم نیقوانبا  یادارمقامات  یها نامه نیآئمصوبات و  نیهمچن کشور نیقوان
 (.11: 1916، زاده الح)ف

قانون دو مفهوم در  تیحاکمعام( و  یمعنابر اعمال دولت )در  ییقضانظارت  نیبنابرا
بر  (101: 1912، یگرج) باشد ینم ریپذ امکان یگریدبدون  یکیتحقق  که اند دهیتنهم 
قانون  تیحاکمدر خصوص  یمختصر یبررسنوشتار ابتدا به بحث و  نیااساس در  نیهم
پرداخته و سپس  یردولتیغ یعموم ینهادهاآن در خصوص مؤسسات و  یبررسو 

 داد. میخواهقرار  یبررسمؤسسات را مورد  نیا بر ییقضااعمال نظارت  یچگونگ

 قانون تیحاکمـ 1
از  یکیقانون به عنوان  تیحاکمامروزه نهادمند شدن روابط در جامعه و تحقق 

و حقوق  یاساس یها یآزاد نیتضمعامل و  افتهیجوامع مردم ساالر و توسعه  یها شاخصه
 نیاتحقق  یبرا یواقعو  یاساسقانون  یها نیتضماساس  نیهم. بر رود یم به شمار یفرد
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 . دیآ یم به شمار یضرورمردم از لوازم  نیادیبناز حقوق  تیحمااصل و 
 یحقوققواعد  حکومتقانون عبارت است از  تیحاکم، جامع فیتعر کیمطابق 

 یجاو منتشر شده به  فیتعر شیپاز  ینوعو  یکل، یرشخصیغ، نهعادال، منصفانه
و  ینوع، یکل یارهایمعاساس اصول و  نیاافراد. بر  یشخص التیتمااراده و  حکومت

و به صورت  شیپرا از  یعموم کارگزاران اراتیاختو حدود  تیصالح، بدون ابهام
 هیکلهستند  مکلف یعموم ارانکارگز بیترت نیبدو  کنند یم نییتع داریپاو نسبتاً  یجابیا

 ستیبا یم یعمومخود را مستند و مدلل سازند. به عالوه مقامات  ماتیتصماقدامات و 
و در جهت اهداف مقنن  یا هیروانصاف  تیرعاخود را با  اراتیاختو  ها تیصالح
 (.Morita, Zaelke; 2007: 16و  15: 1912، )هداوند کننداعمال 
، منصفانه ینیقوان تیحاکمدر پرتو  ستیبا یم جامعهة بر ادار حاکمنظام  دگاهید نیااز 

 یها یآزادو  ها انسان نیادیبنشده باشد و به منظور حفظ حقوق  نییتع شیپو از  ینوع
قانون به  تیحاکماصل  کشوربه اعمال مسئوالن  دنیبخش تیمشروع نیهمچنو  یعموم
گردد  ینیب شیپتخلف  قابلریغ یاصولشناخته شده و لوازم تحقق آن به صورت  تیرسم

 (. 95 :1926، یزارع)
 یبرادو دسته شاخص را  توان یم قانون تیحاکمبه مفهوم ارائه شده از  ینگاهبا 
 یذاتو  یمحور نیموازاول ة برشمرد. دست ییقضاقانون به عنوان اساس نظارت  تیحاکم
 یبقانون  تیحاکم دایبنصحبت از قانون به عنوان  ها آن بدون که باشند یم قانون تیحاکم

 یعلن، از عام بودن قانون اند عبارت ها شاخصه نیابه صورت مختصر  .خواهد بود دهیفا
اعمال و  تیقابل، نیقوان تیقطعوضوح و ، نیقوانعطف به ماسبق نشدن ، نیقوانبودن 

 .(Timothy, 1999: 4و  Wade, 2004: 22) و... نیقوانثبات و استمرار ، نیقوان یکارآمد

. باشند یم یضرورنخست ة دست یارهایمعاعمال  یبرا کههستند  یاصولسته دوم د اما
 یبندرده ، یعموم یها سازمانمقامات و  یریپذنظارت ، حکومتتحت قانون بودن  رینظ

 .یا هیرواعمال حقوق  قدرت و دیتحد، آن نیتضمو  یحقوق یهنجارها

 نیتعتحقق و  یریگندازه و ا یابیارز یبرا ینیع ییارهایمعبه عنوان  ها شاخص نیا
اصل مورد  نیاانحراف از  زانیم نیهمچنبر جامعه و  حاکمقانون در نظام  تیحاکم
مانع از تحقق  ها ضابطه نیااز  کیو فقدان و مخدوش بودن هر  رندیگ یم قرار ییشناسا
خواهد بود. حال پس از  یعمومبر قدرت  ییقضاقانون و بالتبع نظارت  تیحاکماصل 
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 ینهادهابر مؤسسات و  ییقضانحوه نظارت  یبررسقانون به  تیحاکمصر مخت یبررس
 .میپرداز یم یعمومنهاد  کیبه عنوان  یردولتیغ یعموم

 یردولتیغ یعموم ینهادهاقانون نسبت مؤسسات و  تیحاکم یبررسـ 2
و  ییاجرا، یگذاراعم از قانون  کشور یقوااز  کیهر ، قانون تیحاکم کههمان گونه 

 و با ثبات حیصر، منصفانه، یعموم، یرشخصیغ نیموازاز  یرویپلزم به را م ییقضا
 ییاجراو  یاسیسو خرد نظام  یانیمرا بر سطوح  نیمواز نیاهمان طور هم ، دینما یم

اصل  نیااز  زین یردولتیغ یعموم ینهادهالحاظ مؤسسات و  نیبد. کند یم اعمال کشور
اعمال اصل  یچگونگو  حیصح درکو  ییشناسا لیدل نیهم. به باشند ینم یمستثن
 نیا دیتحدو  میتنظ یاساسقانون نسبت به مؤسسات مزبور به عنوان عامل  تیحاکم

قسمت ابتدا  نیادر  نیبنابرا. گردد یم محسوب ها آن بر ییقضانظارت  یمبنامؤسسات و 
و  میپرداز یم یردولتیغ یعموم ینهادهاقانون نسبت به مؤسسات و  تیحاکم یبررسبه 

  داد. میخواهمؤسسات را مورد بحث قرار  نیابر  ییقضانظارت  یچگونگدر ادامه  سپس
 که شود یم مشاهده، میباشمؤسسات داشته  نیا یحقوقجامع نسبت به نظام  ینگاهاگر 

 یاساسضعف  کیمؤسسات از  نیاقانون نسبت به  تیحاکم نیادیبن یها مؤلفهاز  یبرخ
 داشت.  میخواهاشاره  ها آن نیرت یاساسبه  نجایادر  که، برخوردارند

و  ها افراد و گروه هیکل که ینحوبه « عام بودن قانون» میکرداشاره  که. همان گونه 1
 دیآ یم قانون به شمار تیحاکم یاساس یادهایبناز  یکی کند میتنظرا  ها تیوضعتمام 

(Wade, 2004: 22) زین یولتردیغ یعموممؤسسات  یحقوقامر نسبت به نظام  نیا ایآ. حال 
قانون  نیا( 0مندرج در ماده ) فیتعرو  یعمومقانون محاسبات  بیتصو؟ باشد یم صادق

قانون  یاساسگام  نینخست توان یم را یردولتیغ یعموم ینهادهادر خصوص مؤسسات و 
نمود. به موجب تبصره  یتلقمؤسسات  نیاعام قرار دادن  نیقوانجهت تحت شمول ، گذار

 زینبرسد. مجلس  یاسالم یشورامجلس  بیتصوبه  دیباسسات مؤ نیاماده فهرست  نیا
را به صورت  یردولتیغ یعمومقانون فهرست نهادها و مؤسسات  مذکورتبصره  یاجرادر 

قابل  تواند یم یا اندازهخصوص تا  نیادر  کهرساند. اما آنچه  بیتصوبه  یا واحدهماده 
 مورد در قانون یاجراتبصره  نیاجب . به موباشد یم ماده واحده نیا 1ة تبصر، تأمل باشد
 له معظم اذن با هستند هیفق تیوال مقام نظر تحت که یردولتیغ یعموم ینهادها و مؤسسات
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  بود. خواهد
 برخوردار ییبسزا تیاهمقانون از  تیحاکمبر  یمبتندر نظم  که یگرید نیمواز. از جمله 2

 ةمنجر به سوء استفاد تاًینهاقانون  نیتعابهام و عدم  کهاست. چرا « نیوضوح قوان» باشد یم
 . اما با(Timothy, 1999: 1) گردد یم خود یها تیصالحو  اراتیاختاز  یعموممقامات 

در ابعاد گوناگون  یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  حاکم یحقوقبه نظام  ینگاه
نظام ، تیصالح رینظ یگوناگون یها جنبهمزبور از  یحقوقنظام  که گردد یمآن مشخص 

قانون  تیحاکمامر  نیا که، برخوردار است یفراوانو انحالل و... از ابهامات  لیتشک، یمال
در بحث  آنکه حیتوض. سازد یم روبرو یاساس یچالشمؤسسات را با  نیانسبت به 

 نییتعآنچه قابل تأمل است عدم  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  یها تیصالح
در  راهکارها نییتعبدون ، یکل نیعناو ذکرو  ها تیصالح نیا قیدق قیمصادچارچوب و 

و موضوعات  نیعناو ذکر که یحال. در باشد یم مؤسسات نیاو مقررات مربوط به  نیقوان
 نییتعدر خصوص  یاساساصل  که یرمتمرکزیغ ینهادهابه خصوص در مورد ، یکل

 تیصالحدرت و دامنه اعمال ق تواند یم باشد یم اصل تخصص ها آن تیصالحة محدود
و  لیتشک نیهمچنو  یمالنظام  نةیزمدر  را برخالف نظر قانون گذار توسعه دهد. ها آن

 نیاو مقام صالح جهت  یقانون احکامرابطه با  عدم وضوح در زین مؤسسات نیاانحالل 
 نیا کهچرا  کند یم مواجه مشکلمؤسسات را با  نیا یحقوقنظام  میتنظو  نییتع نهیزم، امر

و چارچوب  ها تیصالحو  پردازد یم میتصمبه اتخاذ  نهیزم نیادر  کهجد است مقام مو
  (1).کند یم نییتعرا  امور نیا

بود. « د قدرتیتحد» میبرشمردقانون  تیحاکم یبرا که یگرید یارهایمعاز جمله . 3
 یها تیصالحتنها به اعمال  ستیبا یم یعموماعمال قدرت  ینهادها اریمع نیابر اساس 

و بدون چارچوب  یکل یها تیصالحشده بپردازند و اختصاص  نییتع شیپاز  و نیمع
 (.11: 1912، )هداوند باشد یمقانون در تعارض  تیحاکمبا اصل  تیحاکم ینهادهابه  قیدق

مؤسسات در  نیا قیدقو بدون چارچوب  یکل یها تیصالحبا  تواند یم امر نیا ایآحال 
نسبت به  تیمومیقدر اعمال  یمرکزة قامات قوم یکل یها تیصالحموارد و بعضاً  یبرخ

 مؤسسات سازگار باشد؟ نیا
 قانون به شمار تیحاکم گرید یارهایمعاز جمله  زین« یا هیحقوق رو»وجود . 4

 تیصالحپرداخت عدم  میخواهبه آن  یآتدر مباحث  کههمان گونه  که یحال. در رفت یم
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 یادار یدعاوبه  یدگیرس یخصصتبه عنوان مرجع  یادارعدالت  وانید کاملجامع و 
مرجع و عدم  نیادر  یدادرسة اطال نیهمچنمؤسسات و  نیااز  اتیشکا یتمامنسبت به 

قانون نسبت  تیحاکم فیتضعشعب آن منجر به  تیمحدود لیدلبه آن به  یکاف یدسترس
 است. دهیگردمؤسسات  نیابه 

 ینهادهابر مؤسسات و  حاکم یحقوقنظام  که دیگردمشاهده  مذکوربا توجه به مراتب 

قانون قرار ندارد.  تیحاکم نیموازبا  کاملدر تطابق  ها از جنبه یبرخدر  یردولتیغ یعموم

 قانون نائل تیحاکمبه  کاملبه طور  یا جامعه چیه کهوجود ندارد هم  یدیترد اما

با توجه به  قانون تیحاکمنقصان  نیارغم  یعل حال. (Timothy: 1999: 1) گردد ینم

قانون و  تیحاکمارتباط  رامونیپ که یحیتوضو  ییقضاارائه شده از نظارت  فیتعر

 یحقوقنظام  در خصوص توان یمشد  انیب گریکدیبه عنوان الزم و ملزوم  ییقضانظارت 

 نیابر  ییقضاقائل به وجود نظارت  یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  حاکم

نسبت به  ییقضاانتظار داشت نظارت  وانت ینم گفت هرچند دیبامؤسسات شد؟ در پاسخ 

اما به هر ، نائل گردد اکملمؤسسات به تمام اهداف مورد نظر خود به نحو احسن و  نیا

مؤسسات قابل چشم  نیاقابل مالحظه نسبت به  ییقضانظارت  یسازوکارهاحال وجود 

سسات مؤ نیابر  ییقضاشده جهت نظارت  ینیب شیپ یابزارهااز  توان یم و ستین یپوش

نسبت به  ییقضانظارت  یسازوکارها یبررسمبحث به  نیاة در ادام نیبنابرابهره جست. 

 . میپرداز یم مؤسسات نیا

 یردولتیغ یعموم ینهادهانسبت به مؤسسات و  ییقضاـ نحوة نظارت 3
ما تابع  کشوردر  یعمومو مقامات  ها بر سازمان ییقضانظارت  سازوکار یکلطور  به

 یدگیرستابع  ای یادارو مقامات  ها دستگاه کهصورت  نیبداست.  ییقضا یدوگانگاصل 

تحت نظارت  که یادار یاختصاصمراجع  لةیبوسمسائل آن  ایهستند و  یعموم یها دادگاه

در باب  یکلة . قاعدرندیگ یم قرار یدگیرسقرار دارند مورد  یادارعدالت  وانید هیعال

 کهدولت  یعمومو  یادار یها تیفعالاز  یناشاختالفات  کهاست  نیا ییقضا یدوگانگ

در  رندیگ یبرمرا در  یعموماز نفع و مصلحت  یزانیمهستند و  یعموممربوط به خدمات 

همانند  کهدولت  یها تیفعالاز آن دسته از  یناشو اختالفات  یادارمراجع  تیصالح
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قدرت و از  ها آن انجام یبراو  رندیگ یم انجام یخصوصحقوق  یحقوقو  یقیحقاشخاص 

 ما یاساساست. قانون  یعموم یها دادگاه تیصالحدر  شود ینم استفاده یعموم ازاتیامت

مربوط به  یها تیفعالاز  یناشبه اختالفات  یدگیرسرا به منظور  یادارعدالت  وانید، زین

به عنوان  یعاد یها دادگاه فةیوظ کناردر  سیتأس نیانموده است.  سیتأس یعمومخدمات 

را به  ییقضا یدوگانگاصل  یاساسقانون  که دهد یم به تظلمات نشان یدگیرسمرجع عام 

 یها دادگاه کهاست  ذکرالبته الزم به  (.99و  91: 1916، زاده فالحشناخته است ) تیرسم

و خارج  یاسالمو مقررات  نیقوانخالف  یدولتمصوبات  یاجرادر قالب عدم  زین یعموم

به امور  یدگیرس نةیزمدر  ییها تیصالح یدارا، کننده بیتصومقام  اراتیاختاز حدود 

 یها تیفعالنظارت نسبت به  باشد یم جا مد نظر ما نیادر  که. آنچه باشند یم یعموم

 .باشد یم بوده یادارو  یعموممربوط به خدمات  که یعموم یها سازمان یعمومو  یادار

 هیقضائة نظارت قوبراساس حق  زین نظارتاز  یگریدنوع  کهاست  ذکرالزم به البته 

)موضوع اصل  یادار یها دستگاهدر  نیقوان حیصح یاجراو  امور انیجرنسبت به حسن 

 قیطراز  که وجود دارد یعمومنسبت به مؤسسات ( یاساسچهارم قانون  و هفتاد و کصدی

نوع نظارت  کی توان یم شتریبنظارت را  نیا. اما شود یماعمال  کشور کل یبازرسسازمان 

 کهصورت  نیابه ، اخص یمعنابه  ییقضادانست تا نظارت  ییقضاستگاه د قیطراز 

رغم  یعل) پردازد ینم ییقضابه اعمال نظارت  ماًیمستقخود  کشور کل یبازرسسازمان 

 دهیگردقائل  ییقضا هیپا یداراقانون نسبت به بازرسان  که ییقضا یها تیصالحاز  یبرخ

و از  یادارو مقامات  ها سازمان بهنسبت  ییقضادر اعمال نظارت  ییبسزااما نقش ، است(

اصوال گزارش  که قیطر نیبد. کند یم فایا یردولتیغ یعموم ینهادهاجمله مؤسسات و 

از  ها آنو مقامات  یعموممؤسسات  یسوو مقررات از  نیقواننقض  اناًیاحتخلفات و 

اجع مربوط و مر شود یمارجاع  یبررسسازمان به مراجع صالح جهت  نیابازرسان  قیطر

 .باشند یم موارد نیانسبت به  یدگیرسبه  مکلف زین

نسبت به  یادارعدالت  وانیدنظارت  یبررسبه مبحث ابتدا  نیاما در  نیبنابرا

 یها دادگاه تیصالحو در ادامه  پرداخت میخواه یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و 

مؤسسات مورد  نیابر  ییقضارا در نظام نظارت  ها قضات دادگاه یعبارتبه  ایو  یعموم

 داد.  میخواهبحث قرار 
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 یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  یادارعدالت  وانیدنظارت ـ 1ـ3
اصل  در توان یم را یادار یعالدادگاه  کیبه عنوان  یادارعدالت  وانید سیتأس یمبنا

 یدگیور رسبه منظ»اصل  نیامشاهده نمود. به موجب  یاساسسوم قانون  و هفتاد و کصدی
 های ن نامهیا آئیا واحدها ین یتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمور، اتیاکبه ش
ه یقضائة س قویر نظر رئیز یوان عدالت اداریبه نام د یوانیدآنها  و احقاق حقوق یدولت
مضاف « ند.ک می نییوان را قانون تعین دیعمل اة ارات و نحویگردد. حدود اخت می سیتأس
به درخواست ابطال  یدگیرس، یاساسهفتادم قانون  و کصدیاصل  ریاخن قسمت آبر

را در  هیمجرة قو اراتیاختخارج از حدود  ایقانون و ، مخالف شرع یدولتمقررات 
 داده است. قرار مذکور وانید تیصالح

را مورد  ها تیصالح نیاة و دامن یادارعدالت  وانید تیصالحقسمت ما ابتدا  نیادر 
 یعمومنسبت به مؤسسات  وانید تیصالحبه ، و در ادامه داد میاهخوقرار  یبررس

 پرداخت. میخواه یردولتیغ

   یادارعدالت  وانید یها تیصالحـ 1ـ1ـ3
 مصوب یادارعدالت  وانید( قانون 13( و )19در قالب مواد ) وانید یها تیصالح

 . اند دهیگردمصلحت نظام مطرح  صیتشخمجمع  10/3/1910
، وانیدشعب  یها تیصالح انیبدر مقام ، یادارعدالت  وانید ( قانون19ماده )

و  ماتیتصم از یحقوق ای یقیحقتظلمات و اعتراضات اشخاص ، اتیشکابه  یدگیرس
 یدولت یها شرکتمؤسسات و  و ها ها و سازمان اعم از وزارتخانه یدولت یواحدهااقدامات 

 ها آن و مأموران ها آن ابسته بهو مؤسسات و یانقالب ینهادهاو  التیتشک و ها یشهردارو 
 ماتیتصمآراء و  از اتیشکابه اعتراضات و  یدگیرس، ها آن فیوظادر امور راجع به 

و  ها آن مخالفت با ایو مقررات  نیقواننقض  ثیحمنحصراً از ، یادار یها دادگاه یقطع
 دانسته است. وانیدشعب  تیصالحرا در  یاستخدام اتیشکا هیکلبه  یدگیرس

و تظلمات و اعتراضات اشخاص  اتیشکابه  یدگیرس زین( قانون مزبور 13)ماده 
 ثیحاز  ها یشهردارو  یدولتنظامات و مقررات  ریساو  ها نامه نیآئاز:  یحقوق ای یقیحق

 ای ماتیتصم که یمواردبا قانون و احقاق حقوق اشخاص در آنها  مخالفت مدلول
مرجع  تیصالحعدم  ایون بودن آن و به علت برخالف قان مذکورمقررات  ایاقدامات 
 ایو مقررات  نیقوانتخلف در اجراء  ای اراتیاختسوء استفاده از  ایتجاوز  ایمربوط 
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وحدت  یرأصدور ، شود یمحقوق اشخاص  عییتضموجب  که یفیوظااز انجام  یخوددار
به موضوع  نسبت که یصورتو در  وانیددر مورد آراء متناقض صادره از شعب  هیرو

قرار داده  وانید یعموم أتیه تیصالحرا در ، باشد آراء مشابه متعدد صادر شده، دواح
 است.

را در خصوص نظارت  یا گستردهنسبتاً  یها تیصالحقانون گذار  که شود یم مشاهده

تمام  که یا گونهبه  .است دهیگردقائل  یدولت یواحدهانسبت به  یادارعدالت  وانید

 کهدانسته است. اما آنچه  وانید ینظارت تیصالحرا مشمول  واحدها نیااعمال و اقدامات 

قادر به اعمال  وانید یعبارت. به باشد یم ها تیصالح نیاة دارد دامن یبررسبحث و  یجا

 ؟ باشد یم یمقاماتو  ها نسبت به چه سازمان ها تیصالح نیا

، ها نهاعم از وزارتخا یدولت یواحدهااز  یقیمصاد ذکربا  وانید( قانون 19ماده )

و  یانقالب ینهادهاو  التیتشک، ها یشهردار، یدولت یها شرکتمؤسسات و ، ها سازمان

نظامات و  ریساو  ها نامه نیآئ( با عنوان 13ماده ) نیهمچنو  ها آن مؤسسات وابسته به

 که یپرسشاند. اما  نموده وانید تیصالحة دامن انیبدر  یسع ها یشهردارو  یدولتمقررات 

 یواحدهامنظور از  ایآ. باشد یم یدولت یواحدهامفهوم  یستیچ گردد یم حمطر نجایادر 

 نییتعدر  یاریمعصورت چه  نیا؟ در باشد یم شده انیبو موارد  قیمصادصرف  یدولت

از  یحقوقو  یقیحقبه تظلمات اشخاص  یدگیرسمثال  یبراموارد لحاظ شده است؟  نیا

 یها نامه نیآئنسبت به نظامات و  ایو  یالبانق ینهادهاو  ها یشهردارو اقدامات  ماتیتصم

شده است. اما روشن  رفتهیپذ یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبخشبه عنوان  ها یشهردار

 دهینگرد ینیب شیپ ها آن نظامات ایمؤسسات و  نیا ریسااز  تیشکا امکانچرا  که ستین

مفهوم دولت  نییتبشناخت و  نیبنابرا؟ باشد یم نهادها متفاوت نیا تیماه ایآاست. 

 . گردد یم عدالت قلمداد وانید یها تیصالحمحدوده  نییتعگام در جهت  نیتر یضرور

 کاربه  یمختلف یمعانما به  یحقوق اتیادبدر « دولت»ة واژ میدان یم کههمانگونه 

 کلمةمنظور از  زیناز موارد  یلیخو در  باشد یم «هیمجرة قو» ها آن از یکی که، رود یم

 یعموم ینهادها یحتسه گانه و  یقواتمام ساختار آن اعم از  یمعنابه « تومکح»دولت 

نهاد ، یدولتواحد  ایمقصود از نهاد ، یمعن نیادر  نیبنابراگانه است.  سه یقواخارج از 

دو برداشت  نیا(. 159: 1916، انیاسد) باشد یم (یرخصوصیغ) یعموم ای یحکومت
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 وانید تیصالحنظر متفاوت در خصوص دو  شیدایپمتفاوت از اصطالح دولت باعث 

 است. دهیگرد
 نیامطابق : یهمجرة به قو یادارعدالت  یواند یتصالححصر محدوده  یةنظر (اول

 انجام هیمجرة قو یسواز  که یاعمالنسبت به  تواند یم تنها یادارعدالت  وانید، نظر
اعمال نظارت ، شود یم بیتصو زبورمة توسط قو که ینظاماتمقررات و  نیهمچنو  شود یم

و اقدامات و  ماتیتصممردم از  یها تیشکابه  یدگیرسجع رم منحصراً وانیدو  کند
حق اعمال  گرید ینهادهاقوا و  ریسااست و نسبت به اعمال  هیمجرة مقررات مصوب قو

مأموران  و یدولت یواحدهاقصود از دولت و اوالً م نکهیا لیدلبه  و نظارت ندارد. تیصالح
 کصدیمقنن در اصل  که یاصطالحات سهیمقااست و  «هیمجرة قو» یادار دولت در حقوق

 کاربردهبه  یادارعدالت  وانیدقانون  (13)در ماده  نیهمچنو  یاساسهفتادم قانون  و
مشاهده اقسام  اًیثان (.16: 1915، یمحمود) است «هیمجرة قو» یمعنادولت به  انگریب

و  یادارعدالت  وانید( قانون 19ماده ) کیدر قسمت الف از بند  مذکور یدولت یواحدها
به آنها  یانحصاراز انطباق  تیحکا ها آن از کیهرو اداره  سیتأسة و نحو یحقوق تیماه

 (.111: 1922، یواسع) دارد هیمجرة قو یعنی کشور ییاجراو  یادار التیتشکادها و هن
 زین یاساسانون ق یینها یبررسمجلس  مذاکراتبه اظهارات موجود در  توان یم نیهمچن

و  تیشکامورد  که ییواحدهارا مصداق « و ادارات یدولت یواحدها» که کرداشاره 
 (.1609: 9ج، یاساسقانون  مذاکراتصورت مشروح ) داند یم رندیگ یم قراراعتراض مردم 

و  یادار یها سازماننسبت به تمام  یادارعدالت  وانید تیصالحگسترش  ةینظر (دوم
و  ها شرکت، ها سازمان، التیتشک، ادهاهن، حاکم یقوا هیکل هینظر نیابراساس : یعموم

 یحتو  ها آن وابسته به یرانتفاعیغ و یانتفاعاعم از  یعمومسسات ؤانواع مختلف م
به  ماًیمستقو  جادیاقانون گذار  یضمن ای حیصربه موجب اذن  کهعام المنفعه مؤسسات 

 ها آنة و بودج شوند یم اداره یمرکز یواقتحت نظارت  ای یقانونمراجع و مقامات  لةیوس
 ها آن و اموال نیتأم یعموموجوه  ای کشور کلة خزان قیطرو از  کشور کلء بودجه جز

را  کلمه عیوس یمعنادولت به  ای حکومت کرةیپاجزاء و ، گردد یم محسوب یعموماموال 
و  ها تمام سازمانو  هیقضائو  هیمجر، سه گانه مقننه یقوااساس  نیاو بر  دهند یم لیتشک

 ها آن انحالل ایاداره ، لیتشک که مذکور یواحدهاة و هم ها آن سسات تابعه و وابسته بهؤم
خارج  یخصوصحقوق  یحقوق ای یقیحقاشخاص  ایشخص  ابتکاراراده و  یقلمرواز 
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 هینظر نیا(. طرفداران 196: 1921، یصدرالحفاظ) باشد یم است در محدوده قلمرو دولت
 یدادخواهبه  یدگیرسدر  وانید جادیاة همچون فلسف یلیدال انیببه  شیخوظر در اثبات ن

و احقاق حقوق  کلمه عیوس یمعنادر  یدولت التیتشک هیکلو اقدامات  ماتیتصممردم از 
 قانون میحراز تجاوز به  یریجلوگو  یقانون نیموازموافق ، ها آنشده  عییتض

 ینهادها هیکل یادارنسبت به امور  یادار( و شمول نظام 115: 1921، یصدرالحفاظ)
 تیماه ةیپابر  که هینظر نیابراساس . کنند یم اشاره .( و..10: 1922، یانصار) یحکومت
، یدولتواحد ، باشد یم و اعتراض تیشکاو اقدامات و مقررات مورد  ماتیتصم یحقوق
 (115: 1921، یصدرالحفاظ) شود یمظاهر  ییقضاو  یتقننخاص جز در امور  کهاست  یواحد

 یتلقمادون قانون  کهاست  یا مقرره هر نوع مصوبه و دستورالعمل و یدولتو نظامات 
 . گردد یم

 یمجر کدامو  باشد یم حیصحشده  ذکر اتینظراز  کی کدام نکهیاخصوص  اما در
نگهبان  یشورا کهامر موجب شد  نیهم ارائه داد. یواحدقاطع و نتوان پاسخ  دیشا، است

 هیقضائة قو سیرئدر پاسخ به استفسار  یاساسو هفتادم قانون  کصدیاصل  ریتفسدر مقام 
 ریاخدر قسمت « یدولت» ریتعبمقصود از  کهاعالم دارد « یدولت»ة در خصوص مفهوم واژ

و  کصدیمربوط به اصل  ریتفس نیاهر چند  (1).باشد یم «هیمجرة قو»، و هفتادم کصدیاصل 
محترم نگهبان در خصوص  یشورا که رسد یم اما به نظر باشد یم یاساسهفتادم قانون 

 کهنظر اعتقاد داشته باشد. چرا  نیهمبه  زین یاساسوهفتاد و سوم قانون  کصدیاصل 
( مصوبه 19ماده )، یادارعدالت  وانیدقانون  دیجد حةیال یبررسمزبور در هنگام  یشورا

 زین یردولتیغ یعموم یواحدها ماتیتصمشامل اقدامات و  نکهیا لیدلمجلس را به 
و  ریتفسمطابق  نیبنابرا (9)دانست. یاساسو هفتاد و سوم قانون  کصدیاصل  ریمغا شود یم

 . باشد یم هیمجرة به اعمال قو یدگیرسمنحصر به  وانید تیصالح نگهبان یشورانظر 
نگهبان عمدتاً در قالب  یشورا ریتفس یادارعدالت  وانید دیجدقانون  بیتصوبا 

رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه » مذکور. به موجب تبصره افتی( ظهور 13ده )تبصره ما
مجمع تشخیص مصلحت ، قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی

از شمول « شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس خبرگان، نظام
 در یادارعدالت  وانید، یریتفسنظر  نیاقبل از صدور  . امادیگردخارج  وانید تیصالح

اما در . داشته است یمتعارضمتفاوت و گاه  یعملکردهاخود  تیصالحة خصوص حوز
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 یعمل هیرو، نگهبان یشورا یسواز  یریتفس هینظر نیااز صدور  شیپتا  یکلروند  کی
 ینهادهاو مقررات  ماتیتصمنظارت خود را به  اتیمقتض هب بنا که دهد یم نشان وانید

قانون خود  (13)ماده  حیتصربه  که نهاد نیا .داده است یتسر هیمجرة خارج از قو یدولت
با  یدولتنظامات و مقررات  ریساو  ها نامه نیآئ( مرجع مطابقت وانیدقانون سابق  10)ماده 

خارج از  یها سازمانمقررات ، مرجع مربوط است اراتیاختخارج از حدود  ایو  نیقوان
 یعال یشوراو  کشور امالکسازمان ثبت اسنادو  رینظ هیقضائة سته به قوو واب هیمجرة قو

را به دفعات مورد نظارت قرار  (1961در سال  یاساسقانون  یبازنگراز  شیپ) ییقضا
 (1).داده است

 ینهادهادر نظارت بر مؤسسات و  یادارعدالت  وانید تیصالحـ 2ـ1ـ3
 یردولتیغ یعموم

 تیصالح یبررسنوبت به  یادارعدالت  وانید تیصالحچارچوب  یبررسپس از 
 نجایادر  که. آنچه رسد یم یردولتیغ یعموم ینهادهادر نظارت بر مؤسسات و  وانید

مشمول  زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ایآ کهاست  نیا باشد یم مورد بحث ما
؟ رندیگ یم رقرا یدولت یواحدهاتحت عنوان  یعبارتبه  ای باشند یم ینظارتموارد  نیا

و  یدولتاز مؤسسات  یادارعدالت  وانید( قانون 19ماده ) دیگرد ذکر کههمان گونه 
اما ، به صورت مطلق نام برده است یعموماز مؤسسات  یبخشبه عنوان  یدولت یها شرکت

 ذکروجود ندارد و تنها به  یحیتصر نیچن یردولتیغ یعمومدر خصوص مؤسسات 
 زین( 13شده است. در ماده ) اکتفا یانقالب ینهادهاو  ها یارشهرد رینظ ها آن از یقیمصاد

 بسنده شده است. ها یشهردارو  یدولتنظامات و مقررات  ریساو  ها نامه نیآئ ذکرتنها به 
به صراحت مشمول نظارت  یا گونهبه  یانقالب ینهادهاو  ها یشهردار که شود یم مشاهده

 ریسانسبت به  وانیدعدم شمول نظارت  ینمعبه  نیا ایآاند. حال  قرار گرفته وانید
وجود  زینقانون سابق  حکومتمسئله در زمان  نیا؟ باشد یم یردولتیغ یعموممؤسسات 

در رابطه  یادارعدالت  وانیدقانون  (11)ماده  ریتفس قانون بیتصوداشت و قانون گذار با 
 تیصالح، 11/2/1921مصوب  یردولتیغ یعموممؤسسات  با قانون فهرست نهادها و

قانون  حهیالمسئله مزبور در  قرار داد. ییشناسامؤسسات مورد  نیارا نسبت به  وانید
رسیدگی به » مزبور حهیال( 19ماده ) کیو به موجب بند  دیگردمطرح  وانید دیجد

حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات  تظلمات و اعتراضات اشخاص، شکایات
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های  سسات و شرکتؤم، نظامی و انتظامی و نیروهای قوای سه گانه اداری واحدهای
و  هرست نهادهاف قانون شده در ءسسات عمومی احصاؤنهادها و م، ها شهرداری، دولتی

قرار گرفت. اما  وانید تیصالحدر « دولتی و اصالحات بعدی آنغیر سسات عمومیؤم
آخر  مرحلهو در  دیدگرنگهبان واقع  یشورا رادیابند مورد  نیا میکرد انیب کههمان گونه 

، دیجد. حال با قانون دیرسمصلحت نظام  صیتشخمجمع  بیتصوبه  یکنون شکلبه  زین
مطابق نظر  وانید ایآخواهد داشت؟  یتیوضعمؤسسات چه  نیانسبت به  وانیدنظارت 

؟ تفاوت باشد ینم مؤسسات نیانسبت به  تیصالحنگهبان قادر به اعمال  یشورا
 نیا ریسابا  یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبخشبه عنوان  ینقالبا ینهادهاو  ها یشهردار

 ریسا یول، اند گرفتهقرار  وانیدواحدها مشمول نظارت  نیا که ستیچمؤسسات در 
 دیبااند؟ در مقام پاسخ ابتدا  واقع شده تیصالح نیاخارج از  یردولتیغ یعموممؤسسات 

موضوع پرداخت و در ادامه  نیابه  نوایدنگهبان و قانون  یشورا یریتفسبا توجه به نظر 
 خصوص مورد توجه قرار داد. نیارا در  وانید ةیرو

 ریتعبنگهبان منظور از  یشورا یریتفسبه موجب نظر  میداشت انیب کههمان طور 
مؤسسات  ایآ. حال باشد یم «هیمجرة قو» یاساسو هفتادم قانون  کصدیدر اصل « یدولت»

قرارخواهند گرفت؟ به عبارت  هیمجرة ر چارچوب قود ریتفس نیابا  یردولتیغ یعموم
قرن هجدهم  متفکراندر رساالت « هیمجرة قو»؟ اصطالح ستیچ هیمجرة منظور از قو گرید

 عملکردشان کهرفته است  کاربه  ییها دستگاهافراد و  هیکلنشان دادن  یبراتا زمان حاضر 
و مقررات و حفظ انتظامات و  نیقوان یاجرا تیمسئول گریددارد. به عبارت  یاجرائة جنب
در  هیمجرة را قو ها آن مجموع که، عهده دارند جامعه را بر یعموم یها یازمندین نیتأم

دار انجام  عهده رانیوز أتیهو نظارت  یسرپرستو تحت  نامند یم آن عیوسو  یکلمفهوم 
، فیظاوة گسترد فیطامروزه با توجه به  کنیل. باشند یم محوله یها تیمسئولو  فیوظا
 هیمجرة در بطن قو یاجرائعنوان امور  ریز که یمبسوطمتنوع و  یعملکردهاو  اراتیاخت
 یاقتصاد، یاسیس، یاجتماعتمدن و تحوالت شگرف  شرفتیپو با توسعه و  ردیگ یم یجا

در ارائه  یخصوصبخش  یناتوانسطح توقع جامعه و  شیافزاو  تیجمعو رشد روزافزون 
 ریساو  کاال عیتوزو  دیتولدولت در امر ة لزوم مداخل، ردمم ازینمورد  یعمومخدمات 
دولت  فیتکالبر تنوع و حجم  جیتدررو به  نیاو از  باشد یم یضرور یعمومخدمات 

از وسائل و  یبرخوردارمستلزم  میعظ تیمسئول نیادر انجام  قیتوف. شود یم افزوده
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منظور  نیبد. باشد یم کار میتقس یسازوکارهااز  یریگمتناسب و با بهره  یماد امکانات
 نییتعو  دهیعد ییاجراو  یادار یها دستگاهو  ها سازمان، التیتشک سیتأسقانون گذار با 

و  اراتیاختو  یماد، یمال امکاناتو اعطاء  ها آن از کیهر  یها تیمسئولو  فیوظا
رار داده ق هیمجرة قو اریاختالزم را فراهم ساخته و در  التیتسه، ها آنخاص به  ازاتیامت

 نیبنابراعمل بپوشاند. ة جام، یعموماست تا اهداف مقنن را در ارائه مطلوب خدمات 
به آن  توان یم آن یها تیفعال یگستردگو  هیمجرة قو تیاهمو  گاهیجاامروزه با توجه به 

 یتمام باًیتقرتجسم بخش  کهپنداشت  یا مجموعهرا داد و آن را « یومتکدستگاه ح»نام 
مفهوم به  نیادر  هیمجرة قو نیبنابرا(. 011: 1925، یقاض) باشد یم یانحکمر ینهادها
 ها تکشر، ها سازمان، ها وزارتخانه، التکیتش، ه نهادهایلک» رندةیگدر بر  ستیبا یم یا گونه

ه کعام المنفعه را  یو حت یانتفاعغیر و یاعم از انتفاع یو انواع مختلف مؤسسات عموم
له مراجع و مقامات یماً بوسیجاد و مستقیقانون گذار ا یا ضمنیح یبه موجب اذن صر

جزء اموال آنها  شوند و بودجه می ادارهآنها  تیمومیو ق یا تحت نظارت استصوابی یقانون
باشد ، «گردد می نیتأم یا وجوه عمومیق خزانه دولت یمحسوب و از طر یعموم

 (.196: 1921، یصدرالحفاظ)
 کیدر  یمبان نیهم( خود با توجه به 0ماده )در  زین یکشورخدمات  تیریمدقانون 

ا یمؤسسات ، یمؤسسات دولت، ها ه وزارتخانهیلک»، ییاجرا یها دستگاهگسترده از  فیتعر
آنها  ه شمول قانون برک هایی ه دستگاهیلکو  یدولت های تکشر، یدولتی غیرعموم ینهادها

 یان گسترش و نوسازسازم، نفت یت ملکل شریح نام است از قبیا تصریر و کمستلزم ذ
قلمداد نموده  ییاجرارا دستگاه « یدولت های مهیو ب ها کبان، یزکمر کبان، رانیع ایصنا

 است.
در  یا گونهبه  زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  که شود یم مشاهده نیبنابرا

داشت بر که رسد یم . اما به نظررندیگ یم قرار« هیمجرة قو»چارچوب مفهوم ارائه شده از 
در باال  مذکوربوده و با مفهوم  قیمض یبرداشت« هیمجرة قو»نگهبان نسبت به مفهوم  یشورا

در  لیدلرا به  سینو شیپ( 19ماده )، مزبور یشورا ییسواز  کهمتفاوت باشد. چرا 
و هفتاد و سوم قانون  کصدیبا اصل  ریمغا یردولتیغ یعموم ینهادهابرگرفتن مؤسسات و 

 قیمصادرا از  یانقالب ینهادهاو  ها یشهردار گرید یسوه است و از قلمداد نمود یاساس
 نکهیاو  کارکردنگهبان با توجه به  یشورا رسد یم . به نظرشناسد یم یدولت یواحدها
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خارج بوده و  یعادافراد  تیفعالاز حوزه  یانقالب ینهادهاو  ها یشهردارة و ادار سیتأس
مقامات  ای( و ها یشهردار)در خصوص  شورکنظر وزارت  ریزو  لیتشکقانون  حکمبه 

 ریسا فیرددر ، باشند یم جمهور( سیرئو  یرهبرمقام معظم  رینظ) یمرکزة قو گرید
امر  نیا کهاست  نیا باشد یم قابل تأمل کهقلمداد نموده است. اما آنچه  یدولت یواحدها

اصوالً  کهرا . چباشد یم صادق زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ریسانسبت به 
به موجب قانون بوده و تحت  یردولتیغ یعموم ینهادهاتمام مؤسسات و  سیتأساداره و 

 .پردازند یم یعمومبه ارائه خدمات  یمرکزنظارت مقامات قوه 
 وانید تیصالحاستثنائات وارد بر  وانید دیجد( قانون 13ماده )ة تبصر گریداز طرف 

 شائبه را به وجود نیاامر  نیااست.  نکردهبور از مؤسسات مز یذکررا بر شمرده است و 
 ینهادهامؤسسات و  نیهمچنو  ها دستگاه ریسا، موارد استثناء شده رازیغ به که آورد یم

است  یحالدر  نیاقرار دارند.  وانید یعموم أتیه تیصالحمشمول ، یردولتیغ یعموم
 دهینگرد حیتصرموضوع  نیااست  وانیدشعب  تیصالحراجع به  که( 19در ماده ) که

است و ابهام در  دهینگرد جادیادر موضوع  یرییتغالاقل نسبت به قانون سابق  ایاست 
 یباقهمچنان  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ریساشعب نسبت به  تیصالحمورد 

 است: دهیگردمطرح  هینظرخصوص چند  نیااست. در 
 اتینظر نیهمچنو  وانید دیجدن ( قانو13( و )19اول با توجه به مواد ) ةینظرمطابق 

خصوص  و مصوبة مجلس در یاساسو هفتادم قانون  کصدینگهبان در خصوص اصل  یشورا
 تیصالحمشمول  یردولتیغ یعموم ینهادهاتنها آن دسته از مؤسسات و  وانیدقانون 

  (.191: 1911، یمینعشده باشد ) حیتصر ها آن به وانیددر قانون  که باشند یم وانید
 که یمعن نیبدقائل شده است.  کیتفکموارد  نیا نیبقانون گذار  گریدساس نظر بر ا
ماده ة جز آنچه در تبصر یینهادهارا نسبت به مؤسسات و  وانید یعموم أتیهنظارت 

قرار داده بدون  ییشناسامورد  یردولتیغ یعموم ینهادها( آمده از جمله مؤسسات و 13)
بدهد  وانیدبه شعب  واحدهاو اقدامات آن  اتمیتصمرا در مورد  تیصالح نیا نکهیا
 (. 150: 1916، انیاسد)

 ینهادهاعام نسبت به تمام مؤسسات و  تیصالح یدارا وانید، گریدمطابق نظر 
، وانید( قانون 19ماده ) کیاوالً به موجب بند  کهچرا  باشد یم یردولتیغ یعموم

و  التیتشک و ها یشهردارو  یدولت یها شرکتمؤسسات و  و ها ها و سازمان وزارتخانه
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 ذکر یدولت یواحدها قیمصادبه عنوان آنها  و مؤسسات وابسته به یانقالب ینهادها
از مؤسسات  یبخش یانقالب ینهادهاو  التیتشکو  ها یشهردار که ییآنجاو از  اند دهیگرد

 یعموم ینهادهامؤسسات و  ریساموضوع شامل حال  نیا، باشند یم یردولتیغ یعموم
 نیمشمولقضات و  اتیشکابه  یدگیرس( 19ماده ) 9در بند  اًیثان. باشد یم زین یولتردیغ

( و 1در بند ) مذکورمستخدمان واحدها و مؤسسات  ریساو  یکشورقانون استخدام 
نام است اعم از  ذکرمحتاج  ها آن قانون نسبت به نیاشمول  که یمؤسساتمستخدمان 

 یریکارگ به دیمؤامر  نیا کهه شده است. دانست وانید تیصالحدر  یکشورو  یلشکر
 زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  جهینتدر  کهاست  کلمهعام  یمعنادولت در 

مفاد ماده  کهامر  نیا(. ثالثاً با توجه به 193: 1911، یمینع) رندیگ یم امر قرار نیامشمول 
 نکرده یتفاوتانون سابق نسبت به ق دیجددر قانون  وانید تیصالح یعبارتبه  ای( و 19)

 یمستثن وانید یعموم أتیه تیصالحاز شمول  که یموارد گریداست و از طرف 
 یردولتیغ یعموم ینهادهااست مؤسسات و  دهیگرد انیب( 13)ة مادة در تبصر باشند یم

 قرار خواهند داشت.  وانیدتحت شمول نظارت 
 یعموم ینهادهامؤسسات و در خصوص شمول نظارت بر  وانید هیرو نکهیاة اما دربار

خود را  هیرو دیجدقانون  بیتصواز  شیپمزبور تا  وانید کهگفت  دیبا، ستیچ یردولتیغ
 اتیشکاو  ماتیتصمو اعتراضات نسبت به تمام اقدامات و  اتیشکاتمام  رشیپذبر 

قرار داده بود. هر چند در  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  نیمستخدم یاستخدام
 رینظ یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبرخخود را نسبت به  تیصالح وانید یموارد
جمله مؤسسات  مؤسسه مزبور از نکهیابه استناد  یاسالم یجمهوراحمر هالل تیجمع
به  یدگیرستا  شود ینممحسوب  یدولت یواحدهاجزو و  است یردولتیغ المنفعه عام

 ینف شود ینممحسوب  یدولت، باشد وانید تیصالح در تیجمع آن هیعلمطروحه  یدعاو
مؤسسات و و  فهرست نهادها»قانون  بیتصواما به هر حال پس از  (0)نموده است.

 عدالت وانیدقانون  (11)ماده  ریتفسة و قانون ماده واحد« یدولتی غیرعموم ینهادها

خود را نسبت به ، یردولتیغ یعمومدر رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات  یادار
مندرج در فهرست صالح دانسته  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  هیعل یاودعتمام 
در قانون  که یردولتیغ یعموم ینهادهادرخصوص  وانید کهاست  ذکرالزم به  .است

. اما است شده را قائل یکیتفک نیچنو  داند ینم تیصالح یداراخود را  اند امدهینفهرست 
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 دیبا، باشد یم چگونه یادارعدالت  وانید دیجدقانون  بیتصوپس از  وانید هیرو نکهیا
 نیآئنسبت به  اتیشکاخود را نسبت به اعتراضات و  وانید، مسلم است کهگفت آنچه 

 تیشکادر خصوص  یمتعددمؤسسات صالح دانسته و در موارد  نیاو نظامات  ها نامه
 وانیدشعب  تیصالحدر مورد  اما (6)نموده است. یرأموارد اقدام به صدور  نیانسبت به 

و  ها آن و مأموران یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ماتیتصمنسبت به اقدامات و 
 نکهیاوجود داشت تا  هیرواختالف  یمدتمؤسسات تا  نیادر مورد  یاستخدام اتیشکا

 نیادر  یا هیرووحدت  یرأاقدام به صدور  10/0/1911 خیتاردر  وانید یعموم أتیه
قانون دیوان عدالت اداری  11قانون تفسیر ماده » که ییآنجااز  یرأ نیانمود. مطابق  نهیزم

( در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1965)مصوب 
ایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی کرسیدگی به ش 1929

بنابراین دادنامه  است.در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته ، ورکغیردولتی مذ
ی رسیدگی به عمل کایت شاکه به شکشعبه سوم دیوان  13/2/1912مورخ  1101شماره 

داشته  ایت مطروحه اعالمکآورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به ش
 یرأ نیالذا به موجب « شود. داده می در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص، است

 ینهادهامؤسسات و  ماتیتصمنسبت به اقدامات و  وانیدشعب  تیحصال هیرووحدت 
مؤسسات مورد  نیادر مورد  یاستخدام اتیشکاو  ها آن و مأموران یردولتیغ یعموم
  واقع شد. حیتصر

 ها نظارت قضات دادگاهـ 2ـ3
و مقامات  ها بر سازمان ییقضاسازمان نظارت  که دیگرد انیب نیشیپ یها قسمتدر 

به  یادارعدالت  وانید کناراست و در  ییقضا یدوگانگما تابع اصل  شورکدر  یعموم
از  زین یعاد یها دادگاه، یدولت یواحدهانسبت به  ییقضانظارت  یاصلعنوان مرجع 

 یاجرادر قالب عدم  گرید یسوبه تظلمات و از  یدگیرسبه عنوان مرجع عام  کسوی
مقام  اراتیاخترج از حدود و خا یاسالمو مقررات  نیقوانخالف  یدولتمصوبات 

 نیهمچن. باشند یم یعمومبه امور  یدگیرس نةیزمدر  ییها تیصالح یدارا، کننده بیتصو
با  یعموم یها سازماندر اعمال نظارت بر نهادها و  وانید تیصالح یموارددر 

 کهاست  یزمانمربوط به  ها تیمحدود نیاة . از جملباشد یم روبرو ییها تیمحدود
 باشند.  یشاکدر مقام  یعمومحقوق  یحقوقاشخاص 
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 یمرجع رسم» رانیا یاسالم یجمهور یاساسپنجاه و نهم قانون  کصدیمطابق اصل 
منوط به آنها  تین صالحییو تع ها ل دادگاهیکاست. تش یات دادگستریاکتظلمات و ش

در جهت اعمال اصل  زینو هفتادم قانون مزبور  کصدیاصل  یطرفاز « م قانون است.کح
 که یدولت یها نامه نیآئو  ها نامه بیتصو یاجرابه عدم  مکلفقضات را ، قانون تیمحاک

نموده است. ، باشد یم هیمجرة قو اراتیاختخارج از  ای یاسالمو مقررات  نیقوانمخالف با 
به عنوان  یدادگستر یها دادگاه کهگفت  توان یم مراتب نیا عیجمبا توجه به  نیبنابرا

نسبت به  ییقضااز دو جهت به اعمال نظارت  اتیشکاتظلمات و به  یدگیرسمرجع عام 
به صورت  یردولتیغ یعموم ینهادهابه صورت عام و مؤسسات و  یعموممؤسسات 

خصوص  نیادر  ها قضات دادگاه تیصالحمحدوده  نییتبو  یبررس. پردازند یم خاص
 .دهد یم لیتشکقسمت  نیاموضوع بحث ما را در 

بر مقررات  ها نظارت قضات دادگاه یکلبه صورت  یاساسون و هفتادم قان کصدیاصل 
 نیااعمال  وةیشمربوط به  اتیجزئ یول، نموده است انیبعدم اجرا  قیطررا از  یدولت

 کیارتباط تنها نسبت به  نیادر  ها است. نظارت قضات دادگاه دهینگردنظارت مشخص 
خصوص قضات  نیار . دردیپذ یم وضع مقررات صورت یعنیگروه از اعمال اداره 

ابتدا موارد خالف شرع و قانون را  حکمو صدور  ها به پرونده یدگیرسبه هنگام  ها دادگاه
به عدم اجرا و عدم استناد به آن در  مکلفو سپس  ندینما یم کشفحق  زییتمدر مقام 

خصوص صرفاً  نیاخواهند بود. اقدام قضات در ، مورد نظر حکمو صدور  یدگیرس
نخواهد  یریتأثخواهد بود و بر سرنوشت مقررات خالف  یدگیرسده تحت محدود به پرون

در اصل  یدولت یها نامه نیآئو  ها نامه بیتصو(. اما منظور از 133: 1911، یهاشمداشت )
نگهبان  یشورا ریتفسمطابق  که میگفت تر شیپ؟ ستیچ یاساسو هفتادم قانون  کصدی

مورد  زین هیمجرة . مفهوم قوباشد یم «هیجرقوه م»اصل  نیادر « یدولت» ریتعبمنظور از 
به  کهاست  یینهادها هیکل هیمجرة امروزه منظور از قو کهقرار گرفت و گفته شد  یبررس

 یقانونمراجع و مقامات  لهیبوس ماًیمستقو  جادیاقانون گذار  یضمن ای حیصرموجب اذن 
. گردد یم محسوب یمومعجزء اموال  ها آن و بودجه شوند یم اداره ها آن تحت نظارت ای

و با  نیقوان یاجرادر  یدادگستر یها دادگاه تیصالحبا توجه به عام بودن  گریداز طرف 
منابع  انیموجود سلسله مراتب مشخص  رینظقانون  تیحاکم یحداقل یها انیبنتوجه به 

قضات  که رسد یم ( به نظر11: 1912، آن )هداوند نیتضم یکارهاحقوق و ساز و 
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و خارج از  یاسالمو مقررات  نیقوانمصوبات خالف  یاجرابه عدم  مکلف ها دادگاه
 . باشند یم یعموم ینهادهامقامات و  هیکل اراتیاختحدود 

و  اتیشکامستقل به  یدگیرس امکان، گردد یم مطرح نجایادر  که یگریداما بحث 

به صورت عام و  یعمومنسبت به مؤسسات و مقامات  یدولت یواحدهااعتراضات 

 . به نظرباشد یم یدادگستر یها دادگاهبه صورت خاص توسط  یردولتیغ یعمومسسات مؤ

واحد و  ماتیتصماعمال و  هیکلنسبت به  ییقضابا توجه به ضرورت نظارت  رسد یم

 یها دادگاه، اتیشکاگونه  نیانسبت به  وانید تیصالح تیمحدودو  یعموم یها سازمان

نسبت به نظامات و  یاتیشکا که یمواردا در خصوص صالح باشند. لذ نیادر  یدادگستر

 صالح ها آن خود را نسبت به وانید که یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبرخاعمال 

باشد با لحاظ عدم  یعمومحقوق  یحقوقاز اشخاص  یشاک که یصورتو در  داند ینم

به  یدگیرسبه منظور  توانند یم اشخاص، اتیشکا نیانسبت به  وانید تیصالح

مراجع  نیاو  کنندمراجعه  یدادگستر یها دادگاهمزبور به  یواحدهااتشان نسبت به اعتراض

 نیابه  یدگیرساست  یهیبد. باشد یم خصوص نیادر  میتصمو اتخاذ  یدگیرسبه  مکلف

به عمل  یعموم یها دادگاه نیموازو مطابق  ها دادگاه یدادرس نیآئدر چارچوب  یدعاو

خصوص وجود  نیادر  یعموم یها دادگاهصوص نظارت در خ که یا نکتهخواهد آمد. اما 

در  یدادگستر محاکم میدان یم که. همان گونه باشد یم نظارت نیا ریتأثو  ییکارادارد 

 یآراو مفاد  یدعاوبه  یدگیرسة قرار دارند. نحو کشور یحقوقو  ییقضانظام  مرکز

تحقق عدالت در  یراستادر  ییقضادستگاه  کارکردو  ییکارا انگریب تواند یم صادره

 که یعیوس یها تیصالحو مقررات متعدد و  نیقوان یگستردگو  یدگیچیپجامعه باشد. 

طرف و  کیمختلف از آن برخوردارند از  یدعاوبه  یدگیرسدر  یعموم یها دادگاه

 یدعاوبه  یدگیرسمراجع در  نیا یکارآمد گرید یازسو یادار یدعاوبودن  یتخصص

 یریفراگقضات در  ییتوانابر فرض  نیهمچن. سازد یم رو برو یاساس یمشکلرا با  یادار

با توجه ، یتخصصو احاطه نسبت به موضوعات  یادارو  یعمومو مقررات  نیقوان یتمام

 یا هیرودر تناقض با حقوق  که گردد یم یدادرسة امر منجر به اطال نیا ها پرونده تراکمبه 

 .باشد یم قانون تیحاکمو بالتبع با 
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  یریگ جهینت
قانون و نظارت  تیحاکم انیم کهگرفت  جهینت نیچن توان یم شد انیب تاکنوناز آنچه 

 نیااز  هرکدامخدشه در  که ینحوبه و همه جانبه وجود دارد  ریفراگ یارتباط ییقضا
به  یعمومو انجام خدمات  یعمومقدرت  ییپاسخگو، مردم یاساسحفظ حقوق  یمبان

. در سازد یم روبرو یاساس یچالشمزبور را با  میمفاه یینها افتیرهنحو مطلوب به عنوان 
 یاساسضعف  یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  ییقضاخصوص نظام نظارت 

همراه ، عام و شفاف نیقوان تیحاکمقانون همچون عدم  تیحاکم نیادیبن یها مؤلفه یبرخ
 کنارو در  موارد یبرخمؤسسات در  نیا قیدقو بدون چارچوب  یکل یها تیصالحبا 
به  یدگیرس یتخصصبه عنوان مرجع عام و  یادارعدالت  وانید یریفراگعدم  ها نیاة هم

 نیادر  یا هیروحقوق  مخدوش شدن جهینتو در  یدادرسو به تبع آن اطاله  یادار یدعاو
  است. کردهروبرو  یاساس یچالشمؤسسات را با  نیابر  ییقضانظارت ، خصوص
 و مؤسسات خصوص در ییقضانوع نظام نظارت  کی با ما چند در واقع هر البته

 باشد یم مسلم که آنچه اما، میباش یم مواجه گذشت که یشرح به یردولتیغ یعموم ینهادها

نظارت  سازوکار که ینیادیبناهداف  به نسبت نظر امعان با موجود ینظارت نظام کهاست  نیا
از حقوق  تیحما یعنی دباشن یم قانون به دنبال آن تیحاکم یکل اصول و ییقضا

قدرت  دیتحدو  میتنظو  کشور ییاجراو  یادار یها دستگاهعدالت در  نیتأم، شهروندان
با  یدولت یواحدهاو مقامات  نیمسئولو اقدامات  ماتیتصمسنجش  قیطراز  یعموم

  باشد. برخوردار الزم یکارآمدو  یاثربخش از تواند ینم، قانون اریمع
 نیاقانون نسبت به  تیحاکم نیادیبناستا اعمال اصول ر نیادر  رسد یم نظر به

 یعموم ینهادهاعام و واضح نسبت به مؤسسات و  نیقوانشمول مؤسسات از جمله 
 قیمصاد و چارچوب میترسو  نییتع، ها آناقتدارات  دیتحدو  میتنظدر جهت  یردولتیغ
 یگستردگ، ها آنة نام اساس و سیتأس نیقوان در مذکورمؤسسات  یها تیصالح قیدق
 .باشد یم اتیضرور از یا هیروآن مطابق با حقوق  تیصالحو اعمال  یادارعدالت  وانید
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 ها ادداشتی
 یحقوقنظام ، (1913) یمجتب دیس، یاردکانپور  ینیحسبه؛  دیکنرجوع  شتریب حیتوض یبراـ 1
 چاپ اول.، انتشارات جنگل، تهران، یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  حاکم

 .نگهبان یشورا 11/1/1919مورخ  3912/95/19شماره  یریتفس هینظرـ 2

 :ک؛ ر.یادارعدالت  وانیدقانون  حهیالنگهبان نسبت به  یشورا راداتیا مبند دوـ 3
http://www.shora-gc.ir/ 

 أتیه 20، 26دادنامه ،  1/1/61مورخ  03شماره ، 13/9/1963مورخ  21، 22شماره  آراءـ 4
 . ...و یادارلت عدا وانید یعموم

در مورد  یادارعدالت  وانید یعموم أتیه 1/9/1969مورخ  0شماره  هیرووحدت  یرأـ 5
 .رانیا یاسالم یجمهورهالل احمر  تیجمع تیبطرفمطروحه  اتیشکانسبت به  وانید تیصالح ینف

 یاداردستور  کیابطال بند در خصوص خواسته  1/1/1912مورخ  65دادنامه شماره  رینظـ 6
و  یاداردر امور  یاجتماع نیتامسازمان  رعاملیمدمعاونت  15/1/1910مورخ  3221/1515اره شم
 1/3بخشنامه شماره در خصوص خواسته ابطال  16/11/1916مورخ  1000دادنامه شماره ، یمال

 و... . یاجتماع نیتامسازمان  دیجد
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