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 .گذاشتاه خوباجاحقو ینظا رادر متع دیمذکور،آثارعمل

 

،یدولتو هواشواکت اموالودرآم ها،یدولتاموالی،عموماموال: یدیکل واژگان
 منفعتعمومی.ت،یحاکم

                                                                                                                                                                                                     

 H.A8314@yahoo.comاستادیارحقوقعمومیدانشگاهشاه .8



89تابستان،36،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 11
 

 

 مقدمه

امواChristman, 1994: 40-53))مالکیتموضوعدرا تصاد رویکادها تفاوترغمعلی

بوهتووانینموویسوتنیخاصویحقو - منحصابهنظا ا تصادیت،انواعمالکازگفتنسصن

نمونوهعنوانبه.ش هانظا باخیدرخصوصییاویعمومیتمالکوجودنافیمطل ،صورت

بوهرواقیخصوصومالکیوتیوزنشوودیمویو هنام8کاپیتالیسوتی نظوا ا تصوادآنچهدریحت

اعمووالوهوو  یووزاندرمرا2یالیسووتیبووانظووا سوسآنوتفوواوتشوو همحوو ود متعوو د

دررانفعذ ها گاوهآنچهحال.(Christman, 1994: 55)نمودجووجستبای هامح ودیت

یحقوو ینابها وتو اخلدرعنواوسازدمیمشکلمواجهبایحقو - ا تصادها نظا انواع

بویژهاستماتبط نقوا واجو دیگوا،سوو ازوتشوابهاتدارا سویکازعناوینایناگا

درشومولآنیواهدایمکوهتاسوهاسوتنمونوهیناازجمله«عمومیاموال»مفهو .باشن افتااق

هوا امووالشواکت»،«یامووالدولتو»ماننو :مشوابهیممفاهیگابهدتوجهبایااناینظا حقو 

بنیوادینمطالعواتحووزهبوهمحصوورموضووع،یوناستآثاراب یهی.یستو...ضاور«یدولت

ودارد.بعنواننمونه،پو ازداشته- رحوزها تصاددبویژه–رایفااوانیعملیجنتاونش ه

ملیش ندرذهوندولتموادانوسوایاا شوار،-حتی بلازآن -ملیش نصنعتنفتایاان

ش ون اشتنتعایف انونیدرایونبوا ،یکویازعلولتقایباًمتااد بادولتیش نتلقیمی

بودهاست.چنوین8621تصادایاانازاوائلدههاصلیدولتیش نصنعتنفتایاانوبالتَبَعا 

نمود.موالشًدراصولدو یدولتیش،ازپیشرابیااناا تصاد8631درابت ا دههفاضیپیش

شو دولتیاموالدراینمنابع اارگافتنمنجابههاومااتع،ش نجنگلانقش سفی شاه،ملی

(.8611:5)شکوهی،

وشاحخشلدربعضاًومالکیتواموالچونینیعناویلذیشتاب؛حقو  انانیان،مینادر

صوادی میباخویبارسوهنگوا بوهیحتوو حقووقادارموضوعاتم نی، انونموادتفصیل

مشوابهعناویندیگاودولتیاموالعمومی،اموالازخودماادبیانبهنفتمانن عمومیاموال

تحلیل»:چوننکاتیبهتوجهرس میبنظااماآنهاازار بسیعلمیعم درعینکهان پاداخته

بوهتوجوه»،«اساسی انونیعنیحقو ی؛نظا فاازین انونبهتوجهبام نی انونموادواحکا 

                                                                                                                                                                                                     
1. Capitalist Economies. 
2. Socialist. 
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بستاسواز »،«یبواامووالعموومهادولتمالکیتح میزانتعیینجهتحاکمیتمفهو آثار

موارابوا«فقهویوحقوو یبنیوادینها ارچو چرعایتعیندرهاحکومت کارآم جهت

ازمنسوجمتعایفیارائهدنبالبهروپیش.پژوهشسازدمیمواجهعمومیاموالیفلزو بازتعا

هوا کاسوتیموجوود،یارزشمن علمها تش ازمن  بهاهضمنکهاست«عمومیاموال»

پوششده .یزمذکورران

تشوکیلیافتوهاسوت.موال،«مالوک»و«موال»جزءوعنصابهذکااستمالکیتازدوالز 

اسوتکوهبوینموالومالوکایجوادموضوعمالکیتاستومالکیتنیزیوکرابطوهاعتبوار 

یونالوذا(.8611:35)جعفا لنگواود ،شودواینسهعنصانبای بایک یگاخلطگادن می

ی(وارائهتعایف،بیواناوصوا ،ازپاداختنبهماهیتمالکیت)بصورتکلیزضمنگامقاله

مالکاموال»مانن :یموضوعاتیامتیازاتودیگامباحثمق ماتیآنوضمنع ولازبارس

 واار«یامووالعموومیسوتیوچماهیوت»باراخودتماکز«یاموالعمومی مصاد»و«یعموم

.ده می

 معنواهبو»یالعموومماادمواازاموواختصارمشص شودضاور استدرابت ا مقالهبه

:8632حقو و انان)کاتوزیوان،یباخوکوههاستحکومت یاستکهدریاموالیتمام8«عا 

2«خوا  معنواهبو»ی.اموالعمومن ینمایمایتعب«عا  معناهبیاموالدولت»(ازآنبه31-15

.گیادجا مییاموالدولتژهیاموالبوینقطهمقابلباخدرزین

ینعنواویگوادبواعموومیاموالنسبت»باناظااختشفاتوهاچالشازبسیار کهآنجااز

عنووانتواینی)بعنووانچالشو«یازامووالدولتویاموالعموومیزضوابطتم»ابت ااست،«مشابه

نهایوتدرو«یدولتوهوا بواامووالودرآمو ها شواکتینسبتاموالعمووم»سپ (مشابه

آنجواکوهازاداموهدر.شوون مویبارسی«یشابهبااموالعموممعناوین»سایاحقو یوضعیت

احکوا »رابه بع بصشلذااستیفهاتعای  کل اجزااز واع حاکمباموضوعتعیین

ازیفبهارائوهبوازتعامباحثساانجا .دادخواهیماختصا «حاکمبااموالعمومیودولتی

خواه رسی .«یاموالعموم»



                                                                                                                                                                                                     
1. Public Properties. 
2.Common Properties. 
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   یدولت اموال از معنای خاصبه عمومی اموال زیتم ضوابط .1
ینعنواویگاعنوانبادینامازتعییناهمیت؛حائزنکته،«یعموماموال»یتماهیبارسدر

مطواحآرا بصوش،یون.درابوودخواهو «یاموالدولت»آنمهمتاینواولینکهاستماتبط

ایوناثبواتپویدروگافتوه ااریرسموردنق وبااموال،ازنوعدواینتمیزضوابطپیاامون

امکوانعو  یواامکوان»،«عموومیخو متبوهاختصوا »:چوونمعیارهواییکههستیمم عی

مالابوهبوهتوانو ینم«مالکیتعمالایام یایتعمالا»و«بادار بهاهشیوهدرتفاوت»،«تو یف

بوهالز .ی بشمارآ8«یاموالدولت»از«خا معنا بهعمومیاموال»تمیزجهتد یقیضوابط

چااکهپادازیمنمی«خصوصیاموال»ازعمومیاموالتمیزضوابطبهماحلهایندراستذکا

کوهتفواوتاستعا (معنا ه)بیماازاموالعمومیینهایفوتعاپژوهشایندادباوننهایتاً

.کن میدورامشص ینا


 «یعموم خدمت به اختصاص»ضابطه  نقد .1-1

احکوا و واعو هوا،ویژگویتعایوف،بیوانبوهمتع د حقو  انانا تحلیلحقو ی،فضدر

مووارددیو گاه،یوکمطواب 2.انو گمواردههموت«دولتیازعمومیاموال»حاکمووجوهتمایز

درواسوطهبویومسوتقیمبصورتآنهاازا پاره-الفاستفادهاموالعمومیبهدوصورتاست:

مطلوو اسوتفادهتوانو میمصصو ،نظاماترعایتباهاک واسته اارگافتماد دستاس

ازیکویبوهکوهامووالی- عموومی؛هوا راهوکاروانسوااهاهوا،بوا ها،پل:مانن ده انجا را

:ماننو .کن بادار بهاهآنازداردح خاصیبنگاهتنهاواستیافتهاختصا عمومیخ مات

اسوتفادهمووردعموو سودبهواستعمومیمشتاکاتازکهتلگاا وتلفنها سیموآهنراه

ازواسوطهبوایامستقیمروربهکهاموالیتما کهاستاینرویکاداینگیا نتیجه.گیادمی اار

سوایاواسوتعموومیاموالازش هدادهاختصا عمومیها نیازمن  رفعباا دولترا 

.6(15-8632:31)کاتوزیان،شود(محسو مییدولت)اموالدولتملکدولتی،اموال

                                                                                                                                                                                                     
1.Collective (State) Properties. 

«اموالدولت»هیأتوزیاان(،8/3/8613نامهاصشحیاموالدولتی)مصو جلسهمورخآیین2.ازمنظا انونینیزماده2
اموالیدانستهاستکهتوسطوزارتصانه شودیابههارای  انونیدیگابهتملکساتدولتیخای ار میهایامؤسرا

 آین .دولتدرآم هیادرمی

.رب دی گاهاستادناصاکاتوزیان؛مالکیتدولتیبهمعنا عا شاملاموالدولتیبهمعنا خا )مایملکدولت(و6
 اموالومشتاکاتعمومیاست.
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یکیازخو مات»محلوضابطهمصا ،اوالً؛دو ازاموال:دستهدرفوق،نظامستفاداز

«واسوطهبواوغیامسوتقیم»حتیتوان مییخ ماتعمومبهاختصا نوع؛ًاست.ثانیا«عمومی

است.«بنگاهخاصی»ات،اینخ مبادار ازبهاهنیزباش وثالالاًعامل

معنا خا نامیو هدرآنچهاموالعمومیبهفوق،ها ویژگیباخیازرس میبنظاحال

اختصوا «یکویازخو ماتعموومی»اموالنیزبوهایننیزوجوددارد.چااکهاوالًتمامیش 

می(وعموومی)حمولونقولعمووخو ماتازیکیراستا ها عمومیدررایافتهاست:مالشً

بوهعموومیامووالثانیواًاختصوا 8انو .یافتوهاختصوا هادرراستا تفایحوآسایش،پارک

هوا عموومیمستقیموحتیغیامستقیمباش مانن اسوتفادهازراهتوان مینیزیخ ماتعموم

جهتجابجاییمصالحتجهیزیکپارکملیکوهبواآوردهکننو هخو متعموومیدیگوا 

بوادار (بعنووانچهگذشت،ویژگیدیگا)تعییندستگاهخا جهتبهواهفار ازآن2است.

شودکهدربازتعایفذکاخواه ش .یکیازضوابطاصلیتفکیک لم ادمی


 «عدم امکان توقیف»ضابطه  نقد .1-2

اموالمویاین«تو یفامکانع  »راعمومیاموالها ویژگیجملهحقو  انانازباخی

امووالدرآنوجوودشواه بلکهنبودهعمومیاموالخا اینویژگی،اوالًحالیکهدر6.دانن 

تو یوفوتوأمینعو  ودولتبهنحوهپاداختمحکو  انون،موجببهمالشًهستیم،نیزدولتی

(دولتوی)امووال«یهاومؤسساتدولتاموالمنقولوغیامنقولوزارتصانه»86353مصو آنها

یوکاموا،ایونثانیواًتو یف،تأمینوباداشتمواجهشو هاسوت.جهتهاییمح ودیتبانیز

حتیآنرامضاموارد درمقننبلکهرودنمیبشمارنیزعمومیاموالباا «دائموی»ویژگی
                                                                                                                                                                                                     

-نمفهو ش .امابههاحالاینعاملبعنوانیکضابطهتفکیکاصلیبنظانمیتوانمنکامشکَکبودنای.البتهنمی8

 رس .

شون .بعنواننمونهدرهاییمواجهمینماین درادامهباچالشهانیزکهب واًبهاینضوابطاشارهمی.درباخیازتحلیل2
آنمانن مالکیتخصوصیاستدرحالیکهمالکاموالدولتی،دولتبودهونوعمالکیت»یکپژوهشعنوانش هکه

مالکیتادار است امادرادامهبهنقضش ناینضابطه«مالکاموالعمومی،ملتاستونوعمالکیتدولت،صافاً
.(8611:818کنعانی،)دان ر.ک:کن وآنراعا وکلینمیاشارهمی

(.8638:823(و)موسیزاده،613-8613:611.بعنواننمونه:ر.ک:)ربارباییموتمنی،6
تو یفاموالمنقولاجاا دادگستا واداراتثبتاسنادوامشکوسایامااجع انونیدیگامجازبه»....مادهواح ه:3

هاومؤسساتدولتیکهاعتباروبودجهالز راجهتپاداختمحکو بهن ارن تاتصویبوابش وغیامنقولوزارتصانه
«یکسالونیمبع ازسالص ورحکمنصواهن بود.جهبود
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.بعنواننمونههاچنو بموجوب وانونراجوعبوهمنوعاستکشی هدستآنازوتشصی داده

ومنقوولامووالووجووه8638مصوو هاشهادار بهمتعل منقولتو یفاموالمنقولوغیا

 ابلتأمینوتو فوباداشتنبوود طعی،حکمص وراز بلهاشهادار بهمتعل غیامنقول

اصوشح وانونراجوعبوهمنوعتو یوفامووالمنقوولوغیامنقوولمتعلو بوه وانونبموجباما

اصوشحشو وموضوع،این8613مصو  والحاقدوتبصاهبهآن8638هامصو شهادار 

بوهوا اعطوا درهوابانوکاسوتآمو ه وانوناولیوهایونرواحیهیآنطورکهدرمق مهتوج

از بولاسنادمالکیتاموالاختصاصیشهادار بعنوانوثیقوهوابسته،مؤسساتوهاشهادار 

بو ینو8بودنو شو همحاو بانکیتسهیشتازهاشهادار عمشًنتیجهدرونموده خوددار

این انونمورداصشح اارگافت.تاتیب

درنق آنچهگفتهش ممکناستچنینراحشودکهع  تو یفاموالعمومی،ویژگوی

الز ایناموالازحیثمبانیحقو یوفلسفهوجوود ایونامووالاسوتواگوادربقعو تقنینوی

کنو .امواامبوانیموذکورواردنمویا بودرباخیمواردازاینضابطهع ولش هاستخ شه

رس هنگامیکهاینگونهضوابطحقو یعمشًمنجابهناکارآمو  نهادهوا حکوومتیبنظامی

ضاورتبازبینیاین واع ویا-هاذکاش مانن آنچهدرمورداموالشهادار –خواه ش 

شود.هااحساسمیح ا ل،دستکشی نازارشقآن

چوونونموودهتوجوهعمومیاموال(تو یفامکان)ع  ناپذیا انتقاللسفهبهفیگادنظا

چنانچوهاست؛دانسته«یافتهاختصا آنبهکهه فیوآنهامصا »ازناشیراناپذیا انتقال

ودهو یراکهمانعازانتقالاستازدستمویوصفیزنیده مالعمومییاه  راتغ، انون

-انتقوالاینکوهشوودموینظواایونازکوهنباری(.است8632:38یان،اتوز)کشودمیفاو  ابل

سوکوتصوورتدریعنوی.نموودتلقوی«وصوف»یکنهو«اصل»یکبعنوانبای راناپذیا 

بوااموااسوتعموومیامووالتو یوفامکوانعو  نتیجوهدروانتقال ابلیتع  بااصلمقنن،

2.شودمیمیسانیزاموالاینتو یفامکان ابلیت،اینبهمقننتصایح



                                                                                                                                                                                                     

جهتمشاه همق مهتوجیهیراحاصشح انونراجعبهمنعتو یفاموالمنقولوغیامنقولمتعل بهشهادار 8 ها.
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720733. والحاقدوتبصاهبهآن،ر.ک:8638مصو 

 تلقینمودنع   ابلیتانتقال،ذیلآثاربازتعایفازاموالعمومی،م ا هبیشتا خواهیمنمود.«اصل».دربا 2



 71انایرحقوقینظامدرآنآثاروعمومیاموالبازتعریف
 

 برداری ضابطه تفاوت در شیوه بهره نقد .1-3

نق ِضوابطتفکیکاموالدولتیوعمومی،بهعقی هباخیازفقهوا،هاچنو ایوندرادامه

درتفواوتبوهمنجوا،دومالکیتازلحاظمحتوا اجتماعینظیایک یگان اماتفاوتشوکلی

نوهو–.چااکوهامووالعموومیبایو بوهمصوار عموومیشوودمیآنهااز«بادار بهاهشیوه»

-آنواناسوتفادهمووردکواال بوهسوبسوی دادنیوانق  کمکمانن خا گاوهیمصار 

بواا باسو ،عمومیمصار بهتوان میآنکهاموالدولتیعشوهباحالیکهدرداداختصا 

اسوتمصا  ابلنیزبیکارانباا تغالاشامکانکادنفااهمواجتماعیها گاوهبهکمک

8(.13-8651:11)ص ر،

«عمومیمصالح»دوهادروبودهاینکهضابطهایندومالکیتیکیرس آنچهبهذهنمی

کوهاسوتضوابطهاینمصادی دراختش صافاًش هذکاتفاوتبعنوانکههاییمالالواست

اعطوا صَوا راعموومیامووالکوموت،حکوهموارد دریعنی.استکارشناسیموضوعی

یمنافععموم راستادرخارجنیست:یاآنکهحالدوازنیزکن میخاصیگاوهبهتسهیشت

کوهنبوودهعموومیمنوافعآنکوهمطواب یاومطاب ضابطهعملکادهاستکهبشاشکالاست.

هموانطورزیواا.یسوتنیا  ابلپوذکهضابطهعملکادهوتصلفنمودهاستخش اصوالً

ازبصشیمنافعتأمینبساچهواستکارشناسیاما عمومی،منافعمصادی تعیینش بیانکه

.باش داشتهبهمااهبامنافعکلجامعهگیا چشماثابیکار،افاادمانن جامعه



 ت؟یریمد ای تیمالک ؛یحکومت و اموال عموم رابطه .1-4

حو ا لدو«خوا معنوا بوهعموومیاموال»و2«تحکوم»دربا تعییننوعرابطهاصوالً

حو دارا حتوییواتصو  مو یا،م»نظاوجوددارد:باخیدولترانسبتبهاموالعمومی،

درنظا حقو یفاانسهنیزباخیمعتق ن بیندولتواموالعموومی،رابطوه6.دانن می«ارتفاق

.دانسووت3عمووومیمنووافعحقوو تراسووتا درتسوولطنوووعیآنرایوو مالکیووتنیسووتبلکووهبا
                                                                                                                                                                                                     

8 می. باداشترا اینگونه نمونه بارسیتعاریفمصتلفاز منفعتعمومی»تواندر باخیمنفعت« نمود. نیزمشاه ه
رویکادمقابل،باخوردار تع ادمکفیکهبصشیازدانن وعمومیراآنچهکهباا عمو ماد دارا منفعتباش می

 (.Sloan, 2012: 45)دانن ماد راتشکیلده نیزباا تحق اینعنوان،کافیمی

2.Government. 
(.8616:55)ع ل،«دولتنسبتبهاموالعمومی،والیتداردومالکنیست.»6

4. Jus Utendi. 
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بواآنکوهازبویشکوهشوودیارشقموییکمفهو رومیاستوبهنظا مال Domaineچااکه

امووالهوا ویژگویازواسوتمواتبطباش باه  ومقصودمورداسوتفادهارتبا درمالک

انارکوازیکییگا،دیباخعقی هبهحالیکه،در.استخصوصیتملک ابلیتع  عمومی،

8اسوتعمال،حو :شاملح مالکیتراهارومیح اخااجازمالکیتاست.مالکیت،ح 
حو  

«مالکیوترابطوه»تعیوین. (Berthelemy, 1933: 477)ان دانستهوح اخااجازمالکیت2استالمار

 اسوتناسوازگار«عمومیاموالدانستنخصوصیتملکغیا ابل»باعمومیاموالودولتبین

.(Hauriau, 1999: 713)مالکیتح دولترای کنونیعقی هدارن کهبانامابیشتانویسن گا

«مالکیوتادار »آنراهوریوووشوودمویاعموالحو ود ووانیندرصوافاًکهدانستمح ود

نامی هاست.رب ایننظاآنچهازاموالدولتیکهبهخ متعمومیاختصا یافتوهدرزمواه

6دیگااموال،ملکخصوصیدولتاست.اموالعمومیاستو

امووالبواخوودمالکیوتاعموالجهتتوان حکومتبههماننسبتکهمیرس مینظابه

اعموالبوههموانمیوزان،امکوانیو خا (ا  ا بهوضوعواجواا  وانوننمامعنا ه)بدولتی

«بوالقوه»هواتحکوموکهاستاینساباسصن.داراستنیزراعمومیاموالمورددرمالکیت

بالفعولواجاایویدرمووارد صوافاًامکاناینهاچن هستن رادارایتمالکایناعمالامکان

امووالعموومیودولتویدارا هوادویگوا،دیوابوهتعبش هوبصورت وانوندرآمو هاسوت.

ارموذکورموشکتواننمیوهستن (متص  وم یانهمفهو ؛وین)بهمعنا د ی ا«مالک»

.دانستمالکیتنوعدوفارقوجه

امووالینبورابطوهدرآندانسوتنمحقو ومالکیوتچیستیفهم»دلیل؛اولینمورد،ایندر

درچااکوهاسوت،محقو فووق،رابطوهدر3«مالکیتعناصا»اصوالً.است«حاکمیتبایعموم

و(Cotula, 2017: 224)ینمعو لمواویوکبایعموم  رتاعمالوایجاد5«حاکمیت»مفهو 

نهفتوه(8631:18دیگوا) اضوی،هوا ارادهفوقا ارادهاعمالباتافامان هییاامکان  رت
                                                                                                                                                                                                     
1. Jus Fruendi. 
2. Jus Abutendi.  

بینا)مق مه(و،بیجا:8(بهمنابعیمانن :مازووشاباس،)بیتا(،دروسحقوقم نی،ج18-8632:11.منبع:)کاتوزیان،6
کن :ق. .کهاعش می23کن ظاهااًجملهآغازینمادهویل،)بیتا(،حقوقم نی،اموال،بیجا:بینااشارهنمودهوبیانمی

باایننظامواف است....«اا مصالحیاانتفاعاتعمومیاموالدولتیکهمع استب»
می3 اعمتوانبه. عناصاح مالکیترا تبعیتازحقو  انانرومی، «ح استعمال»از ح استالمار»، ح اخااجاز»و«

(.888-8632:881دانست.ر.ک:)کاتوزیان،«مالکیت
5.Sovereignty. 
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موضووعامووالدرخوودفائقوهارادهاعموالراسوتا درباتوا،وعمومیاین  رتلذا8است،

ردارباخوو«مالکیوتازاخوااجحو »و«اسوتالمارح »،«استعمالح »ازبای ضاورتاًعمومی،

اسوتوموضووعایندراوبودن«مالک»معنا بهوحاکمیتاعمالربیعینتیجهاینکهباش 

 .مشاه هکادنیز انوناساسی18دراصلتوانمیراموضوعاینانعکاس

.مالکیتاعتبوار ،اصووالًاموا است«مالکیتمفهو بودنمشکَّک»توجهبهیگا،ددلیل

:8633،سوفه،درجوهوجوود آنشو توضوعفدارد)گاجو مشکَّکاستورب نظافش

کنو راایجوادمویاعتبوار مالکیوتصوافاًکوها سولطهتوواننمویکههمانگونه.لذا(81-88

 ووانینچوارچو در»و«مالکیوتاعموالشو نمالوکدرضووابطمح ود»مالکیتن انست،

ایونسوطحوچااکوهآورد،بشماریتمالکرابطهنافیتوانرانیزنمی«ح ایناجاا درآم نِ

هاچنو کوهشو م عیتوانمیمبناباهمین.استمالکیتوسلطهاعمالدرجهنیزسطحیاز

ضوابطمشص ومعینیاسوتامواو وانیندرچارچو عمومیاموالبهنسبتدولتتصا 

موتَبَعواًدولوترانو انی«مالکیوت»دلیلیباآنباش کهماهیتاینرابطهوسولطهراتوان نمی

 لم ادنکنیم.«مالک»

تصوا ِبسوتاین،تقنازرای مواردمتع د دردرمقا عملوحکومتدالیلفوق،بجز

کهاستنمودهفااهمخودباا را«اموالاینمالکیتانتقالوواگذار »جملهمنمالکانه،تا ِ

:شودمیاشارهآنازهایینمونهبه

ها الیحه انونینحوهخای وتملکاراضیوامشکباا اجاا بانامه3مادهبموجب

کهمقتضیدستگاهاجاائیدرموارد ،81/88/8651عمومی،عماانیونظامیدولتمصو 

عوضاراضیتملیکش هراازاراضیمشابهملییادولتی،ب ان ودرصورترضایتمالک

قواراتمابوو بوهموالکینواگوذارنو رجدر ووانینوممتعل بصودتأمینوباحفظضوابطم

نمای .دراینصورتنیزتعیینبها عوضومعوضبعهو ههیتوتکارشناسویمنو رجدرمی

نیواز،موورداموشکواراضیتملکعوضدرتوان باش .دراینمادهدولتمیاین انونمی

مص ا یازتصوا درحقیقت،که نمایپاداختآنعوضوثمنمالابهبهرا«عمومیاموال»

مالکانهدولتبااموالعمومیاست.
                                                                                                                                                                                                     

 ,Fukuyama)نیزاشارهش هاست«تواناییوضعواجاا  واع وارائهخ مات»،بهتاازحاکمیت.درتعایفیبسیط8

(2013: 3. 
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اجاا  انونو8/6/8613مصو اساسی انون33اصلکلیها سیاستموجببهبعشوه

بهمنظورشتا بصشی نبهرش ا تصواد8611 انوناساسیمصو 33کلیاصلها سیاست

گادیو مقوار...وا تصاد ها بنگاهکارآییارتقا ملی،گستا مالکیتدرسطحعمومی،

اصولصو رازخوارجفعالیتهاگونهاستموظفون اردج ی ا تصاد فعالیتح دولت

صو رمصادی ازباخیاستمکلفدولتیعنی.نمای واگذار%21ساالنهرااساسی انون33

اختیوار «عموومیمالکیوت»بصورتکهرااساسی انون33اصل ونموودهواگوذارهبووددر

.نمای منتقلراآنمالکیت

اینکهرابطهحکومتبااموالدولتیواموالعمومییکساناستوحکوموتازبن  جمع

8.استیکمیزانح مالکیتباهادوباخوردار


 دولتی هایشرکت درآمدهای و اموال با یعموم اموال نسبت .2
امووالبوا اابوتدارا کهاستمفاهیمیاازدیگ«دولتیها اموالودرآم ها شاکت»

ازدسوتهایونتکلیوفتعیویننیازمنو عمومی،اموالازجامعتعایفیارائهربیعتاًوبودهعمومی

از«دولتویهوا شواکتدرآمو ها وامووال»تفکیوکشواه نظااتدرباخی.هاستدارایی

تنادبووه وووانینومقوواراتاسووبوواوهلووهاول،دریکووادروایوون.هسووتیماموووالدولتوویوعمووومی

همچنینو وضائیایاان)رأ وح ترویههیأتعمومیدیوانعالیکشور(گوناگون،رویه

تفکیوکشصصویت»ا و ا بوهاسوت،تجوار فعالیوتهموانکوهدولتویها شاکتکارویژه

وامووالتفواوت»بوه ائولتفکیوکاینمبنا نمودهسپ با«حقو یشاکتدولتیازدولت

امووال»ازآنتفکیوکهمچنوینو«ها دولتیبادولتومؤسساتدولتویشاکتها اییدار

بوهشورا نگهباندراینموورد،مسوتن تفسیا وبالحاظع  وجودنظااستش ه«عمومی

اعوش عمومیدولتیرامجزاازدرآم ها درآم شاکت،2می وانونمحاسباتعمو81ماده
                                                                                                                                                                                                     

.یعنیحکومتازرای عاملتقنینیخود) وهمقننه(صشحیتعا  انونگذار پیاامونهادو اموالراداراست)اصل8
،دوموضوعمجزاستکه«دار عملیازاینح بابهاه»و«ذ ح بودنحکومت» انوناساسی(.بای توجهشود12

منظورنگارن هصافاًذ ح بودناستامااینکهحکومتچهمق ارازاینح رابای استفادهنمای مسالهاینپژوهش
نیست.

دولتی هاوموالیاتوسودسها شاکتدولتویهاوموؤسساتدرآم عمومیعبارتاسوتازدرآمو ها وزارتصانه.»2
بودجهکلکشورتحتعنواندرآم عمومی انوندرکهودرآم حاصلازانوحصاراتوموالکیتوسایادرآم هایی

«.شودمنظورمی
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هوا  انوناساسینیزامووالدولتویوعموومیراشواملامووالشواکت863نمودهودراصل

.(36-8613:13)هن  ،استن انستهدولتی

:استذکا ابلنکاتی،درموردرویکادفوق

 ووانونمحاسووبات81تعایوفمقووننازدرآمو ها عمووومی)موضووعمووادهظوواهااً-الوف

«یوجووهعمووم»یوف وانوندرتعاهموین86(محلتأملونق است،چااکهدرمادهمیعمو

هواومؤسسواتمابوو بوهوزارتصانوهها ینهعبارتاستازنق یوجوهعموم:»داردیمقارم

ومؤسسواتوابسوتهبوهیادولتویغیونهادهواومؤسسواتعموومیدولتو هاوشاکتیدولت

نحووهونظواازوصوا یسوتنیمذکورکهمتعل ح افاادومؤسساتخصوص هاسازمان

.«یباشو بموجب انون ابلدخولوتصوا میمصار عموم آنمنحصااًباایلمنشأتحص

-شواکتی،مؤسساتدولتو،هاوزارتصانه»تمامیباراناظا«عمومی»دراینتعایف،مقنن ی 

«موذکور هواومؤسساتوابستهبوهسوازمانیادولتیغینهادهاومؤسساتعمومی،دولت ها

و«یع  تعل بهح افاادومؤسسواتخصوصو»ا تبییند ی این ی ،دوضابطهدانستهوبا

درحالیسوتایوننیز ابلاستصااجاست.«یمصار عموم  ابلدخلوتصا منحصااًباا»

محو ودتاشو هوبواضووابط«عموومی»مصوادی واهه8«عموومیدرآمو ها »تعایوفدرکه

نق ینوه»هاچنو تموامیمواد،اینازمستفادرنیست.سازگا«وجوهعمومی»مذکوردرتعایف

ذیول«اهوشواکتایونسوودسوها »صوافاًامواهستن «عمومیوجوه»جزء«دولتیها شاکت

منجوا وانون،81مادهتعایفدرمزبوراشکال اارخواهن گافتولذا«درآم ها عمومی»

2.استش هاشتباهباداشتیبه

بواا تعایوفایونبوهاسوتناد انون،81درمادهمذکورتعایفصحتفاضبهحتی- 

دراسوتعموومی«درآمو »صوافاًتعایوفمقوا درموادهاینچااکهنیست،کافیم عااثبات

.داردتأکی «عمومیاموال»بااساسی انون863اصلحالیکه

                                                                                                                                                                                                     

دولتیها وموالیاتوسودسها شاکتدولتویهاوموؤسساتدرآم عمومیعبارتاسوتازدرآمو ها وزارتصانه.»8
بودجهکلکشورتحتعنواندرآم عمومی انوندرکهوحصاراتوموالکیتوسایادرآم هاییودرآم حاصلازان

«.شودمنظورمی
2 پاتو،. )کایمیو منبع: 8638در  بلازتصویب818: نتیجهگافته و عمومیتفاوتی ائلنش ه بیناموالووجوه )

اینمنبع،ذکاش هکهوجوهیکه812.البتهدرپاور یصفحهتاازنامه،اموالشاکتازاموالعمومیودولتیج است
 پاداختش هجزءاموالعمومیاست.
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باموابموجو«موورددرایوننگهبوانشورا نظاتفسیا وجودع  »ادعا رغمعلی-پ

اصلیکص وسیونهم انوناساسوی»نگهبانشورا 81/3/8612مورخ5313شمارهنظایه

ضوحنیاز بهتفسیان اردواعضا شورا نگهبوانبوهاتفواقآرااصولبهلحاظصااحتوو

8.«دانن لتینیزمیها دومذکورراشاملاموالشاکت

بووهعووا (معنووا )بووهعمووومیموووالاشوومولاثبوواتبوواا شوو ه،ذکووادالیوولازفووار -ت

هوا شواکتتعایوفاگاشود.تبییندولتیها ازشاکتمنظورابت ابای دولتیها شاکت

انجا  سمتی»بموجبآندادهشود اارمبنا انونم یایتخ ماتکشور 3دولتیدرماده

از«نبوهدولوت(سوامایهوسوها آ%51تعل بویشازپنجواهدرصو )»و«ها دولتازتص  

را«اموالعمومی»اصلیها ویژگیبای دیگاسو از.استش هذکااصلیآنها ویژگی

بوهتعلو »-شوودمویاثبواتوبیوانبعو  هوا بصشدرآنچهبااساس-نیزمشص نمودکه

دوخصیصوهاصولی«اکالامالبهشص حقو یحقووقعموومیاختصا »و«منفعتعمومی

هوا شاکتتوسط«ها دولت سمتیازتص  انجا »بهآنکهتوجه .حالباایناموالهستن

شوص بوهمالاکالااستوبعشوه-غیامستقیمهاچن -عمومیمنافعتحق درراستا دولتی

بوهعموومیامووالشمولبای حکمبهرودولتی(تعل داردازایننهاد)عمومیحقوقحقو ی

 .داددولتیها شاکت

«دولتویاموال»از«دولتیها شاکتدرآم ها واموال»تفکیکهاچن اینکه  بنجمع

کوافیاتقواناز«عوا معنوا بوهعمومیاموال»ازاموالاینتفکیکدالیلامااستتوجیه ابل

ها ویژگیبعشوهوداردصااحتموردایندرنگهبانشورا تفسیا نظاونبودهباخوردار

-وبنوابااینبایو شواکتبوودهاصلیاموالعمومی،مطاب ها خصیصهبادولتی،ها شاکت

.دانستدولتیاموالازمنفکوعا بهمعنا عمومیاموالذیلرادولتیها 


 دولتی و عمومی اموال بر حاکم احکام .3
.دردهو یمویل واع حاکمبواموضووعتشوکیینتعرایفهاتعای  کل اجزاجملهاز

                                                                                                                                                                                                     

.شای م نظااینمنبع،نظاذیلباش کهالبتهمابو بهتاریصیمق  باتاریخایننظاشورااست.نظایهتفسیا شماره8
نسبتبه ااردادموردستوال،شورا نگهبانبهنظا863اصل...ونظابهاینکهدرموردشمول:»81/3/8635مورخ3125

ارجاعبهداور ازرا دولت  انوناساسیمغایاتب ونکسبمجوزازمجل تفسیا ناسی ه شورا اسشمیبا
.http://www.shora-gc.ir«ن ارد

http://www.shora-gc.ir/
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وانش هکهآنچهدردستدولتاستیکیاموالومشتاکاتعمومیاستکهمورد،عنینا

از لماوحقوقم نیخوارجوتوابع واعو واحکوا حقووقعموومیاسوتودیگوا امووال

خصوصیدولتاستکهتابع انونم نیوبازرگانیاستجزاینکهدرباخیمواردازلحاظ

ناموهآیوینها معوامشتدولتویونامهوآییننظارتعمومیبموجب انونمحاسباتعمومی

هاییباآنهواواردشو هاسوت.درهواهیتتوزیاان،مح ودیت81/1/12اموالعمومیمورخ

صورت،شاخ ومشکتمیزاموالعمومیودولتوی،صوافاً ووانینومقواراتخواهو بوود

.(688-8613:611)ربارباییموتمنی،

 ووانونموو نیو»اموووالدولتوویراتووابعتووواناوالًنمووی:تبایوو گفووگذشووتآنچووهنقوو در

-نمویثانیواًودانست«نظارتیها مح ودیت»لحاظازصافاًراآنباواستالناءوارد«بازرگانی

 واعو واحکوا توابعوخوارجمو نیحقوق لماوازمطلقاًراعمومیمشتاکاتواموالتوان

:چااکهحقوقعمومیدانست

ایون.هسوتن ادار عموومیخو ماتعموومی،خو ماتمصتلوفها گونهلهازجم-الف
استبصورتسلبیومنفویتعایوفدشوارب لیلتنوعزیاد،هاآنتبیینوتعایفکهخ مات

خو ماتبلکوهنبوودهبازرگوانیوصونعتیآنهاعالیتخ ماتیاستکهموضوعفشاملوش ه
عم ه کلموهد یو معنوا بوهعموومیخو ماتراهواآنگواهیکهشودمیشاملراا عمومی

جنبوهکوههسوتن خو ماتیبازرگوانی،وصونعتیعموومیخو ماتدیگوا،سوو از.نوامیممی
اینباا اجاا ابلحقوقمعموالً.ان ومابو بهتولی ومبادلهکاالوخ ماتداشتها تصاد 

حقووقپیواوبویشوکومآنهواازبصشیولیاستخصوصیحقوقعمومی،خ ماتازدسته

.(835-8613:833)عباسی،استعمومی
حقووقتابعتوانرامی8«بازرگانیوصنعتیعمومیخ مات»ازبصشیصافاًاساس،بااین

-تابع واع حقوقعمومیبوهشومارموی2«ادار عمومیخ مات» اع تاًودانستخصوصی

 وااراسوتفادهمووردادار عموومی ماتخوانجا راستا درکه«دولتیاموال»ربعاًلذا.رود
امووالدولتویموورد»وتنهابصشویازبای دانستنیزتابعهمان واع حقوقعمومیگیادمی

                                                                                                                                                                                                     

دولتنیزنامی .«گا تص  »انایناعمالرااعمالتو.می8
 انونم یایتخ ماتکشور ،امور1دولتدانست.بموجبماده«اعمالحاکمیتی»توانایناعمالرابصشیاز.می2

حاکمیتیآندستهازامور استکهتحق آنموجبا ت اروحاکمیتکشوراستومنافعآنب ونمح ودیتشامل
شود.من  ازایننوعخ ماتموجبمح ودیتباا استفادهدیگااننمیا شارجامعهگادی هوبهاههمه
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بوهبازرگوانیومو نیحقووق واعو توابع«بازرگوانیوصنعتیعمومیخ ماتجهتاستفاده
.رون میشمار

تبعیوتعمومیحقوقاحکا بودهوازموارد کهاموالعمومیتابعحقوقم نیازنمونه

الیحوه وانونیخایو اراضویواموشکموورداحتیواجدولوتو8ازموادهتوانمیراکن نمی

کهمستنبطازآنچنانچهاجاا راحموردنظادرمح ودهدانست 8651مصو هاشهادار 

هیاموجبخسوارتباش بنحو کهانجا آندرمحلدیگامیسابودنضاور ،یامسیامعین

از واع تاجیحویحقووقعموومیاسوتفادهکوادهوآنراتملوکتوانن نمی،گاددنا عم ه

 نماین .

بواحواکم واعو تووانموینیوز«اجااییها دستگاه ااردادها انواعباحاکماحکا »از
هوا سوازمانزایکیبوسیلهکهاست اارداد ادار ، اارداد.نموداستصااجرادولتیاموال

یواعمولیوکانجوا هو  بوادیگواسوو ازحقو ییاحقیقیاشصا وسویکازادار 
شوودمویمنعقو (امتیواز یاتاجیحی)نوعاًخا احکا رب باعمومینفعبهمابو خ مت

ازاینروچنانچه اارداددستگاهاجاایی،شاو  وااردادادار فووقرا.(8611:62،)انصار 
حقووقتاجیحوی) واعو خوا باش اموالدولتیموضوعآن اارداد،مشمولاحکوا داشته
ردادهوا ) ااادار  وااردادشواایطوجوودعو  درصوورتتنهواوگیوادموی اار(عمومی

بازرگوانیومو نیحقووقاحکوا تابعآنموضوعدولتیاموالکهاست(غیاادار بهموسو 
.گیادمی اار

 واعوو حوواکمبووااموووالدولتوویرااسووتالنا تنهوواتووواننموویفوووق،هنکتووازفووار - 
فااهمنیزراهایی«تسهیلوتوسعه»دانستبلکهمقنندرباخیموارد«نظارتیها مح ودیت»

الیحه انونینحوهخای وتملوکاراضویواموشکبهتوانمیمالالعنوانبهکهاستنموده

اشارهنموودکوه81/88/8651ونظامیدولتمصو  انیها عمومی،عماباا اجاا بانامه
هوا دسوتگاهباا امکانتملکاراضی،ابنیه،مستح ثات،تأسیساتو...،8آن8بااساسماده

استکهاوالًدرآناز واع تاجیحیحقوقعمومیاستفادهش هوبعوشوهش هفااهماجاایی
                                                                                                                                                                                                     

ها عمومی،عماانیونظامی...بهاراضی،ابنیه،مستح ثات،تأسیساتوسایاحقوقهاگاهباا اجاا بانامه:»8.ماده8
وسیله)دستگاهاجاائی(یا"زداشتهباشن واعتبارآن بشمابو بهاراضیمذکورمتعل بهاشصا حقیقییاحقو ینیا

می اجاائی( باش )دستگاه تأمینش ه بودجه و بانامه را سازمان سازماناز ها بوسیله یا مستقیماً را نیاز توان مورد
«.خاصیکهمقتضیب ان بارب مقاراتمن رجدراین انونخای ار وتملکنمای 
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یمشکتمیزاحکا حاکمبااموالبای اساسینابا«.مح ودیت»ونهرودمیبشمار«تسهیل»
.دانستاوها فعالیتبودن«حاکمیتییاتص  »رااستحکومتدستدرکه


 «بازتعریف اموال عمومی»ها در بایسته .4
پیشازبیانبازتعایفازاموالعمومیضاوریستباخیازضوابطکهرعایتآنهاجهت

ایناهمیوتاسوتشواحدادهشوون .واضوحاسوتضووابطیافتنماهیتایناموالدارا بیشت

ها عا وخا ِحاکمبوانهوادمالکیوتاسوتامواحاکمبااینموضوعبهوسعتچهاچو 

 مواردزیاتناسببیشتا بانکاتراحش هدراینپژوهشدارد.



 رعایت جایگاه و اصول قانون اساسی   .1-4

شودبای توجوهداشوت انوناساسیمیهنگامیکهدریکنظا اجتماعی،ا  ا بهت وین

اینسن چها تضائاتوچهلووازمیبواا نظوا حقوو یوادار کشووربوههموااهدارد.ایون

حقو یاعتبارعمومیازاموالباموضوعدرتشصی اینکهآیاهمچنانباخیازعناوینمشابه

تووانبواا آنهوادیگوانمویاستویااینکهب لیلمغایاتبااصوول وانوناساسوی،باخوردار

اعتبار  ائلش دارا اهمیتاست.

جامعوه«بنو  سواختار،بافوتواسوتصوان»دراصولبوهمعنوا 8«توسیوکنستی»واههالتینی

،الروسجملوهفاهنو هوا مصتلوفمونهاوفاهنو المعار سیاسیاست.مااجعهبهدایاه

سلسوله»ازآنجملوه:2دهو .واههب سوتمویمعانیدیگا باکاربادها گوناگونباا ایون

 ووانین»،«تاکیباجزاءیکاماکلی»،«اعمالهنجار درجهتشکلدادنبهیکمجموعه

آندسوتهاز واعو حقوو یکوهروابوطبوین»وسواانجا «اصولیمابوو بوهجماعوتانسوانی

«.فاماناوایانوفامانباانراانتظا میبصش 

-هوا تشوکیلجواموعازحیوثتواریصیوجامعوهوقوبانگاهبوهریشوهباتوجهبهمعانیف

بن  انسانی،بهمحضخاوجازمااحولبو و وتوانادعاکادکههاگونهگاوهشناختیمی
                                                                                                                                                                                                     

ها اروپاییودراکالازبانConstitution،درانگلیسی:کانستیتوشنconstitutionاانسه:کنستیتوسیون.درزبانف8
شود.باهمینتقایبوباان کتفاوتدرتلفظوامشءاستعمالمی

اشارهش هاست:«ایجادساختارخا »به«Constitute».همچیندرفاهن وبستاذیلواهه2
“To Give a Certain Office or Function to; Appoint”, http:// www. yourdictionary. com/ 
constitute#FyJKSMvRZRxHDxiG.99. 
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مق ماتیوتب یلخصلتزودگذربهحالتم او ومسوتما،لزومواًصواحبتاکیبویممتوازو

« وانوناساسوی»متمایزازسایاجواموعونتیجتواًبن  مشص ،نظا ساختار متمایز،استصوان

است.حالچهاین انون،عافیباش ؛چهموضوعه،چهبهشکلم ونوماتبدرآم هوچوه

ا از واع واحکا پااکن هباش ،دراصلموضووعتفواوتیوجوودنو ارد) اضوی،مجموعه

8631:61-68.)

بن  نظوا  وانونیکشوورلیلمغایاتبااستصوانعمومیب اموالبامشابهعناوینازباخی

 بواایمص ا تواننمیتعبیا بهونبودهباخوردارحقو یاعتبارازیعنی انوناساسی،دیگا

35اصولبوویژهواساسوی انونتصویبازپ است.«مباحات»کهنمونهآن،عنوانیافتآن

نظوا از«مباحوات»عنووانحوذ ائولبوه تووانمویحقوو یمبانیبهتمسکبااساسی، انون

838و21،21،831،838،833،831،831موواددرمن رجاموالازبسیار حقو یایاانش .

بوهموجوباماوزش ن شمادهمیمباحاتزماهدر انونآنتصویبزماندرکهم نی انون

بو یناموااشوارهدارنو .کهباخی وانینعاد نیزان نسخضمنیش هاساسی، انون35اصل

نسوخکماکوانموذکور وانونیموواد(211-8611:211،البتهمطاب رویکادمصالف)کنعوانی

ازبسویار خصوصوی:اوالًامکانتملوککهودرمواردخا خودمجا هستن ،چاانش ه

خشکدرختوانوها چو آ ،منبعاصلتملکب ونجزئیبصورتهاآ مانن مباحات

 وانونبموجوبموالشًزیوااوصی جزئی)مالشًگوافتنیوکمواهیازآ (وجووددارد،شکار

ثانیواً.اسوتشو هشناساییهاچاهوآ مجار باافاادخصوصیمالکیتآ ،عادالنهتوزیع

.چااکوه ووانینخوا ممکوناسوتدرمووارد ماسوتحقوو ینظوا زیابنوا م نی، انون

نیوزآنهوااجاا وان ش هتصویبم نی انونرعایتبازانیمصص  انونعا شون ولیآنه

.شودتفسیاآندرچارچو وم نی انونبستادربای 

وتملوکچگوونگیموورددرشو هتصوویبگوناگونمقاراتاستش هعنوانهمچنین

اسوتوسویعوکلیحیازتباناظاصافاًواستاما اذنکسبرون وا عدرمباحاتحیازت

جزئویحیوازتموورددراموا اذنونو اردفووق وانونیمااحلریبهنیاز جزئیحیازتو

اسوتنسوخع  اصل،چااکهش مقاراتایننسخبه ائلنبای روایناز.استبا یهمچنان

.(8611:13هنجنی،نجارزادهو)حبیبی

:رس دالیلفوق،نکاتذیلبهنظامینق دراما
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:لفوظآوردنبوامقننوهستن تمالیلیصافاًاساسی، انون35اصلدرمصاحموارد-الف

راارادهنمودهاست.گنج می«ها عمومیانفالوثاوت»آنچهذیلاصطشح«تمامی»از بیل،

ها مواتیوارهاشو ه،زمین»دارا ارشقبودهومصادیقیمانن :نیزتمالیلیمواردِاینبعشوه

هوا،نیزارهوا،جنگولهاها،درهها عمومی،کوههاوسایاآ اچه،رودخانهمعادن،دریاها،دری

«آنازمق ارها»و«مباحات»جملهمنا سا ،کلیهشاملنتیجتاًبصورتمطل بکاررفتهو«و...

نیوزشواه 83/82/38درعباراترادر انونتوزیوععادالنوهآ مصوو ارشقاین.شودمی

 وانوناساسویجمهوور اسوشمیایواان35بااسواساصول»ایون وانون8مادههستیم.مالشًدر

...اسوتاسوشمیحکوموتدراختیواروبوودهمشتاکاتاز...جار ها وآ دریاهاها آ 

کوه«شوودمویمحوولدولوتبوههواآنازبوادار بهواهبوانظوارتواجوازهوحفظمستولیت

.استرفتهبکار مطلبنحو«جار ها وآ دریاهاها آ »

یوکحقو یباالدستیسن وباتا انونبعنوانتصایحفوقدر انوناساسی؛باوجود- 

بوهعنووانیوک–م عیش کهتفسیا وانینبای دربستا انونم نیتوانمیچگونهکشور،

وناساسوی وانینعاد غالباًدنبالهومکمل وان.انجا پذیاد- انونعاد وذیل انوناساسی

راازدنیوا کلیواتواصوول،بوه لمواومصاروبوبارسیدر وانینعواد ،رون میشماربه

کهاصولو واع منو رجدرموتنده میخواه کادونشانتانزدیک،محسوسوملموس

وسویلهبوهانو ازهچوهتوایواوانو مان هبا یا ، انوناساسی،تاچهان ازهبهصورتنظا صِ

همانگونوهرو،ازایون.(8631:882) اضوی،انو درآم هفعلبه وهازعاد ،ها گذار ون ان

 وانونعواد ،تکمیول،کهدرموردجایگاه انوناساسیدرابت ا اینمبحثذکاشو نقوش

تضویی وکوادنمسوتالنیمقوا درآنکوهنهاستاساسی انونرسان نفعلیتبهوساز شفا 

.باش اساسی انوندرش هتصایحموارد

فووقیکادرودرداشتنآناست.موارد که«مالیت»دانستنیکشیء،فاعبامباح-پ

«موال»اصووالًرفوت،تملوکخصوصویآنامکانازسصنوش یادمباحات،ی مصادبعنوان

بو ونجزئویبصوورتهواآ »:ماننو شو هذکوامووارد.آی بشمارمباحاتزماهنیستن تااز

باخوردارنیسوتن تواب سوت«مالیت»از«خشکدرختانو...ها چو آ ،منبعاصللکتم

بنامیم.«تملک»آوردنآنرا

ذهنبهدونکتهباشیم،متصورمالیتنیزمذکورمصادی باخیباا اگاحتیچنانچه-ت
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اسوتشص نجدستااصطشحاًوکارنیاو مالیت،ایجادمنشأموارد،باخیدراوالً:رس می

درنظوابگیوایممالیتنیزشودمیآور جمعصحااازکهداروییگیاهانباخیباا اگامالشً

تواارز هاسوت؛آن وفواآورآور جموعیوابی،دسوتاینمالیت،بیشوتاناشویاززحموت

باشویما تصاد ذاتیگیاه.ثانیاًدرباخیمواردهمکهارز ذاتویبواا یوکشویءمتصوور

ازعادالنوهبوادار بهواه»،«عموومیامووالدهیسامان»استحکومت،باتمسکبهلزو الز 

دراختیوار»دالیولازیکیح ا لبعنوان-«اجتماعینظمیبیازممانعت»و«ربیعیها ثاوت

-بهواهازمقو ارهموین- وانوناساسوی35دراصول«انفالواموالعمومیدرآم نحکومت

8.نمای مح ودنیزراجزئیبادار 

اصووالًباشون ن اشوتهمالیتچنانچهمباحات،مورددرم نی انونموادمصادی نهایتاً کوه

بهباتوجهنیزباشن باخوردارمالیتازچنانچهومعناستبیهاجزءمباحاتنبودهوتملکآن

عنووان بقوابوه ائولتوواننموی وانوناساسوی35اصلجایگاه انوناساسیوهمچنیناصل

درنظوا حقوو یشو واگواخدیویدر ووانینآنبواحواکممباحاتو واع خا یحقو 

عاد کشوروجودداردبای ماتفعشود.


 مندی از اجتهاد پویابهره .2-4

تحقو اهو ا خوودراکوهاسوتنظوامی،اسوشمیدو  انوناساسی،جمهورمطاب اصل

کنو .موضووعدنبوالمویسنتوکتا اساسبا«لشاایطاجامعفقها مستمااجتهاد»ازرای 

بواموضووعبوازتعایفامووالعموومیکوامشً«اجتهادمستماوپویا» ابلبارسیاینکهتوجهبه

ماتبطاستچااکهدرموردمصادی اموالعمومیدونظافقهویمتفواوتوجووددارد.باخوی

منابعشاعیاموالیکهدرمالکیتاشصا خصوصینیسوتن رابوهدوبصوشامووالمستنبطاز

داننو وهایوکراواجو اما واموالمسلمین)امولعمومیبمعنا خوا ( ابولتقسویمموی

درنظامقابلهمتمامی2دانن .می«مصادی وشیوهمصا »احکا وضوابطمتفاوتیازحیث
                                                                                                                                                                                                     

رس صافاًلفظآنرابکاربادبنظامییزمی.باتوجهبهآنچهبیانش حتیاگامقنندرباخیموا ع،نامیازمشتاکاتن8
 ماده مالشً نیست. خا مشتاکات احکا  ش ن بار اصوالً مقنن، مااد اال و آ مصو 8باده عادالنه توزیع  انون

ازمشتاکاتبودهودراختیارحکومتاسشمیاستورب مصالح»...کن :درخصو آ دریاچهبیانمی83/82/38
«.شود...بادار مینهابهاهعامهازآ

 (.8611:281(و)مصباحیزد ،8611:68جهتآشناییبیشتابااینرویکاد،بعنواننمونهر.ک:)مؤمن می،.2
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عنوانکلیاموالعمومیدانستهوتحوتضووابطیکسوانی واارمصادی اموالعمومیراذیل

ازیبهعنوانانفالوملکاما )ع(نوا بوادهشو ههمگویاتکهدرروا مواردده .زیاامی

استکوهآنچوهمابوو بوهاموا )ع(ینایاتاستومستنبطازمجموعروای با ذکامصاد

اسوتویکویوموشکدرهموهشودیم تع دکهمنطب بامواردمبوده استعنوانواح 

 ن اشوتهباشو بواای(کهصاحبوموالکینزمیاوغیناززمعم)ایز استکههاچینآنا

یاموضوعدرساینکهای استتاآنرادرمصالحمسلمانانمصا نمایحاکمجامعهاسشم

8است.یجرایزنیحقو ها نظا 

هوا موالی،تشوکیشتیوگیوا نظوا حقو ی،منجابهشکلربعاًباسمیتشناختنهانهاد

نیوزازایون اعو ه«سایااموالعمومی»از«انفال» انونیخا آننیزخواه ش .تفکیکنهاد

رسو تفکیوکمصوادی امووالعموومیوتعیوینضووابطمستالنینبودهونصواه بود.بنظامی

اسوتالنائاتمکوار،اسوتان اردها چن گانوهوها متع د،متفاوتباا هاک ا ،منجابهتبصاه

کار درامورحقو ی،مالیوسازمانیحاکمبااموالعمومیخواه ش .مواز 

شوواعیحکووماسووتنبا شوواعی،درحقیقووتمنووابعمسووتمادرایووندرحالیسووتکووهاجتهوواد
ازبع موضوعات، صتلوفمهوا ویژگیوابعادبارسینیزوآنها«ص ورزمانشاایط»تحلیل

 ضایااست.پویاییواسوتمااراجتهواد،وابسوتهبوهبارسویمسوائلابعادسنجی نوموضوعات
وبو نبالبیواناحکوا آنهاسوتنوظهوروا تضائاتزمانیومکانیخا هواموضووعاسوت

.(8613:31جناتی،)

ایونکوهاسوتایونکنو مویوایسوتامتموایزرایوجاجتهوادازرااجتهادمستماوپویاآنچه
استنبا  نگووا بوافقهویاحکوا بوهنظاوحکومتیکشتونهمهدرالهویاحکوا اجتهاد،

خواهو «سیاسینظا ادارهمطلو کیفیت»دراحکا ازحکمیهاتأثیامشحظوهوحکوومتی
مشحظوههاگونوهازدوربوهوفاد مسائل،بشکلوموضوعاترایج،فقهدرحالیکوهدر.بود

نوووع.گیان می ااراستنبا موردکشور،یکافاادازشهاون  بعنواننوهوحکومتی ربیعتواً
بوودخواهو متفواوتشوودمویارائوهدیو گاهدوایوندرفقیوهجانوبازکوهاحکوامیوفتواوا

(.838-8633:831)ایزدهی،

بو نبالآناسوتکوههموان«فقوهحکوومتیواجتهوادمسوتما»سؤالاینجاسوتآیواآنچوه
                                                                                                                                                                                                     

(.835-8611:825(و)سع  ،8631:25.بعنواننمونهر.ک:)خمینی،8
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بوهکموکاسوت«اجتمواعیباتوجوهبوهمبوانیواهو ا اسوشمینظا ادارهمطلو یفیتک»»
یکپووارچگینظووا مالکیووتعمووومیونتیجتوواًوحوو تدرنظووا حقووو ی،نظووموشووفافیتدر»

آی ویادوگانگیدرایننظا کوهالجوا درب ستمی«م یایتمالی،تسهیلدرنظارتو...
پااکن گییواخوددر ووانین،عو  امکوانمو یایتبهینوه،ایجواد»بسیار ازمواردمنتهیبه

است؟«ساختارها مواز ،ع  شفافیتمالی
 

   «عمومی اموال» ماهیت .5
مق موهبوهنحوو شو بیوانفقهیوحقو ینظااتنق وتحلیلدرمورداینازپیشآنچه

شود.بازتعایف«ماهیتاموالعمومی» سمت،بودتادراین

ازنموودارائوهتووانمی8(عا همعنا )ب«عمومیاموال»مفهو ازکهتعایفینگارن ه،بنظا

:است ااراین

حقوو یشوص بهمنفعوتعموومیو6متعل 2خصوصی،اموالباخش کهاستاموالی»

هوامووالعموومی)بو5دولتویهوا شواکتاموال،3دولتیاموالشاملکهباش عمومیحقوق

مالکیتِحوزهحیثازو«تَبَعیاصلیو»واه بود.ایناموالبهاموالعمومیخ3(خا معنا 

یتی،شأنحواکم  ابلتقسیماستکهدرصورتاستفادهدرراستا«ملیومحلی»بهحکومت

.«بودخواه عمومیحقوقتاجیحی واع تابع

داد:یمخواهاحشادامه،عباراتواصطشحاتیکهدرتعایففوقمنعک ش هاسترادر



 خصوصی اموال برخالف  .1-5

بوه«هوامالکیوتپی ایشتاریصیسیا»بهتوجهمالکیت،انواعازرایجبن  تقسیمدر-الف

در«هوادولوت»کوهامووالیانوواعبیوانبواهوابن  تقسیماینآغازدرحقیقت.خوردنمیچشم

اختصوا یافتوهاسوت.در«عموومیامووال» سمتیازآنبهدرادامهوش هآغازدارن اختیار

دراولیوهوضوعیت»ومشوعابوهسویاتواریصیازباآمو هشو هارائوهتعایفاستالز حالیکه
                                                                                                                                                                                                     
1. Public Properties. 
2. Private Properties. 
3. Allocated. 
4. Collective (State) Properties. 
5. State-owned CorporationProperties. 
6. Common Properties. 
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سونتدرآناسوتکوه«عموومیبوودن»حالتاولیهمالکیوت،رس میبنظا.باش نیز«مالکیت

اسوتمیزانویبوهمین.مطاب اینان یشه،اموالکاهزاستش هاشارهب اننیزارسطوییان یشه

بوودنعموومیاولیه،اصلگاچهسانب ین.باشن داشتها شایسته گیکهتما افاادبتوانن زن

.(Gordley, 2006: 148)دهن اختصا خودبهرامق ار توانن میافاادامااستاموال

ت)عموومیبوودنمبانیفوق،درتعایفازاموالعمومینیزبای بهحالتاولیهمالکیبنابا

بوهمشوعاکوهنظااتویمقابولنقطهدرلذامالکیت(ومقابلآن،مالکیتخصوصیاشارهشود.

بواخش امووال»عبوارتاسوت،خصوصویودولتویعموومی،مالکیوتبوودنسوهعواضهم

بووده«خصوصیاموال»اموال،انواعبن  قسیممؤی اینمعناستکهتنها سیمدرت«خصوصی

.گنج میعا بهمعنا عمومیاموالعنوانذیل،اموالسایاو

،«فوویء»،«انفووال»:چووونمشووابهیمفوواهیمبووهعمووومی،اموووالمفهووو بارسوویدرهمچنووین

کوهالز اسوتبوهخووریممویبانیز...و«عمومیمشتاکات»،«عمومیها ثاوت»،«مباحات»

8ادازیم:بپتحقی اینازمنظاعمومیاموالباآنهاارتبا وشاحهایک

:8631معوین،)هوابهواهوهوا(غنیموت8612:6133دهص ا،)دادن،غنیمتمعنیبه«انفال»
معنوا بوهنیوزاللغوه(ودرلغتازها نیزبهمعنا زائ بوااصولودرمصوباحو واموس613

کلیبصورتفقهدرانفالاصطشحازماادهمچنین.استآم ه(8615:52ا ،)خامنهغنیمت
انفالتعایفدرنیزحقوقوتامینولوه (38:ق8613)رباربائی،ربیعیها نیتما ثاوتیع

(اموا یوا)پیغمبوااسوش اولشص بهمتعل  انونموجببهکهاستاموالیانفال،»:آوردمی
.(8618:33لنگاود ،)جعفا «باش می

از سومتیراآنگاوهویت،اسوشو هارائوهگونواگونینظواات«فیء»دربا ماهیتهمچنین
فویءکوهچیوز بواهموانانفالمفساین،ازباخیعقی هبهو(536ق:8613انفالدانسته)الطوسی،

ربو ایونبیوان،ازابعوادمصتلوف،.(3،6ق:ج8613)رباربوائی،شوودمویاروشقنیزشودمینامی ه

.(8611:881یاحسینی،)مشودگاهیبهایننوعازاموال،انفالوگاهیفیءارشقمی
جملهنیز«عمومیمشتاکات»بعشوه کوهاسوتمواتبطفقهیوم نیحقوقاصطشحاتاز

                                                                                                                                                                                                     

هاها مصتلفمجمععمومیسازمانمللمتح درموردح حاکمیتدائمیملتجمله طعنامهالمللیمن.دراسنادبین8
یزتوجهبهمفاهیممشابهدراینحوزهوبیانتفاوتآنهاهانبامنابعربیعیخودومنشورحقوقوتکالیفا تصاد دولت

کنیم.بعنواننمونهدرسموردتفاوتدرمفاهیمیچون:منابعربیعی،ثاوتربیعی،ثاوتملیوثاوترانیزمشاه می
(.8613:62بهنقلاز:)کاشانی،(Schrijver, 1997: 12)بصورتکلی،ر.ک:
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شصصویتدارا عموومیحقووقدرآنمالکانکهاموالی-الف:رودمیکاربهذیلمعانیدر

بوهکوهشوودگفتوهمویامووالیبهفقهدر- ؛دانشگاهودولتشهادار ،مانن باشن حقو ی

همچنوینمشوتاکات.(8618:352متعل ح عموو باشو )جعفوا لنگواود ،انحاازو نح

باابانو آنازگیوا بهواهکههمهمواد دراسوتفادهودانن عمومیرانوعیاموالعمومیمی

.(8615:31ا ،)خامنه

ااینهاذکاش توجهبهاجتهادمستماوپویدرجمعبن  وهمانگونهکهذیلبصشبایسته

یکپارچگیدرمصادی واحکوا »اجتماعیبسمتنظا ا تضاراداردکهباه  ادارهمطلو 

مالکیتعمومیونتیجتاًوح تدرنظا حقو ی،نظموشفافیتدرم یایتمالی،تسوهیلدر

حاکتکنیم.«نظارتو...

 عمومی منفعت به متعلق  .2-5

بوالقوهاختصا وآمادگی»همعنا ب«مومیمنفعتعبهتعل »اولینضابطهاموالعمومی

شو هذکوامفهوو ایونبواا مشوابهیتعوابیا.است«عمومیمنفعتتحق راستا دربالفعلو

دادهاختصوا یوامواد تموا مسوتقیماسوتفادهباا آماده»چونتعابیا ازحقو  اناناست،

سوتفادهعموو دراختیوارابواا »(15-8632:31)کاتوزیوان،،«عموومیمصوالححفظبهش ه

:8611)جعفا لنگواود ،«عمو نهادهش هواموالیکهمصاو یکخ متعمومیاست

یوامصوالحبواا بوودنمعو »عبوارتازنیوزمو نی وانون23مواده.ان (استفادهنموده13-11

.استنمودهاستفاده«عمومیانتفاعات

درکنو رابوهذهونمتبوادرموی«عموومیاختصا بالفعلبوهخو مات»بیشتا،فوق،تعابیا

هنوزآمادگیبالفعولشاایط،ومق ماتنش نفااهمجهتبهعمومیمالیکگاهیحالیکه

حالوت،ایندر.استآمادگیاینایجاددرص دلتباا ارائهخ ماتبهماد ران اردودو

مفهوو رسو موییوان،بنظوامدرایون.دانستازاموالعمومیخارجاین سمراتواننمیربعاً

ازاعوم-«متعل بهمنفعتعموومی»وماادازعبارت2استباخورداربیشتا ازد ت 8«تعل »
                                                                                                                                                                                                     
1. Allocation. 

اینمعیا2 نظا . ادبیاتحقو یدیگا در را نیزمیر وال رون)ها باا ج اکادنمالکیتعمومیو (Waldronبینیم:
است: نموده استفاده اینمعیار  (Waldron, 2002: 61) خصوصیاز )پیلوار، نقلاز 8632به همچنیناولین61: ،)

وتعل است.بعنواننمونه،درفاهن بلک،شودموضوعاختصا عباراتیکهدرتعایفح مالکیتب اناشارهمی
کن .ذیلتعایفایناصطشح،ابت ابهمفاهیم:تعل واختصا اشارهمی
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اختصوا وآموادگی»:یعنی-«عمومیمصالححفظباا اختصا یاماد مستقیماستفاده»

.است«عمومیمنفعتتحق راستا دربالفعلوبالقوه


 عمومی حقوق وقیحق شخص به . تعلق3-5

عوا شو هوو وفکوهموالیبهعنوانمالالشا اولبهتنهاییکافینیست،چااکه-الف

زیوااآورد،بشومارعموومیاموالجزءتواننمیرانمودهمعیناوباا مشصصیوا ف،متولی

.نیسوتن مواد مو وفوه،موالایونمالوکاوالًاموارسی خواه ماد عمو بهآنفوای هاچن 

اموووال»بصووورتا ،چااکووهدر ووولمشووهورفقهوواوحقوووقموو نی،عووینمو وفووهدرو ووفعوو

ثانیواًمواد ازرایو 8.هسوتن (ربیعوی)نهحکمیبشمالکاموالجزءکهآی میدر«بشمالک

بااموالمو وفهران ارن وبای صوافاًبوههموانشویوهکوهمالکیتاعمالنماین گانشانامکان

 ش ه،صا عا شود.توسطوا فمشص

وفنویماننو شووراها محلویحقوو یاشصا ودولتشاملنیز«عمومیاشصا »- 

هماننو آنهوابواا دولوتوشو هایجاددولتتوسطغالباًکهموارد سایاوهادانشگاهشها،

تفعالیوبواواسوتدرنظاگافتهالمنفعهدارا نفععمومییایکفعالیتعا وظیفهیکخود

2.(8613:38)عباسی،نمای می یمومتونظارتبیشوکمآنها

تعل »به«یوجوهعموم»یفدرتعایزنمی وانونمحاسباتعمو86بهذکااستمادهالز 

یادولتویغیونهادهاومؤسساتعمومیدولت هاوشاکتیهاومؤسساتدولتبهوزارتصانه

اشارهنمودهاست.«رمذکو هاومؤسساتوابستهبهسازمان

شواکتدولتویبوهتعلو بویشازیوف انونم یایتخ ماتکشور درتعا3ماده-پ

-شاکتدرموردایناساس،بادارد.تصایح%(سامایهوسها آنبهدولت51پنجاهدرص )

هوا ها،مؤسسواتدولتویوشواکتبهوزارتصانهشاکت%51ازبیشتعل صافاً ،تجارها 

.کن میکفایتی،جهتشمولآنهادراموالعمومدولتی
                                                                                                                                                                                                     
 PROPERTY: “That which is Peculiar or Proper to any Person; That which Belongs 
Exclusively to One.” (Black, 1968: 1382). 

(.61 :8611.ر.ک:)جعفا لنگاود ،8
گیادتادرمصالحآنچهدراختیارحاکم اارمی»(اموالعمومیچنینتعایفش هاست:8651:865.درمنبع:)گاامی،2

نشان«حکومتیوعمومیصا شود تعل بهشص حقو یحقوقعمومی»دهن هتوجهبهعنصاکه دراینتعایف«
است.
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 ه)ب   عمومی اموال و دولتی هایشرکت اموال دولتی، اموال: بر عمومی اموال شمول. 4-5

 (خاص معنای

امووالدولتوی،امووال»بوا«امووالعموومی»رابطوه،همانگونهکهدرتعایفمونعک شو ه

.است«مطل وخصو و عم»،«خا معنا بهعمومیاموالودولتیها شاکت

از«خوا همعنا بعمومیاموال»تمایزضابطهکهش بیانتفصیلبهیشینپها  سمتدر

منوافعبوهعموومیامووالاختصوا مسوتقیمیواغیامسوتقیم:»از بیولمووارد «دولتویاموال»

،« بواداربهواهشویوهدرتفاوت»،«عمومیاموالحکومتبا)ونهمالکیت(تص  »،«عمومی

بواخش بازرگوانی-مو نی وانینازدولتیاموالتبعیت»،«عمومیاموالتو یفامکانع  »

دو،دربلکه.نیست«عمومیاموال هوادواسوت،عموومیمصالحمصا ،ضابطهومشکها

دو،ون ارن خصوصیمالک ها واگوذار ،حو :ماننو مالکانهتا ِتصا ِحقو یامکاندر

درتووانیتفواوتاصولیایوندومالکیوترامو8.داردوجودحکومتباا ...وفاو خای ،

حاکمبودن»و«باداربادار ودستگاهبهاهبهاهیفاتتشاتعیین»،«استفادهنوع»:چونموارد 

کوهاستاین«استفادهنوع»ازمنظوردانست.«مانن اصالهاالباحهی واع بااموالعمومیباخ

...اسوتفادهیواوزارتصانوهیوکبنوا احو ا جهوتزمین طعهیکازهگافتتصمیمحکومت

بوادار بهاهیفاتتشا»ازلحاظهمچنین.ی رافعشًبصورتماتعرهانمایگادیواراضی نما

عموومیمحاسوبات وانونمانن  انونبانامهوبودجوه، متع دین وانیزن«بادارودستگاهبهاه

یمقاراتگونواگونین(وهمچن63و68اموال؛موضوعموادینمواحسا  )نظارتذکشور

یاسوشم بهنا دولوتجمهووریتمالکی)لزو ص ورسن رسمینامهاموالدولتیینمانن آ

موجوبانو وبوهنموودهتعیویندولتویاموالباا رامشصصیتاتیبات(23مادهموضوعایاان؛

بادارمشوص شو هاسوت.نیوزلدولتی،دستگاهبهاه وانینومقاراتنیزباا هایکازاموا

.مواادمواازاسوت«االباحوهاصاله»مانن تابعباخیاحکا و واع خا ی،اموالعمومبعشوه

دریاهوا،:ماننو عموومیامووالازاستفادهدرماد عمو اذنبااصلاستکهیناالباحهااصاله

از»درامااست...یاتفایحغیاا تصاد ،ادار ببهاهجهتهاجنگلمااتع،ها،رودخانه استفاده

کسوبنیازمنو واباحوهعو  بوااصل«عمومیاموالازا تصاد بادار بهاه»یا«یاموالدولت

                                                                                                                                                                                                     

ها مبناییاستفادهنمای ،موضوعیثانو وکارشناسیاستوجزءتفاوت.حالاینکهمقننچهمق ارازاینامکان8
رود.بشمارنمی
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8.استمجوز

یواعموومیامووالازبصشویکوهکن ا تضاعمومیمنافعحکومت،تصمیمبهاستممکن

ازناشویتصومیم،اینامادرآوردبازرگانی-م نیحکا اتحتیانمودتو یفنتوانرادولتی

ذاتویومبنواییایوندوبشومارهوا تفواوتازجملهونیستمالبودنعمومییادولتیماهیت

مو یایتناکارآمو  بوهباتوجهاستالز اینکهکما.استتش ی یاتغییاسلب، ابلونافته

بماننو یوادرآورددار شاکتوتجار  واع تتحراعمومیاموالازبسیار ادارهدولتی،

آنرابوهیوتاتفواقافتواداصووالًمالکی انوناساس33اصل اجاایکل هایاستآنچهدرس

موورد«حاکمیتیبصش»درکهدولتیاموالازدستهآنبالعک ومنتقلنمودیادولتیبصشغ

 ادارهنمود. واع حقوقعمومیبااساسراگیان می ااراستفاده

ازمجوزاوعموومیامووالذیولنیوز«دولتیها شاکتاموال»تعایف،اینمطاب همچنین

اموالدولتی اارخواهن گافتکهدرمباحثپیشیندالیلایونموضووع،تشوایحشو .بجوز

همعنوا )بوعموومیامووالدولتی،سایامصوادی بوا یمانو هذیولها شاکتودولتیالامو

هوا ثاوتانفال،ربیعی،منابع:مانن خواهن گافتکهدرباگیان هاصطشحاتیخا (جا 

.است...وعمومیمشتاکاتملی،نفای ملی،

 «محلی و ملی» و «تَبَعیاصلی و »عمومی:  اموال اقسام. 5-5

فوایو وآثوارجملوه:بوهعقیو هحقو و انفاانسوو ،ازمحلوی-ملیانواعمورددر-الف

اشوصا محلویتوسوطداشتناموالعموومیاجازهعمومی،اموالباا مالکیتح شناسایی

خودشوانبهمابو عمومیاموالمالکها،شهادار مانن محلیمقاماتتاتیباستوب ین

 :Lavaille, 1996). نوعملیومحلویتقسویمخواهو شو دوبهمالکیتح لذاوش خواهن 

79-80)
عموومیامووالجوزءاولیه،حالتدروابت اازکههستن اموالی،اصلیعمومیاموال- 

ابتو اکوهاسوتاموالیاموال،اینتَبَعینوعامانیستمتصورآنهاباا سابقیمالکیتوهستن 

نتیجوهوبوالتَبَعووبوودهخصوصیمالکیتبصورت کوادن،ملویمصوادره،:ماننو عواملیدر
                                                                                                                                                                                                     

دارا مالیتاست35.همچنینذکاش مستن بهفلسفهوضعاصل8  انوناساسی،دولتبای ازتملکاشیائیکهذاتاً
ازاینروحاکمبودناصاله بانسخش ن وانینمابو بهمباحاتکهدراالباحهدراینموارد،منافاتیجلوگیا کن .

بحث بلیمطاحش ن ارد،چااکهدراینموارد،اباحهوجواز مطاحنیست.
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.استدرآم هعمومیامواللب ادرمجامین،مالیها مجازات
 

 یریگجهینتو  پژوهش یعمل آثار
بنیوادینمطالعواتحوزهبهمح ودونظا آثاردارا صافاًش بیانپژوهشایندرآنچه

مشوابه،عناوینسایاباآنفارقوجهتعیینوعمومیاموالباا ش هتعیینضوابطبلکهنیست

:شودمیاشارهآناهمبهکهداردهمااهبهراذیلعملینتایجوآثار

جملهحقو  انان،باخیدی گاهمطاب ش ذکاچنانچه عمومیاموالتفکیکمعیارها از

درراآنفلسوفهبایو کوهاسوتشو هعنووان«امووالایونتو یوف ابلیوتع  »اموال،سایااز

تنهوانهمقاله،این پیشنهادتعایفدراما.نمودجستجو«عمومیخ متاستماارلزو »ویژگی

امووال،لحواظنشو هیاباسایز ووجهتمایاموالعموم«یژگیو»بعنوانیفتو یتع   ابل

.دانو مویجو  تأملمحلنیزرااموالاینیفتو یتع   ابل«اصلدانستن»یاستبلکهحت

هواشهادار بهعل متمنقولغیاومنقولاموالتو یفمنعبهراجع انون»موردایندرماشاه 

هوااستکهبموجبآنوجوهواموالمنقولوغیامنقولمتعلو بوهشوهادار «8638مصو 

مقارهعمشًمنجابهعو  یناامانبودباداشتوتو یفازص ورحکم طعی، ابلتأمین، بل

نهوادیونا بواا ناکارآم یجاداساززمینهخودوگادی ها بهشهاداریبانکیشتارائهتسه

نظوا یمدرتاسویواتوجهداشتکوهآی بامورداصشح اارگافت.8613سالدریتاًش تانها

یواراهگشاست«عمومیخ متاستماار»توجهصا بهلزو ی،حاکمبااموالعمومیحقو 

عنصوارسو یتوجوهنموود؟بنظوامویوزن« کارآمو »بهعنصوایژگیوینالز استدرکنارا

ادارهاسوت.یوکدر«یاسوتماارخو متعمووم» بواا الزمهوشوا ضواور8«کارآم  »

یوانشو هویخو متمنتهوانجوا بوهیوااویوتاداره،کارآم نباشو اصووالًفعالیکچااکهتا

أخوذبوسویلهمالیتأمینامکانها درنمونهفوق،اگاشهادار2.ده ینا  راارائهمیخ مت

مواجهع ی همشکشتبانیزآناستمااروخ متارائهآنگاهاشن بن اشتهرابانکیتسهیشت

دانستعمومیاموالتو یفامکانموضوع،ایندررا(اولیه)حالتاصلبای لذا.ش خواه 

نظواچنانچوهحال.ده مینشانموردایندرمقننسکوتهنگا درراخوداثاکه مقونن،در
                                                                                                                                                                                                     
1. Efficiency. 

21بارسیتجابیانجا ش هدر22شودکهازتامیاهمیتعنصاکارآم  درم یایتبااموالعمومیهنگامیج  .2
 (. (Monteduro, 2014: 31ساز افزایشیافتهاستهاپ ازخصوصیم  شاکتمورد،میزانعملکادوکارآ
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بوهتصوایحبواتووانمویباشو باخوورداربواالییحساسیتواهمیتازعمومیاموالازباخی

ازرااصلاستالز دیگابیانبه.شودکاراینازمانعآنتو یفامکانع  وناپذیا انتقال

وصوفتوادهویمتغییوا«امووالایونتو یوفامکوان»بوه«عموومیامووالتو یوفامکوانع  »

.شودتأمین«عمومی متخاستماارلزو »کناردراموالاین«کارآم  »

یالزاموات وانونیاسوتکوهباخویبهامووالعموومینگونهایتنهابانگاهاینکهیگادنکته

 وانوناساسویبوهبصوش33باخیازمصوادی صو راصول دولتبهواگذاریفتکل»مانن :

یوناصولموذکور،ایحخواه ش .چااکوهبوهتصوایحقو یهتوج دارا«یوتعاونیخصوص

یاموالعمومیناختیاردولتبودهومقننا  ا بهانتقالادر«مالکیتعمومی»بصورتاموال

یایتونوهمو –مالکانهحکوموتح اعمالکهنمادینمودهاست؛تصافیادولتیبهبصشغ

است.یبااموالعموم-صِا 

«یدولتوهوا شواکتاموالبابیشتانظارتإعمال»مذکور،بازتعایفعملیآثاردیگااز

از«دولتویها شاکتاموال»یککهب نبالتفکیمباآم یکاد است.چااکهدرص دنق رو

(به ارجاعبهدعاویا )صلحدعاوی انوناساس863اصل بودتامانعتسا«عمومیاموال»

شود.هاشاکتیناموالا

شوناختنبوهرسومیتازناشیعمومیاموالادارهدرنابسامانیازجلوگیا دیگا،موضوع

ا تضوادارد«ا تصواد نظوم»بوهاحتواا درکنار«حقو یمبانی»بهالتزا است.«مباحات»عنوان

یایتوتحتم یدرزماهاموالعمومیستنیداشتهوجزءاموالخصوصیتهاآنچهکهمال

یونمواد نسوبتبوهاضابطهبیتصا مباحات،عنوانتحتبایستیونمیادحکومت اارگ

نمود.یزاموالراتجو

امووالدانسوتندولتوی»تکواارازموانعدولتوی،وعمومیاموالدایاهبینمازبن  همچنین

-یبهبصشخصوصوهاداراییواگذار  ااردادها چنانچهنمونهبعنوان.ش خواه «عمومی

ماننو ییلبو ال-اساسی انون33اصلکلیها یاستس  انوناجاا2گاوهدومادهموضوع

شوون شوناختهدولتویاموالبعنوانمج داًنبای اموالاینگادد،فسخ8«تعه اترعایتع  »

                                                                                                                                                                                                     

8 ماده بموجب .5 شماره استااتژیکمصو  مشتایان انتصا  رو  اجاایی 115/281/2/11دستورالعمل ه مورخ/
موظفساز درصورتع  رعایتتعه اتموضوعایندستورالعمل،سازمانخصوصی»هیاتواگذار :83/8/8613

«.زنقضاینتعه اتا  ا نماین ها ناشیااست...ودرصورتتکاار،فسخ ااردادوجباانخسارت
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.یاد اارگیادولتیغها بصشبهمج دواگذار فاآین دربساعتاستالز بلکه

درابعوادتواعمیو تحقیقواتسواززمینهعمومی،اموالازتعایفارائهوشناسیماهیتربعاً

موردبود.یندراییابت ایپژوهش،گامیننموضوعاستواگوناگو
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