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 امکان اِعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقيِ

 حقوق عمومي

 **جواد فرازمهر* عبداللهی افشین
 )86/1/67قاریخ پذیرش:  36/8/67قاریخ دریانت: (

 چکيده؛
قانون مجارات استتالمی اشتتخاص ح وقی دالنی ا عمومی غیردالنی را در موارد   39  ماد  قانونگذار در قرصتتر

اِعمال حاکمیّت ار اِعمال مجارات مستتنث ی کرده استتت. قعیین مصتتادیق این اشتتخاص در عمل ا نیز قعیین موارد 

که  اِعمال حاکمیّت آنها یکی ار موضتوعات مرهم مربوط است. هم  ینق برخی نهادهاب خصوصی اجود دارن  

خ مات عمومی دارد ا هیچ قفااقی با ماهیّت اق امات حاکمیّنی اشتتتخاص ح وقی  ةمتاهیتّت اقت امتات آنها ج ر    

نیستتن   ا مجارات آنها ممکن استتت در عمل   39  ماد  ح وق عمومی ن ارد؛ این نهادها مشتتمول معانیّت قرصتتر 

در قرصره در راسناب اِعمال قص ّب  مشتکالقی را به اجود بیاارد. ابهاح دیگر این استت که اگر اشتخاص مذکور   

هایی مان   انـالل در مورد آنها مشتتتخّص نیستتتت. با قوجّه به این مرقکتب جرمی شتتتون ق نـو  اِعمال مجارات 

اص ک   ا با برشمردن مرانی معانیّت اشخگرب قفکیو میابهاماتق این نوشتنار امور حاکمیّنی را ار امور قص ّب 

اتق ع ح امکان اِعمال هرگونه ضتتتمانت اجراب کیفرب بر اشتتتخاص مذکور در ح وقی ح وق عمومی ار مجتار 

ستانق با مشخّص کردن انواع مصادیق اشخاص ح وقی دالنی ا عمومی  ک  . ب ینرا بررستی می  39  ماد  قرصتر 

دار گرب ا نیز اضتعیّت اشخاص خصوصی عه ه غیردالنیق نـو  اِعمال مجارات این اشتخاص در امور قصت ّب  

 شون . ات عمومی قـلیل میخ م
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 مقدّمه  

قانونگذار ایران به پیراب ار بستتیارب ار کشتتورها مستتئولیّت کیفرب اشتتخاص ح وقی را ابن ا به   

قانون مرارره با جرایم  ق ستتتپس8212صتتتورت خاص در قانون مرارره با قاچاق انستتتان مصتتتوّب 

پذیرنت  8263ا در نهایت به رور عاح در قانون مجارات اسالمی مصوّب  8211اب مصوّب رایانه

(. پذیرش مسئولیّت کیفرب این اشخاص به مع اب مجارات آنها 893: 8264)پوربانرانی ا سیفیق 

ارب ح ی ی بسی قوان   مان   اشخاصدر صورت ارقکاب جرح است. اگرچه اشخاص ح وقی می

ها را به قوان آنکردنی نیسن  ق چ انکه نمیار جرایم را مرقکب شون ق مان   این اشخاص مجارات

(. با اجود اینق در Dandurand, 1999: 27همتان کیفرهتاب اشتتتختاص ح ی ی مـکوح کرد )   

اص اشتتخشتت اخنی ا نظر به استتعت آ ار ریانرار جرایم شتت اخنی ا بزه ی هراستتناب اه اف جرح

ا هایی رپاستتخ گذاشتتت. در همین راستتناق قانونگذار مجارات  قوان جرایم آنها را بیح وقی نمی

ا مصتتتادره  8اعم ار م ع ار نعّالیّت خاصق اننشتتتار حکم مـکومیّتق جزاب ن  ب ا حنّی انـالل

کلّی اشتتخاص ح وق  ةبراب این اشتتخاص م رّر کرده استتت. اگر این اشتتخاص را به دا دستتن   

ها در خصوص اشخاص ا اشتخاص ح وق خصتوصتی ق سیم ک یمق اِعمال این مجارات    عمومی

ح وق عمومی در عمتل مشتتتکالقی را به اجود خواه  آارد. براب نمونهق حکم به انـالل یو  

خ مات عمومی به شهران ان را مخنل خواه  کرد ا حاکمیّت  ةنهاد دالنی مان   نرمان ارب ارائ

 خ مات ةک  . بر همین مر اق قانونگذار جهت ق ااح ارائعی  میدالت را در داخل ا خارج قضتت

قانون مجارات اشخاص ح وق  39  ماد  عمومی به شهران ان ا حف  اقن ار حاکمیّتق در قرصر

مجارات »دارد: قرصتتتره م رّر می عمومی را در موارد اَعمال حاکمیّنی مستتنث ی کرده استتتت. این 

 وقی دالنی ا یا عمومی غیردالنی در مواردب که اِعمال موضتوع این مادهق در مورد اشخاص ح 

اگرچه این قرصره گامی مثرت در قـ ّق اه اف حاکمیّت ا «. شودک   ق اِعمال نمیحاکمیّت می

خ مات به شتتتهران ان استتتتق ابهامات نرااانی دارد. یکی ار ابهامات این استتتت که دقی اً   ةارائ
                                                   

قوان  در جرایم کم اهمیّت مورد حکم قرار گیرد انـالل به دلیل اصل ق اسب نمی. الرح به ذکر است که مجارات 8

(Fieberg, 1999: 85.) 
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این قرصره هسن  ؟ هم  ین مشخّص نیست یو مشتخّص نیستت در عمل چه اشتخاصی مص اق    

ده  ا در چه موارد گرب انجاح میشتتخص ح وقی ح وق عمومی در چه مواردب عمل قصتت ّب

در  39  هاب مادگرب انجتاح دادق آیا قمامی مجارات عمتل حتاکمیّنی؟ حتال اگر عمتل قصتتت ّب    

هادهاب ن دیگر این استتت که اضتتعیّت   ةخصتتوص چ ین شتتخصتتی بکارگرنن ی هستتن  ؟ نکن    

اب نیز بای  قشتریح شود قا در صورت لزاح قانونگذار در راسناب  هاب حرنهدالنی ا ستارمان شتره 

ا در صورت لزاح اصالح آن  39ماد    اصتالح مواد مربوط گاح بردارد. اانگهیق اسن اد به قرصر 

قر خواه  بودق چ ان ه مر اب قصویب آن راشن شود. در همین راسناق ابن ا معیار قمییز امور آسان

گرب ا مرانی معانیّت اشخاص ح وقی ح وق عمومی ار اِعمال ضمانت حاکمیّنی ار امور قص ّب

وقی ح وق عمومی ا امکان شتتون . ستتپسق مصتتادیق اشتتخاص ح  اجراهاب کیفرب بررستتی می

 شون .اِعمال مجارات قوضیح داده می

موضتوع دیگر این استت که در این قرصتره در خصوص نهادهاب عمومی غیردالنی ار معیار    

علیرغم اعنرار قانونی معیار مذکورق به علّت ابهامات »اِعمال حاکمیّت استتنفاده شتت ه استتتق امّا   

)ااعظیق « باشتتت اق  کارآیی ح وقی ا قضتتتایی میموجود در مفهوح ا مصتتت اق آنق در عمل ن

در مواردب کته اِعمتال حاکمیّت   »(. هم  ینق دقی تاً مشتتتخّص نیستتتت کته عرتارت     866: 8264

ورد گردد یا ن ط به مبه هر داب اشتتتخاص ح وقی دالنی ا یا عمومی غیردالنی بارمی« ک   می

انون م یریّت خ مات کشورب این عرارت ق 1  اخیر اشاره دارد. شای  بنوان گفت با قوجّه به ماد

گردد؛ ریرا این متتاده درصتتتت د قفکیتتو اَعمتتال حتتاکمیّنی ار اَعمتتال  بتته هر داب آنهتتا بتتارمی

گرب را براب دالتق یع ی گرب دالتت استتتت. به بیان دیگرق این ماده اَعمال قصتتت ّب  قصتتت ّب

مذکور نیز با در نظر  39  ماد  اشتتخاص ح وقی دالنیق نیز به رستتمیّت شتت اخنه استتت ا قرصتتر  

 گرننن این ماده قصویب ش ه است.
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 گری  معيار تمييز امور حاکميّتی از امور تصدّی .2

ان . قعاری  اَعمال دالت در ح وق ادارب به دا نوع عمل قصت ّب ا عمل حاکمیّت ق ستیم ش ه  

 حاکمیّت عملیعمل »گرب ارائه شت ه استق ار جمله ای که  منع ّدب ار امور حاکمیّنی ا قصت ّب 

ده ق استتت که دالت ار حیث داشتتنن ق رت عمومی ا به ع وان اِعمال ق رت عمومی انجاح می

: 8264)جعفرب ل گرادبق « ها ا استتنخ اح مأمورین رستتمی مان   قأستتیس معابر عمومی ا می ان

ورد ]در م شود کهامور قص ّب به اَعمالی گفنه می»(. در قعری  دیگرب گفنه ش ه است که 419

ک   ق هم ون اَعمال باررگانی. الی امور حاکمیّنی ن ط در آنهتا[ ستتته قوّه متان   مردح عمل می  

انـصتار ق رت عمومی استتق مان   اَعمال قضتاییق برقرارب راابط ستیاستی با دیگر کشورها ا      

  ظور ار اِعمالم»(. هم  ینق میابق قعریفی دیگر 18: 8211)ابوالـم ق « داشتتنن نیراهاب مستتلّح 

ده   که حاکمیّت متتواردب استتت کتته اشتخاص ح توقی ح توق عمتومی اَعمالی را انجاح می   

م ده   ا قـکّآنهتا بته مردح نرمان می ةباش   ا بته استیلدر انجاح آنهاق حاکم ا ق رت میلق می

در (. 891: 8264رادهق مجاب ا رنیع)موستتتوب« ک    ا این اَعمال قابل قفویض نیستتتتتتتتتتن  می

اِعمال قصتتت ّب بر خالف اَعمال حاکمیّنی قابل »ان : گرب هم گفنته خصتتتوص اَعمتال قصتتت ّب  

(. هم  ینق ررق نظر برخی 822: 8263)شریفی ا همکارانق « ااگذارب به بخش خصوصی است

گرب امورب هستتتتتن   کتتتته اشخاص ح وقی ح وق عمومی مان   اشخاص   دیگرق امور قصت ّب 

اشتخاص ح ی تی انجاح آن را بر عه ه دارن ق در انجاح آنها اِعمال ح توقی ح توق خصوصتی ا 

رس  ا به اشتخاص ح توقی جامعه نمی ةک  تت ق م تانع آنها لزامتاً بته هم ق رت ا قـکتتّم نمتتی  

کردنی هسن  ؛ مان   امور صت عنیق کشتاارربق ح تتوق خصوصتتی ا اشتخاص ح ی تی قفویض  

 (.891: 8264رادهق مجاب ا رنیعن ا ... . )موسوبحمتل ا ن تل باررگتانیق مستک

صویب گرب نخسنین بار با قدر نظاح قانونگذارب ایرانق ق ستیم امور حاکمیّنی ا امور قصت ّب  

شت اسایی ش . سپسق در   8297قانون قعیین مرجع دعااب بین انراد ا دالت در ستال    ماده ااح 

اً اقنصادبق اجنماعی ا نره گی قلویـ ةااّلق داّح ا سوّح قوسع ةقوانی ی دیگر هم ون قانون برنام

چهارح قوسعه انزان بر قعری   ةقانون برنام 821  به امور حاکمیّنی پرداخنه ش . در نهایت در ماد
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امور حاکمیّنیق مصتتادیق آن نیز به رور حصتترب بیان شتت ؛ حکم این ماده با قغییراقی جزئی در   

 (.821: 8268م رّر ش ه است )موسی رادهق  8219ب مصوّب قانون م یریّت خ مات کشور

قتانون م یریّت خ مات کشتتتورب در قعری  ا بیان مصتتتادیق امور حاکمیّنی م رّر    1  متاد 

امور حاکمیّنی آن دستتنه امورب استتت که قـ ّق آن موجب اقن ار ا حاکمیّت کشتتور »دارد: می

م  ب ار این نوع عه گردی ه ا بهرهاقشتتتار جام ةاستتتت ا م انع آن ب ان مـ ادیّت شتتتامل هم 

 ماده ةمصادیق این امور در ادام«. شود )...( دیگران نمی  خ مات موجب مـ ادیّت براب اسنفاد

ان . ایراد اارد بر قعری  امور حاکمیّنی ا بیان مصتتادیق آن در این ماده این استتت که ذکر شتت ه

عمومی کشتور را در قمامی ستتیوح ا قواب  قعری  مذکور به ح ّب استیع استت که قماح امور   »

هاب مخنل  اقنصادبق نره گی ا گیرد. امراره قـ ّق هر امر عمومی در حورهحکومنی دربر می

... موجب اقن ار استتت ا بر همین مر اق قرایج اخالق )ب   )ه(( ا ارق اء به اشتتت )ب   )ک(( نیز  

امور قضایی نیز ار جمله موارد مهمّ امور   ادار ان . هم  ینق قانونگذارب اار این امور قل ّی شت ه 

مـ اد به اَعمال ادارب  1  انت . ب ابراینق امور حاکمیّنی میراحه در ماد حتاکمیّنی معرّنی شتتت ه 

گر گیرن  ا ار ررف دینیسن   ا ار ررنی اَعمال سیاسی ا ناادارب سایر مراجع عمومی را دربر می

اردب را که قوستّط بخش خصوصی امکان قـ ّق دارن ق مان    قوان   حنّی به لـاظ ماهوب مومی

(. بر این مر اق برخی موارد 382: 8264)ااعظیق « قرایج اخالق ا ارق اء به اشتتتق نیز دربرگیرن 

ق ش نی هسن  که ار امور حاکمیّنی هستن   قوستّط اشتخاص ح وق خصتوصتی نیز اِعمال      1  ماد

ق اگر اشتتتخاص ح وق 8263مجارات استتتالمی مصتتتوّب قانون  39  ماد  الی با قوجّه به قرصتتتر

این قانون در  39  هاب مادخصتتوصتتی در موارد اَعمال حاکمیّنی مرقکب جرمی شتتون ق مجارات

مورد آنها بکارگرنن ی هستتتن  . براب نمونهق اگر یو شتتتخص ح وقی داراب مجوّر که در امور  

قوان رقکاب جرح قغییر داده باشتت ق میک   نعّالیّت خود را م ـصتتراً جهت ابه اشتتنی نعّالیّت می

اب را م ـل کرد ا شخص ح وقی دیگرب را جایگزین آن کرد. ب ابراینق چ ین شتخص ح وقی 

گان ک   شود قعری  مذکور در آن ماده اسیع است ا به همین م ظور قوجّه ق اینمشتخّص می 

مییز امور قر جهت قا راشن قوانین آقی به این نکنه ضترارب استق چ انکه بای  یو معیار دقیق 
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  گرب ارائه شتتتود. با اجود اینق همانیور که گفنه شتتت  آخرین اراد حاکمیّنی ار امور قصتتت ّب

قانونگذار در خصتتوص قعیین ح اد ا  غور امور حاکمیّنی در قانون م یریّت خ مات کشتتورب 

ر ده جهت قمییز اموانعکاس یاننه استتت ا ناگزیر بای  ار مصتتادیق م رّر در این ما 8219مصتتوّب 

گرب بهره جست. ب ابراینق اگر اشخاص ح وقی ح وق عمومی یکی ار حاکمیّنی ار امور قص ّب

را انجاح ده  ق با قوجّه به نصّ صتتتریح این ماده چ ین اَعمالی در هر صتتتورت   1  مصتتتادیق ماد

 قضحاکمیّنی خواه   بود ا اگر در حین انجاح آنها جرمی صتتتورت بگیردق شتتتخص ح وقی نا 

 قانون مجارات نخواه  بود.

مبتانی معافيّت اشتتخاص حقوقی حقوق عمومی از اِعمال ضتتمانت اجراهای    .1

 کيفری  

خالء قانونی را دربار  مستتئولیّت کیفرب اشتتخاص  8263قانون مجارات استتالمی مصتتوّب ستتال »

(ق 89: 8263)گل اریانق « ح وقی در ک ار مستئولیّت کیفرب اشخاص ح ی ی قکمیل کرده است 

 ی بیچ انکه براب اشتتخاص ح وقی در ک ار اشتتخاص ح ی ی ضتتمانت اجراهاب خاصتتّی را پیش

کرده استتتت. همانیور که گفنه شتتت ه استتتت هیچ مـ ادیّنی براب مجارات اشتتتخاص ح ی ی   

ک   ه در ارقکاب جرح نیستت ا به نرل اجود شترایط مسئولیّت کیفربق جمع مجارات   م اخله

(. در این میانق به دلیل ماهیّت Jiachen, 1999: 77ت )اشتتتخاص ح ی ی ا ح وقی ممکن استتت 

ختاصّ اَعمال اشتتتخاص ح وقی ح وق عمومیق این اشتتتخاص در برخی موارد ار اِعمال چ ین   

ان . ار این راق بای  راشن شود که به چه دلیل قانونگذار در قانون ضمانت اجراهایی مسنث ی ش ه

مومی را ار اِعمال ضمانت اجراهاب کیفرب مجارات استالمی برخی ار اشخاص ح وقی ح وق ع 

بارر اشخاص ح وقی ح وق عمومی دالت است که اظای   ةگمان نمونمعاف کرده استت. بی 

 خ مات عمومی به مردح بر عه ه دارد.  ةا قکالیفی را در قرال ارائ

ت خ ما ةیکی ار قتأ یرگتذارقرین نظریتّات در حور  مرتاحتث مربوط بته ح وق ادارب نظریّ      

ی استتتت که به ستتترب مواردب هم ون ضتتترارت حف  نظمق پرهیز ار دار در مجارات ا عموم
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جلوگیرب ار قضعی  دالت نیارم   بررسی بیشنر است. الرنه پیش ار اراد به بـثق اشاره به این 

جرح ارقکابی شخص ح وقی ح وق عمومی ص مه یا  ةرس  که اگر در ننیجنکنه الرح به نظر می

شودق دیه ا خسارت ااردش ه بای  قوسّط اشخاص ح وقی دالنی ا یا  خستارقی به شخصی اارد 

  عمومی غیر دالنی جرران شتودق حنّی اگر یو کارم   جرح را مرقکب ش ه باش  )ارالق قرصر 

 رت در راسناب   (. براب مثالق اگر کارم   ادار8263قانون مجارات اسالمی  191  ا ماد 84  ماد

ریانت رشوه خسارقی را به صاحب س   اارد ک  ق در این حالت اظای  ادارب خود ا در قرال د

 ین دالنی به چ   رت چ ین شتتخصتتی را به کار گرننه استتت ا مردح هم به اعنرار ادار   چون ادار

 رت ابن ا بای  جرران خستتتارت ک   ا در ادامه خود به کارم     ان ق ادارشتتخصتتی اعنماد کرده  

 ح مستتئولیّت کیفرب اشتتخاص ح وقی دالنی ا عمومی  دیگر این استتت که ع ةرجوع ک  . نکن

غیر دالنی مانع مستتئولیّت اشتتخاص ح ی ی مرقکب جرح نیستتت. بر این مر اق کارم   مربوط در   

 خصوص جرح ارقکابی خود مسئولیّت کیفرب خواه  داشت.

 نظريّة خدمات عمومی .1-2
یکم ا چهلم نلستتفة ااحق ستتیانهمق ستتیررق اصتول قانون استتاستتی ار جمله اصتتل ستوّحق بیستتت  

اجودب دالتت درح وق ادارب ایران ارائتة خت مات عمومی استتتت. این اصتتتول داللت بر این     

قرین مرانی اجود دستتنگاه ادارب دارن که در ح وق ایران نظریّة خ مات عمومی یکی ار اصتتلی

شتود ا نلستفة اجودب دالت در ارائة خ مات عمومی نهفنه است )امامی ا   دالت مـستوب می 

(. در چارچوب این اصولق خ ماقی چون آمورش ا پرارش ا قربیّت 48: 8269سنوار س گربق ا

ب نی رایگانق قأمین اجنماعیق خ مات به اشتنی ا درمانی ا بیمهق قأمین نیارهاب اساسی ار قریل  

  (. ادار42: 8268راده ا کاظمیق ان  )رضاییمسکنق خوراکق پوشاکق به اشت ا ... بیان ش ه

ا خ مات عمومی در اصتتتل قابع نظاح ا قواع  ح وق عمومی استتتت که ایژگی قواع  آن امور 

(. به عرارت دیگرق برخالف ح وق 81: 8269یکجانره ا آمرانه بودن استتتت )رراررائی موقم یق 

انراد استتتتق در ح وق عمومی یکجانره ا   خصتتتوصتتتی کته در آن اصتتتل بر حتاکمیتّت اراد     
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اداره اصتتل استتت. این اضتتع در قمامی راابط ح وقی اداره به    االجراء بودن اَعمال ح وقیالرح

خورد ا اخیراً نیز مستتئولیّت کیفرب اشتتخاص ح وق عمومی قـت قأ یر ماهیّت خاصّ چشتتم می

خ مات  ةح وق عمومی قرار گرننه است. قانونگذار کیفرب با درک اهمیّت این موضوع که ارائ

یفرب بر اشخاص ح وقی ح وق عمومی منوقّ  شود هاب کعمومی نرای  به دلیل اِعمال مجارات

 الرح دانسنه است ار ارائة این خ مات حمایت ک  .

 خ مات عمومی است. ار ةخ مات عمومیق اظیفة اصلی ا ب یادین دالت ارائ ةبر مر اب نظریّ

رستتتانی به انراد جامعه ا باعث انزایش بار این راق مجتارات دالتت موجتب اخالل در خت مات    

ارائة خ مات عمومی در ادارات   (. بر نـو814: 8211اللهیق ده  گان خواه  شتتت  )نرجمالیات

ول ت این اصقوان گفشون . میاصتولی حاکم هسن   که پایه ا اساس ح وق ادارب مـسوب می 

انزان بر دارا بودن خصتتتوصتتتیّت ب یادین در ح وق اداربق ار   -که شتتترح آنها خواه  آم   -

در قوجیه معانیّت اشخاص  8263قرین دالیل قانونگذار در قانون مجارات اسالمی مصوّب اصلی

ان . این اصتول عرارق   ار اصتتل  ح وقی ح وق عمومی ار اِعمال کیفر ا مجارات مـستوب شتت ه 

 رابربق اصل ق ااح خ مات عمومی ا اصل ق  ّح خ مات عمومی.  ب

 اصل برابری .2-1-1

دهخ اق است )« همنایی»ا « قسااب»برابرب در لغت معانی گوناگونی دارد که باررقرین آنها   ااژ

(. اصتل برابرب منضمّن دسنرسی برابر شهران ان به خ مات عمومی ا برابرب ج سیّنی  89: 8277

انراد بشتتتر داراب  ة(. برابرب یع ی ای که هم793: 8216نون استتتت )ه اان ق ا برابرب در م ابل قا

ن هیچ ها ا امکانات را ب اح وق ا قکالی  یکستان هسن   ا بای  قوانایی برخوردارب ار نرصت 

(. در ااقعق ه ف ار رعایت اصل برابرب 39: 8211گونه قرعیضتی داشتنه باشت   )ساالر سراربق    

استتتت کته در آن شتتتهرانت ان قتادر بتاشتتت   ار رن گیِ با اررش ا       اب ایجتاد شتتترایط ح وقی 

(. چون خ مات عمومی 814: 8268رادهق م   شتتون  )موستتی بخشتتی به رور برابر بهرهرضتتایت

ک   که قماح انراد به رور مسااب ار مزایا ا منعلّق به عموح جامعه استتق اصتل قستااب حکم می   
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ر م   شتون . د ان ق بهرهقأمین م انع عموح به اجود آم هم انع امور خ مات عمومیق که به م ظور 

 «امور عمومی  برابرب انراد در م ابل قـمیالت ناشتتتی ار ادار  قاع »ح وق ادارب این اصتتتل به 

(. ار م ظر دی یق اصتل مستتااات ا برابرب نخستتنین  379: 8261مشتهور استتت )رراررایی مؤقم یق  

که ادیان ا مکاقب نلسفی دیگر در این ح  براب برابرب نظاح اجنماعی استالح استق حال آن  ةپای

ان ؛ این نوع قفاات ار اخنالف انستانق اررش اجنماعیق ستیاستیق ح وقی ا اقنصادب قائل نش ه   

: 8268شتتود )عمی  رنجانیق هاب ااالب انستتان ناشتتی میبی ش در شتت اخت شتتخصتتیّت ا اررش 

199.) 

(. 182: 8261مات عمومی ح وق برابر دارن  )هاشمیق ها در م ابل خ ب ابراینق انراد ا گراه

 هاب امور حاکمیّنی این استت که شت ه ار امور حاکمیّنیق یکی ار شتاخصته   بر مر اب قعری  ارائه

م  ب ار آن شود ا بهرهاقشار جامعه می ةم انع این امور در هر رمانی ب ان مـ ادیّت شتامل هم 

 ابراینق ار آنجایی که اِعمال امور حاکمیّنی دالت قوسّط باعث مـ ادیّت براب دیگران نیست. ب

 شودق این امور بای نهادهاب ح وق عمومی موجب برابرب ا قسااب بین اقشار مخنل  جامعه می

مورد حمایت قانونگذار کیفرب باشتت  . به بیان دیگرق مجارات اشتتخاص ح وقی ح وق عمومی  

بر به قمامی اقشتتار جامعه خ مات ارائه ک  ق چ انکه  شتتود که دالت ننوان  به میزان برا باعث می

شود؛ در ننیجهق اصل اب ار رمان با اخنالل مواجه میاین خ مات به سترب مجارات در برهه  ةارائ

برابرب شتتتهرانت ان در برابر خ مات دالت ن ض خواه  شتتت . براب مثالق اگر اموال یو نهاد   

عمال مجارات مصادره شودق ار قاریخ مصادره انرادب دالنی مان   درمانگاه در یو شهر در ا ر اِ

 ان  ار خ مات آن مـراح خواه   ش .که قص  مراجعه به آن درمانگاه را داشنه

 اصل تداوم خدمات عمومی .2-1-2

ر رس  که ااصل ق ااح خ مات عمومی به صراحت در قانون اساسی نیام ه استق الی به نظر می

کم ا ایاحق یکص اسیاهشنمق یکص انوردهمق یکص اسیاسوّحق شصتمفهوح اصتل شتصتت   

قوان این اصتتل را استتن راط کرد. در این اصتتول م امات حکومنی موظّ   اداّح مییکصتت استتی
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هاب خود را انجاح ده   ا به صورت م ااح ا مسنمر به یفات خاصّی مسئولیّتان  که با قشرشت ه 

انجاح اظیفه بپردارن . ار این راق استتنعفاء ا قرک خ مت این م امات ب ان ری قشتتریفات م رّر 

استوّح قانون استاستتی چ ین م رّر   پذیر نیستت. براب مثالق اصتل شتصتت    در قانون استاستی امکان  

ی  گی مجلس شوراب اسالمی چهار سال است )...( ]ا بای [ کشور در هیچ دار  نما»ک   که می

؛ این اصتتل مؤیّ  لزاح ق ااح ا استتنمرار قانونگذارب استتت. ررق این   «رمان ب ان مجلس نراشتت 

هاب منولّی خ مات اقفه ارائه شون  ا دسنگاهاصتلق خ مات عمومی بای  به صورت م ااح ا بی 

: 8269مات را به شهران ان ارائه ک    )امامی ا اسنوار س گربق عمومی به شتکل مسنمر این خ  

(. بر استاس این اصتلق خ مات عمومی ا ادارب به جهت لزاح ا ضرارت پاسخگویی م ااح   48

ک   بردار نیست. این اصل قکلیفی را بر م امات عمومی ا ادارب بار میبه نیارهاب عمومی قعییل

: 8262رادهق ادارب به نـو م استتری قضتتمین شتتود )موستتی   که به موجب آن بای  ق ااح خ مات

ک   که هیچ امرب مانع ار ق ااح ا اجراب (. ب ابراینق لزاح ق ااح خ مات عمومی ایجاب می816

آن نشتتتود ا بته دلیل اِعمال ضتتتمانت اجراهاب کیفربق مان   انـالل اشتتتخاص ح وقی ح وق    

اگر قرار باش  شخص ح وق عمومی مجرح  عمومیق خللی در انجاح آن صورت نگیرد. هم  ینق

م ـل شتتود ا شتتخص ح وق عمومی دیگرب جایگزین آن شتتودق دار بارلی به اجود خواه    

آم ق چ انکه شخص ج ی  ار لـاظ ساخنارب هیچ قفااقی با شخص ح وقی قرل نخواه  داشت 

 ا ق ها اسم آن قغییر خواه  کرد.

 اصل تقدّم .2-1-3

ی هسن  . خصوصیّت امور عمومی ارقراط آن با م انع عمومی امور حاکمیّنی جزئی ار امور عموم

« هاب حاکم بر جامعه استتتتاین م تانع در حف  همزمتان دالتق آرادب مردح ا اررش  »استتتت. 

(. به موجب این اصتتل چون خ مات عمومی منعلّق به عموح جامعه هستتن   ا 3: 8261)هاشتتمیق 

اب حف  م انع عمومی در برابر م انع خصتتوصیق شتودق قانونگذار بر م انع آن عای  قماح انراد می

براب دالت حقّ ق  ّح قائل شت ه استت ا به آن امنیاراقی داده استت که هیچ شخصی جز اا حقّ    
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استتتنفاده ار آنها را ن ارد. در ح ی ت ه ف ار اضتتتع این امنیارات ا ستتتایر قواع  خاصّ ح وق 

هاب عمومی داشتتنه باشتت  ا بنوان  ادارب آن استتت که دالت ق رت الرح را براب پیشتتررد ه ف

هاب اظای  خود را که به م انع همگانی مربوط هستتتن   به گونة میلوبی انجاح ده  ا ستتتارمان 

: 8261عمومی نیز بنوان ت  بته رور م ظّم بته انجتاح اظتای  خود ادامته ده ت  )رراررایی مؤقم یق        

ان م انع عمومی ا خصوصی (. ب ابراینق در راستناب انجاح خ مات عمومیق اگر قعارضتی می  326

رخ دهت ق حقّ ق ت ّح بتا امور عمومی استتتت. بر مر تاب اجود حقّ ق ت ّح م تانع عمومی بر م تتانع       

قانونگذار هستتتن  ق   خصتتوصتتیق اَعمال ا اق امات نهادهاب ح وق عمومی نیارم   حمایت ایژ  

 قی ح وقچ انکه بای  ار اِعمال مجارات بر اشتخاص مربوط پرهیز شود. هم  ینق اشخاص ح و 

هاب عمومی داشتتتنه باشتتت  ق در حالی که اِعمال عمومی بای  ق رت الرح را براب پیشتتتررد ه ف

دارد ا در نهایت باعث ن ض اصل ق  ّح ها بار میمجاراتْ این اشخاص را ار رسی ن به آن ه ف

 شود.می

 نظم عمومی   .1-1
هاب ح وقی برخوردار هستتن  . نظاح اب ها ا مصتتالح عالی ار جایگاه ایژهاب اررشدر هر جامعه

هاب ها ا مصالح عالی در برابر م انع ا آرادبملّی در قالتتب مفهتتوح نظتم عمتومی ار این اررش  

هتاق دالتت در کتار انراد دخالت    (. در این نظتاح 817: 8216ک  ت  )حت ادبق   نردب حمتایتت می  

ه ک   کاستتتت؛  دالت ق ها نظارت میخود آنه  ک ت  ا قأمین نیارها ا م انع عمومی بر عه  نمی

هتاب انراد بته قع ّب ا قجاار نیانجام  ا نظم عمومیق یع ی نظم مورد نیار جامعهق به هم   نعتّالیتّت  

نخورد. به همین م ظورق در صتتتورت لزاح نظاماقی را به صتتتورت عاح ا عی ی ا یا به صتتتورت   

(. نظم عمومی ار نیارهاب 311: 8261ک ت  )رراررایی مؤقم یق  انفرادب ا موضتتتوعی اضتتتع می 

ب یادین ا اساسی است که براب قأمین م انع عمومیق صیانت ار ام یّتق آسایش ا آرامش عمومی 

آی . حف  نظم عمومی ا جلوگیرب ار اخنالل آن مر ایی ا حمایت ار انراد ضترارب به شمار می 

(. ار آنجایی که نظم 829: 8262رادهق براب ارتاعت ار قوانین ا م رّرات ادارب استتتت )موستتتی  
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عمومی با مفاهیمی هم ون ام یّتق آستتایشق به اشتتت عمومی ا اخالق حستت ه درآمیخنه شتت ه  

ک    ا این استتتت ا م تامتات پلیس ادارب براب قتأمین آنها در امور مخنل  اجنماع م اخله می   

یز ن مفاهیم به دلیل داشتتنن خصتتوصتتیّت عمومی قعییل ناپذیرن  ا جزء اظای  حاکمیّنی دالت 

شون ق در ننیجه بای  مورد حمایت قانونگذار کیفرب قرار گیرن . بر این مر اق چ ان ه مـسوب می

کردنی باشتت ق م جر به اخالل در مجارات در خصتتوص اشتتخاص ح وقی ح وق عمومی اِعمال 

گر بر ا ر اِعمال مجارات نظم عمومی خواهت  شتتت . براب نمونتهق نرل ک ی  یو ستتتارمان بیمه   

خ مات درمانی به آنها ا  ةشتتت گانق ارائود. در این حتالتق دریانت حقّ بیمه ار بیمه م ـتل شتتت 

پرداخت مستنمرب با اخنالل مواجه خواه  ش  که ی ی اً در نهایت بع  ار چ   ماه نظم عمومی به  

 ش ّت به هم خواه  ریخت.

 دور در مجازات .1-9

 مالی دارن  ا اغلب به صورت ةج رشون  هایی که علیه اشخاص ح وقی اِعمال میبیشنر مجارات

دارب کل ااریز شتتتود به حستتتاب خزانهجزاب ن  ب هستتتن  . اقنی که جزاب ن  ب اصتتتول می

اب شتودق امّا براب اشخاص ح وقی شتود. جزاب ن  ب براب دالت نوعی درآم  مـستوب می  می

 ةق نلسفد. اانگهیشوشون  نوعی ق ریه ا مجارات مـسوب میکه با اه اف اقنصتادب قشکیل می 

رستتانی عمومی خ مات ةقشتتکیل اشتتخاص ح وقی ح وق عمومیق همانیور که بیان شتت ق اظیف

استق نه اه اف مالی ا اقنصادب. هم  ینق اصول مجارات ن  ب ار یو شخص ح وق عمومی 

دارب کل با مر اب اصتتول مجارات ن  ب در قعارل خواه  دالنی ا ااریز آن به حستتاب خزانه

 شتتود. به قعریر برخیشتتود ا به خود دالت ااریز میرا ار دالت جزاب ن  ب دریانت میبود؛ ری

شتتود؛ این اق اح بیهوده شتتود ا داباره به آن ااریز میعمومی کستتر می ةدر عمل مرلغی ار خزان

(. ار این راق 496: 8212مع ایی جز جیب به جیب کردن پول دالت ن ارد )اسنفانی ا همکارانق 

حالت درآم ب براب دالت منصتوّر نیست. این اضع بیانگر دار در اِعمال مجارات است   در این

 که امرب بارل است.
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 المللی و اصل تفکيک قواداخلی و بين ةتضعيف دولت در عرص .1-4

ح ؛ این به مفهو«قوا مستتتن ل ار یک یگرن »دارد که اهفنم قانون استتتاستتتی م رّر می اصتتتل پ جاه

انجاح اظیفه ا نه به مفهوح نفی نظارت بر یک یگر استتتت )میرمـم بق استتتن الل ا انـصتتتار در 

قضائیه نسرت به اشخاص اعم ار ح ی ی ا   (. در همین راستناق اِعمال کیفر ار ررف قوّ 34: 8261

کش  جرحق قع یبق مجاراتق قعزیر مجرمینق اصلی این قوّه در خصوص  ةح وقی ار باب اظیف

یی اسالح ا در نهایت پیشگیرب ار اقوع جرح است. ب ابراینق اجراب ح اد ا م رّرات م اّن جزا

قضتتائیه در راستتناب اظای  انـصتتارب خود اق اح به اِعمال کیفر   شتودق قوّ اقنی جرمی ااقع می

ن ض اصل قفکیو قوا ا دخالت این قوّه  ةاین اِعمال کیفر به م زل  (؛82: 8269)شعرانیق ک   می

سوب دیگرق این اِعمال کیفر بای  نسرت به نهادهاب خاصّی که به در اظای  ستایر قوا نیستت. ار   

پردارنت  بتا در نظر گرننن مالحظتاقی ختاص مـ ّق شتتتود؛ چراکته این امور      امور حتاکمیّنی می 

. به همین شتتتون المللی م جر به قأمین م انع عمومی ا ملّی میحاکمیّنی خواه ار بع  داخلی یا بین

گرد دالت در پیشتتررد اه اف اصتتلی این امور باعث قضتعی  ا ع ب  م ظورق هرگونه برخورد با

خودق که در جهت باال بردن اقن ار عمومی استق خواه  بود. به عرارت دیگرق با اجود قفکیکی 

که در اظای  انـصتتتارب قوا اجود دارد ا این اظای  در راستتتناب نظارت ا ک نرل ق رت در 

ا نستترت به انجاح اَعمال حاکمیّنی ا قأمین م انع عمومی گیرن ق بای  بین قوم ابل هم صتتورت می

فرب هاب کیجامعه همکارب ا پشتنیرانی الرح صتورت گیرد. ب ابراینق ع ح امکان اِعمال مجارات  

ارب همک ةده   در راسناب همین اظیفاب که عمل حاکمیّنی انجاح مینسرت به اشخاص عمومی

ت دالت در پیشتتتررد اه اف خود در بع  داخلی ا ا پشتتتنیرتاقی قوا ار یکت یگر در جهت ق ویّ  

اب در مخالفت با مجارات دالت ع ی ه دارن  که مجارات المللی استتتت. بته همین دلیل ع ّه بین

المللی ینب ةک     جایگاه آن در عرصدالت ناقض اصل قفکیو قوا در قلمرا داخلی ا قضعی 

 ةاگر دالت به مع اب عاح آنق یع ی مجموع . هم  ینق(496: 8212استتنفانی ا همکارانق استتت )

 ةکردنی دانستنه شتودق نه ق ها در عرص  سته قوّهق در نظر گرننه شتود ا در امور حاکمیّنی مجارات  

المللی قضعی  خواه  ش ق بلکه دار در مجارات مـ ّق خواه  داشتق ب ین مع ی که جزئی بین
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یو جزء ار دالت خودش را مجارات  ار دالتت جزء دیگر را مجتارات خواهت  کرد ا یا ای که   

 خواه  کرد؛ براب مثالق قوّ  قضائیه خودش را مـاکمه خواه  کرد.

 مصاديق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و عدم امکان اِعمال هرگونه مجازات .3

بتا قوجتّه بته مر تاب معانیّت اشتتتخاص ح وقی ح وق عمومی ار مجاراتق امکان اِعمال هرگونه     

قانون مجارات استتالمیق  39  ماد  گربق میابق مفهوح مخال  قرصتترقصتت ّبمجارات در اَعمال 

آارد ا با اجود ای که ع ی ه بر ع ح مسئولیّت کیفرب اشخاص در عمل مشکالقی را به اجود می

ب ابر مالحظات  39  در ماد 8263ح وقی ح وق عمومی اجود داردق قتانون مجتارات استتتالمی   

جرایم این اشتتتخاص ا قوجّه به م انع بزه ی ه در برخی موارد گرایتانتهق گستتتنردگی آ ار   عواح

مستئولیّت کیفرب این اشخاص را به رور کلّی به رسمیّت ش اخنه است؛ ریرا انق قواع  عمومی  

 :Husak, 1995اصوالً مسئولیّت منوجّه کسی است که ار عه   قـ ّق ارکان جرح برآم ه باش  )

ق عمومی نیز ار این قاع ه مستتتنث ی نیستتتن  . الرنه در ( ا در این مع ا اشتتتخاص ح وقی ح و213

عملق در قعیین مصتادیق این اشتخاص ا آ ار اِعمال مجارات ممکن استت مشکالقی پیش بیای     

 نیارم   بررسی قفصیلی است. که 

اشتتتخاص ح وقی به دا نوع اشتتتخاص ح وقی ح وق عمومی ا اشتتتخاص ح وقی ح وق   

قانون  39  ماد  ح وق عمومی م  رج در قرصتترشتتون . اشتتخاص ح وقی خصتتوصتتی ق ستتیم می

ها ا شتامل دالت ا مؤسّسات عمومی مسن ل هسن  . ارارقخانه  8263مجارات استالمی مصتوّب   

گیرن . امّا مؤستتّستتات  نیز در مـ اد  شتتخصتتیّت ح وقی دالت جاب می  8هاب دالنیشتترکت

                                                   

ب گاه اقنصادب است که به موجب قانون براب انجاح »قانون م یریّت خ مات کشورب شرکت دالنی یو  4  . میابق ماد8

( قانون اساسیق ابالغی ار سوب م اح معظم 44اچهارح )چهلهاب کلّی اصل موجب سیاستهاب دالت به قسمنی ار قص ّب

باش . ( سرمایه ا سهاح آن منعلّق به دالت می%19گرددق ایجاد ا بیش ار پ جاه درص  )رهررب جزء اظای  دالت مـسوب می

یجاد ش ه ا مشنرکاً اهاب دالنی م فرداً یهاق مؤسّسات دالنی ا شرکتگذارب ارارقخانههر شرکت قجارب که ار رریق سرمایه

الذکر باش  شرکت دالنی ( سهاح آنها م فرداً یا مشنرکاً منعلّق به ااح هاب سارمانی نوق%19ماداح که بیش ار پ جاه درص )

 «.است
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ان  ا شتتخصتتیّت ح وقی شتت هها ج ا عمومی مستتن ل ااح هایی هستتن   که ار قابعیّت ارارقخانه

می عمو ةعمومی دالنی ا مؤستتّستت ةمؤستتّستت ةان . این مؤستتّستتات نیز به دا دستتندالنی پی ا کرده

قانون م یریّت خ مات  3  عمومی دالنی به موجب ماد ةشتتتون . مؤستتتّستتتغیردالنی ق ستتیم می 

شود ا با داشنن ااح  ستارمانی مشتخّصتی است که به موجب قانون ایجاد ش ه یا می   »کشتورب  

ع گانه ا سایر مراجیکی ار قواب سه  استن الل ح وقیق بخشی ار اظای  ا امورب را که بر عه  

عمومی  قانون م یریّت خ مات کشتتتورب مؤستتتّستتتات  2  ماد«. ده باشتتت  انجاح میقانونی می

ااح  ستارمانی مشتخّصتی استت که داراب اسن الل     »غیردالنی را نیز چ ین قعری  کرده استت:  

شود ا بیش ار پ جاه درص  استت ا با قصتویب مجلس شوراب اسالمی ایجاد ش ه یا می  ح وقی 

 ا خ ماقی استدار اظای  آن ار مـل م ابع غیردالنی قأمین گردد ا عه ه ةساالن ة( بودج19%)

شتتتود که چه با قوجّه به مراقب نوق در ادامه این مستتتئله بررستتتی می  «.داردعمومی  ة رت کته ج 

ها ا نهادهایی شخص ح وقی ح وق عمومی هسن   ا ای که اشخاص ح وق عمومی در شترکت 

 قوانکردنی باشتت   ا در نهایت آیا میده   قا مجاراتگرب انجاح میچه مواردب اَعمال قصتت ّب

ی را در صتورت ارقکاب جرح مجارات کرد؟ هم  ینق بای  مشتخّص کرد که   هر نهاد خصتوصت  

نهادهاب ریر نظر م اح رهررب چه جایگاهی دارن ؟ راشتتن شتت ن مصتتادیق مربوط به قضتتات در 

 اِعمال مجارات ا مـکومیّت کمو خواه  کرد.

 های تابع آندولت و وزارتخانه .9-2
دالت به مفهوح نهادِ نهادها »ت است. قرین شخص ح وقی ح وق عمومی دالب ان قردی  بزرگ

قرین کلیّنی استت که هم می انگاه ح وق استاسی ا هم موضوع مورد بررسی آن است.   گستنرده 

اب استتت که ار ستتایر جوامع منمایز بوده ا شتت هیاننه ا نهادب  بستتیاستتی ستتارمان  ةدالت جامع

هادهاب سیاسی ار آن ناشی شتخصتیّت مشتخّص ا منمایزب ار ع اصتر قرکیری خود دارد. ستایر ن     

(. دالت در مواردب به مفهوح 14: 8269)قاضیق « ان  ا در قالب این مفهوح اسیع جاب دارن ش ه

ا شود؛ این دحاکمیّت ستیاستی کشتور مـستوب می     ةمجموع ةکشتور استت ا گاهی نیز به م زل  
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ح کار بردن مفهو شتتتونت . در ح وق داخلی نیز انزان بر به الملتل بـتث می  مفهوح در ح وق بین

سنوار شود )امامی ا امجریّه نیز دالت گفنه می  حاکمیّت ستیاسیق به قوّ  ةمجموع ةدالت به م زل

دالت همان کلیّت منمایز ا مجرّدب   (. بر این استتتاسق مراد ار کاربرد ااژ13: 8269ستتت گربق 

 ص ح وقی ح وقستیاستی را با قماح ابعاد آن برستان . در این بخش انواع اشخا    ةاستت که جامع 

دالتق که انجاح امور حاکمیّنی اعم ار مستتتن ل ا مخنلط جزء اظای  آنها  ةعمومیِ ریرمجموع

 شون .استق بـث می

 مقامات مرکزی سازمان اداری ايران   .9-2-2
م تامتات مرکزب ستتتارمتان ادارب ایران به م امات عالی مرکزب در نظاح منمرکز ادارب شتتتامل     

اریران ا ارراء ا هم  ین به م امات مرکزب حاضر در مـل به رهرربق رئیس جمهوربق هیئت 

شون . اَعمال ا اق امات این م امات قرقیب شتامل اسنان ارق نرمان ارق بخش ار ا ده ار ق سیم می 

گذارب ادارب جزء امور عمومی ا حاکمیّنی خواه در قالب عمل ستیاستتی یا عمل ادارب یا م رّره 

مشتتی دالت در یگرق ج س اَعمال ادارب این م امات قعیین خطشتتون . به عرارت دمـستتوب می

هاب نامههاب مخنل  ح وق ادارب در قالب نرامین ا دسنور به م امات مادانق ق این آیینحوره

 هایی قوسّطمستن ل ار جانب م اماقی هم ون ارراء ا هم  ین ق این مصتوّبات ا دستنورالعمل   

اب اجرایی است. اَعمال اسنان ارانق نرمان ارانق بخش اران ا هیئت اریران جهت اجراء در نهاده

ر قوان قصوّامور مـلّی نیز همگی جزء امور حاکمیّنی هستن   ا نمی   ده اران در قمشتیّت ا ادار 

ر قوان   دگرب را انجاح ده  ؛ براب مثالق آنها نمیکرد کته این م تامتات بنوان   اَعمال قصتتت ّب   

ی شتترکت مستتن یم داشتتنه باشتت  ق چ انکه قانوناً نیز این م امات  معامالت با اشتتخاص خصتتوصتت 

قوان   ررف م ابل اشتتخاص خصتتوصتتی در معامالت ا ع ود مخنل  قرار گیرن . ار ستتوب  نمی

قانون م یریّت خ مات کشتتتوربق که در م اح بیان مصتتتادیق امور  1  دیگرق برابر ب   )ال ( ماد

 گی هاب اقنصادبق اجنماعیق نرهب ا نظارت بر بخشریزسیاسنگذاربق برنامه»حاکمیّنی استق 
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ان  ا اق امات این م امات عموماً در قالب جزء امور حاکمیّنی مـستتتوب شتتت ه « ا ستتتیتاستتتی  

 گیرد.  هاب مخنل  ملّی ا مـلّی قرار میریزب ا نظارت بر بخشگذاربق برنامهسیاست

. بر کردنی نیستتتن  گیرن  ا مجاراتامور حاکمیّنی قرار می  ب تابراینق اَعمال این م امات در رمر 

این مر اق اگر یکی ار این م امات در راسناب اظای  خود ا ب ان سوءنیّت جرمی مرقکب شودق 

قوان اب را مـاکمه ا مجارات کرد؛ براب مثالق اگر نرمان ار یو شتهر در راسناب اظای   نمی

در اخنیار اب قرار داده ش ه است اظهاراقی را که ا رات  ستیاستی خود ا بر اساس ارّالعاقی که  

قوان علیه اب به اقّهاح نشر اکاذیب شکایت کرد. هم  ینق صـّت آن دشوار است بیان ک  ق نمی

قوان علیه بخشتت ارب یا نرمان ارب شتتکایت کیفرب میرح کرد ا شتتخصتتیّت   ب یهی استتت نمی

مـکوح کرد؛ ریرا اظای  چ ین م اماقی ار امور  39  هاب مادح وقی آنها را با یکی ار مجارات

اب را در خصتتوص این م امات یانت که قوان میابق قانون اظیفهحاکمیّنی هستتن   ا اصتتوالً نمی

 دیگر این است که اگر این م امات در راسناب م انع شخصی ةگرب داشنه باش . نکنقص ّب ةج ر

گمان مستتتئولیّت رقشتتتاء یا اخنالس شتتتون ق بی خود یا ار راب ستتتوءنیّت مرقکب جرمی نظیر ا

 شخصی خواه   داشت.

 نهادهای شورايی سازمان مرکزی اداری ايران   .9-2-1

انزان بر م امات مذکور در ستتارمان ادارب ایرانق نهادهاب شتتورایی نظیر شتتوراب عالی ادارب ا 

انسانی اجود دارن  که در قانون م یریّت خ مات کشورب به  ةم یریّت ا سرمای ةشتوراب قوستع  

هاب شتتوراب قانون م یریّت خ مات کشتتورب ه ف 881ا  884  آنها پرداخنه شتت ه استتت. ماد

دالتق ستاخنار قشکیالقی ا    عالی ادارب را قـوّل در نظاح ادارب کشتور در ابعادق ن ش ا ان ار 

هاب مخنل  ح وق گذارب در حورهگیرب ا م رّرهیمهاب استتتنخ امی با ابزار اخنیار قصتتتم نظاح

ادارب ار جمله ق این م رّرات الرح براب اجراب صـیح احکاح قانون م یریّت خ مات کشورب 

قانون م یریّت خ مات کشتتتورب که  1  برشتتتمرده استتتت. ب تابراین بته استتتن اد ب   )ال ( ماد    

را  «نصتادبق اجنماعیق نره گی ا سیاسی هاب اقریزب ا نظارت در بخشستیاستنگذاربق برنامه  »
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  جزء مصادیق امور حاکمیّنی دانسنه است ا با قوجّه به ای که اَعمال شوراب عالی ادارب در حور

 امور  گذارب در راسناب ایجاد قـوّل در نظاح ادارب کشور استق اق امات شورا در رمرسیاست

گرب دالت قصوّر کرد. ار امور قص ّب  رمر قوان اَعمال این شتورا را در حاکمیّنی هستن   ا نمی 

قانون م یریّت خ مات  889  انسانی برابر ماد ةم یریّت ا سرمای ةقرین اظای  شوراب قوسعمهم

گذارب در این حوره است که جزء هاب ااح  ادارب ا اسنخ امی ا سیاستکشورب ایجاد رایّه

ل ا اق امات نهادهاب مذکور به دلیل دارا بودن شتون . ب ابراینق اَعما امور حاکمیّنی مـستوب می 

خصتتوصتتیّت امور حاکمیّنی بای  قـت حمایت قانونگذار قرار گیرن  ا اگر در این راستتنا جرمی 

ااقع شتتتود مجارات نخواه   شتتت . اانگهیق همانیور که در قستتتمت پیشتتتین بـث شتتت ق امور  

 کردنی نیسن  .گرب در این موارد قصوّرقص ّب

 می محلّیشوراهای اسال .9-1

گیرب امور کشتور هسن  . در م ابل  قانون استاستیق شتوراها ار ارکان قصتمیم     7به موجب اصتل  

قر به آنها اشتتاره شتت ق شتتوراهاب استتالمی جزء   هاب منمرکز مرکزب ا مـلّیق که پیشستتارمان

شتتتون . ررق قانون قشتتتکیالتق اظای  ا اننخابات هاب نامنمرکز مـلّی مـستتتوب میستتتارمان

با اصالحات بع بق این شوراها  8271هاب استالمی کشتور ا اننخابات شتهرداران مصوّب    شتورا 

الرنه  مـلّی است که  گیرب ا قانونگذارب در حورگانه دارن ؛ یکی شامل قصمیمکارکردب سته 

مصتوّبات آنها نرای  با قوانین مجلس شتوراب استالمی مغایر باش  . ار دیگر کارکردهاب شوراها    

امور بتا اننختاب م تامات مـلّی نظیر شتتتهردار      مـلّی ا اجراء ا ادار  ر امور حورحقّ نظتارت ب 

است. ماهیّت اَعمال ا اق امات شوراهاب مـلّی بیانگر حاکمیّنی بودن اق امات آنها است. ار این 

قوان شتتخصتتیّت ح وقی شتتورا را مجارات کرد؛ براب نمونهق اگر شتتوراب یو شتتهر     راق نمی

قوان با اِعمال مجارات نهاد شورا را در آن قکاب جرح قغییر مسیر ده ق نمیم ـصتراً به ستمت ار  

قوان به ع وان اشتتخاص شتتهر م ـل کرد یا اموال آن را مصتتادره کرد. الرنه اعضتتاب شتتورا را می

ح ی ی مجارات کرد. با اجود اینق نهادهاب ریرمجموعه ا قـت اداره ا نظارت شتتتوراهاق مان   
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گرایانه نظیر انجاح معامله با اشخاص خصوصی یشررد امور خود اَعمال قص ّبها براب پشتهردارب 

ده  ؛ نهادب همان   شتتهردارب ا نهادهاب اابستتنه به آن جزء اماکن ا ... را نیز انجاح می  ا اجار

 شون  ا قابع احکاح خاصّی هسن  . اشخاص ح وقی عمومی غیردالنی مـسوب می

 مؤسّسات عمومی مستقل .9-9

ان ق بلکه برخی ار انواع مؤسّسات عمومی مان   نین ایران مؤستّستات عمومی قعری  نشت ه   در قوا

 قوان گفت که مؤسّساتان . امّا در کل میهاب دالنی قعری  شت ه دالنی ا یا شترکت  ةمؤستّست  

هایی هستتن   که شتتخصتتیّت ح وقی دارن  ا به موجب قانون  یو یا چ   امر    عمومی ستتارمان 

ه ه دارن . این گونه مؤستتّستتات با ع اای ی مان   مؤستتّستتهق ستتارمانق ب یادق مرکزق  عمومی را بر ع

(. مؤسّسات عمومی نظیر 829: 8269ک    )امامیق اسنوار س گربق ص  اق یا شرکت نعّالیّت می

شتون . مؤستّستات عمومی شامل    هاب نامنمرکز ن ّی مـستوب می اب جزء ستارمان هاب حرنهنظاح

هاب دالنی هسن   که هر ک اح قعاری  ا عمومی غیردالنی ا شترکت  ةمؤستّست   دالنیق ةمؤستّست  

مصتادیق خاصّ خود را دارن . الرح به ذکر استت مؤسّسات عمومی ار یو سو مسن ل ار دالت   

ها ار حقّ حاکمیّت برخوردارن ؛ به همین دلیل نظاح هستتتن   ا ار ستتتوب دیگر در برخی ار رمی ه 

 ر ح وق خصوصی است ا گاه مرن ی بر ح وق عمومی است. حاکم بر آنها گاه مرن ی ب

 های دولتیمؤسّسة عمومی دولتی و شرکت .3-3-1

دالنی  ةقانون م یریّت خ مات کشتتوربق مؤستتّستت 3  قانون مـاستترات عمومی ا ماد 2  ررق ماد

شتود ا با داشنن اسن الل  ااح  ستارمانی مشتخّصتی استت که به موجب قانون ایجاد شت ه یا می     

گانه ا ستتایر مراجع قانونی یکی ار قواب ستته  ح وقیق بخشتتی ار اظای  ا امورب را که بر عه 

 ةقانون م یریّت خ مات کشتتتوربق کلّیّ 3  ده . به موجب قستتتمت اخیر ماداستتتت انجتاح می 

 . با شوندالنی ش اخنه می ةان  در حکم مؤستّس هایی که در قانون استاستی ناح برده شت ه   ستارمان 

قوجّه به قسمت اخیر این مادهق سارمان ص ا ا سیما ا سارمان باررسی کلّ کشور نیز ار مؤسّسات 

دالنی هستن   که در قانون استاستی در ک ار نهادهاب دیگر به آنها اشتاره ش ه است. ار آنجا که     
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ت این نعّالیّ  قوان گفت عم ها ااگذارکردنی به بخش خصتتوصتتی نیستتن  ق میمور این ستارمان ا

مؤستّستات دالنی جزء امور حاکمیّنی است. براب نمونهق اگر سارمان ص ا ا سیما اسم منّهمی را   

در غیر موارد قانونی م نشتتر ک  ق شتتخصتتیّت ح وقی این ستتارمان مستتئولیّت کیفرب ن ارد. الرنه   

قوان علیه م یر بخش مربوط شکایت کیفرب میرح کرد ا براب ف  ح وق بزه ی ه میجهت ح

یما ها نظیر سارمان ص ا ا ساب مسئولیّت کیفرب قائل بود. با اجود اینق اگرچه امور این سارمان

رب گها اَعمال قص ّبااگذارکردنی به بخش خصتوصتی نیستن  ق ممکن استت خود این سارمان    

ستارمان ص ا ا سیما   ةگرایانرقکب جرح شتود؛ براب مثالق یکی ار اَعمال قصت ّب  انجاح ده   ا م

هاب باررگانی استتت. اگر حین پخش پیاح باررگانی به شتتخصتتی قوهین شتتود یا ای که پخش پیاح

رستت  میابق مفهوح حقّ اخنراع یو نهاد یا شتتخص ن ض شتتود ا جرمی ااقع شتتودق به نظر می  

مجارات اسالمیق سارمان ص ا ا سیما بای  مسئولیّت کیفرب داشنه  قانون 39  ماد  مخال  قرصتر 

هاب باررگانی مورد حکم قرار باشتت  ا مواردب مان   جزاب ن  ب یا م ع ار نعّالیّت در پخش پیاح

کل اموال ناممکن خواه    مان   انـالل ا مصتتادر 39  هاب مادگیرد. الرنه اِعمال برخی مجارات

شون  ا بای  به رور مـ اد اِعمال شون  ها میها باعث ار بین رننن سارمانتبودق ریرا این مجارا

(Hiene, 1999: 246ب یهی استتتت شتتترکت .) هاب دالنی ا مؤستتتّستتتات عمومی غیردالنی نیز

  گرب را انجاح ده ها نیز ممکن است اَعمال قص ّباضتعیّت مشابهی دارن ق چ انکه این شرکت 

 39  هاب مادقوان قمامی مجاراترمی شتتتون ؛ اانگهیق در عمل نمیا در خالل آن مرقکب ج

 قانون مذکور را اِعمال کرد.

 مؤسّسة عمومی غيردولتی .3-3-2

قانون م یریّت خ مات کشتتوربق مؤستّستته یا نهاد   2  قانون مـاسترات عمومی ا ماد  1  ررق ماد

عمومی غیردالنی ااح  ستارمانی مشتخّصتی است که داراب اسن الل ح وقی است ا با قصویب    

آن ار مـل م ابع  ةساالن ةدرص  بودج 19شود ا بیش ار مجلس شوراب اسالمی ایجاد ش ه یا می

عمومی دارن . بر مر اب  ةاستتتت که ج ر دار اظای  ا خ ماقیشتتتود ا عه هغیردالنی قأمین می
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هاب بع ب آنق ا الـاقیّه 8272قانون نهرستتت نهادها ا مؤستتّستتات عمومی غیردالنی مصتتوّب    

ه هاب اابسنها ا شرکتان . ررق این قانونق شهرداربمصتادیق این نوع ار مؤسّسات احصاء ش ه 

ارمان د شهی ق سارمان قرلیغات اسالمیق سام ادق ب یا ةبه آنهاق ب یاد مستنضعفانق هالل احمرق کمین 

ملّی المپیو ا ستارمان دانش آمورب کشتور ا ... جزء مؤسّسات عمومی    ةقأمین اجنماعیق کمین

ده   ا هم اَعمال شتتتونت . این نهتادهتا هم اَعمتال حتاکمیّنی انجتاح می      غیردالنی مـستتتوب می

ده  ق شخصیّت ح وقی آنها ا جاح میگرب. در مواردب که این نهادها اَعمال حاکمیّنی انقص ّب

به قرع آن م اح مربوط نرای  مستئولیّت کیفرب داشنه باش  . براب نمونهق اگر شهردار یو شهر در  

راستتناب اظای  خود ا ب ان ستتوءنیّت دستتنور قخریب ملکی را صتتادر ک   ا بع اً در دادگاه   

ق شتتخصتتیّت ح وقی  ح وقی مشتتخّص شتتود که قخریب این ملو بر خالف قانون بوده استتت  

رریق  قوان  ق ها ارشتهردارب ا شتخصتیّت ح ی ی شهردار مسئولیّت کیفرب ن ارن  ا منضرّر می   

دادگاه ح وقی براب جرران خستتتارت اق اح ک  . هم  ینق اگر در ا ر ق صتتتیر شتتتهردار مربوط  

ه ب قوان شتتهردار راخ مات عمومی دارد نوت ک  ق نمی ةکارگرب در حین انجاح کارب که ج ر

قوان شتتتهردارب را مـکوح به پرداخت دیه کرد. اقّهتاح قنتل غیرعم ب مـاکمه کرد ا نهایناً می  

مثال دیگر ستتارمان   8ب یهی استتت که در این حالت دیه احکاح ا آ ار مستتئولیّت م نی را دارد. 

 ها حساب آنها را قوقی قأمین اجنماعی است که در برخی موارد جهت اخذ حقّ بیمه ار کارگاه

شتت گان ا ار امور حاکمیّنی استتتق ک  . ار آنجا که این اق اح ستتارمان در راستتناب م انع بیمهمی

مربوط را با اقّهاح برداشتتتت غیرقانونی قـت قع یب   قوان ستتتارمان یا م یرکل یا رئیس ادارنمی

ت کیفرب ده   مستتتئولیّگرب انجاح میقرار داد. امتّا در مواردب کته این نهتادها اَعمال قصتتت ّب   

اب با اه اف اقنصادب ا کسب سود هاب ریرمجموعهخواه   داشتت. در این مواردق معموالً نهاد 

سارب قأمین اابسنه به سارمان قأمین اجنماعی است شتون ؛ براب نمونهق شترکت خانه  قشتکیل می 

                                                   

علیه یا دیهق حسب مورد حقّ شخصی مج یٌ»دارد: در این باره م رّر می 8263قانون مجارات اسالمی مصوّب  413  . ماد8

مرقکب جز با پرداخت دیهق مصالـهق ابراء ا قهاقرق برب  ةاست ا احکاح ا آ ار مسؤالیّت م نی یا ضمان را دارد. ذمّ دحالیّ

 «.گرددنمی
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که به دنرال اه اف اقنصتتادب استتت. اگر این شتترکت در راستتناب اظای  خود مرقکب جرمی  

مسئولیّت کیفرب  8263قانون مجارات اسالمی مصوّب  39  ماد  دق با قوجّه به صراحت قرصرشو

 خواه  داشت.

دار مأموريّت ای عهدهای و مؤستتّستتات خصتتوصتتی حرفههای حرفهنظام .3-3-3

 عمومی

ق هاب پزشتتتکیاب نظیر کانون اکالب دادگستتتنربق کانون ستتتردننرانق نظاحهاب حرنهستتتارمان

هایی هسن   که اعضاب آنها نظیر اشخاص ح وقی ح وق خصوصی مه  سی ا پرسنارب سارمان

انراد خصتتتوصتتتی هستتتن  ق امّا قوانین ا م رّرات حاکم برآنها قواع  ا م رّرات ح وق عمومی   

نیز م رّر داشنه  8217قانون ارق اء سالمت ادارب ا م ابله با نساد مصوّب  8  دب   )ب( ماهستن  .  

ش   بادار مأموریّت عمومیق مؤسّسات غیردالنی میاب عه همؤسّسات خصوصی حرنه»است که 

ی رژیم ح وق«. که میابق قوانین ا م رّراتق بخشتتتی ار اظای  حاکمیّنی را بر عه ه دارن  )...( 

اب مخنلط استق به این مع ی که کار ا نعّالیّت عمومی آنها قابع قواع  عمومی حرنه هابسارمان

ا سارمان ا امور داخلی آنها ار قریل امور اسنخ امی ا معامالت آنها قابع قواع  ح وق خصوصی 

خ مات به شهران ان  ةها در راسناب ارائ(. ار آنجا که این سارمان339: 8262رادهق است )موسی

 ةک  ت ق امور آنها جزء خ مات عمومی ا اظای  حاکمیّنی استتتت ا بای  به استتتیل  الیتّت می نعتّ 

ه ها خصوصی هسن  ق با قوجّه بستارمانی عمومی ق ظیم شتون . به بیان دیگرق اگرچه این ستارمان   

که  مهم بود ةده   بای  قائل به این نکنمر تاب قشتتتکیتل آنهتا ا ای کته خت مات عمومی ارائه می     

ها در قعارل با اصتتتل ق ااح خ مات ها یا ح اقل اِعمال برخی مجاراتت این ستتتارمانمجتارا 

عمومی ا حف  نظم خواهت  بود؛ براب مثتالق چ ان ه هیئت م یر  کانون اکال اه اف کانون را   

 39  م ـصتتراً به ستتمت ارقکاب جرح قغییر ده ق انـالل کانون یا مصتتادر  اموال آن میابق ماد  

خ مات ح وقی به ررنین  ةک  ق چ انکه ارائستتتالمی نظم عمومی را مخنل میقتانون مجتارات ا  

دعوا را منوقّ  خواه  کرد. برخی نهادهاب خصتتوصتتی نیز که خ مات آنها انـصتتارب هستتن    
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اضتعیّت مشتابهی دارن . این نهادها هر چ   خصوصی هسن   ا ممکن است سود نرااانی کسب   

 ت  ا متاهیتّت نعّالیّت آنها قفااقی با اَعمال حاکمیّنی    دهک  ت ق چون خت متات عمومی انجتاح می    

قوان هر مجاراقی را در مورد آنها اِعمال کرد. شتترکت مؤستتّستتات عمومی غیردالنی ن اردق نمی

هیئت اریرانق شرکت  8211اسف    ةاب ار این اشتخاص استت. ررق مصتوّب   مخابرات ایران نمونه

بورس ااراق  سهاح آن در ةار رریق عرض صیبخش خصتو  مخابرات ایران مشتمول ااگذارب به 

شت  ا به بخش خصتوصتی ااگذار ش . حال اگر این شرکت مرقکب جرمی شودق     بهادار قهران

کردنی استتت؛ در این صتتورتق اصتتول  قانون مجارات استتالمی مجارات 39  میابق قرصتتر  ماد

ح قانون رصتت د اصتتالشتتون . جهت پرهیز ار چ ین اضتتعیّنی قانونگذار بای  دگفنه ن ض میپیش

 ها را نسرت به چ ین اشخاصی اِعمال ک  .برآی  ا ن ط برخی مجارات

 دولتینهادهای زيرمجموعة مقام رهبری؛ مؤسّسات شبه .9-4

شتتت ه در قانون در قوانین ایران نهتادهتایی اجود دارنت  کته جزء هیچ کت اح ار نهادهاب قعری      

هاب دالنی ا نهادهاب عمومی غیردالنی ستتارمانها ا هاق شتترکتمـاستترات عمومیق ارارقخانه

شت ه هم حضتور ن ارن . قانون صراحناً مشخّص نکرده است که   هاب قعییننیستن   ا در نهرستت  

این نهادها جزء اشخاص ح وقی ح وق عمومی هسن   یا اشخاص ح وقی ح وق خصوصی. این 

کب اب که اگر این اشخاص مرقاضعیّت ممکن است قضات را در بالقکلیفی قرار ده ق به گونه

را اِعمال کرد یا خیر؟ بر این مر اق  39  هاب مادقوان مجاراتجرمی شون  معلوح نیست که آیا می

 ةضتترارت دارد اضتتعیّت این نهادها با قوجّه به قوانین نعلی بررستتی شتتود. نهادهاب ریرمجموع 

این دستتنه ار نهادها مـستتوب  مؤستتّستتات نظامی ا نهادهاب غیرنظامی ریر نظر م اح رهررب جزء

قانون ارق اء سالمت نظاح ادارب ام ابله با نساد  3  شتون . الرح به ذکر استت که ب   )ب( ماد  می

 ةنیز این نهادها را به صورت ج اگانه ا انـصارب ذکر کرده استق نه ریرمجموع 8217مصوّب 

 دالت.
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 نهادهای زيرمجموعة مؤسّسات نظامی .9-4-2
هاب بخش»ان  که به ور ایرانق نهادهاب اقنصادب خصوصی به اجود آم هدر نیراهاب مسلّح کش

ها ار نظر مالکیّت منعلّق به اشخاص ا نهادهاب ان . این شرکتمعراف ش ه« دالنیخصوصی شره

هایی اقنصتتادب هستتن   که ار نظر مالکیّت یا م یریّت ماهیّنی ها گراهنظامی هستتن  . این شتترکت

قوان به ب یاد قعاان ناجاق که به دستتنور ر خصتتوص مصتتادیق این گونه نهادها می نظامی دارن . د

م اح رهررب قأستتتیس شتتت ق اشتتتاره کرد. بانو قوامین نیز ار دیگر نهادهاب اابستتتنه به نیراهاب  

اننظامی استت. ب یاد قعاان ستپاهق قرارگاه سارن گی خاقم االنریاء ا بانو انصار نیز جزء نهادهاب   

وان به ب یاد قدالنی اابستتنه به ارقش نیز میستتپاه هستتن  . ار نهادهاب شتتره ةیرمجموعدالنی رشتتره

شود قعاان ارقش ا بانو حکمت ایرانیان اشاره کرد. با دقّت در اظای  این نهادها مشخّص می

هاب عمرانی ا ستتاخنمانی ا به دلیل ع ح اعنماد که آنها بیشتتنر با ه ف قستتریع در اجراب ررح 

هاب ان  ا در نهایت قر یل به یکی ار ق رقم  قرین ب گاهبخش خصتتوصتتی ایجاد شتت ه  دالت به

ان . الرح به ذکر است که خود نهادهاب نظامی مان   ارقشق سپاه ا نیراب اقنصتادب کشتور شت ه   

اصلی  ةک    ا اظیفاننظامی هم ریر نظر م اح رهررب هستن  ق امّا چون اصوالً اِعمال حاکمیّت می 

حف  نظم ا دناع نظامی ار کشتتور استتت ا جزء اشتتخاص ح وقی ح وق عمومی هستتن  ق   آنها 

 8کردنی نیسن  .اَعمال آنها حاکمیّنی است ا در این موارد مجارات

ریاء دالنی قرارگاه سارن گی خاقم االنهمانیور که گفنه شت ق یکی ار مصادیق مؤسّسات شره 

دالنی ار نهادهاب دیگر ار جمله نهادهاب هاب اجه قمایز مؤستتّستتات عمومی ا شتترکت استتت. 

ا مراجع قانونگذارب استتت. امّا قرارگاه  «به موجب قانون»خصتتوصتتی ایژگی قأستتیس آن نهاد  

قوان بتا قوجتّه بته مر تاب قتأستتتیس آن )به حکم م اح رهررب(      االنریتاء را نمی ستتتارنت گی ختاقم  

ر داد. مشکل در جایی نمود پی ا ایران قرا ةشت ه در قوانین موضتوع  نهادهاب شت اخنه  ةریرمجموع

                                                   

گرب انجاح ده   بعی  نیست؛ براب مثالق ممکن است یو نهاد نظامی . الرنه قصوّر ای که این نهادهاب نظامی هم عمل قص ّب8

گفنه در مراحث قرل در ای جا هم اجود اب انجاح ده  ا ضمن آن مرقکب جرمی شود. ایراد پیشلهخود معام  براب امور رارمر

 را اِعمال کرد. 39  هاب مادقوان قمامی مجاراتدارد ا نمی
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شتتتون . ار ررف دیگر نیز بخش اعظمی ار اظای  ک ت  که چ ین نهادهایی مرقکب جرح می می

خ مات عمومی ا جزء امور حاکمیّنی استتت. ستتؤال این استتت که آیا نهادهاب   ةاین نهادها ارائ

ت اِعمال اب مذکور مشمول معانیّهدالنی مان   قرارگاه خاقم االنریاء ستپاه با قوجّه به ایژگی شتره 

این ماده به اشخاص   شتون ؟ قرصتر  قانون مجارات استالمی می  39  ماد  مجارات کیفرب قرصتر 

ح وقی دالنی ا مؤستّستات عمومی غیردالنی اشاره کرده است. همانیور که بیان ش ق نهادهاب   

ء مله راش قأسیس آنها جزهاب خاص ا منمایز ار نهادهاب دالنی ار جدالنی به دلیل ایژگیشره

 شون .ایران مـسوب نمی ةاین نهادها ا نهادهاب دیگر م  رج در قوانین موضوع

ب تابراینق شتتتایستتتنته بود قانونگذار کیفرب قکلی  چ ین نهادهایی را ار لـاظ امکان یا ع ح      

چار ها نیز دکرد قا در م اح عمل دادگاهامکتان اِعمتال ضتتتمانت اجراهاب کیفرب مشتتتخّص می   

شتت ن . انزان بر اینق به رور معمول چ ین نهادهایی داراب برخی ستتردرگمی ا قشتتنّت آراء نمی

ن رس  بای  چ یهاب مه  سی ا غیره هسن   که به نظر میاب ا شترکت هاب ریرمجموعهشترکت 

ها ا مؤستتّستتات اابستتنه را بستتنه به مورد ار م ظر قرارگیرب آنها در چارچوب نهادهاب  شتترکت

ایران بررستی ا قفستتیر کرد. در ااقعق اگر چ ین نهادهایی به موجب   ةرّح در قوانین موضتوع مصت 

یّت شون  ا مشمول معانقانون قجارت ایران قشتکیل شت ه باش  ق شرکت خصوصی مـسوب می  

هاب دالنی ا به شتتون  ا اگر در چارچوب شتترکتقانون مجارات استتالمی نمی 39  ماد  قرصتتر

مراجع قتانونگتذارب قأستتتیس شتتت ه باشتتت  ق احکاح خاصّ مربوط به     موجتب قتانون مصتتتوّب   

 هاب دالنی حاکم خواه   بود.شرکت

قانون مجارات استتالمی در خصتتوص نهادهاب   39  ماد  ستتانق اشتتکال قانونی قرصتتر  ب ین

دالنی هم  ان باقی استت ا مشتخّص نیست به نرل ارقکاب جرح قوسّط یکی ار نهادهاب   شتره 

   هاب دالنی مانقرارگاه ستتتارن گی خاقم االنریاءق که اجراب یکی ار پراژه دالنی متان ت   شتتترته 

هاب ستت ستتارب را بر عه ه داردق قابلیّت اِعمال  رستتانیق صتت ار نفت ا گار ا اجراب پراژه آب

ن ت ب اجود دارد یتتا خیر؟ نظر بتته ای کتته   ةهتتاب کیفرب نظیر انـالل ا یتتا حنّی جریمتتمجتارات 

خ مات عمومی با قوجّه به اصتتتل ق ااح خ مات عمومی  ةقعییلی در ارائهرگونته ایجاد خلل ا  
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رستت  پاستتخ م فی باشتت . اانگهیق ب ابر صتتراحت  شتتودق به نظر میامرب غیرقانونی مـستتوب می

النی ا یا دمذکور ا ع ح قعیین قکلی  امکان اِعمال مجارات نسرت به نهادهاب شره  ماد  قرصتر 

دالنی استتتت که بای  در این قرصتتتره نستتترتت به نهادهاب شتتتره    مرهم بودن آنق یکی ار نواقص

قوان چ ین ک   گان قرار گیرد. امّا قا قعیین قکلی  قانون میهاب بع ب م ّنظر ق ایناصتتتالحیتّه 

اقنصتتتادب ا  ةان  ج راستتتن الل کرد که چون اظای  یا امورب که به این نهادها ستتتپرده شتتت ه 

هاب پیمانکارب یا بانک ارب انجاح ر مربوط را یا ار رریق پراژهسودآارب دارن  ا این نهادها امو

ده   ا قفااقی با نهادهاب خصتوصتی ن ارن  ا نیز این امور ار موارد اَعمال حاکمیّنی نیسن  ق   می

گرب ا ااگذارکردنی به بخش خصتوصی هسن  ق اِعمال مجارات با قوجّه  بلکه ار اَعمال قصت ّب 

متذکور م عی ن ارد. به بیان دیگرق حنّی اگر قانون هم قعیین قکلی    قتانون  39  بته قرصتتتر  متاد  

نک  ق مجارات چ ین نهادهایی مشتتکل قانونی نخواه  داشتتت؛ ریرا امور مربوط به این نهادها ار  

ی هاب اابستتتنه به این نهادها مرقکب جرمامور حاکمیّنی نیستتتن  ؛ براب نمونهق اگر یکی ار بانو

هاب دیگرب هسن   که اظای  آن را انجاح موال آن مصادره شودق بانوشود ا در ا ر مجارات ا

ده ت . بتا اجود اینق بتا قوجتّه بته نظامی ا ام یّنی بودن این نهادهاق قعیین قکلی  اضتتتعیّت آنها      

 قوسّط قانونگذار ار قشنّت آراء جلوگیرب خواه  کرد.

 نهادهای غيرنظامی زير نظر مقام رهبری   .9-4-1

پس  شود کهها ا نهادهایی گفنه میغیرنظامی ریر نظر رهررب به آن دسنه ار سارمانهاب سارمان

ار ان الب یا پس ار قصتویب قانون استتاستتی جمهورب استالمی ایران ا ستتایر قوانین ا مصتتوّبات   

ان  یا اداره ا نظارت مجلس شتوراب استالمی یا با حکم حکومنی قوسّط م اح رهررب ایجاد ش ه  

رهررب قرار گرننته استتتت. برخی نهادهاب قـت نظارت مستتتن یم رهررب مان     آنهتا قـتت نظر   

ه قضائی  ستارمان صت ا ا ستیماق شتوراب بارنگرب قانون استاستیق شتوراب عالی ام ّیت ملّی ا قّو       

  . آیااگذارکردنی به بخش خصتتوصتتی نیستتن   ا جزء دالت به مع اب عاح آن به حستتاب می   

ع وان آنها پی است یکی ار اظای  حاکمیّنی دالت را بر عه ه ظاهراً این نهادها همانیور که ار 
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راق  گیرن . ار اینمؤسّسات عمومی قرار می ةان  ا در دسندارن  ا به موجب قانون قأستیس یاننه 

قانون  39  ماد  این نهادها مشتتتمول امنیار مصتتترّح در مورد اشتتتخاص ح وقی دالنی در قرصتتتر 

ها قوان آنشون  ا نمیدالنی مـسوب نمیجزء اشخاص شرهشتون ق چ انکه  مجارات استالمی می 

 را مجارات کرد.

؛ ک   مستتن یم رهررب در چارچوب امور مـوّله انجاح اظیفه می  برخی نهادها هم قـت ادار  

هاب دناع م  ّسق ستتارمان ااقاف ا قوان به ب یاد حف  آ ار ا نشتتر اررشاین نهادها می ةار جمل

امور خیریّهق سارمان حج ا ریارتق شوراب عالی ان الب نره گیق شوراب عالی نضاب مجارب ا 

ستتارمان نره گ ا ارقرارات استتالمی اشتتاره کرد. در خصتتوص این نهادهاق که با دستتنور م اح   

نیراهاب  ةدالنی ریرمجموعگفنه در خصوص نهادهاب شرهان ق اشکال پیش هرهررب قأستیس ش 

ایران جزء هیچ ک اح ار  ةمستتلّح در ای جا نیز باقی استتت؛ ریرا چ ین نهادهایی در قوانین موضتتوع

ن  گیرهاب اشخاص ح وقی ح وق عمومی ا یا اشخاص ح وقی ح وق خصوصی قرار نمیدسنه

ه ایجاد دالنی مرهم استتت ا نیار بت برخورد کیفرب با چ ین نهادهاب شتترها در ننیجه نوع ا کیفیّ

ای  شود. به بیان دیگرق در مورد این نهادها قانون بشتفانیّت بیشتنر قوسّط قانونگذاران احساس می  

هستتتن   یا خیر؟ امّا قا قعیین قکلی  قانون  39  ماد  قعیین قکلی  ک ت  که آیا مشتتتمول قرصتتتر  

ده   ا به دنرال م انع ل کرد کته چون این نهتادهتا خت متات عمومی ارائته می      قوان استتتنت ال می

اقنصتادب نیستن  ق مجارات این اشتخاص با اصتل ق ااح خ مات عمومی ا ... در قعارل خواه      

بود ا م اح قضتتتایی بای  با قوجّه به مر اب قشتتتکیل آنهاق قا قعیین قکلی  قانونق در موارد اَعمال  

آنها خوددارب ک  . با اجود اینق در مورد اضتتتعیّت برخی نهادها بار هم حاکمیّنی ار مجارات 

قردیت  اجود دارد؛ براب نمونتهق پس ار ای که ملکی با حکم دادگاه ان الب مصتتتادره شتتت ق در    

گرب ار آن دی  گیرد قا آن را به نراش برستتان  یا استتنفاداخنیار ستتناد اجرایی نرمان اماح قرار می

ر گرب نزدیو استتتق دده  بیشتتنر به اَعمال قصتت ّبکه این نهاد انجاح می ک  . اگرچه اق اماقی

رستت ؛ اانگهیق در هر صتتورت قضتتایی مجارات چ ین نهادهایی ستتخت به نظر می ةعمل ا رایّ

 رس .قعیین قکلی  قوسّط قانونگذار در این موارد نیز ضرارب به نظر می
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 کردنیاجراهای کيفری اِعمال ضمانت .4

مالی  ةشون  ج رهایی که علیه اشخاص ح وقی اِعمال میمجاراتبرخی  که گفنه شت ق  همانیور

دارن  ا اکثراً به صتورت جزاب ن  ب هسن  . ب یهی است اقنی که جزاب ن  ب ار یو شخص  

شود. در این حالتق دارب کل ااریز میشتود به حساب خزانه ح وقی عمومی دالنی دریانت می

دارب کل با مر اب دریانت ار چ ین شتتخصتتی ا ااریز آن به حستتاب خزانه دریانت جزاب ن  ب 

جزاب ن  ب در قعارل خواه  بود ا در عمل کارب بیهوده استتت. با اجود اینق صتترف بیهوده 

قوان  به رور کلّی قوجیهی براب ع ح بودن دریانت جزاب ن  ب ار اشتتخاص ح وقی دالنی نمی 

ها علیه اشتتخاص ح وقی دالنی نه اِعمال برخی مجارات مجارات این اشتخاص باشت ؛ در م ابلق  

آاردق بلکه با مرانی ع ح مجارات این اشخاص هم در قعارل ق ها در عمل مشکلی به اجود نمی

ج اگانه یا با انزادن یو قرصتتتره به   قوان  در یو مادنخواهت  بود. براب نمونتهق قانونگذار می  

مم وعیّت ار نعّالیّت در آن حوره هاب خاصتتتّی مان   قانون مجارات استتتالمیق مجارات 39  ماد

لهق الزاح به عذرخواهی ا خ مات رایگان به مـکوحٌ ةبراب م ّت موقّتق اننشار حکمق الزاح به ارائ

  ینبی ی ک  . ب یهی است ص ار چپیشجرران خسارت به میزان چ   برابر را براب این اشخاص 

ک  ق نه با اصتتتل ق ااح خ مات عمومی این اشتتتخاص در  احکتامی نه نظم عمومی را مخنل می 

قعتارل استتتت. انزان بر ای هاق صتتت ار چ ین احکامی م جر به دار در مجارات نخواه  شتتت .    

هم  ینق صتت ار چ ین احکامی موجب قستتکین آالح ا دردهاب بزه ی گان ا انزایش اعنماد به 

مهمّ دیگر این است که ص ار احکاح کیفرب پس  ةرب خواه  ش . نکنکارایی نظاح ع الت کیف

قانون  81  احکتاح کیفرب بر احکتاح ح وقیق میابق ماد   ةار احرار ارقکتاب جرحق ار جهتت غلرت   

ه ی ه هاب ح وقی بزقوان  در سرنوشت پران هآیین دادرسی کیفرب نیز حائز اهمیّت است ا می

قانونی شتتتهردارب با مأموران قـت قرعیّت خودق ب ان دالیل   مؤ ّر بتاشتتت ؛ براب نمونتهق نمای    

ع ح رعایت م رّرات شهردارب قخریب  ةپذیرنن ی ا ار راب ستوءنیّت ملو شتخصتی را به بهان   

قوانتت  در خصتتتوص الزاح شتتتهردارب بتته  ک تت . در چ ین حتتالنیق م تتاح قضتتتایی کیفرب می می

رمانی معیّنق جرران خسارت به  ةناصتل  عذرخواهیق الزاح به ع ح دریانت عوارل شتهردارب در 
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راجع قوان  در ممیزان چ   برابر یا اننشتتتار حکم مـکومیّت حکم صتتتادر ک  . چ ین حکمی می

 ساخت ا سار ا جوار آن مورد اسن اد قرار گیرد. ةح وقی هم ار جهت ادام

 نتيجه

م رّر ش ه استق اشخاص  8263قانون مجارات اسالمی مصوّب  39  ماد  همانیور که در قرصتر 

ح وقی ح وق عمومی در موارد اِعمتال حاکمیّت مستتتئولیّت کیفرب ن ارن ؛ مفهوح مخال  آن  

گرب مرقکب جرمی شتتون  مستتئولیت م رّره این استتت که اگر این اشتتخاص در اَعمال قصتت ّب 

قوان  آنها را به یکی قکاب جرح م اح قضایی میدارن  ا مستنفاد ار این ماده ظاهراً در صتورت ار  

ن  ابی ی ش ههایی که در این ماده پیشهمان قانون مـکوح ک  . مجارات 39  هاب مادار مجارات

اموال شتخص ح وقی است. اِعمال این    قعزیرب دارن  ا شت ی قرین آنها انـالل ا مصتادر   ةج ر

 وق عمومی در عمل مشکل ایجاد خواه  کرد ا دا نوع مجارات اخیر براب اشخاص ح وقی ح

نظمی خواه  شتتت . به موجب خ مات عمومی ا اخالل ا بی ةدر نهتایتت م جر به قوقّ  در ارائ  

شتتتودق اگر نهادب مان   یو ارارقخانه یا یو شتتترکت دالنی در استتتن راط می 39  آن ه ار ماد

ط به این قرصتره در برخی شرای  گرایانه مرقکب جرمی شتودق با قوجّه راستناب یو عمل قصت ّب  

اجودب  ةکلّ اموال را اِعمال کردق امّا با قوجّه به نلستتف  هاب انـالل ا مصتتادرقوان مجاراتمی

هایی م یرق با موارین اب که با آنها اشتتتاره شتتت  اِعمال چ ین مجارات این نهتادها ا مرانی نظرب 

   ا ن خصوص بای  اق اح به اصالح قانون کح وقی ا حاکمیّنی نیست. ب ابراینق قانونگذار در ای

ها مان   مم وعیّت ار هایی را حذف ک   ا در م ابل برخی مجاراتامکتان اِعمتال چ ین مجارات  

نعّالیّت در آن حورهق اننشتتار حکمق الزاح به عذرخواهی ا جرران خستتارت به میزان چ   برابر را  

عمال نک  . ب یهی است در مواردب که یو شخص اِعمال ک   ا یا ای که ار اساس مجاراقی را اِ

قضتتائیه برخی اظای  خود را به یو نهاد خصتتوصتتی ااگذار    ح وقی ح وق عمومی مان   قوّ

شتتودق این نهاد مستتئولیّت کیفرب دارد ا بـث ک   ا این نهاد خصتتوصتتی مرقکب جرمی میمی

 میرح نخواه  ش . 39  ماد  اِعمال معانیّت قرصر
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دالنی یا همان نهادهاب ریر نظر م اح رهررب است. در خصتوص نهادهاب شتره   ابهاح دیگر در

چون اظای  یا امورب که به این نهادها سپرده مؤسّسات نظامیق  ةخصوص نهادهاب ریرمجموع

اقنصادب دارن  ا چ ین امورب ار موارد اَعمال حاکمیّنی نیسن   ا ااگذارکردنی به  ةان  ج رشت ه 

در  قانون مذکور م عی ن ارد. 39  بخش خصتوصی هسن  ق اِعمال مجارات با قوجّه به قرصر  ماد 

ده  ق م اح قضتتایی بای  با چون این نهادها خ مات عمومی ارائه میمورد نهادهاب غیرنظامی هم 

مر اب قشتتتکیل آنهاق قا قعیین قکلی  قانونق در موارد اَعمال حاکمیّنی ار مجارات آنها  قوجتّه به 

ب یهی استت که جزء ارکان سه قوّه نیسن  ؛  خوددارب ک  . در رابیه با خود نهادهاب نظامی هم 

ا قانون مجارات اسالمی نیسن  ق امّا ار آنج 39  ماد  ار این راق در ظاهر امر مشمول معانیّت قرصر

که این نهادها در بسیارب موارد اظای  حاکمیّنی ا خ مات عمومی را بر عه ه دارن ق مجارات 

گفنه ار جمله اصل ق ااح خ مات اموال با مرانی نظرب پیش  آنها به ایژه ار نوع انـالل ا مصادر

ن اعمومی ا حف  نظم در قعارل خواه  بود؛ براب نمونهق ستارمان صت ا ا ستیما یا سپاه پاس ار   

ان الب اسالمی ار نهادهاب ریر نظر م اح رهررب ا نظامی هسن   که اظای  حاکمیّنی ا خ مات 

ده   که در این گرایانه را انجاح میده   ا در برخی موارد نیز اَعمال قص ّبعمومی را انجاح می

ا هم مجارات خواه   شتت . ار این راق این نهاده 39  نرل در صتتورت ارقکاب جرح میابق ماد

گرب باش   ا الرنه در موارد قص ّب 39  ماد  در موارد اَعمال حاکمیّنی بای  مشمول معانیّت قرصر

 کردنی باش  .ها اِعمالنیز بای  ق ها برخی مجارات

دار مأموریّت اب عه هقوان در خصتتوص نهادهاب خصتتوصتتی حرنههمین استن الل را نیز می 

 اب ار خ ماتادها هرچ   خصوصی هسن   امراره ری  گسنردهعمومی به کار برد؛ ریرا این نه

ده   ا اخالل در انجاح اظای  آنها مشکل ایجاد خواه  کرد. در این راسناق عمومی را انجاح می

م رّر داشنه است که  8217قانون ارق اء ستالمت ادارب ا م ابله با نستاد مصوّب    8  ب   )ب( ماد

باشت   که  دار مأموریّت عمومیق مؤستّستات غیردالنی می  عه هاب مؤستّستات خصتوصتی حرنه    »

میابق قوانین ا م رّراتق بخشتتی ار اظای  حاکمیّنی را بر عه ه دارن  نظیر کانون کارشتت استتان  

بر این مر اق این نهادها را هم  «.رستمی دادگستنربق سارمان نظاح پزشکی ا سارمان نظاح مه  سی  



 
 
 
 

318 

 

 عمومی حقوق حقوقیِ اشخاص مورد در کیفری اجراهای ضمانت اِعمال امکان

ها را در مورد آنها اِعمال دانست ا در نهایت ن ط برخی مجارات 39  ماد  قوان مشمول قرصرمی

که  هاب موقّتقکردق با این قوجیه که اگرچه این نهادها خصتوصتی هستن  ق قوسّط هیئت م یره   

هر  ک    امت یریّت آنها یا اننخارب استتتت ا یا مان   کارم  ان دالت ح وق ماهیانه دریانت می 

شتتتون  ا نیز به موالً این انراد ستتتهمی ار آن ن ارن ق اداره میستتتودب هم که به دستتتت بیای  مع

رائه قشتتکیل آنها ا ةصتتورت نامستتن یم قـت نظارت دالت یا نهادهاب نظارقی هستتن   ا نلستتف   

ستانق ماهیّت این نهادها با یو شرکت خصوصی که ن ط با ه ف  خ مات عمومی استت. ب ین 

 ط   برخورد مشابهی با آنها صورت گیرد؛ الرنه نک   قفاات دارد ا نرایکستب ستود نعّالیّت می  

 کردنی باش  .ها بای  در مورد آنها اِعمالبرخی مجارات
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 منابع  

 الف. فارسی

 ( . 8211ابوالـم ق عر الـمی .)ق چاپ هشنمق قهرانق اننشارات قوس.ح وق ادارب ایران 
   ( .8212استنفانیق گاستنونق لواسورق ژرژ ا بولوکق برنار .) ق چاپ داحق جزاب عمومیح وق

 جل  اال ا داحق اننشارات دانشگاه عالمه رراررایی.

  ( .8269امامیق مـم  ا استنوار س گربق کوراش .)ق چاپ بیست ا ششمق ح وق ادارب ایران

 ق قهرانق اننشارات میزان. 8جل  

  ( .8264پوربانرانیق حستتتن ا ستتتیفیق مه یه« .)ق «شتتت استتتی مجارات شتتتخص ح وقی گونه

 ق دانشگاه علوح اسالمی رضوبق شماره نهم.اب ح وق کیفربهآموره

  ( .8264جعفرب ل گرادبق مـمت جعفر .)ق چتتاپ بیستتتت ا هفنمق قهرانق  قرمی ولوژب ح وق

 اننشارات گ ج دانش.

  ( .8216حت ادبق مه ب« .)الملل با م ایستتته مفهوح ا کارکرد نظم عمومی در نظاح ح وق بین

 ق شماره شانزدهم.خصوصی ح وق مجلهق «هاب ح وقی ملینظاح

  بارش اسی نظریه خ مات عمومی ا اصول (. »8268رادهق مـم جواد ا کاظمیق دااد. )رضتائی

حق ق سال سونشریه ن ه ا ح وق اسالمیق «حاکم بر آن در قانون اساسی جمهورب اسالمی ایران

 شماره پ جم.

  ( .8211ستاالر سراربق حسن .) ح ب یادین ح وق بشر در نظابررسی قـلیلی موانع قوسعه اصول
 ق چاپ االق قهرانق اننشارات مج .ح وق ادارب ایران

   ( .8264شتریعنیق مـستن« .)   ق نصل امه قضااتق «شتوراهاب استالمی ا مردح ستاالرب در ایران

 شماره هشناد داح.

   (. 8263رادهق مـم جعفرق عیستایی قفرشیق مـم  ا نرجیهاق مـم . ) شتریفیق مـستنق حریب

شماره  قمجله ح وقی دادگسنربق «هاب مسئولیت کیفرب اشخاص ح وقی در ایراندگرگونی»

 هشناد ا داح.
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   ( .8269شتعرانیق قاستم .)   ق چاپ چهارحق قهرانق اننشارات ح وق استاستی ا ستاخنار حکومت

 ارالعات.

 ( .8261رراررایی مؤقم یق م وچهر .)ق ایراست چهارحق قهرانق اننشارات سمت.ح وق ادارب 

 ( .8268عمی  رنجانیق عراستتتعلی .) ق جل  االق چاپ پ جمق قهرانق اننشتتتارات ن ه ستتتیاستتتی

 امیرکریر.

 ق چاپ االق قهرانق مستتئولیت کیفرب اشتتخاص ح وقی در نرانستته (. 8211اللهیق رضتتا. )نرج

 اننشارات میزان.

   ( .8269قاضتیق ابوالفضتل .) شارات ق چاپ پ جاه ا پ جمق قهرانق اننهاب ح وق استاسی بایستنه

 میزان.

 ( .8263گل اریانق ایرج .)ق چاپ االق قهرانق اننشارات مج .مـشاب قانون مجارات اسالمی 

 دام ه مستتتئولیت کیفرب اشتتتخاص (. »8264رادهق علی. )موستتتوب مجابق ستتتی  دری  ا رنیع

 ق سال چهارحق شماره سیزدهم.پژاهش ح وق کیفربق «ح وقی در قانون مجارات اسالمی

 ق چاپ داحق قهرانق اننشارات دادگسنر.ح وق ادارب(. 8262براهیم. )رادهق اموسی 

   ( . 8261میرمـمت بق مـمت« .)  قـلیلی بر ستتتاراکتار نظارت ا قعادل در راابط بین نهادهاب

ق شتتماره بیستتت ا ان ار م یریت دالنینشتتریه چشتتمق «حاکمینی نظاح جمهورب استتالمی ایران

 هشنم.

  ( . 8261هاشتمیق سی  مـم .)ق جل  داحق چاپ بیسنم ا هفنمق قهرانق اننشارات اسیح وق اس

 میزان.  

 ( .8261ه اان ق مه ب .)ق چاپ پ جمق قهرانق اننشارات سمت.ح وق ادارب قیری ی 

 ( .8264ااعظیق ستتتی  مجنری« .)میالعات مجلهق «معیار عمل حاکمیت در ح وق ادارب ایران 

 ق داره هفنمق شماره داح.ح وق عمومی دانشگاه شیرار
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