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Abstract
The aim of the research that this paper is based on it, is scientific verification of the
legal substance of the governmental company and related institutions in the Islamic
Republic of Iran. Analyzing the definition of this legal institution, enacted by the
parliament, and the logic of the relation between these definitions, is showing the
historical trend of cumulative ambiguities that were synergic enhancing the
ambiguity of the principal substance in the enacted definitions of the governmental
company. The meta analysis of these ambiguities has showed that these definitions
were not based on the theoretical system of the substance, goal, and the quality of
the legal institution; and the nature and principles of the governmental company is
not verified. This result has showed that the solution cannot be based on the wanting
the interpretation Act of the parliament; but the first basic step is on the planning a
theoretical system of the substance, goal, and the quality of the legal institution of
the governmental company. This system can be the basis of a comprehensive act of
governmental companies. The preposition is a set of principles as the basis of the
system.
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در جمهوری اسالمی ایران
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
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چکیده
هدف پژوهشی مقالة حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسالممی
ایران بوده است .در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریفهای موجود از شرکت دولتی
و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظالری سسیسالتم تروریال
منسجم ناشی شده است .اهمیت این موضوع در چالشی بالودن تعریالفهالای مالوکور در سال وح
نظری-علمی و عملی است؛ بهگونه ای که نبود تعریف مشخص از شالرکتهالای ععالاد در بخالش
عمومی ،چالشی است که اخیراً ،به شرحی که در مقاله آمده است ،در دولت جمهالوری اسالممی
ایران نیز به صراحت م رح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است .تجزیالهوتحلیالل
تعریفهای قانونی این نهاد حقوقی ،1نهادهای مرتبط و نسبت بین ایالن تعریالفهالا بیالان ر رونالد
تاریخی ابهام های در پالی هالم آینالده و عزاینالدا تیالای ی در ماهیالت اصاللی شالرکت دولتالی در
تعریفهای قانونی آن است .عراتحلیل این ابهامها نشان میدهد که این وضعیت ناشی از مبتنالی
نبودن تعریفهای این نهاد حقوقی و عنوانها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم
از چیستی ،چرایی و چ ون ی این نهاد است .همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در
جمهوری اسممی ایران عاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصود پایدار است .این نتیجه ،نشان میدهد
که راهحل در است سار از مجلس شورای اسممی نیست ،بلکه اسالا چالالش ،در ابهالام نظالری-
علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است .ازاینرو گام اود ،همت و اقالدام علمالی
در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکتهالای دولتالی واقالع شالود .در ایالن
زمینه ،مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتیا باید بر آن استوار شود ،پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان
ابهام قانونی تعریف قانونی ،شرکت دولتی ،قانون جامع ،نظام نظری سسیستم تروری
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طرح موضوع/تبیین مسئله
در نظام حقوقی کشور ما ،پیش از استقرار جمهوری اسممی ،مبانی نظالری ستروریال «شالرکت
دولتی» و تأسیس این نهاد حقوقی -1بهعنوان یکی از انواع سازمانهای اداری دولتالی -6حالدوداً
روشن بوده است :ضرورت تمرکز دولت بر اعماد حاکمیت ،0عدم تمرکز اداری -عنالی 0،ضالرورت
________________________________________________________________
1. Legal Institution

 .6سازمانهای اداری دولتی بر سه نوعاند :وزارتخانهها ،مؤسسههای دولتی ،شرکتهای دولتی .قانون استخدام
کشوری 1001 ،و قانون محاسبات عمومی کشور 1000 ،این سه نوع را تعریف کرده بودند.
 تعریف قانون استخدام کشوری 1001 ،از «وزارتخانه» :وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی استکه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
 تعریف قانون محاسبات عمومی 1000 ،از «وزارتخانه» :وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
 تعریف قانون استخدام کشوری 1001 ،از «مؤسسة دولتی» :مؤسسه دولتی عبارت از سازمانی است که بهموجب قانون بهوسیلة دولت ایجاد و اداره میشود.
 تعریف قانون محاسبات عمومی 1000 ،از «مؤسسة دولتی» :مؤسسة دولتی واحد سازمانی مشخصی استکه به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
 تعریف قانون استخدام کشوری 1001 ،از «شرکت دولتی» :شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی استکه با اجازا قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایة آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگواری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانیکه بیش از پنجاه

درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
 تعریف قانون محاسبات عمومی 1000 ،از «شرکت دولتی» :شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی استکه با اجازا قانون بهصورت شرکت ایجاد شود و بیش از  19درصد سرمایة آن متعلق به دولت باشد .هر
شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگواری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد
سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
 .0حاکمیت در تعریف تروری خود عبارت است از :قوا  powerعالیه متعلق به ی ملت.
 .0عدم تمرکز اداری نظامی است که در آن ،صمحیت تصمیمگیری دربارا امور به مقاماتی که کم و بیش مستقل
از قوا مرکزی هستند ،سپرده میشود سطباطبایی مؤتمنی . 40-40 :1000 ،یکی از اقسام عدم تمرکز اداری،
عدم تمرکز عنی است که عبارت است از واگواری استقمد و اختیار تصمیمگیری به ی سازمان یا گروهی از
متخصصان برای ادارا برخی امور عنی و تخصصی که بتوانند به دور از جریانات سیاسی یا اداری به کار
بپردازند و زیاد تابع سیاستهای مرکز نباشند و لوا سعی میشود آن سازمان دارای ی هیأت مدیرا مستقل
و منتخب از خود ارگان بوده یا حداقل برای مدت کم و بیش طوالنی توسط دولت مرکزی انتخاب شوند و
عمل کنند .این قبیل مؤسسات را که از شخصیت حقوقی و آزادی عمل الزم برخوردارند ،در اص مح «مؤسسة
عمومی» مینامند سطباطبائی مؤتمنی . 42 :1000 ،مؤسسات عمومی را میتوان از جنبههای مختلف بهویژه از
لحاظ اجرای قوانین مختلف طبقهبندی کرد .از لحاظ هدعی که مؤسسات دارند ،میتوان آنها را به دو دستة
انت اعی و غیرانت اعی تقسیم کرد .مؤسسات غیرانت اعی مؤسساتیاند که در پی سود مادی نیستند؛ مانند
دانش اهها  ...و مؤسسات انت اعی آنهایی هستند که تنها به سود مادی توجه دارند؛ مانند بان ها ،شرکتهای
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سرمایه گواری دولت در قلمرو علوم و عناوریهای پیشرعته که بخش خصوصالی سالرمایهگالواری
نکرده باشد و آمادا سرمایهگواری نباشد -از راه تأسیس شرکتهالای دولتالی ،و ال الوی شالرکت
سهامی در حقوق تجارت1.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسممی ایران ،در اصل  600با گنجاندن بعیی از نهادهای
اقتصادی که بخش خصوصی نیز در آنها ععاد بود _ مثل بانکداری ،در «بخش دولتالی» ،مبنالای
ضرورت تمرکز دولت بر اعماد حاکمیت تا حدی نادیده گرعتاله شالد .حکالم «در صالورت معلالوم
نبودن او به بیتالماد بدهد» در اصل  000نیز مبنای ورود بعیی از شالرکتهالای خصوصالی باله
حوزا مالکیت بخش عمومی اقتصاد جمهوری اسممی ایران شد .در قسمت الحاقشده باله اصالل
 021در بازن ری ساد  1022عنوانهای شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت بهکار برده شد.
بازرگانی ،کارخانهها و معادن دولتی .عرق بین شرکتهای دولتی و مؤسسات انت اعی دولت در این است که
عرم سازمانی شرکت ها اصوالً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل ی تاجر عمل میکند،
درصورتیکه مؤسسات انت اعی دولت ،مانند کارخانهها و معادن تنها مؤسسات انت اعی سادهاند .اینها تاجر
نیستند ،بلکه مانند هر شخصی ،اموالی را در اختیار دارند و مانند اعراد آن را مورد بهرهبرداری قرار میدهند و
از این حیث تابع حقوق خصوصی هستند ،منتهی استثنائاً برخی از امور آنها مانند انتصاب هیأت مدیره و
تعیین بهای کاالهای تولیدی بهوسیلة دولت انجام میشود سطباطبائی مؤتمنی. 106 :1000 ،
http://qavanin.com/Law/TreeText/83378 - myModal

 .1باید توجه داشت در نظریة سنتی ،راب ة حقوق و اقتصاد از دیرباز م رح بوده و دربارا آن بحث شده است.
رنهسا واتیه استاد بنام عرانسوی مدریت میگوید :حقوق و اقتصاد از مصالح واحدی است اده میکنند ساز
موضوعات واحدی سخن میگویند ولی هدف آنها مت اوت است سص ایی :1000 ،سخنرانی .
 .6اصل  00قانون اساسی جمهوری اسممی ایران :نظام اقتصادی جمهوری اسممی ایران بر پایة سه بخش دولتی،
تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است .بخش دولتی شامل کلیة صنایع بزرگ ،صنایع
مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و
تلویزیون ،پست و تل راف و تل ن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راهآهن و مانند اینهاست که بهصورت مالکیت
عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط
اسممی تشکیل میشود .بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات
میشود که مکمل ععالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصود
دی ر این عصل م ابق باشد و از محدوده قوانین اسمم خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور
گردد و مایة زیان جامعه نشود ،مورد حمایت قانون جمهوری اسممی است .ت صیل ضوابط و قلمرو و شرایط
هر سه بخش را قانون معین میکند.
 .0اصل  00قانون اساسی جمهوری اسممی ایران« :دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختم ،
سرقت ،قمار ،سوء است اده از موقوعات ،سوء است اده از مقاطعهکاریها و معاممت دولتی ،عروش زمینهای موات و
مباحات اصلی ،دایر کردن اماکن عساد و سایر موارد غیرمشروع را گرعته و به صاحب حق رد کند و در صورت
معلوم نبودن او به بیتالماد بدهد .این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیلة دولت اجرا شود».
 .0اصل  21قانون اساسی جمهوری اسممی ایران« :سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگواری به دی ری
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البته منظور از ذکر این قسمت از الحاقیه به اصل  ،21مشالخص کالردن درج ایالن عنالوانهالا در
قانون اساسی جمهوری اسممی ایران است .شایان توجاله اسالت کاله پراکنالدگی در عنالوانهالا و
تنقیحنشدگی این موضوع ،از مسائلی است که در این مقاله تجزیهوتحلیل خواهد شد.
روشن است که بررسی چندوچون ضرورت اصلهالای مالوکور ،از قلمالرو موضالوعی پالژوهش
حاضر خارج است.
در اصل « ،00بخش دولتی شامل کلیة صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معالادن
بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پسالت
و تل راف و تل ن ،هواپیمایی ،کشتی رانی ،راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیالت
عمومی و در اختیار دولت است».
این اصل مبنای ملی کردن بعیی از شرکتهای تجاری خصوصی – مثل بعیی از بان ها -
را عراهم آورد .به موجب اصل « ،00دولت موظف است  ...و سایر موارد غیرمشروع را گرعته و به
صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالماد بدهد1.»...
این اصل ،موجب تشکیل دادگالاههالای اصالل  00و صالدور احکالام اسالترداد -از جملاله ،در مالورد
شرکتهای خصوصی -شد .مسرله ،به اینجا ختم نشد .عنوان جدیدی به نام «مصادره» ظاهر شد6.
نیست .مجلس نمیتواند اختیار قانون واری را به شخص یا هیأتی واگوار کند ولی در موارد ضروری میتواند
اختیار وضع بعیی از قوانین را با رعایت اصل  46به کمیسیونهای داخلی خود ت ویض کند .در این صورت این
قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس
خواهد بود .همچنین ،مجلس شورای اسممی میتواند تصویب دائمی اساسنامة سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ه تادودوم به کمیسیونهای ذیربط واگوار کند و یا اجازا تصویب
آنها را به دولت بدهد .در این صورت مصوبات دولت نباید با اصود و احکام موهب رسمی کشور و یا قانون
اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر بهترتیب موکور در اصل  02با شورای ن هبان است .عموهبر این،
مصوبات دولت نباید مخال ت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعمم عدم مغایرت آنها با
قوانین مزبور باید ضمن ابمغ برای اجرا به اطمع رئیس مجلس شورای اسممی برسد».
 .1ظاهراً از نظر بعیی از نویسندگان حوزا موضوعی حقوق بازرگانی -بهویژه در خارج از کشور -مهمترین تغییری
که در اقتصاد و بازرگانی ایران ،با انقمب ،واقع شده است ،منع ربا سبند « 1ضوابط» «اسا » «اقتصاد
جمهوری اسممی ایران» در اصل  00قانون اساسی جمهوری اسممی ایران( بوده است .بهصورتی که مثمً یکی
از موضوعاتی که به آن پرداخته شده است« ،منع ربا در سیستم حقوقی ایران در زمان انقمب » است Edited
by Ruttley & Mallat, 1995, 167-191).
با وجود این از آنجا که این تغییر در قلمرو و مبانی تروری تعریف و تأسیس نهاد حقوقی تأثیر مستقیمی نداشته
است ،در این مقاله عقط به اصود  00و  00قانون اساسی جمهوری اسممی ایران پرداخته شده است.
 .6برای م العه در این زمینه از جمله میتوان به پایاننامة زیر رجوع کرد:
کریمیان ،محمدوزین س  ،سرپرستی و مصادرا امواد در جمهوری اسممی ایران ،پایاننامة دورا کارشناسی
ارشد حقوق عمومی ،دانشکدا حقوق و علوم سیاسی دانش اه تهران.

ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی»5 ...

قانون وار جمهوری اسممی ایران در ساد  1022برای تنظالیم ال الوی قالانونی نظالام مالالی و
محاسباتی شرکتهای ملیشده و شرکتهای مصادرهشده و نظارت دولت بر این مسرله« ،واحالد
سازمانی»ای که «به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملیشده و یا مصادرهشده و بالهعنالوان شالرکت
دولتی شناخته شده باشد و بیش از  19درصد سالرمایة آن متعلالق باله دولالت باشالد» را نیالز در
تعریف شرکت دولتی سمادا  0قانون محاسبات عمومی کشور 1 1022 ،قالرار داد .ایالن قسالمت از
تعریف شرکت دولتی سمادا  0مورد اشاره با اشکادها و ابهامهایی همراه بوده است کاله در ایالن
مقاله مورد بحث قرار خواهد گرعت.
قانون وار ،مقصود تنظیمگرانه و روش تنظیم موردنظر خود را با تصویب مالادا  199همالین قالانون
سقانون محاسبات عمومی کشور 1022 ،آشکار ساخته است .مادا « :199کلیة مؤسسالات و نهادهالای
عمومی غیردولتی موضوع مادا  1این قانون مکلفاند صورتحساب دریاعت و پرداخت ساالنة خود اعالم
از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ساعتبارات سرمایهگواری ثابت  ،م الابق دسالتورالعملی کاله از
طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابمغ خواهد شد تنظیم و پالس از تصالویب مراجالع قالانونی
ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه ساد بعد جهت درج در صورتحساب عملکرد سالاالنة بودجالة کالل
کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارساد دارند .تبصره  -نهادها و مؤسسات مشمود این ماده پس
از به تصویب رسیدن آییننامة مالی مربوط در اجرای تبصرا  2مادا  46این قانون در مالورد تنظالیم و
ارساد صورتحسابهای عوق در موعد و بهترتیب مقرر در آییننامه موکور عمل خواهند کرد».
البته در ا ینجا ،با توجه به زمینة قلمرو موضوعی مقالة حاضر سشرکت دولتی  ،منظور ،صالرعاً
نشان دادن مقصود کلی تنظیم گراناله و روش تنظالیم مالوردنظر قانون الوار در قالانون محاسالبات
عمومی کشور است که در مورد شرکتهای ملیشده و مصادرهشده ،از طریق گنجانالدن آنهالا در
مادا  0موکور در باال ستعریف شرکت دولتی به دو شرط تعیینشده در همان ماده ،تنظیم مالی
و محاسباتی موردنظر مقرر شده است.
سیاستهای کلی اصل  00قالانون اساسالی جمهالوری اسالممی ایالران ،ابمغالی مقالام معظالم
رهبری 1020/90/91 ،و بهویژه ،بند «ج» آن سسیاستهای کلی توسعة بخشهای غیردولتالی از
طریق واگواری ععالیتها و بن اههای دولتی ،ابمغی  ، 21/90/16وضعیت مورد مرور اجمالی در
________________________________________________________________
 .1مادا  0قانون محاسبات عمومی کشور« :1022 ،شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازا قانون
بهصورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بهعنوان شرکت
دولتی شناخته شده باشد و بیش از  19درصد سرمایة آن متعلق به دولت باشد .هر شرکت تجاری که از
طریق سرمایهگواری شرکتهای دولتی ایجاد شود ،مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به
شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره – شرکتهایی که از طریق میاربه و مزارعه و امثاد اینها بهمنظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بان ها
و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند».
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باال را باز هم تغییر داد ستغییر بنیانی در تغییر عمدا ناشالی از عمالل باله اصالود  00و  00قالانون
اساسی جمهوری اسممی ایران  -بدون اینکه در اینجا وارد بحث کی یت عمل شویم .
در سیاستهای کلی اصل  ،00یکی از «منظور»ها «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولالت در
تصدی ععالیتهای اقتصادی» اعمم شده است سکمیسیون حقالوقی و قیالایی دبیرخانالة مجمالع
تشالالخیص مصالاللحت نظالالام 44 -42 :1009 ،و در صالالدر بنالالد «ج -سیاسالالتهالالای کلالالی توسالالعة
بخشهای غیردولتی از طریق واگواری ععالیتها و بن اههالای دولتالی» سابمغالی 1021/90/16
چنین آمده است « :با توجه به ضرورت شتاب گرعتن رشد و توسعة اقتصالادی کشالور مبنالی بالر
اجرای عدالت اجتماعی و عقرزدایی در چارچوب چشمانداز  69سالة کشور.
 تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بن اه به سیاست واری و هدایت و نظارت.
...
 جهتگیری خصوصیسازی در راستای اعزایش کارایی و رقابالتپالویری و گسالترش مالکیالت
عمومی» سکمیسیون حقوقی و قیایی دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام. 21 :1009 ،
یکی از بندهای سیاستهای کلی اصل  00نیز به «سیاسالتهالای کلالی اعمالاد حاکمیالت و
پرهیز از انحصار» اختصاص یاعت سبند هال  .سیاست کلی شمارا « »1از این بند« :تالداوم اعمالاد
حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاست واری و اجرای قوانین
و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعماد مالوازین شالرعی و قالانونی در بانال هالای غیردولتالی»
سکمیسیون حقوقی و قیایی دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام. 22 :1009 ،
به این ترتیب ،با توجه به احکام «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی ععالیتهای
اقتصادی» و «سیاست واری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت» در سیاستهای کلی اصالل 00
و حکم «تغییر نقش دولت  »...در بنالد «ج» مالورد رجالوع در بالاال ظالاهراً دو ترالوری از مجمالوع
تروریهای مبنایی تعریف و تأسیس نهاد حقوقی شرکت دولتی در قبل از انقمب  -ذکرشالده در
باال ،دوباره در کشور ما ،حدوداً مبنا واقع شد :ضرورت تمرکز دولالت بالر اعمالاد حاکمیالت ،عالدم
تمرکز اداری -عنی .به بیان دی ر ،استناد به اسالناد عرادسالتی ،مثالل «منظالور» تصالریحشالده در
سیاستهای کلی اصالل  00سکاسالتن از بالار مالالی و مالدیریتی دولالت در تصالدی ععالیالتهالای
اقتصادی و بند «ج» سیاستهای کلالی اصالل  00قالانون اساسالی سسیاسالتهالای کلالی توسالعة
بخشهای غیردولتی از طریق واگواری ععالیتها و بن اههای دولتالی و انعکالا ایالن اصالود در
قانونها ی مرتبط ،از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و گرایش اصلی این قانون بالر تمرکالز
دولت بر امور حاکمیتی مؤید مبنا واقع شدن دو تروری موکور در باالست.
با وجود این ،زمینهها و عوامل زیر موجب استمرار سرگردانی نظری ستروری شده است.
 نداشتن یا مبنا قرار ندادن مبنای جامع و مانع نظری و ال وسمدد علمی ،در وضع قالوانینو مقررات شرکتهای دولتی؛
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 ابهام در تعریف شرکتهای دولتی؛ پایبند نبودن قانون وار به اصود و نظریههای علمی در خلق عنوانهای جدیالد مالرتبط بالاعنوان شرکت دولتی؛
 بیانیباطی در قانون واری ،در ذکر عنالوان قالانونی شالرکت دولتالی و عنالوانهالای قالانونیمرتبط با شرکت دولتی.
در ذیل ،دو مورد از مهمترینهای عوامل موکور تجزیهوتحلیل میشود.

نداشتن و یا قرار ندادن مبنای جامع و مانع تئوریک

و مکدع علمکی در

وضع قوانین و مقررات شرکتهای دولتی
چنانکه ذیل عنوان «طرح موضوع  /تبیین مسرله» بیان شده است ،در کشور مالا ،مجموعالهای از
مبانی تروری سضرورت تمرکز دولت بالر اعمالاد حاکمیالت ،عالدم تمرکالز اداری -عنالی ،ضالرورت
سرمایه گواری دولت در قلمرو علوم و عناوریهای پیشرعته که بخش خصوصالی سالرمایهگالواری
نکرده باشد و آمادا سرمایهگواری نباشد ،ال وی شرکت سهامی در حقوق تجارت مبنای تعریف
و تأسیس نهاد حقوقی« 1شرکت دولتی» بوده است.
آنچنان که از تعاریف قانونی و مجموعه قواعد مبنایی مصوب حاکم بر شرکتهای دولتالی در
پیش از استقرار جمهوری اسممی استنباط می شود ،این مجموعة نظالری ستروریال در مرحلالة
طراحی لوایح قانونی و یا مادههای قانونی در این زمینه موضوعی مبنا واقع میشالد و در مرحلالة
بررسی و تصویب الیحة قانونی از سوی مجلسین قانون واری سمجلس شورای ملی ،مجلس سالنا
مدنظر قرار گرعته بود .این موضوع از تعریفهای موردنظر و اصالود و نظریالههالای مبنالایی ایالن
تعریفها و نظم قانونی مقرر برای شرکتهای دولتی در قانونهای یادشده قابل اسالتنباط اسالت.
واضح است که در مراحل اجرای اینگونه لوایح یا مواد قانونی و نظارت بر اجالرا نیالز ایالن مبالانی
منسجم ،متوازن و متعادد نظری قابلیت این را داشته است که مدنظر واقع شود.
اگر مسرلهای قیایی مربوط به این قوانین نیز م الرح مالیشالد ،مراجالع قیالایی ،در ت سالیر
قیایی از این قانونها ،میتوانستند مجموعه نظریههای مبنای آنها را در درک قانون و تالدوین و
ت سیر درست و کامل قیایی بهکار ببرند .هرچند با تعریفهای قانونی نسبتاً شال اف از «شالرکت
دولتی» ،نیاز به ت سیر ،کمتر پیش میآمد.
مرور تاریخچة تحوالت با آغاز و مبنای اصالود  00و  00قالانون اساسالی جمهالوری اسالممی
ایران -ارائهشده ذیل عنوان «موضوع/بیان مسرله» ،نشان میدهد که هرچنالد ظالاهراً ،دو نظریاله
________________________________________________________________
1. legal institution
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ستروری از مجموعه نظریه های پیش از قانون اساسی جمهوری اسممی ایران که مبنای تعریالف
و تأسیس نهاد حقوقی شرکت دولتی بودهاند ،در وضع سیاستهای کلی اصود  00قانون اساسی
مبنا واقع شده اند سضرورت تمرکز دولت بر اعماد حاکمیت ،و عدم تمرکز اداری -عنی و بر ایالن
مبنا در قانونهای دی ر -از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسی ،مصوب
 1022/11/92با اصمحات -منعکس شدهاند ،ولی بهعلت نبالود توجاله باله ضالرورت وجالود یال
مجموعة جامع و منسجم نظری مناسب – به اقتیای وضالعیت کنالونی کشالور -1و مبنالا نبالودن
چنین مجموعهای در وضع همه قالوانین و مقالررات حالاکم بالر «شالرکت دولتالی» و واحالدهالای
سازمانی مرتبط دی ر -مثل «شرکت وابسته به دولت»« ،مؤسسات انت اعی و بازرگانی وابسته به
دولت»« ،شرکت مادرتخصصالی»« ،شالرکت عملیالاتی» -و بالهعلالت سالایر عوامالل کاله در ذیالل
عنوانهای بعدی این مقاله مورد تجزیهوتحلیل واقع خواهد شد ،سرگردانی نظالری در چیسالتی،
چرایی و چ ون ی شرکتهای دولتی ،کماکان جریان دارد.
بهنظر میرسد اساسیترین الیة چندوچون این سرگردانی نظری را میتوان در ابهام تعریالف
نظری ستروری و قانونی «حاکمیت» در جمهوری اسممی ایران دانست؛ زیرا درصورتیکه ایالن
تعریف دارای ابهام باشد ،حتی آن سیاستهای کلی از مجموعاله سیاسالتهالای کلالی اصالل 00
قانون اساسی جمهوری اسممی ایران که منعکسکنندا نظریة ضالرورت تمرکالز دولالت بالر امالور
حاکمیتیاند نیز در مرحلالة وضالع «قالانون» اثربخشالی 6الزم را نخواهالد داشالت .قالانون اجالرای
سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسی ،زمانی به تصویب رسیده است که پیش از آن ،تعریالف
«امور حاکمیتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده بود.
0
با بررسی تعریف «امور حاکمیتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری سمادا  ، 2نکالات زیالر
________________________________________________________________
1. contingent
2. effectiveness

 .0مادا  2قانون مدیریت خدمات کشوری« :1022 ،امور حاکمیتی :آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب
اقتدار و حاکمیت کشور است و مناعع آن بدون محدودیت شامل همة اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این
نوع خدمات موجب محدودیت برای است اده دی ران نمیشود .از قبیل:
الف سیاست واری ،برنامهریزی و نظارت در بخش های اقتصادی ،اجتماعی ،عرهن ی و سیاسی.
ب برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.
ج ایجاد عیای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تیییع حقوق مردم.
د عراهم نمودن زمینهها و مزیتهای الزم برای رشد و توسعة کشور و رعع عقر و بیکاری.
ه قانون واری ،امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و ادارا امور قیایی.
و ح ظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دعاعی و دعاع ملی.
ز ترویج اخمق ،عرهنگ و مبانی اسممی و صیانت از هویت ایرانی ،اسممی.
ح ادارا امور داخلی ،مالیة عمومی ،تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط ح ظ محیط زیست و ح اظت از منابع طبیعی و میراث عرهن ی.
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جلب توجه میکند:
 تعریف امور حاکمیتی با این جمله شروع میشود« :آن دسته از اموری است که تحقق آنموجب اقتدار و حاکمیت کشور است  .»...در اینجا ،امور حاکمیتی با «اقتدار و حاکمیت» تعریف
شده است درحالیکه امر حاکمیتی یعنی امر مربوط باله «حاکمیالت» و بالدون در دسالت بالودن
تعریف من قی سجامع و مانع «حاکمیت» نمیتوان امر حاکمیتی را تعریف من قی کرد.
 آنچه در ادامة تعریف آمده است س« ...مناعع آن بدون محدودیت شامل همة اقشار جامعهگردیده و بهرهمندی از ایالن نالوع خالدمات موجالب محالدودیت بالرای اسالت ادا دی الران
نمیشود »... .تنها دو نشانه از امر حاکمیتی را بیان میکند.
 روشن است که واژههایی مثل «از قبیل» و «سایر» نشاندهندا ایالن اسالت کاله تعریالفجامع و مانعی از ی کل -در اینجا« ،حاکمیت»-که به یال حصالر من قالی اجالزای آن
منجر میشود ،در دست نیست.
 در مادا  2مورد بررسی ستعریف «امور حاکمیتی»  ،ذیل عبارت «از قبیل» ،باله  16بنالدسالف،ب ،ج...،د ذکر اموری که آنها را «حاکمیتی» دانسته است ،این بند را نیالز اضالاعه
کرده است« :م-سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبالری
به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد».
بند «د» « بخشالی از امالور  ...کاله انجالام آن توسالط بخالش خصوصالی و تعالاونی و نهادهالا و
مؤسسات عمومی غیردولتالی بالا تأییالد هیالأت وزیالران امکالانپالویر نمالیباشالد» را جالزء «امالور
حاکمیتی» دانسته است .یعنی دسته ای از امور هسالتند کاله ممکالن اسالت حالاکمیتی باشالند و
ممکن است حاکمیتی نباشند! با چنین تعری ی از «امور حاکمیتی» ،حتی اگر قانون اساسی هم
با صراحت تمام حکم کرده باشد که هیأت وزیران باید محدود به امور حاکمیتی باشد ،اثر کامالل
و قاطعی نخواهد داشت؛ زیرا عموهبر ابهام در تعریف «امور حاکمیتی» ،قانون وار ،خالود «هیالأت
وزیران» را در تشخیص بخشی از امور حاکمیتی ذیصمح کرده است.
این  ،به عنوان ی مثاد از موردهایی که به تعریف قانونی جامع ،مانع و بدون ابهام کاله در
ی تحقیقات بنیادی ،آمار و اطمعات ملی و مدیریت عیای عرکانس کشور.
ک ارتقای بهداشت و آموزش عمومی ،کنترد و پیش یری از بیماریها و آعتهای واگیر ،مقابله و کاهش
اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
د بخشی از امور مندرج در مواد  19 ،0و  11این قانون نظیر موارد موکور در اصود  60و  09قانون اساسی
که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران
امکانپویر نمیباشد.
م سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین
عادی جزء این امور قرار میگیرد».
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عین حاد قاطع باشد ستشخیص چیستی حاکمیت را موکود به امر دی الری نکالرده باشالد نیالاز
است ،بند «الف» از مادا  10قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسالی ،کاله اولالین
مادا «عصل چهارم -ساماندهی شرکتهای دولتی» است ،نقل میشود:
«مادا  – 10بهمنظور  ...دولت مکلف است:
الف کلیة امور مربوط به سیاست واری و اعماد وظایف حاکمیتی را که باله پیشالنهاد وزارت
امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو ساد از تاریخ تصویب ایالن قالانون
از شرکتهای دولتی من و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محود کند.
تبصره »... -
انجام این تکلیف دولت ،از جمله ،موکود به تشخیص «وظالایف حالاکمیتی» اسالت و تعیالین
این وظایف نیز به همان مکلف س«دولت» واگوار شده است .به ایالن ترتیالب ،در عمالل ،دامناله و
عمق اجرای این تکلیف ،موکود به این است که خود مکلف س«دولت» «وظالایف حالاکمیتی» را
چه بداند.
 عموه بر سرگردانی نظری در تعریف حاکمیت که موجب سرگردانی در تشخیص و تعیینمرز موضوع کار شرکت دولتی است ،با تصویب سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسی
جمهوری اسممی ایران که از جمله ،بهمنظور«کاستن از بار مالالی و مالدیریتی دولالت در
تصدی ععالیتهای اقتصادی» تصویب شده است ،این پرسش م رح شد:
 آیا با تصویب این سیاستهای کلی ،در واقع ،اصل  00قانون اساسی تغییر نکرده است؟پاسخ قائمن به تغییر نیاعتن اصل  ،00بهطور معمود متکی بر این بخش از متن اصل  00است:
« مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصود دی ر این عصل م الابق باشالد و از محالدوده
قوانین اسمم خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود
مورد حمایت قانون جمهوری اسممی است».
این [حدها] را نمیتوان مبانی نظری تشخیص و تعیین ععالیت اقتصادی دولالت  -از جملاله،
از راه شرکتهای دولتی ،-و در نتیجه ،مبانی نظالری تعریالف و شالناخت نهالاد حقالوقی شالرکت
دولتی دانست[ .ضاب ه] های «با اصود دی ر این عصل م ابق باشد و از محدوده قالوانین اسالمم
خارج نشود» در عین حاد ،ضاب ههایی با ماهیت حقوقی ،برای ت سیر همالین اصالل ساصالل 00
هستند و باید در وضع «قانون»های مربوط به این اصل مدنظر باشالند[ .ضالاب ه]هالای «موجالب
رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود» -که ضاب ههایی مبتنی بالر عقالل
سلیم سشعور متعارف 1هستند  -نیز باید در ت سیر همین اصل و وضع قانونهای مربوط به ایالن
اصل مدنظر باشند.
بهعبارت دی ر ،این [ضاب ه] را نمیتوان خطمشی اساسی تعیینکننالدا راه مناسالب -مثالل
________________________________________________________________
1. common sense

ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی»11 ...

خطمشی عدم تمرکز اداری -عنی ،یا ال ویی از میان ال وهایی مثل ال الوی «شالرکت سالهامی»-
دانست؛ زیرا اساساً ،هر خطمشیای ،خطمشی یا خطمشیهالای رقیالب دارد؛ ولالی عبالارتهالای
ذکرشده در ادامه قید «تا جایی که  »...در اصالل  00قالانون اساسالی جمهالوری اسالممی ایالران،
بایدهایی حقوقی و یا مبتنی بر عقل سلیماند.
بنابراین ،اصل  00قانون اساسی ،در خصوص تعیین مرزهای موضوع کالار شالرکت دولتالی از
سوی قانون وار عادی و دولت خطمشی ای ارائه نداده است ،بلکه خود ،مرز بخش دولتی اقتصالاد
را تعیین کرده است ،که بخشی از موضوعات اقتصادی درون این بخش را شرکتهای دولتی بالر
عهده دارند .اما ،حکم تعیالین مرزهالای موضالوع کالار شالرکت دولتالی را در [مقدماله] بنالد «ج»
سیاستهای کلی اصل  00میتوان یاعت« :تغییر نقالش دولالت از مالکیالت و مالدیریت مسالتقیم
بن اه به سیاستگواری و هدایت و نظارت».
نتیجهای که از تجزیهوتحلیل مستندات و دالیل باال میتوان گرعت ،ایالن اسالت کاله چالالش
اصلی ،مبتنی نبودن قوانین مرتبط با ماهیت ویژه شرکتهای دولتالی بالر مبنالای جالامع و مالانع
تروری و ال وی مورد اقتیا و مشخص علمی اسالت و البتاله اینکاله اسالناد عرادسالتی و قالوانین
پایهای اداری کشور – مثل قانون مدیریت خدمات کشوری – تا چه اندازه دربردارندا اصود مبنا
و ال وی موردنظرند ،در ادامه این مقاله م رح خواهد بود.

ابهام و اشکاع تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور6611 ،
پیش از این ،ذیل عنوان «طرح موضوع /بیان مسرله» به اقالدام قانون الوار در سالاد  1022بالرای
تنظیم ال وی قانونی نظام مالی و محاسباتی شرکتهای ملیشده و شرکتهای مصالادرهشالده در
قانون محاسبات عمومی کشور ،از طریق گسترش دادن قلمرو شمود موضوعی عنالوان «شالرکت
دولتی» ،با تجزیه وتحلیل دالیل این استنباط ،پرداخته شد .این  ،ضمن تجزیهوتحلیل واژههالا و
یا عبارتهای پرسش ان یز تعریف «شرکت دولتی» در قانون محاسبات عمومی کشور ،اشالکاالت
ناشی از گسترش شمود موضوعی این تعریف نیز تجزیهوتحلیل خواهد شد.
مادا  0قانون محاسبات عمومی کشور در تعریالف شالرکت دولتالی مقالرر مالیدارد« :شالرکت
دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازا قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم
قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشالد
و بیش از  19درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد ... .تبصره 1». ...
________________________________________________________________
 .1بهکار بردن واژا «واحد سازمانی» بهجای «سازمان» ،سنتی است برجایمانده از پیش از انقمب سدر تعریف
قانون محاسبات عمومی 1000 ،؛ و این در حالی است که نوعی سازمان اداری کشور سشرکت دولتی تعریف
شده است .سازمان ی هویت اجتماعی  Social entityآگاهانه هماهنگ شده ،با مرزهای نسبتاً قابل تعریف
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 .6ابهام در معنای عبارت «با اجازة قانون»
برای توجه کامل به عبارت «با اجازا قانون» در این تعریالف ،مناسالب اسالت باله تمالایز م هالومی
عبارتهای «به موجب قانون»« ،با اجازا قانون» و «م ابق قانون» توجه شود.
بر مبنای تعریف مورد بررسی ،برای «ایجاد» ی شالرکت دولتالی ،نیالاز باله قالانون تأسالیس
شرکت دولتی ...نیست؛ بلکه کاعی است که قانون وار« ،اجازا» تأسیس آن را داده باشالد .ظالاهراً
«اجازه» در اینجا ،در معنای لغتی آن بهکار رعته است -یعنی پیش از تأسالیس شالرکت دولتالی
اجازا آن وجود داشته باشد1.
اما اگر در این خصوص ،قائل به امکان بسط معنایی از عقه و حقوق مدنی به حقالوق اداری و
حقوق محاسبات عمومی کشور باشیم ،از آنجا که گاه ممکن اسالت «اجالازه» باله معنالای اعالم از
اذن 6و اجازه بهکار برده شود ،این پرسش م رح میشود :آیا ممکن است دولت در یال عرصالت
عرّار ،ی شرکت دولتی ایجاد کند و بمعاصله اقدام به اخو تأیید ساجازه ،به معنای اص محی از
مجلس شورای اسممی کند؟
 پرسش دی ر :آیا ساجازه درجشده در تعریف شرکت دولتالی  -منقالود در بالاال -مالیتوانالدحالت کلی – نه موردی -داشته باشد؟ مالثمً ،قانون الوار در قالانون تأسالیس یال وزارت
خانه ،در مادا وظایف و اختیالارات ،عبالارت [تأسالیس شالرکتهالای دولتالی در محالدودا
وظایف وزارتخانه] را درج کند؟ اگر تأسیس شرکت دولتی تنها با اجازا مالوردی ممکالن
باشد ،دولت باید با تقدیم الیحه قانونی با ذکر مشخصات شالرکت مالوردنظر ،از مجلالس،
اجازا تأسیس بخواهد.
 آیا «اجازه» درجشده در تعریف شرکت دولتی بایالد صالریح باشالد یالا اجالازا ضالمنی و یالاتلویحی 0هم معتبر است؟
است ،که بر ی

مبنای نسبتاً مستمر برای دستیابی به ی

س. Robbins, 1990: 4

هدف یا مجموعهای از هدفها عمل میکند

 .1اجازه در معنای اص محی آن« :سعقه – مدنی اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا
ای قاعی دانسته است که از دی ری سخواه مال نباشد خواه مال  ،اما محجور باشد مانند س یه صادر شده
است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع موکور صادر شود ،اگر پیش از آن صادر شود آن
را اص محاً اذن نامند گاهی بهطور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی باال بهکار میبرند» ...
سجع ری لن رودی. 4 :1022 ،
 .6اذن در معنای اص محی آن« :سمدنی  -عقه اعمم رضای مال سیا نمایندا قانونی او یا رضای کسی که قانون
برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن ی عمل حقوقی »...سجع ری لن رودی. 60-60 :1022 ،
 .0منظور از اجازا صریح ،حالتی است که اجازه ،با بیان بیواس ة بیانی دی ر باشد و درک آن نیاز به استدالد نداشته
باشد .درحالیکه در اجازا ضمنی ،بر مبنای بیانی سحکمی دی ر ،استدالد میشود که اجازه داده شده است – مثمً
قانون وار دولت را مکلف به اقدامی کند و در ادامه این تکلیف نوشته باشد :از طریق تشکیل شرکت دولتی .اجازا

ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی»13 ...

 در اینجا ،منظور ،تجزیهوتحلیل حقوقی پرسشها و تالمش بالرای دسالتیابی باله پاسالخ ،نیسالت.منظور ،این است که اگر برای حل هری این مسرلهها به رأی وحدت رویة قیایی نیاز باشالد،
آن پرسش ،جدی است و اگر نیاز به است سار از مجلس شالورای اسالممی بالرای وضالع قالانون
ت سیری باشد ،آن اه ،عبارت «با اجازا قانون» در تعریف شرکت دولتی ،دارای ابهام است.

 .2ابهام و اشکاع در گنجاندن واحدهای سازمانی ملیشده و یکا ماکادرهشکده در
تعریف شرکت دولتی
متن «به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملیشده و یالا مصالادرهشالده و بالهعنالوان شالرکت دولتالی
شناخته شده باشد» که در قانون محاسبات عمومی کشور 1022 ،بالرای تنظالیم ال الوی قالانونی
نظام مالی شرکتهای ملیشده و شرکتهای مصادرهشده در تعریالف شالرکت دولتالی سمالادا 0
گنجانده شده است ،بروزگاهِ گویایی از بی اعتنالایی باله مبالانی تروریال تعریالف و تأسالیس نهالاد
حقوقی شرکت دولتی در این کشور بوده است.
عبارت «به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملیشده و یا مصادرهشالده» جمالعوجالورشالدا ایالن
عبارتها سبا روش لفّ و نشر مرتب است:
 به حکم قانون ملی شده؛ به حکم دادگاه صالح مصادره شده.اگر در مورد «به حکم قانون ملیشده»ها ،ملی کردن ،مبتنالی بالر اصالل  00قالانون اساسالی
جمهوری اسممی ایران -متن «بخش دولتی شامل  - »...بوده است ،در مورد «به حکالم دادگالاه
صالح مصادره شده»ها ،مصادره کردن ،علی القاعده ،باید در مورد «ثالروتهالای» «غیرمشالروع» -
اص محات بهکاررعته در اصل  00قانون اساسی -واقع شده باشد.
بهعبارت دی ر ،ممکهای ناشی از تروریهای ماهیتی شرکت دولتی م رح نبوده و حتالی از
نظرگاه بحث علمی ،می توان گ ت که گنجاندن کلی این دسته از شرکتها سشرکتهای مصادره
شده در مجموعه شرکتهای دولتی ،مغایر با اصل  00قانون اساسی جمهالوری اسالممی ایالران
بوده است ،زیرا طبیعتاً ،شرکتهای به اص مح مصادرهشالده دارای «موضالوع» کارهالای متنالوع
بوده اند و در تعریف شرکت دولتی سمادا  0قانون محاسبات عمومی کشور قید نشده اسالت کاله
[اگر موضوع کار آنها ذیل عنوان «بخش دولتی» در اصل چهلوچهارم قانون اساسالی جمهالوری
اسممی ایران قرار گیرد] – .البته ،روشن است که رسماً ،نظر شورای ن هبان ،ممک است و لالوا،
در عمل ،باید ب وییم خمف قانون اساسی نیست.

تلویحی ،حالتی است که در این مثاد ،قانون وار بهجای عبارت مورد مثاد ،نوشته باشد :از هر طریق مناسب.
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ظاهراً ،به جای درج [اگر ]...پیشنهادی باال ،عبارت «و بهعنوان شرکت دولتی شالناخته شالده
باشد» در تعریف شرکت دولتی سمادا  0قانون محاسبات عمومی کشالور گنجانالده شالده اسالت؛
بدون آنکه مرجع این شناختن را در همین تعریف ،تعیین کرده باشد!
خمصه آنکه ،در مورد متن «به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملیشده و یا مصادرهشده و بهعنالوان
شرکت دولتی شناخته شده باشد» ،نهتنها از مجموعه جامع و منسجم نظریه سترالوری مبنالایی نهالاد
حقوقی شرکت دولتی خبری نیست ،و بلکه ،دقیقاً خمف مجموعه نظریههای تأسالیس نهالاد حقالوقی
«شرکت دولتی» در کشور ماست ،حتی ضرورت روشنی حکم قانون نیز رعایت نشده است!
از طرح اشکاالت و ابهامات دی ر این ق عه  -مالتن از تعریالف شالرکت دولتالی بالرای رعایالت
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر صرفنظر میشود1.

 .6ابهام در واژة «شرکت»
«شرکت» شامل دو قسم است :شرکت مدنی ،شرکت تجاری .در حقوق مدنی «شالرکت عبالارت
است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بهنحو اشاعه» سمالادا  141قالانون مالدنی و
«شرکت ،اختیاری است یا قهری ».سمادا  146قانون مدنی ؛ و به موجب مادا  69قانون تجالارت
س 1011شرکتهای تجارتی بر ه ت قسم است .1 :شالرکت سالهامی .6 ،شالرکت بالا مسالرولیت
محدود .0 ،شرکت تیامنی .0 ،شرکت مختلط غیرسهامی .1 ،شرکت مختلط سهامی .2 ،شرکت
نسبی و  .4شرکت تعاونی تولید و مصرف6.
________________________________________________________________
 .1از جمله:
 اینکه منظور از «مصادره» چیست؟ آیا شامل استرداد «ثروت» «غیرمشروع»  -موضوع اصل  00قانون
اساسی جمهوری اسممی ایران – هم می شود؟ اگر بلی ،مبتنی بر کدام مبنای علمی و یا تعریف عقهی؟
اگر نه ،با کدام ممک ،مصادرهایها م رح شدهاند ولی مشموالن احکام استرداد م رح نشدهاند؟ رعایت
حجم مقاله ،مقتیی صرفنظر کردن از تعریف «مصادره» و تبیین نابجا بودن کاربرد آن برای احکام
قیایی استرداد ثروت غیر مشروع و تسری این نابجایی به قانون محاسبات عمومی کشور 1022 ،و قانون
مدیریت خدمات کشوری 1022 ،است .برای م العة بیشتر ،از جمله میتوان به منبع موکور در زیرنویس
شمارا  2این مقاله رجوع کرد.
 اگر دولت سسازمان یا مجموعه سازمان های دولتی سهامدار شرکت دولتی بتواند با تصمیم خود سهام
خود در شرکت دولتی را به  19درصد یا کمتر برساند ،چنین شرکتی به موجب تعریف قانونی «شرکت
دولتی» در قانون محاسبات عمومی کشور ،و در قانون مدیریت خدمات کشوری ،از ذیل عنوان «شرکت
دولتی» خارج می شود و این امکان ،بالقوه ،گریزگاهی است برای خروج از استمرار نظارتهای قانونی
کامل بر شرکتهای دولتی .ازاینرو در تبصرا « »1مادا  0قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای
بستن این گریزگاه هم عکری شود.
 .6با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسممی ایران ،مصوب  1049/92/10بهنظر میرسد که این ،
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با دقت حقوقی در متن مادا  0قانون محاسالبات عمالومی کشالور 1022 ،ایالن نکتاله روشالن
میشود که این ماده عموهبر تعریف «شرکت دولتی» و در ادامة همان ماده مقالرر داشالته اسالت:
«هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگواری شرکتهای دولتی ایجاد شود ،مادام کاله بالیش از
پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود .تبصالره -
 .»...قید واژا «سهام» در این قسمت از ماده مبین این است که شرکتی که م ابق ایالن تعریالف
«شرکت دولتی تلقی میشود» ،از نوع سهامی است؛ چراکه از میان شالرکتهالای تجالاری ،تنهالا
«شرکت سهامی» است که «سرمایه آن به سهام تقسیمشده» سمادا « »1الیحاله قالانونی اصالمح
قسمتی از قانون تجارت -1004 ،منقود در باال  .البته در «شرکت مختلط سهامی» نیز بخشالی
از سرمایه «به صورت سهام یا ق عات سهام متساوی القیمه» درآمالده اسالت سمالادا  126قالانون
تجارت ،مصوب  .1 1011با وجود این ،هم عبالارت «بالیش از  19درصالد سالهام آن» در ارتبالاط
معنایی با «سرمایهگواری» نشاندهندا این است که در این قسمت از تعریف «شالرکت دولتالی»
سمادا  0قانون محاسبات عمومی کشور  ،منظور« ،شرکت سهامی» اسالت؛ و هالم منظالور از درج
قید «بیش از پنجاه درصد» مقرر کردن ضاب ه ماهیتی بالیش از  19درصالد سالرمایه در تعریالف
شرکتی است که «شرکت دولتی تلقی میشود».
این  ،آیا بر مبنای تعیین ت صیلی نوع حقوقی شرکتی که «شرکت دولتی تلقی مالیشالود»،
میتوان چنین استدالد کرد که قانونگوار در مقام بیان ت صیلی حکم قالانون بالوده اسالت و لالوا
واژههای «شرکت» و «سرمایه» را با توجه کامل و قصداً بهصورت اجمالی بهکالار بالرده اسالت تالا
عنوان تعریف «شرکت دولتی» ،از نظر تعیین نوع حقوقی سالازمان مالورد تعریالف انالواع سمالدنی،
تجارتی و اقسام سبرشمردهشده در مادا  69قانون تجارت -منقود در باال را در برگیرد؟
اگر مکتب ت سیری متنگرا -ت سیر مبتنی بر عین متن  -textمبنا قرار گیرد ،پاسخ پرسش
باال ،بلی ،است؛ بهویژه آنکه در باال عن استدالد به «مقام بیالان» نیالز در تأییالد ایالن پاسالخ قالرار
گرعته است .حتی ممکن است عده ای به عن استدالد به اصل حکیم بودن قانون الوار 6متمسال
شرکت تعاونی را نمیتوان جزء شرکتهای تجارتی بهحساب آورد .حتی پیش از تصویب این قانون نیز شرکت
تعاونی ،نه از نظر مبانی تروری و نه در قوانین و مقررات ،با شرکت تجارتی ،ان باق کامل نداشته است.
 .1مادا  126قانون تجارت ،مصوب  « :1011شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین
ی عده شرکاء سهامی و ی یا چند ن ر شری ضامن تشکیل میشود .شرکاء سهامی کسانی هستند که
سرمایه آنها بهصورت سهام یا ق عات سهام متساویالقیمه درآمده و مسرولیت آنها تا میزان همان سرمایه
است که در شرکت دارند .شری ضامن کسی است که سرمایه او بهصورت سهام درنیامده و مسرود کلیة
قروضی است که ممکن است عموه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شری ضامن مسرولیت آنها در
مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدی ر تابع مقررات شرکت تیامنی خواهد بود».
 .6حکیم بودن قانون وار ،در حقیقت ،مخصوص عقه است ،ولی عدهای ،بدون توجه کاعی آن را به حقوق مدرن-
حقوق پس از انقمبهای قانون اساسیخواهی  ،constitutionalismکه نوعاً الئی هستند  -نیز تسری دادهاند.
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شوند و چنین استدالد کنند که از حکمت قانون وار به دور است کاله منظالورش ،تنهالا شالرکت
تجارتی بوده باشد ،اما واژههایی« -شرکت»« ،سرمایه» -را بهکار برد که شرکت مدنی را هالم در
برب یرد و یا منظورش ،تنها شرکت سهامی بوده باشد ،ولی واژههایی را بهکار برد که اقسام دی ر
شرکت تجارتی را هم در برب یرد.
1
اما اگر در ت سیر قانون ،مجموعه متن  -از جمله ،شامل خود متن -را مبنا قرار دهیم ،آن الاه
در مقابل برداشت باال ،میتوانیم به مادههایی از همین قانون  -در مورد شرکت دولتالی -اسالتناد
کنیم که مناسب است برای تنظیم ترتیبات امور برای شرکت دولتی  -که در عین حاد ،شرکت
سهامی است ،مثل مادههای  00و  01قانون محاسبات عمومی کشور.
مادا  00مقرر میدارد« :شرکتهای دولتی مکلفاند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان شرکت توسط مجامع عمالومی مربالوط  6»...و مالادا  01مقالرر مالیدارد« :مجالامع عمالومی
شرکتهای دولتی مجاز نیستند.0»...
و اما اگر عرامتن را در ت سیر قانون دخالت دهیم باید جستوجو شود که رویة جاری در زمالان
«اصل»  -نه کاشف حقیقت  -بهکار ببریم،

ازاینرو حتی اگر بخواهیم در حقوق غیردینی آن را بهصورت ی
نباید آن را دلیل قاطع بپنداریم.
باید توجه داشت :اصل ،موقعی حجت است که دلیل نباشد ساالصل دلیل حیث الدلیل سجع ری لن رودی،
 . 102 :1022دالیل گوناگونی وجود دارند که قانون وار عرعی نیز که ق عاً حکیم م لق نیست ،باید «حکیم
عرعی» عرض شود .صرفنظر از اینکه واقعاً نیز به همین حکمت عرعی متصف باشد یا نباشد سص ایی و شریعت
باقری . 2 :1099 ،اعزونبر این در پاسخ کسانی که عرض حکیم بودن قانونذار را م رح میکنند ،میتوان این
نکته را م رح کرد که در مبانی استنباط حقوق اسممی یا اصود عقه بحث تخصیص قرآن با دلیل عقلی م رح
است سمحمدی 110-129 :1009 ،؛ بنابراین وقتی در معنای ادبی سخن حکیم م لق ،این مبحث م رح
باشد ،راه ،در مورد قوانین عرعی روشن است.
1. Context

 .6مادا  00قانون محاسبات عمومی کشور« :1022 ،شرکتهای دولتی مکلفاند پس از تصویب ترازنامه و حساب
سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف ی ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و
همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند .تخلف از اجرای این ماده در حکم
تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
تبصره  -شرکتهای دولتی مکلفاند درصورتیکه تا پایان شهریورماه هر ساد ترازنامه و حساب سود و زیان ساد
قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد ،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به
حسابر منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دادهاند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا
معادد 29درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دورا مالی موردنظر در الیحه بودجه کل کشور برای آنها پیشبینی
شده است بهترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بهطور علیالحساب پرداخت نمایند».
 .0مادا  01قانون محاسبات عمومی کشور« :1022 ،مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع
تصویب پیشنهاد تقسیم سود ،اندوختههای سرمایهای و جاری شرکت را که در م اد اساسنامة آنها پیشبینی
شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجة کل کشور گردد».
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تصویب مادا  0قانون محاسبات عمومی کشور چه بوده است؛ همچنین اگالر دکتالرین را در ت سالیر
قانون دخالت دهیم ،شرکت دولتی ،نمیتواند قالب حقوقیای غیر قالب حقوقی «شرکت سالهامی»
داشته باشد -کما اینکه در کتالاب حقالوق اداری آمالده اسالت« :عالرق بالین شالرکتهالای دولتالی و
مؤسسات انت اعی دولت در این است که عرم سازمانی شرکتها اصوالً شرکت سهامی و تابع قالانون
بازرگانی است و مثل ی تاجر عمل میکنند » ... ،سطباطبایی مؤتمنی. 106 :1000 ،
در اینجا ،با توجه به قلمرو موضوعی این مقاله ،تنها ،کاوش پاسخ این پرسالش م الرح اسالت
که تعریف قانونی شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور سمادا  0تالا چاله حالد روشالن
است و اگر ابهام دارد ،تا چه اندازه و در کجا سها ی متن تعریف .ازاینروی در اینجا به ذکر ایالن
نکته بسنده میشود که با توجه به مباحث باال در مورد واژههای «شرکت» و «سالرمایه» در ایالن
تعریف ،نمیتوان آن را بدون ابهام یا بدون اجماد ناروا دانست.

 .4اشکاع در قید «بیش از  05درصد سرمایة آن متعلق به دولت باشد»
ظاهراً ،این قید در مورد کل تعریف شرکت دولتی است؛ بهعبالارت دی الر ،ایالن قیالد بالر شالرکت
دولتی ایجادشده با اجازا قانون هم حاکم است.
واژه ای از تعریف که نادیده گرعتن ال وی «سهامی» برای «شرکت دولتی» را نشان میدهد،
واژا «سرمایه» است .به موجب مادا « »1الیحة قانونی اصمح قسمتی از قالانون تجالارت1004 ،
« شرکت سهامی شرکتی است که سرمایة آن به سهام تقسیم شده و مسرولیت صالاحبان سالهام
محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است» .روشن است که اگر در تعریف شالرکت دولتالی سمالادا 0
قانون محاسبات عمومی کشور  1022ال وی سهامی برای شرکت دولتی مبنا قالرار مالیگرعالت،
باید بهجای واژا «سرمایه» ،واژا «سهام» درج میشد .البته واژا «سرمایه» در تعریالف «شالرکت
دولتی» سمادا  0همانقدر کلی است که واژا «شرکت» سدر همان تعریف -در قیالد «بالهصالورت
شرکت»  -کلی است؛ مسرلهای که در باال به آن پرداخته شده است.

ابهام و اشکاع تعریف «شکرکت دولتکی» در قکانون مکدیریت مکدمات
کشوری6631 ،
قانون مدیریت خدمات کشوری 1022 ،این تعریف را از شرکت دولتی ارائه داده است« :شالرکت
دولتی :بن اه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجالام قسالمتی از تصالدیهالای دولالت باله
موجب سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم س 00قانون اساسالی ،ابمغالی از سالوی مقالام معظالم
رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد س %19سرمایه و سهام
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آن متعلق به دولت است .هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگواری وزارتخانالههالا ،مؤسسالات
دولتی و شرکتهای دولتی من رداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجالاه درصالد س%19
سهام آنها من رداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی عوقالوکر باشد شرکت دولتالی اسالت».
سمادا  0این ماده دارای سه تبصره نیز است که در جای خود تجزیهوتحلیل خواهند شد.
این  ،به همان ترتیبی که ابهامها یا اشکاد های تعریالف قالانون محاسالبات عمالومی کشالور،
 1022از «شرکت دولتی» م رح شدهاند ،بررسی خواهد شد که آیالا ابهالام و اشالکاد در تعریالف
قانون مدیریت خدمات کشوری 1022 ،از «شرکت دولتی» نیز باقی است و اگر نه ،قانون جدیالد
چه واژه یا عبارتی را بهکار برده است .پس از آن ،ابهام یا اشکادهای جدید ایالن تعریالف کاله در
تعریف قبلی نبودهاند – تجزیهوتحلیل خواهند شد.

 .6اشکاع در بهکار بردن واژة «به موجب قانون»
این حکم که ی سازمان «به موجب قانون» «ایجاد» شود ،به این معناست که قالانون تأسالیس
آن سازمان را قوا مقننه تصویب کرده باشد .از نظر من ق حقوقی ،در مورد شرکت دولتالی ایالن
قانون تأسیس ،وقتی کامل است که بهصورت «اساسنامه» باشد .با وجود این ،در من الق نظالری،
این امکان وجود دارد که قانون وار ،دولت را با تصویب ی «قالانون» تأسالیس مکلالف کنالد کاله
اساسنام ة شرکت موردنظر را بر مبنای نکات اصلی منالدرج در ایالن قالانون تأسالیس ،تهیاله و در
هیأت وزیران تصویب کند.
بنابراین ،از آنجا که عبارت «با اجالازا قالانون» در مالتن اصاللی سقسالمت اود تعریالف قالانون
مدیریت خدمات کشوری از«شرکت دولتی» بهکار نرعته است ،بحث از ابهام در این عبالارت نیالز
موضوعاً ،منت ی است .با وجود این ،اشکاد بهکار بردن عبالارت «باله موجالب قالانون» در تعریالف
قانون مدیریت خدمات کشوری از «شرکت دولتی» این است که مبنای تأسیس شالرکت دولتالی
را «قانون» تأسیس دانسته است -که باید به تصویب قوا مقننه برسد .این اشکاد ،چیست؟ ایالن
اشکاد ،بمعاصله ،پس از متن اصلی تعریف و در همان مالادا  0ظالاهر شالده اسالت .قسالمت دوم
تعریف« ،هر شالرکت تجالاری کاله از طریالق سالرمایهگالواری وزارتخانالههالا ،مؤسسالات دولتالی و
شرکتهای دولتی من رداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که  »...شرکت دولتی است.
اگر اساسنامة شرکت دولتی یا حتی قانون تأسیس -که مبنای اساسنامه شرکت واقع شالود-
به تصویب قوا مقننه برسد ،انع اف شرکت را – که الزمة کار با اصود حقوق تجارت اسالت -تالا
حدود زیادی از بین میبرد؛ و شاید تنها در مورد تعدادی ان شتشالمار از شالرکتهالای دولتالی،
موجه باشد که قانون تأسیس داشته باشند و شاید در مورد تعدادی با درصد باز هم کمتر ،موجه
باشد که اساسنامه آنها به تصویب قوا مقننه برسد .با وجود این ،تعریف شرکت دولتی در قانون
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مدیریت خدمات کشوری ،مسرله بایست ی یا نبایست ی «قانون» تأسیس را ظاهراً ،اینگونه حالل
س؟! کرده است« :تبصرا  -1تشکیل شرکتهای دولتی تحت هری از عناوین عوقالوکر صرعاً با
تصویب مجلس شورای اسممی مجاز است ،همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شالرکتهالای
دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد س % 19است با اعزایش سرمایه باله شالرکت دولتالی ممنالوع
است ».عبارت «صرعاً با تصویب مجلس شورای اسممی مجاز است» .در این تبصره ،در مورد نوع
[اصلی] شرکت دولتی -قسمت اود تعریف -به معنای تصویب قانون تأسیس یا حتی در صالورت
اقتیا ،اساسنامه شرکت دولتی است؛ اما در مالورد شالرکتهالای مشالمود قسالمت دوم تعریالف،
معنایی جز [«با اجازه» ای که مورد تصویب مجلس شورای اسممی واقع شده باشالد] مالیتوانالد
داشته باشد؟ به این ترتیب ،میتالوان گ الت کاله مالادا  0قالانون مالدیریت خالدمات کشالوری در
مجموعه متن تعریف و «تبصرا  »1آن دو نوع شرکت دولتی اصلی را تعریف کرده است:
 شرکت دولتی ایجادشده با «قانون» تأسیس یا اساسنامه مصوب قوا مقننه؛ شرکت دولتی ایجادشده از طریق سرمایه گواریِ بالا اجالازا مجلالس شالورای اسالممی ،ازسوی وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی.
اما ،آیا «شرکت دولتی» در تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری سمادا  ، 0محدود به ایالن
دو نوع است؟ نه .تبصرا  6مادا  0قانون مدیریت خدمات کشوری :شالرکتهالایی کاله باله حکالم
قانون یا دادگاه صالح ،ملی و یا مصادرهشده و شرکت دولتی شناخته شده یا مالیشالوند ،شالرکت
دولتی تلقی میگردند .یعنی نوعی از شرکتها هم هستند که «شرکت دولتی تلقی مالیگردنالد»
و بحث تأسیس «به موجب قانون» یا «با اجازا قانون» در مورد آنها ،موضوعاً منت ی است.

 .2ابهام و اشکاع در گنجاندن واحدهای سازمانی ملکیشکده یکا ماکادرهشکده در
تعریف شرکت دولتی
عرق تعریف قالانون مالدیریت خالدمات کشالوری  ،1022از «شالرکت دولتالی» بالا تعریالف قالانون
محاسبات عمومی کشور 1022 ،از «شرکت دولتی» ،در این [ابهام و اشکاد] در ایالن اسالت کاله
قانون مدیریت خدمات کشوری این دسته از واحدهای سازمانی ملی و یالا مصالادرهشالده را ذیالل
عنوان «شرکت دولتی تلقی میگردند» آورده اسالت؛ درحالالیکاله در قالانون محاسالبات عمالومی
کشور در متن اصلی تعریف شالرکت دولتالی و ذیالل اصالل عنالوان «شالرکت دولتالی» قالرار دارد.
بنابراین ،همان ابهامها و اشکادهای م رحشده در این مقاله ،ذیل عنوان شمارا « »6-6در اینجا
هم م رح است.
ی عرق دی ر :در مادا  0قانون محاسبات عمومی کشور «واحد سازمانی مشخصی» که «به
حکم قانون و یا دادگاه صالح ملیشده و یالا مصالادرهشالده و  »...شالرکت دولتالی اسالت ،ولالی در
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«تبصرا  »1مادا  0قانون مدیریت خدمات کشوری «شرکتهایی» که «به حکم قانون یا دادگالاه
صالح ،ملی و یا مصادرهشده و  »...شرکت دولتی تلقی میگردند .روشن است که واژا «شالرکت»
مشمود همان بحثهایی است که در باال ،ذیل عنوان شمارا « »0-6م رح شده است و در زیالر
نیز مورد اشاره واقع خواهد شد.

 .6ابهام در واژة «شرکت» و در عبکارت «سکرمایه و سکهام» در تعریکف قکانون
مدیریت مدمات کشوری از«شرکت دولتی»
تعریف قانون مالدیریت خالدمات کشالوری بالا واژا «بن الاه اقتصالادی» شالروع مالیشالود« .بن الاه
اقتصادی» چیست؟ آیا این  ،می توانیم برای تعریف بن اه اقتصادی به قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  00قانون اساسی که «بن اه» را تعریف کرده است ،رجوع کنیم؟
[بند]  0مادا  1قانون اجرای سیاستهای کلالی اصالل چهاللوچهالارم س 00قالانون اساسالی،
مصوب  1022/11/92که بن اه را تعریف کرده اسالت« :واحالد اقتصالادی کاله در تولیالد کالاال یالا
خدمت ععالیت میکند ،اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد».
در پاسخ ،باید توجه شود که تاریخ تصویب این قانون پس از تاریخ تصالویب قالانون مالدیریت
خدمات کشوری بوده است ،بنابراین نمی توان قائل به این بود که قانون وار تعری ی از «بن اه» را
که هنوز تصویب نکرده بود ،در بهکار بردن واژا «بن اه اقتصادی» در تعریف «شالرکت دولتالی»،
مدنظر داشته است .اعزونبر تعاریف ارائهشده در مادا « »1قانون اجرای سیاستهای کلی اصالل
 00قانون اساسی ،نسبی -نه م لق -است؛ زیرا مادا « »1این قانون اینگونه شروع میشود« :در
این قانون اص محات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار برده میشود» که البتاله در مقایساله بالا
قانونهایی که معلوم نکردهاند تعریفهای اوایل قانون دارای ارزش م لق یا نسالبی اسالت -مثالل
قانون محاسبات عمومی کشور1022 ،و قانون مدیریت خدمات کشوری -1022 ،واجالد ارزش در
روششناسی وضع قانون است.
قانون مدیریت خدمات کشوری در قسمت دوم تعریف شرکت دولتی سشرکت دولتی ایجادشده
از طریق سرمایه گالواری بالا اجالازا مجلالس شالورای اسالممی ،از سالوی وزارتخانالههالا ،مؤسسالات و
شرکتهای دولتی واژا «شرکت تجاری» را بهکار برده است که با توجه به واژه «سهام» در همین
قسمت تعریف ،باید آن را از نوع سهامی دانست -در این نوع شرکت دولتی ،از حیث نالوع شالرکت،
ابهامی بهنظر نمیرسد ،اما واژا «سرمایه و سهام» در قسمت اود تعریف شالرکت دولتالی در قالانون
مدیریت خدمات کشوری دارای اشکاد است :سرمایه در شرکت سهامی به سهام تبالدیل مالیشالود
سمادا « »1الیحة قانونی اصمح قسمتی از قانون تجالارت . 1004 ،باله ایالن دلیالل ،واژا «سالرمایه و
سهام» در هیأت ترکیبیاش ،بیمعناست و این بیمعنایی ابهامآعرین است.
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ابهام در نسبت بین تعریف قانون مدیریت مدمات کشوری از «شرکت
دولتی» با تعریف قانون محاسبات عمومی کشور
پیش از این ،این سیر تاریخی بررسی شد که مجلالس شالورای اسالممی در سالاد  1022هجالری
شمسی در قانون محاسبات عمومی کشور «شرکت دولتی» و پس از آن ،قانون مدیریت خدمات
کشوری ،مصوب  1022نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
این  ،مسرله این است :آیا این تعریف جدید ،جای آن تعریف قبلی را گرعته است سناسخ آن است ؟
این مسرله ،در تروری ذیل عنوان «م لق» بودن یا «نسبی بودن» تعریف درجشده در قانون
م رح است و منظور ،این است که اگر تعریف وضعشده از سوی قانون وار ،م لالق باشالد ،بالرای
سراسر ادبیات قانونی کشور است سقانونهایی که پس از وضع آن تعریف ،وضع شدهانالد و تنهالا
محدود به اجرای قانونی نیست که در آن آمده است.
قانون وار کشور ما در تعریف هایی کاله در اوایالل قالانون محاسالبات عمالومی کشالور و قالانون
مدیریت خدمات کشوری ارائه داده ،م لق یا نسبی بودن تعریفها را باله صالراحت بیالان نکالرده
است سجز در مورد تعریف «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» در قانون محاسبات عمومی
کشور – مادا  1؛ و این در حالی است که در بعیی از قانونهای کشور ،با عبالارتی مثالل ،یالا بالا
میمون «از نظر این قانون» ،در واقع نسبی بودن تعریف را بیان کرده است.
ازاین رو طرح پرسش باال ،موجه مینماید -به عبارت دی ر دو متخصص حقوق ممکالن اسالت
هر کدام با دالیلی ،یکی از دو نظر م لق بودن یا نسبی بودن این تعریفها را اتخاذ کنند.
تا آنجا که به تعریف شرکت دولتی مربوط می شود سزمینة موضوعی مقالة حاضر  ،اگر بالرای
تعریف «شرکت دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری ارزش م لق قائالل باشالیم ،باله ایالن
معناست که جای تعریف قانون محاسبات عمومی کشور از «شرکت دولتی» را گرعته است و اگر
چنین ارزش حقوقیای برای این تعریف قائل نباشیم ،نمیتوانیم بالا اسالتناد باله قالانون مالدیریت
خدمات کشوری  ،1022تعریف قانون محاسبات عمومی کشور  1022را منسوخ بدانیم.
برای نشان دادن جد ی بودن پرسش باال ،کاعی است توجه شود که ادارا کل امور حقالوقی و
تدوین قوانین قوا قیاییه ،در نظریة مشورتی شالمارا  6101/06/4تالاریخ  1006/16/62چنالین
نوشته است:
« .1با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1022/4/2وارد بر قوانین قبلی

از جمله«قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب  1022/2/1با اصالمحات و الحاقالات بعالدی آن
است و برابر مادا  164آن «کلیة قوانین و مقررات عام و خالاص مغالایر بالا ایالن قالانون از تالاریخ
الزماالجرا شدن لغو گردیده است»..،؛ ادامة این نظریه مربوط به تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی
غیردولتی» است و میتوان آن را اینگونه خمصاله کالرد کاله از تالاریخ الزماالجالرا شالدن قالانون

 22فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

مدیریت خدمات کشوری ،عنوان «مؤسسه یا نهالاد عمالومی غیردولتالی» و تعریالف آن در قالانون
مدیریت خدمات کشوری ،مبنا و ممک است 1.با وجود این ،نکتة شایان توجه در مالورد شالرکت
دولتی این است که اگر همین استدالد و استناد در مورد شرکت دولتی هم بالهکالار بالرده شالود،
نتیجه ،این میشود که از تاریخ الزماالجرا شدن قانون مدیریت خالدمات کشالوری ،تعریالف ایالن
قانون از شرکت دولتی باید مبنا واقع شود!
به بیان دی ر ،عارغ از اینکه چنین نظریهای تا چه حد بالا مکاتالب پیشالرعتة ت سالیر قالانون و
اصود و تروریهای حقوق عمومی  -بهویژه ،حقالوق اداری و حقالوق محاسالبات عمالومی کشالور
سازگار است ،اگر همین استدالد در مورد شرکتهای دولتی پویرعته شود ،از تالاریخ الزماالجالرا
شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ،تعریف این قانون از شرکت دولتی سمادا  0بهصورت کلی
و علیالعموم  -از جمله در خصوص موضوعات و مسائل مشمود قانون محاسبات عمومی کشالور
 مبنا و ممک است؛ ولی از نظر نویسندا این مقاله دالیالل و مسالتندات کالاعی وجالود دارد کالهاثبات شود که در مورد موضوعات و مسائل مشمود قانون محاسبات عمومی کشور ،کماکان باید
به تعریف همان قانون سقانون محاسبات عمومی کشور 1022 ،از شرکت دولتی سمادا  0رجالوع
شود؛ ولی هدف طرح م الب ذیل عنوان جاری این مقاله س .0برای عنوان ابهالام در نسالبت بالین
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری از «شرکت دولتی» با تعریالف قالانون محاسالبات عمالومی
کشور صرعاً این است که نشان داده شود که این نسبت روشن نیست و با توجه به «مشالورتی»
بودن نظریة ادارا کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوا قیاییه ،جای این بحث ،حتی در عمل ال
یعنی در شیوا استدالد و استناد و تصمیمات مراجع قیایی ،نظالارتی ،اجرایالی و اداری ال بالاقی
مانده است.

ابهامافزایی در قانونهای متعدد دیگر
بررسی تعریفهای ارائهشده در قانون محاسبات عمومی کشور 1022 ،و قانون مدیریت خالدمات
کشوری 1022 ،نشان میدهد که در این تعریفها در کنار «شالرکت دولتالی»« ،شالرکت دولتالی
تلقی میشود» نیز وجود دارد  -در آخر متن اصلی تعریف قالانون محاسالبات عمالومی کشالور از
شرکت دولتی سمادا  0و در آخر تبصرا  6مادا  0قانون مدیریت خدمات کشوری کاله بالا بیالان
«شرکت دولتی تلقی میگردند» آمده است.
6
به عبارت دی ر ،در این دو قانونِ مبنا در تعریف شرکت دولتالی ،دو نهالاد حقالوقی شالناخته
شده است:
________________________________________________________________
 .1برداشت نظریه از https://ghodousi-eadl.ir :تاریخ برداشت .1099/92/60 :
2. legal institution
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 سازمانی نوعی که ذاتاً شرکت دولتی است؛ سازمانی نوعی که شرکت دولتی تلقی میشود.با وجود این ،در قانونهای متعدد دی ر کشور ،عنوانهالای دی الری کاله بالا عنالوان «شالرکت
دولتی» ارتباط معنایی مییابند ،م رح شدهاند .در اینجا ،ابتدا چند مثاد ارائه میشود:
 در بند «ج» مادا  6قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور :شرکت وابسته به دولت؛ در مادا  102قانون مجازات اسممی ،کتالاب پالنجم -تعزیالرات و مجالازاتهالای بازدارنالده:شرکت وابسته به دولت؛
 در این دو مثاد ،1این پرسش پیش میآید کاله تعریالف «شالرکت وابسالته باله دولالت»
چیست و نسبت م هومی این عنوان با عنوانها و تعریفهای قانون محاسبات عمالومی
کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری از «شرکت دولتی» کدام است؟
 در بند «ب» مادا  10قانون اجرای سیاستهای کلالی اصالل  00قالانون اساسالی  :شالرکتمادرتخصصی یا اصلی ،شرکت عملیاتی یا عرعی.
اهمیت این عنوان ها سشرکت مادرتخصصی یا اصلی ،شرکت عملیاتی یا عرعی بالا توجاله باله
متن صدر بند «ب» موکور روشن میشود« :ب -شرکتهایی کاله دولتالی بالاقی مالیماننالد و یالا
براسا این قانون دولتی تشکیل میشوند به اسالتثنای بانال هالا و بیمالههالا صالرعاً در دو قالالب
ععالیت خواهند کرد:
 .1شرکت مادر تخصصی یا اصلی ...
 .6شرکتهای عملیاتی یا عرعی »...
توجه به تبصرههای این ماده نیز ضروری است6.
________________________________________________________________
 .1در مقالة «خصوصی یا غیردولتی؟ بررسی تعریف و ماهیت حقوقی شرکتهای وابسته به دولت» پانزده مثاد از
کاربرد واژا «شرکت وابسته به دولت» در قانون آورده شده است .سمخلصاالئمه. 1021 ،
 .6مادا  10قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسی« :1022،بهمنظور ساماندهی و است اده م لوب از
شرکتهای دولتی و اعزایش بازدهی و بهرهوری و اداره م لوب شرکتهایی که با رعایت مادا س 0این قانون
در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است:
الف کلیة امور مربوط به سیاست گواری و اعماد وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو ساد از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی
من و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محود کند.
تبصره ال تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئیننامهای
خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا براسا این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بان ها و
بیمهها صرعاً در دو قالب ععالیت خواهند کرد:
 1شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیسجمهور است.
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با این ج ت عنوانِ به دو صورت بیانشده سمادرتخصصی-عملیاتی یالا اصاللی -عرعالی ،
بهویژه با توجه به متن کالل مالادا  10مالوکور و تبصالرههالای آن ،بایالد تعریالف قالانون
مدیریت خدمات کشوری از «شرکت دولتی» سمادا  0تنقیح شود و درصورتیکه قود
ناسخ بودن این تعریف ،نسبت به تعریف قانون محاسبات عمومی کشور سمادا  0قابل
قبود نباشد ،مادا اخیرالوکر نیز باید تنقیح شود؛ بهویژه ،با این توجه کاله باله موجالب
مادا  06قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهاللوچهالارم س 00قالانون اساسالی «از
تاریخ تصویب این قانون کلیة قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد.»...
نکته :در این مقاله از میان ابهالامهالای متعالدد و متنالوع در خصالوص تعالاریف قالانونی
شرکت دولتی در جمهوری اسالممی ایالران و نسالبت بالین ایالن تعریالفهالا ،1تنهالا باله
مهم ترین آنهالا ،کاله در مجمالوع نشالاندهنالدا سالرگردانی نظالری ستروریال در ایالن

 6شرکتهای عملیاتی یا عرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند .تأسیس شرکت
جدید یا تمل شرکتهای دی ر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اوالً در محدودهای که
قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد س %199سهام شرکتهای تأسیس یا تمل شده
دولتی بوده یا به تمل دولت درآید.
تبصرا 1ال مشارکت و سرمایهگواری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی عقط در صورتی مجاز است
که موضوع ععالیت شرکت سرمایهپویر با ععالیت شرکت سرمایه گوار مرتبط باشد و دولت جواز آن را
صادر کند .این حکم شامل بان ها ،مؤسسات اعتباری ،بیمهها و شرکتهای سرمایهگواری آنها نمیشود.
تبصرا 6ال میزان و چ ون ی مالکیت سهام سایر بن اههای اقتصادی توسط بان های تجاری و تخصصی دولتی
به پیشنهاد شورای پود و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایهگواری
بان ها در بن اههای دی ر نباید بهگونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیمت،
خللی ایجاد نماید.
تبصرا  0ال اعتتاح و تداوم ععالیت دعاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران مجاز است.
بان ها و بیمههای دولتی از شمود این حکم مستثنا هستند.
تبصرا  0ال دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بن اههای دولتی و وابسته به
دولت که براسا م اد این قانون در جریان واگواری قرار میگیرند به تصویب مراجع ذیصمح برسد.
تبصرا  1ال دولت موظف است آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را
ملغیاالثر اعمم نماید».
 .1در خصوص ابهامهای م رحشده در مقالة حاضر ،باید توجه داشت که تحقق اصل حاکمیت قانون ،منوط به
مجموعه شرای ی است که ردیف اود این شرایط ،روشن بودن حکم قانون است.
در ضمن باید توجه داشت که اصل حاکمیت قانون از مبانی تحقق انیباط اداری است سدرویش و مددکار
حقجو . 01 :1000
اعزونبر این باید توجه داشت که تشخیص حد و شمود قانونها موکود به تشخیص تعاریف قانونی عنوانهای
سازمانی موکور در آنهاست سکریمیان. 121 :1020 ،
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تعریفهاست ،اکت ا شده است.
 اخیراً  -وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمنظالور رعالع چالالشهالای موجالود در حالوزا
شرکتهای بخش عمومی و با هدف استقرار نظام بن اهداری نوین در بخش عمالومی و
دولتی ،در اجرای بند «ب» مادا س 0قانون برنامه ششالم توسالعه ،1پیشالنهاد «الیحالة
نظام شرکتداری در بخش عمومی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب باله دولالت
ارائه کرده است .به گزارش پای اه اطمع رسانی دعتر هیأت دولت ...مجموعة حاکمیالت
همواره با ابهام در تعداد ،عهرست و موضوع ععالیت شرکتهالا و بن الاههالای اقتصالادی
ععاد در بخش عمومی و میزان اثرگواری آنها بر اقتصاد کشور مواجه بوده...،
عمدهترین چالشهای موجود در حوزا شرکتهای بخش عمومی ،شامل شرکتهای دولتالی
را به شرح زیر میتوان برشمرد:
ال عدم وجود عهرست کامل و جامعی از شرکتهالای بخالش عمالومی ساعالم از دولتالی ،تحالت
کنترد دولت و سایر بخشهای عمومی .
ال . ...
ال نبود تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکتهای ععاد در این حوزه.
ال نامشخص بودن احکام قانونی ناظر بر ععالیت شرکتهای حوزه بخش عمومی».
. ...
برداشت از:
https://cabinetoffice.ir /fa/ news/ 9055

 تاریخ انتشار خبر1099/2/60 :تاریخ رجوع 1099/4/1 :ه.ش.

نتیجهگیری
وجود دو تعریف از «شرکت دولتالی» در قالانون محاسالبات عمالومی کشالور ،1022 ،و در قالانون
مدیریت خدمات کشور ،1022 ،و حلنشدگی مسالرلة نسالخ ،بالهعلالت نبالود حکالم نسالخ صالریح
شخصی در قانون مؤخر ،از ی طرف ،و وجود عنوانهای متعدد دارای ارتباط معنایی بالا عنالوان
________________________________________________________________
 .1مادا  0قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و عرهن ی جمهوری اسممی ایران  -س: 1002 -1099
مادا « – 0جهت  ...کلیة دست اه های اجرایی با هماهن ی با دولت اقدامات زیر را بهعمل آورند .مسرولیت
اجراء بر عهدا دولت میباشد:
...
ب ... -عدم مداخله در تصمیمگیری ععاالن اقتصادی و تدوین نظام بن اهداری نوین در بخش دولتی»...
. ...
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«شرکت دولتی» در قانونهای متنوع دی ر ،مثل عنوانهای «شرکت وابسته به دولت»« ،شرکت
مادرتخصصی یا اصلی»« ،شرکت عملیاتی یا عرعی» ،از طرف دی الر ،و رونالد ابالداع عنالوانهالای
متنوع از سوی قانون وار ،بدون تعیین دقیق نسبت این عنوانها با عنوان «شالرکت دولتالی» ،بالر
جنبهها و الیههای ابهام در چیستی ،چرایی و چ الون ی «شالرکت دولتالی» اعالزوده اسالت .سالیر
تاریخی ابهامهای در پی هم آینده و عزایندا تیای ی ابهالام اصاللی در ماهیالت و تعریالف شالرکت
دولتی ،ناشی از مبتنی نبودن تعریف این نهاد حقوقی 1و عنوانها و تعریفهای مرتبط بالا آن در
ی نظام 6تروری منسجم از چیستی ،چرایی و چ ون ی این نهاد است .این نظام تروری بایالد
مبتنی بر ضرورت تمرکز دولت بر اعماد حاکمیت ،عدم تمرکالز اداری ال عنالی ،محالدود مانالدن
سرمایه گواری دولت در قلمرو علوم و عنالاوری هالای پیشالرعته کاله بخالش خصوصالی حاضالر باله
سرمایه گواری نباشد ،و رعایت ال وی شرکت سهامی در مورد شرکتهای دولتالی باشالد .اینال ،
اسناد عرادستی و قوانین پایهای نظام اداری کشالور – مثالل قالانون مالدیریت خالدمات کشالوری-
مستندات کاعی برای این مبانی عراهم ساختهاند.

پیشنهاد
حل ابهامهای متنوع با است سار از مجلس شورای اسالممی سبالهصالورت الیحالة قالانونی یالا طالرح
قانونی ممکن نیست .گام اساسی ،همت و اقدامِ دانش اههالا و یالا پژوهشال اههالای کشالور بالرای
تدوین ی نظام نظری سسیستم تروریال منسالجم از چیسالتی ،چرایالی و چ الون ی «شالرکت
دولتی» در کشور ماست؛ مجموعه ای از اصود تروری در باال سذیل عنوان «نتیجه» بیان شالده
است که پیشنهاد می شود که مبنای نظام تروری موردنظر واقع شود .از آنجا که کشور ما عاقالد
قانون جامع ت سیر قانون است ،در پیشنویس قانون جامع شرکت دولتالی کاله بالر مبنالای نظالام
نظری م لوب تهیه خواهد شد ،پاسخ هر پرسش مقدری که ممکن است در خصوص مالواد ایالن
قانون پیش آید نیز به روش مورد اقتیا در همین قانون درج شود.

منابع
 .6فارسی
الف) کتابها
 .1جع ری لن رودی ،محمدجع ر س ، 1022ترمینولوژی حقوق ،تهران :کتابخانة گنج دانش.
________________________________________________________________
1. legal institution
2. system
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 .6طباطبایی مؤتمنی ،منالوچهر س ، 1000حقالوق اداری سویراسالت  ، 0چ بیسالتوسالوم ،تهالران:
سازمان م العه و تدوین کتب علوم انسانی دانش اهها سسمت  ،پژوهشکدا تحقیالق و توسالعة
علوم انسانی.
 .0محمدی ،ابوالحسن س ، 1022مبانی استنباط حقوق اسممی ،یا اصود عقاله ،چ چهاللوپالنجم،
تهران :دانش اه تهران.

ب) مقاالت
 .0درویش ،باب ؛ مددکار حقجو ،مهناز س« ، 1000اصود و مبانی تحقق انیباط اداری در نظالام
حقوقی ایران» ،عصلنامة حقوق اداری ،ساد اود ،ش  ،0ص .0 -00
 .1ص ایی ،سید حسین؛ شریعت باقری ،محمدجواد س« ، 1099تأممتی پیرامون عالرض حکمالت
قانون وار سسرمقاله » ،عصلنامة علمی تخصصی دانشنامههای حقوقی ،ش  ،11صص .10-4
 .2کریمیان ،محمدوزین س« ، 1020بررسی تعاریف قانونی وزارتخاناله ،مؤسسالة دولتالی ،شالرکت
دولتی سدر راستای تشخیص سازمانهای مشمود صمحیت سازمان بازرسالی کالل کشالور »،
عصلنامة «ناب» ،مرکز پژوهش و آموزش سازمان بازرسالی کالل کشالور ،پالیششالمارا  ،1ص
.112 -120
 .4مخلصاالئمه ،عرزاد س« ، 1021خصوصی یالا غیردولتالی؟ بررسالی تعریالف و ماهیالت حقالوقی
شرکتهای وابسته به دولت» ،عصلنامة علمی -تخصصی نظارت ،ارزیالابی ،بازرسالی ،سالازمان
بازرسی کل کشور ،پیششمارا  ،6ص .62-04

ج) سخنرانی
 .2ص ایی ،سید حسین س ، 1000راب ة حقوق و اقتصالاد ،سالخنرانی در  1000/2/66در جلسالة
شورای هم انی گروه علوم انسانی ،روابط عمومی عرهن ستان علوم .از.www.ias.ac.ir :

د) اسناد
 .0پیشنهاد الیحة نظام شرکتداری در بخش عمومی ،برداشت از:
https://cabinetoffice.ir /fa/ news/ 9055

 .19سیاستهای کلی اصل  00قانون اساسالی جمهالوری اسالممی ایالران ،ابمغالی مقالام معظالم
رهبری.1020/90/1 ،
 .11سیاستهای کلی توسعة بخشهای غیردولتی از طریالق واگالواری ععالیالتهالا و بن الاههالای
دولتی سسابمغی  1021/90/16سبند «ج» سیاستهای کلی اصل . ...00
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 .16کمیسیون حقوقی و قیایی دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با تالدوین و گالردآوری
ولالالدخانی ،محمدمهالالدی؛ پیردهقالالان ،امیرحسالالین س ، 1009مجموعالاله سالالند چشالالمانالالداز و
سیاست های کلی ابمغی نظام جمهوری اسممی ایالران سزیالر نظالر حبیالباهلل شالاملو رئالیس
کمیسیون حقوقی و قیایی دبیرخانة مجمع  ،تهران :کمیسیون حقوقی و قیالایی دبیرخانالة
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .10نظریة مشورتی ادارا کل امور حقوقی و تالدوین قالوانین قالوا قیالاییه ،شالمارا 6101/06/4
تاریخ  ،1000/16/62برداشت از https://ghodousi.eadl.ir :

ه) قوانین
 .10قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم س 00قانون اساسی.1022 ،
 .11قانون اساسی جمهوری اسممی ایران ،1012 ،با تغییرات .1022
 .12قانون استخدام کشوری.1001 ،
 .14قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسممی ایران.1049 ،
 .12قانون برنامة پنج سالة ششم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و عرهن ی جمهوری اسالممی ایالران،
.1002-1099
 .10قانون تجارت.1011 ،
 .69قالالانون تشالالکیل سالالازمان بازرسالالی کالالل کشالالور ،بالالا آخالالرین اصالالمحات و الحاقالالات مصالالوب
 1000/4/11مجلس شورای اسممی.
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