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بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
حسین عبداللهی
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دریافت -1031/7/03 :پذیرش1037/3/30 :

چکیده

تحلیلتعاریفموجودازامووالعموومیدرنظوا حقوویایواانمشوص مویکنو 
ضوابطتمیزایناموالازاموالدولتیرانمویتوواندرمعیارهواییچوون«:اختصوا بوه
خ متعمومی» «،ابلیتتو یف»«،شیوهبهاهبوادار »«،تبعیوتامووالدولتویاز ووانین
م نی-بازرگانی»یافت.همچنین رویکادها موجوددرموضوعاتیمانن «:نسبتاموال
عمومیبااموالشاکتها دولتی»و«احکا حاکمباامووالعموومی»نیوزبوانقو هایی
روباوستکهبازتعایفاموالعمومیراناگزیامیسازد.دراینپژوهشتوش شو بوا
توجهبهضوابطنظا حقوقاساسیایاانمانن :تفسیاموواد وانونمو نیدرچهوارچو 
انوناساسیوتوجهبهآثارمفهو «حاکمیت»،ا ا بهبازتعایفعنوانامووالعموومی
شودبهگونوها کوهضومنرعایوتبایسوتههوا بنیوادینحقووی-فقهویبوهکارآمو 
حکومتهادربهاهبادار ازاموالعمومیتوجوهشوود.مطواب ایونبوازتعایف«،امووال
عمومی»(بهمعنا عا )«اموالیاستکوهبواخش امووالخصوصوی ،متعلو بوهمنفعوت
عمومیوشص حقو یحقوقعمومیباش کهشاملاموالدولتی،اموالشاکتهوا 
دولتیواموالعمومی(بهمعنا خا )خواه بود.ایناموالبهاموالعمومی«اصلییوا
تَبَعی»وازحیثحوزهمالکیتِحکومتبه«ملییامحلی» ابلتقسیماست» .بوازتعایف
مذکور،آثارعملیمتع د رادرنظا حقو یباجاخواه گذاشت.
واژگان کلیدی :اموالعمومی،اموالدولتی ،اموالودرآم ها شواکتهوا دولتوی،
حاکمیت،منفعتعمومی.
.8استادیارحقوقعمومیدانشگاهشاه H.A8314@yahoo.com
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مقدمه
علیرغمتفاوترویکادها ا تصاد درموضوعمالکیت((Christman, 1994: 40-53اموا
سصنگفتنازانواعمالکیت،منحصابهنظا ا تصاد -حقو یخاصوینیسوتونمویتووانبوه
صورتمطل ،نافیوجودمالکیتعمومیویاخصوصیدرباخینظا هاش .بهعنواننمونوه
حتیدرآنچهنظوا ا تصواد کاپیتالیسوتی8نامیو همویشوودنیوزمالکیوتخصوصویبوهرواق
متعوو د محوو ودشوو هوتفوواوتآنبووانظووا سوسیالیسووتی2رادرمیووزانوهوو

اعمووال

مح ودیتهابای جستوجونمود).(Christman, 1994: 55حالآنچهگاوهها ذ نفعرادر
انواعنظا ها ا تصاد -حقو یبامشکلمواجهمیسازدابها وتو اخلدرعنواوینحقووی
ماتبطاستبویژه اگا اینعناوینازیکسودارا تشوابهاتوازسوو دیگوا،واجو نقوا 
افتااقباشن .مفهو «اموالعمومی»ازجملهایننمونوههاسوتکوهتاسویمدایواهشومولآندر
نظا حقو یایاانباتوجهبهدیگامفاهیممشوابهماننو «:امووالدولتوی»«،امووالشواکتهوا 
دولتی»و...ضاوریست.ب یهیاستآثارایونموضووع،محصووربوهحووزهمطالعواتبنیوادین
نش هونتایجعملیفااوانیرا–بویژهدرحوزها تصاد -داشتهودارد.بعنواننمونه،پو از
ملیش نصنعتنفتایاان -حتی بلازآن-ملیش ندرذهوندولتموادانوسوایاا شوار،
تقایباًمتااد بادولتیش نتلقیمیش ون اشتنتعایف انونیدرایونبوا ،یکویازعلول
اصلیدولتیش نصنعتنفتایاانوبالتَبَعا تصادایاانازاوائلدهه8621بودهاست.چنوین
پیشفاضیدرابت ا دهه8631ا تصادایاانرابیشازپیش،دولتینمود.موالشًدراصولدو 
انقش سفی شاه،ملیش نجنگلهاومااتع،منجابه اارگافتناینمنابعدراموالدولتیشو 
(شکوهی.)5:8611،
در این میان،حقو انان؛بیشتاذیلعناوینیچوناموالومالکیتوبعضاًدرخشلشاحو
تفصیلمواد انونم نی،موضوعاتحقووقادار وحتویبوههنگوا بارسویباخویمصوادی 
اموالعمومیمانن نفتبهبیانماادخودازاموالعمومی،اموالدولتیودیگاعناوینمشوابه
پاداختهان کهدرعینعم علمیبسیار ازآنهاامابنظامیرس توجهبهنکاتیچون«:تحلیل
احکا ومواد انونم نیباتوجهبه انونفاازیننظا حقو ی؛یعنی انوناساسی»«،توجوهبوه
1. Capitalist Economies.
2. Socialist.
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آثارمفهو حاکمیتجهتتعیینمیزانح مالکیتدولتهابواامووالعموومی»«،بستاسواز 
جهتکارآم

حکومتهادرعینرعایتچارچو ها بنیوادینحقوو یوفقهوی»موارابوا

لزو بازتعایفاموالعمومیمواجهمیسازد.پژوهشپیشروبهدنبالارائهتعایفیمنسوجماز
«اموالعمومی»استکهضمنبهاهمن

ازتش ها ارزشمن علمی موجوود ،کاسوتیهوا 

مذکوررانیزپوششده .
الز بهذکااستمالکیتازدوجزءوعنصا«موال»و«مالوک»تشوکیلیافتوهاسوت.موال،
موضوعمالکیتاستومالکیتنیزیوکرابطوهاعتبوار اسوتکوهبوینموالومالوکایجواد
میشودواینسهعنصانبای بایک یگاخلطگادن (جعفا لنگواود .)35:8611،لوذاایون

مقالهضمنگایزازپاداختنبهماهیتمالکیت(بصورتکلی)وارائهتعایف،بیواناوصوا ،
امتیازاتودیگامباحثمق ماتیآنوضمنع ولازبارسیموضوعاتیمانن «:مالکاموال
عمومی»و«مصادی اموالعمومی»تماکزخودرابا«ماهیوتوچیسوتیامووالعموومی» واار
میده .

ضاور استدرابت ا مقالهبهاختصارمشص

شودماادمواازامووالعموومی«بوهمعنوا 

عا »8تمامیاموالیاستکهدری حکومتهاستکوهباخویحقو و انان(کاتوزیوان:8632،
)15-31ازآنبه«اموالدولتیبهمعنا عا »تعبیامینماین .اموالعمومی«بوهمعنوا خوا »2
نیزدرنقطهمقابلباخیاموالبویژهاموالدولتیجا میگیاد.
ازآنجاکهبسیار ازچالشهاواختشفاتناظابا«نسبتاموالعموومیبوا دیگوا عنواوین
مشابه»است،ابت ا«ضوابطتمیزاموالعموومیازامووالدولتوی»(بعنووانچالشویتواینعنووان
مشابه)سپ «نسبتاموالعموومیبواامووالودرآمو ها شواکتهوا دولتوی»ودرنهایوت
وضعیتحقو یسایا«عناوینمشابهبااموالعمومی»بارسیمویشوون .دراداموهازآنجواکوه
تعیین واع حاکمباموضوعازاجزا کلی

هاتعایفاستلذابصشبع

رابه«احکوا 

حاکمبااموالعمومیودولتی»اختصا خواهیمداد.ساانجا مباحثبهارائوهبوازتعایفاز
«اموالعمومی»خواه رسی .

1. Public Properties.
2.Common Properties.
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 .1ضوابط تمیز اموال عمومی بهمعنای خاص از اموال دولتی
دربارسیماهیت«اموالعمومی»،نکتهحائزاهمیت؛تعیینمازاینعنوانبادیگاعنواوین
ماتبطاستکهاولینومهمتاینآن«اموالدولتی»خواهو بوود.درایونبصوش،آرا مطواح
پیاامونضوابطتمیزایندونوعازاموال،موردنق وبارسی اارگافتوهودرپویاثبواتایون
م عیهستیمکهمعیارهواییچوون«:اختصوا بوهخو متعموومی»«،امکوانیواعو امکوان
تو یف»«،تفاوتدرشیوهبهاهبادار »و«اعمالم یایتیااعمالمالکیت»نمیتوانو بوهمالابوه
ضوابطد یقیجهتتمیز«اموالعمومیبهمعنا خا »از«اموالدولتی»8بشمارآی .الز بوه
ذکااستدراینماحلهبهضوابطتمیزاموالعمومیاز«اموالخصوصی»نمیپادازیمچااکه
نهایتاًباونداداینپژوهشوتعایفنهاییماازاموالعمومی(بهمعنا عا )استکوهتفواوت
ایندورامشص


میکن .
 

 .1-1نقد ضابطه «اختصاص به خدمت عمومی»

درفضا تحلیلحقو ی،حقو انانمتع د بوهبیوانتعایوف،ویژگویهوا،احکوا و واعو 
حاکمووجوهتمایز«اموالعمومیازدولتی»هموتگمواردهانو 2.مطواب یوکدیو گاه،مووارد
استفادهاموالعمومیبهدوصورتاست:الف-پارها ازآنهابصورتمسوتقیموبویواسوطهدر
دستاسماد  اارگافتهاستوهاک بارعایتنظاماتمصصو ،میتوانو اسوتفادهمطلوو 
راانجا ده مانن :پلها،بوا هوا،کاروانسوااهاوراههوا عموومی؛  -امووالیکوهبوهیکویاز
خ ماتعمومیاختصا یافتهاستوتنهابنگاهخاصیح داردازآنبهاهبادار کن .ماننو :
راهآهنوسیمها تلفنوتلگاا کهازمشتاکاتعمومیاستوبهسودعموو موورداسوتفاده
اارمیگیاد.نتیجهگیا اینرویکادایناستکهتما اموالیکهبهرورمستقیمیابواواسوطهاز
را دولتباا رفعنیازمن

ها عمومیاختصا دادهش هازاموالعموومیاسوتوسوایا

اموالدولتی،ملکدولت(اموالدولتی)محسو میشود(کاتوزیان.6)15-31:8632،
1.Collective (State) Properties.
آییننامهاصشحیاموالدولتی(مصو جلسهمورخ8613/3/8هیأتوزیاان)«،اموالدولت»
.2ازمنظا انونینیزماده 2
رااموالیدانستهاستکهتوسطوزارتصانههایامؤسساتدولتیخای ار میشودیابههارای  انونیدیگابهتملک

دولتدرآم هیادرمیآین .
. 6رب دی گاهاستادناصاکاتوزیان؛مالکیتدولتیبهمعنا عا شاملاموالدولتیبهمعنا خا (مایملکدولت)و
اموالومشتاکاتعمومیاست.
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مستفادازنظافوق،دردستهدو ازاموال:اوالً؛محلوضابطهمصا «،یکیازخو مات
عمومی»است.ثانیا؛ًنوعاختصا به خ ماتعمومیمیتوان حتی«غیامسوتقیموبواواسوطه»
نیزباش وثالالاًعاملبهاهبادار ازاینخ مات«،بنگاهخاصی»است.
حالبنظامیرس باخیازویژگیها فوق،درآنچهاموالعمومیبهمعنا خا

نامیو ه

ش نیزوجوددارد.چااکهاوالًتمامیایناموالنیزبوه«یکویازخو ماتعموومی»اختصوا 
یافتهاست:مالشًراها عمومیدرراستا یکیازخو ماتعموومی(حمولونقولعموومی)و
پارکهادرراستا تفایحوآسایش،اختصوا یافتوهانو 8.ثانیواًاختصوا امووالعموومیبوه
خ ماتعمومینیزمیتوان مستقیموحتیغیامستقیمباش مانن اسوتفادهازراههوا عموومی
جهتجابجاییمصالحتجهیزیکپارکملیکوهبواآوردهکننو هخو متعموومیدیگوا 
است2.فار ازآنچهگذشت،ویژگیدیگا(تعییندستگاهخا

جهتبهواهبوادار )بعنووان

یکیازضوابطاصلیتفکیک لم ادمیشودکهدربازتعایفذکاخواه ش .

 .2-1نقد ضابطه «عدم امکان توقیف»

باخی حقو انانازجملهویژگیها اموالعمومیرا«ع امکانتو یف»این اموالموی
دانن 6.درحالیکهاوالًاینویژگی،خا اموالعمومینبودهبلکهشواه وجوودآندرامووال
دولتینیزهستیم،مالشًبهموجب انون،نحوهپاداختمحکو بهدولتوعو توأمینوتو یوف
آنهامصو «38635اموالمنقولوغیامنقولوزارتصانههاومؤسساتدولتی»(امووالدولتوی)
نیزبامح ودیتهاییجهتتو یف،تأمینوباداشتمواجهشو هاسوت.ثانیواًایوناموا،یوک
ویژگی«دائموی»باا اموالعمومینیزبشمارنمیرودبلکهمقنندرموارد حتیآنرامضا
.8البتهنمیتوانمنکامشکَکبودنای نمفهو ش .امابههاحالاینعاملبعنوانیکضابطهتفکیکاصلیبنظانمی-
رس .
.2درباخیازتحلیلهانیزکهب واًبهاینضوابطاشارهمینماین درادامهباچالشهاییمواجهمیشون .بعنواننمونهدر
یکپژوهشعنوانش هکه«مالکاموالدولتی،دولتبودهونوعمالکیت آنمانن مالکیتخصوصیاستدرحالیکه
مالکاموالعمومی،ملتاستونوعمالکیتدولت،صافاًمالکیتادار است»امادرادامهبهنقضش ناینضابطه
اشارهمیکن وآنراعا وکلینمیدان ر.ک(:کنعانی.)818:8611،
.6بعنواننمونه:ر.ک(:ربارباییموتمنی)613-611:8613،و(موسیزاده.)823:8638،
.3مادهواح ه ...«:اجاا دادگستا واداراتثبتاسنادوامشکوسایامااجع انونیدیگامجازبهتو یفاموالمنقول
وغیامنقولوزارتصانه هاومؤسساتدولتیکهاعتباروبودجهالز راجهتپاداختمحکو بهن ارن تاتصویبوابش 

جهیکسالونیمبع ازسالص ورحکمنصواهن بود».
بود 
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تشصی

دادهوازآندستکشی هاست.بعنواننمونههاچنو بموجوب وانونراجوعبوهمنوع

تو یفاموالمنقولوغیامنقولمتعل بهشهادار هامصوو 8638وجووهوامووالمنقوولو
غیامنقولمتعل بهشهادار ها بلازص ورحکم طعی  ،ابلتأمینوتو فوباداشتنبوود
امابموجب وانون اصوشح وانونراجوعبوهمنوعتو یوفامووالمنقوولوغیامنقوولمتعلو بوه
شهادار هامصو 8638والحاقدوتبصاهبهآن مصو 8613اینموضوع،اصوشحشو و
آنطورکهدرمق مهتوجیهیرواحاولیوهایون وانونآمو هاسوتبانوکهوادراعطوا وا بوه
شهادار هاومؤسساتوابسته،از بولاسنادمالکیتاموالاختصاصیشهادار بعنوانوثیقوه
خوددار نمودهودرنتیجهعمشًشهادار هاازتسهیشتبانکیمحاو شو هبودنو 8وبو ین
تاتیباین انونمورداصشح اارگافت.
درنق آنچهگفتهش ممکناستچنینراحشودکهع تو یفاموالعمومی،ویژگوی
الز ایناموالازحیثمبانیحقو یوفلسفهوجوود ایونامووالاسوتواگوادربقعو تقنینوی
درباخیمواردازاینضابطهع ولش هاستخ شها بوامبوانیموذکورواردنمویکنو .اموا
بنظامیرس هنگامیکهاینگونهضوابطحقو یعمشًمنجابهناکارآمو

نهادهوا حکوومتی

خواه ش –مانن آنچهدرمورداموالشهادار هاذکاش -ضاورتبازبینیاین واع ویا
ح ا ل،دستکشی نازارشقآنهااحساسمیشود.
نظادیگابهفلسفهانتقالناپذیا (ع امکانتو یف)اموالعمومیتوجوهنموودهوچوون
انتقالناپذیا راناشیاز«مصا آنهاوه فیکهبهآناختصا یافته»دانستهاست؛چنانچوه
انون،ه

راتغییاده مالعمومینیزوصفیراکهمانعازانتقالاستازدستمویدهو و

ابلفاو میشود(کاتوزیان.)38:8632،استنباریکوهازایوننظوامویشووداینکوهانتقوال-
ناپذیا رابای بعنوانیک«اصل»ونهیک«وصوف»تلقوینموود.یعنویدرصوورتسوکوت
مقنن،اصلباع  ابلیتانتقالودرنتیجوهعو امکوانتو یوفامووالعموومیاسوتاموابوا
تصایحمقننبهاین ابلیت،امکانتو یفایناموالنیزمیسامیشود2.

. 8جهتمشاه همق مهتوجیهیراحاصشح انونراجعبهمنعتو یفاموالمنقولوغیامنقولمتعل بهشهادار ها
مصو 8638والحاقدوتبصاهبهآن،ر.ک.http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720733 :
.2دربا «اصل»تلقینمودنع  ابلیتانتقال،ذیلآثاربازتعایفازاموالعمومی،م ا هبیشتا خواهیمنمود.
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 .3-1نقد ضابطه تفاوت در شیوه بهرهبرداری

درادامهنق ِضوابطتفکیکاموالدولتیوعمومی،بهعقی هباخیازفقهوا،هاچنو ایون
دومالکیتازلحاظمحتوا اجتماعینظیایک یگان اماتفاوتشوکلی،منجوابوهتفواوتدر
«شیوهبهاهبادار »ازآنهامیشوود .چااکوهامووالعموومیبایو بوهمصوار عموومی–ونوه
کمکنق

مصار گاوهیخا مانن 

یوادادنسوبسوی بوهکواال موورداسوتفادهآنوان-

اختصا داددرحالیکه اموالدولتیعشوهباآنکهمیتوان بهمصار عمومیباسو ،بواا 
گاوهها اجتماعیوفااهمکادنامکاناشتغالباا بیکاراننیز ابلمصا اسوت
کمکبه 
(ص ر8.)13-11:8651،
آنچهبهذهنمیرس اینکهضابطهایندومالکیتیکیبودهودرهادو«مصالحعمومی»
استومالالهاییکهبعنوانتفاوتذکاش هصافاًاختش درمصادی اینضوابطهاسوتکوه
موضوعیکارشناسیاست.یعنیدرموارد کوهحکوموت،امووالعموومیراصَوا اعطوا 
تسهیشتبهگاوهخاصیمیکن نیزازدوحالخارجنیست:یاآنکهدرراستا منافععمومی
ومطاب ضابطهعملکادهاستکهبشاشکالاست.یاآنکوهمطواب منوافععموومینبوودهکوه
اصوالًخش ضابطهعملکادهوتصلفنمودهاستکه ابلپوذیا نیسوت.زیوااهموانطور
کهبیانش تعیینمصادی منافععمومی،اما کارشناسیاستوچهبساتأمینمنافعبصشیاز
جامعهمانن افاادبیکار،اثاچشمگیا بامنافعکلجامعهبهمااهداشتهباش .

 .4-1رابطه حکومت و اموال عمومی؛ مالکیت یا مدیریت؟

اصوالًدربا تعییننوعرابطه«حکومت»2و«اموالعموومیبوهمعنوا خوا »حو ا لدو
نظاوجوددارد:باخیدولترانسبتبهاموالعمومی«،مو یا،متصو یواحتویدارا حو 
ارتفاق»میدانن 6.درنظا حقو یفاانسهنیزباخیمعتق ن بیندولتواموالعموومی،رابطوه
مالکیووتنیسووتبلکووهبای و آنرانوووعیتسوولطدرراسووتا تحق و منووافععمووومی3دانسووت.
.8نمونهاینگونه باداشترامیتواندر بارسیتعاریفمصتلفاز«منفعتعمومی»نیزمشاه هنمود.باخیمنفعت
عمومیراآنچهکهباا عمو ماد دارا منفعتباش میدانن و رویکادمقابل،باخوردار تع ادمکفیکهبصشیاز
ماد راتشکیلده نیزباا تحق اینعنوان،کافیمیدانن .)(Sloan, 2012: 45
2.Government.
«.6دولتنسبتبهاموالعمومی،والیتداردومالکنیست»(ع ل.)55:8616،
4. Jus Utendi.

73

بیستویکم،شماره،36تابستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


چااکه Domaineیکمفهو رومیاستوبهنظا مالیارشقمویشوودکوهبویشازآنکوهبوا
مالکدرارتبا باش باه

ومقصودمورداسوتفادهمواتبطاسوتوازویژگویهوا امووال

عمومی،ع  ابلیتتملکخصوصیاست.درحالیکه،بهعقی ه باخی دیگا،یکیازارکوان
ح مالکیت،ح اخااجازمالکیتاست.رومیهاح مالکیتراشامل:حو اسوتعمال 8،حو 
استالمار2وح اخااجازمالکیتدانستهان ) .(Berthelemy, 1933: 477تعیوین«رابطوهمالکیوت»
بیندولتواموالعمومیبا«غیا ابلتملکخصوصیدانستناموالعمومی»ناسوازگاراسوت
)1999: 713

.(Hauriau,امابیشتانویسن گانکنونیعقی هدارن کهبای ح دولترامالکیت

مح وددانستکهصوافاًدرحو ود ووانیناعموالمویشوودوهوریووآنرا«مالکیوتادار »
نامی هاست.رب ایننظاآنچهازاموالدولتیکهبهخ متعمومیاختصا

یافتوهدرزمواه

اموالعمومیاستودیگااموال،ملکخصوصیدولتاست6.
بهنظامیرس حکومتبههماننسبتکهمیتوان جهتاعموالمالکیوتخوودبواامووال
دولتی(بهمعنا خا

)ا ا بهوضوعواجواا  وانوننمایو بوههموانمیوزان،امکواناعموال

مالکیتدرمورداموالعمومیرانیزداراست.سصنباساایناستکهحکوموتهوا«بوالقوه»
امکاناعمالاینمالکیتراداراهستن هاچن اینامکانصوافاًدرمووارد بالفعولواجاایوی
ش هوبصورت وانوندرآمو هاسوت.بوهتعبیوادیگوا،هوادوامووالعموومیودولتویدارا 
«مالک»(بهمعنا د ی این مفهو ؛ونهم یاومتص

)هستن ونمیتوانموشکموذکوررا

وجهفارقدونوعمالکیتدانست.
دراینمورد،اولیندلیل؛«فهمچیستیمالکیوتومحقو دانسوتنآندررابطوه بوینامووال
عمومیباحاکمیت»است.اصوالً«عناصامالکیت»3دررابطوهفووق،محقو اسوت،چااکوهدر
مفهو «حاکمیت»5ایجادواعمال رتعمومیبایوک لمواومعوین)(Cotula, 2017: 224و
رتباتافامان هییاامکاناعمالارادها فوقارادههوا دیگوا( اضوی)18:8631،نهفتوه
1. Jus Fruendi.
2. Jus Abutendi.
.6منبع(:کاتوزیان) 18-11:8632 ،بهمنابعیمانن :مازووشاباس(،بیتا)،دروسحقوقم نی،ج،8بیجا :بینا(مق مه)و
ویل(،بیتا)،حقوقم نی،اموال،بیجا:بینااشارهنمودهوبیانمیکن ظاهااًجملهآغازینماده 23ق. .کهاعش میکن :
«اموالدولتیکهمع استباا مصالحیاانتفاعاتعمومی»...باایننظامواف است.
.3میتوانبهتبعیتازحقو انانرومی،عناصاح مالکیترااعم از«ح استعمال»«،ح استالمار»و«ح اخااجاز
مالکیت»دانست.ر.ک(:کاتوزیان.)888-881:8632،
5.Sovereignty.
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است8،لذااین رتعمومیوباتوا،درراسوتا اعموالارادهفائقوهخووددرموضووعامووال
عمومی،ضاورتاً بای از«ح استعمال»«،ح اسوتالمار»و«حو اخوااجازمالکیوت»باخووردار
باش کهایننتیجه ربیعیاعمالحاکمیتوبهمعنا «مالک»بودناودراینموضووعاسوتو
انعکاساینموضوعرامیتواندراصل 18انوناساسینیزمشاه هکاد.
دلیلدیگا،توجهبه«مشکَّکبودنمفهو مالکیت»است.مالکیتاعتبوار ،اصووالًاموا 
مشکَّکاستورب نظافشسوفه،درجوهوجوود آنشو توضوعفدارد(گاجو :8633،
.)88-81لذاهمانگونهکهنمویتووانسولطها کوهصوافاًمالکیوتاعتبوار راایجوادمویکنو 
مالکیتن انست«،مح ودشو نمالوکدرضووابطاعموالمالکیوت»و«درچوارچو  ووانین
درآم نِاجاا اینح »رانیزنمیتواننافیرابطهمالکیتبشمارآورد،چااکوهایونسوطحو
درجهنیزسطحیازاعمالسلطهومالکیتاست.باهمینمبنامیتوانم عیشو کوههاچنو 
تصا دولتنسبتبهاموالعمومیدرچارچو  وانینوضوابطمشص

ومعینیاسوتاموا

نمیتوان دلیلیباآنباش کهماهیتاینرابطهوسولطهرا«مالکیوت»نو انیموتَبَعواًدولوترا
«مالک» لم ادنکنیم.
بجزدالیلفوق،حکومتدرمقا عملودرمواردمتع د ازرای تقنین،بسوتاتصوا ِ
تا ِمالکانه،منجمله«واگذار وانتقالمالکیتایناموال»راباا خودفااهمنمودهاستکه
بهنمونههاییازآناشارهمیشود:
بموجبماده3الیحه انونینحوهخای وتملکاراضیوامشکباا اجاا بانامهها 
عمومی،عماانیونظامیدولتمصو ،8651/88/81دستگاهاجاائیدرموارد کهمقتضی
ب ان ودرصورترضایتمالک،عوضاراضیتملیکش هراازاراضیمشابهملییادولتی
متعل بصودتأمینوباحفظضوابطمنو رجدر ووانینومقواراتمابوو بوهموالکینواگوذار
مینمای .دراینصورتنیزتعیینبها عوضومعوضبعهو ههیتوتکارشناسویمنو رجدر

این انونمیباش .دراینمادهدولتمیتوان درعوضتملکاراضیواموشکمووردنیواز،
«اموالعمومی»رابهمالابهثمنوعوضآنپاداختنمای کهدرحقیقت،مص ا یازتصوا 
مالکانهدولتبااموالعمومیاست.
.8درتعایفیبسیطتاازحاکمیت،به«تواناییوضعواجاا  واع وارائهخ مات»نیزاشارهش هاست (Fukuyama,
 .(2013: 3
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بعشوهبهموجبسیاستها کلیاصل 33انوناساسیمصو 8613/6/8و انوناجاا 
سیاستها کلیاصل 33انوناساسیمصو 8611بهمنظورشتا بصشی نبهرش ا تصواد
بنگاهها ا تصاد و...مقوارگادیو 
ملی،گستا مالکیتدرسطحعمومی،ارتقا کارآیی 
دولتح فعالیتا تصاد ج ی ن اردوموظفاستهاگونهفعالیتخوارجازصو راصول
 33انوناساسیراساالنه%21واگذارنمای .یعنیدولتمکلفاستباخیازمصادی صو ر
اصل 33انوناساسیراکهبصورت«مالکیوتعموومی»در اختیوار بوودهواگوذارنموودهو
مالکیتآنرامنتقلنمای .
جمعبن

اینکهرابطهحکومتبااموالدولتیواموالعمومییکساناستوحکوموتاز

یکمیزانح مالکیتباهادوباخورداراست8.


 .2نسبت اموال عمومی با اموال و درآمدهای شرکتهای دولتی
«اموالودرآم ها شاکتها دولتی»ازدیگامفاهیمیاستکهدارا  اابوتبواامووال
عمومیبودهوربیعتاًارائهتعایفیجامعازاموالعمومی،نیازمنو تعیوینتکلیوفایوندسوتهاز
داراییهاست.درباخینظااتشواه تفکیوک«امووالودرآمو ها شواکتهوا دولتوی»از
اموووالدولتوویوعمووومیهسووتیم.ایوونرویکوواددروهلووهاول،بووااسوتنادبووه وووانینومقووارات
گوناگون،رویه وضائیایاان(رأ وح ترویههیأتعمومیدیوانعالیکشور)وهمچنین

کارویژهشاکتها دولتویکوههموانفعالیوتتجوار اسوت،ا و ا بوه«تفکیوکشصصویت
حقو یشاکتدولتیازدولت»نمودهسپ بامبنا اینتفکیوک ائولبوه«تفواوتامووالو
داراییها شاکتها دولتیبادولتومؤسساتدولتوی»وهمچنوینتفکیوکآناز«امووال
عمومی»ش هاستوبالحاظع وجودنظاتفسیا شورا نگهباندراینموورد،مسوتن بوه
ماده 81وانونمحاسباتعمومی،2درآم شاکتها دولتیرامجزاازدرآم عمومیاعوش 
. 8یعنیحکومتازرای عاملتقنینیخود( وهمقننه)صشحیتعا  انونگذار پیاامونهادو اموالراداراست(اصل
  12انوناساسی).بای توجهشود«ذ ح بودنحکومت»و«بهاهبادار عملیازاینح »،دوموضوعمجزاستکه
منظورنگارن هصافاًذ ح بودناستامااینکهحکومتچهمق ارازاینح رابای استفادهنمای مسالهاینپژوهش
نیست.
دولتویوموالیاتوسودسها شاکتها دولتی

هاوموؤسسات

«.2درآم عمومیعبارتاسوتازدرآمو ها وزارتصانه
انون  بودجهکلکشورتحتعنواندرآم عمومی
در  
که  
ودرآم حاصلازانوحصاراتوموالکیتوسایادرآم هایی  
منظورمیشود».
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نمودهودراصل 863انوناساسینیزامووالدولتویوعموومیراشواملامووالشواکتهوا 
دولتین انستهاست(هن

.)36-13:8613،

درموردرویکادفوق،نکاتی ابلذکااست:
الوف-ظوواهااًتعایوفمقووننازدرآمو ها عمووومی(موضووعموواده 81ووانونمحاسووبات
عمومی)محلتأملونق است،چااکهدرماده86هموین وانوندرتعایوف«وجووهعموومی»
مقارمیدارد«:وجوهعمومیعبارتاستازنق ینهها مابوو بوهوزارتصانوههواومؤسسوات
دولتیوشاکتها دولتویونهادهواومؤسسواتعموومیغیادولتویومؤسسواتوابسوتهبوه
سازمانها مذکورکهمتعل ح افاادومؤسساتخصوصینیسوتوصوا نظواازنحووهو
منشأتحصیلآنمنحصااًباا مصار عمومیبموجب انون ابلدخولوتصوا میباشو ».
دراینتعایف،مقنن ی «عمومی»راناظاباتمامی«وزارتصانهها،مؤسساتدولتوی،شواکت-
ها دولتی،نهادهاومؤسساتعمومیغیادولتیومؤسساتوابستهبوهسوازمانهوا موذکور»
دانستهوباا تبییند ی این ی ،دوضابطه«ع تعل بهح افاادومؤسسواتخصوصوی»و
« ابلدخلوتصا منحصااًباا مصار عمومی»نیز ابلاستصااجاست.ایوندرحالیسوت
کهدرتعایوف«درآمو ها عموومی»8مصوادی واهه«عموومی»محو ودتاشو هوبواضووابط
مذکوردرتعایف«وجوهعمومی»سازگارنیست.مستفادازاینمواد،هاچنو تموامی«نق ینوه
شاکتها دولتی»جزء«وجوهعمومی»هستن امواصوافاً«سوودسوها ایونشواکتهوا»ذیول
«درآم ها عمومی» اارخواهن گافتولذااشکالمزبوردرتعایفماده 81وانون،منجوا
بهباداشتیاشتباهش هاست2.
 حتیبهفاضصحتتعایفمذکوردرماده 81انون،اسوتنادبوهایونتعایوفبواا اثباتم عاکافینیست،چااکهاینموادهدرمقوا تعایوفصوافاً«درآمو »عموومیاسوتدر
حالیکهاصل 863انوناساسیبا«اموالعمومی»تأکی دارد.
دولتویوموالیاتوسودسها شاکتها دولتی

هاوموؤسسات

«.8درآم عمومیعبارتاسوتازدرآمو ها وزارتصانه
انون  بودجهکلکشورتحتعنواندرآم عمومی
در  
که  
ودرآم حاصلازانوحصاراتوموالکیتوسایادرآم هایی  
منظورمیشود».

.2درمنبع(:کایمیوپاتو ) 818:8638 ،بیناموالووجوهعمومیتفاوتی  ائلنش هو نتیجهگافته  بلازتصویب
تاازنامه،اموالشاکتازاموالعمومیودولتیج است.البتهدرپاور یصفحه812اینمنبع،ذکاش هکهوجوهیکه
پاداختش هجزءاموالعمومیاست.
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پ-علیرغمادعا «ع وجودنظاتفسیا شورا نگهبواندرایونموورد»اموابموجوب
نظایهشماره5313مورخ8612/3/81شورا نگهبان«اصلیکص وسیونهم انوناساسوی
بهلحاظصااحتووضوحنیاز بهتفسیان اردواعضا شورا نگهبوانبوهاتفواقآرااصول

لتینیزمیدانن »8.

مذکورراشاملاموالشاکتها دو
ت-فووار ازدالیوولذکوواش و ه،بوواا اثبوواتشوومولاموووالعمووومی(بووهمعنووا عووا )بووه
شاکتها دولتیبای ابت امنظورازشاکتها دولتیتبیینشود.اگاتعایوفشواکتهوا 

دولتیدرماده 3انونم یایتخ ماتکشور مبنا ااردادهشودبموجبآن«انجا  سمتی
ازتص

ها دولت»و«تعل بویشازپنجواهدرصو ()51%سوامایهوسوها آنبوهدولوت»از

ویژگیها اصلیآنذکاش هاست.ازسو دیگابای ویژگیها اصلی«اموالعمومی»را
نیزمشص

نمودکه-بااساسآنچهدربصشهوا بعو بیوانواثبواتمویشوود«-تعلو بوه

منفعتعمومی»و«اختصا

اکالامالبهشص

حقو یحقووقعموومی»دوخصیصوهاصولی

ایناموالهستن .حالباتوجهبهآنکه«انجا  سمتیازتص ها دولت»توسطشاکتهوا 
دولتیدرراستا تحق منافععمومی-هاچن غیامستقیم-استوبعشوهاکالامالبوهشوص 
حقو یحقوقعمومی(نهاددولتی)تعل داردازاینروبای حکمبهشمولامووالعموومیبوه
شاکتها دولتیداد.
جمعبن

اینکههاچن تفکیک«اموالودرآم ها شاکتها دولتی»از«اموالدولتوی»

ابلتوجیهاستامادالیلتفکیکایناموالاز«اموالعمومیبوهمعنوا عوا »ازاتقوانکوافی
باخوردارنبودهونظاتفسیا شورا نگهباندراینموردصااحتداردوبعشوهویژگیها 
شاکتها دولتی،باخصیصهها اصلیاموالعمومی،مطاب بوودهوبنوابااینبایو شواکت-
ها دولتیراذیلاموالعمومیبهمعنا عا ومنفکازاموالدولتیدانست.


 .3احکام حاکم بر اموال عمومی و دولتی
ازجملهاجزا کلی هاتعایفراتعیین واع حاکمبواموضووعتشوکیلمویدهو .در
. 8شای م نظااینمنبع،نظاذیلباش کهالبتهمابو بهتاریصیمق باتاریخایننظاشورااست.نظایهتفسیا شماره
3125مورخ...«:8635/3/81ونظابهاینکهدرموردشمولاصل863نسبتبه ااردادموردستوال،شورا نگهبانبهنظا
تفسیا ناسی هارجاعبهداور ازرا دولت ب ونکسبمجوزازمجل شورا اسشمیبا انوناساسیمغایات
ن ارد».http://www.shora-gc.ir
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اینمورد،عنوانش هکهآنچهدردستدولتاستیکیاموالومشتاکاتعمومیاستکه
از لماوحقوقم نیخوارجوتوابع واعو واحکوا حقووقعموومیاسوتودیگوا امووال
خصوصیدولتاستکهتابع انونم نیوبازرگانیاستجزاینکهدرباخیمواردازلحاظ
نظارتعمومیبموجب انونمحاسباتعمومیوآییننامهها معوامشتدولتویوآیوینناموه
اموالعمومیمورخ12/1/81هیتتوزیاان،مح ودیتهاییباآنهواواردشو هاسوت.درهوا
صورت،شاخ

ومشکتمیزاموالعمومیودولتوی،صوافاً ووانینومقواراتخواهو بوود

(ربارباییموتمنی.)688-611:8613،
درنقو آنچووهگذشووتبایو گفوت:اوالًنموویتووواناموووالدولتوویراتووابع« ووانونمو نیو
بازرگانی»واستالناءواردباآنراصافاًازلحاظ«مح ودیتها نظارتی»دانستوثانیواًنموی-
تواناموالومشتاکاتعمومیرامطلقاًاز لماوحقوقمو نیخوارجوتوابع واعو واحکوا 
حقوقعمومیدانستچااکه:
الف-ازجملهگونهها مصتلوفخو ماتعموومی،خو ماتعموومیادار هسوتن .ایون
خ ماتکهتعایفوتبیینآنهاب لیلتنوعزیاد،دشواراستبصورتسلبیومنفویتعایوف
ش هوشامل خ ماتیاستکهموضوعفعالیتآنهاصونعتیوبازرگوانینبوودهبلکوهخو مات
عمومی عم ها راشاملمیشودکهگواهیآنهواراخو ماتعموومیبوهمعنوا د یو کلموه
مینوامیم.ازسوو دیگوا،خو ماتعموومیصونعتیوبازرگوانی،خو ماتیهسوتن کوه جنبوه
ا تصاد داشتهومابو بهتولی ومبادلهکاالوخ ماتان .معموالًحقوق ابلاجااباا این
دستهازخ ماتعمومی،حقوقخصوصیاستولیبصشیازآنهواکوموبویشپیواوحقووق
عمومیاست(عباسی.)835-833:8613،
8

باایناساس،صافاًبصشیاز«خ ماتعمومیصنعتیوبازرگانی» رامیتوانتابعحقووق
خصوصیدانستو اع تاً«خ ماتعمومیادار »2تابع واع حقوقعمومیبوهشومارموی-
رود.لذاربعاً«اموالدولتی»کهدرراستا انجا خو ماتعموومیادار موورداسوتفاده واار
میگیادنیزتابعهمان واع حقوقعمومیبای دانستوتنهابصشویاز«امووالدولتویموورد
.8میتوانایناعمالرااعمال«تص گا »دولتنیزنامی .
.2میتوانایناعمالرابصشیاز«اعمالحاکمیتی»دولتدانست.بموجبماده  1انونم یایتخ ماتکشور ،امور
حاکمیتیآندستهازامور استکهتحق آنموجبا ت اروحاکمیتکشوراستومنافعآنب ونمح ودیتشامل
همها شارجامعهگادی هوبهاه من ازایننوعخ ماتموجبمح ودیتباا استفادهدیگااننمیشود.
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استفادهجهتخ ماتعمومیصنعتیوبازرگوانی»توابع واعو حقووقمو نیوبازرگوانیبوه
شمارمیرون .
ازنمونهموارد کهاموالعمومیتابعحقوقم نیبودهوازاحکا حقوقعمومیتبعیوت
نمیکن رامیتوانازمواده 8الیحوه وانونیخایو اراضویواموشکموورداحتیواجدولوتو
شهادار هامصو  8651دانستکهمستنبطازآنچنانچهاجاا راحموردنظادرمح وده
یامسیامعین،ضاور نباش بنحو کهانجا آندرمحلدیگامیسابودهیاموجبخسوارت
عم ها نگادد،نمیتوانن از واع تاجیحویحقووقعموومیاسوتفادهکوادهوآنراتملوک
نماین .
از«احکا حاکمباانواع ااردادها دستگاهها اجاایی»نیوزمویتووان واعو حواکمبوا
اموالدولتیرااستصااجنمود .ااردادادار  ،اارداد استکهبوسیلهیکیازسوازمان هوا 
ادار ازیکسوواشصا حقیقییاحقو یازسوو دیگوابواهو
خ متمابو بهنفععمومیبارب احکا خا

انجوا یوکعمولیوا

(نوعاًتاجیحییاامتیواز )منعقو مویشوود

(انصار .)62:8611،ازاینروچنانچه اارداددستگاهاجاایی،شاو  وااردادادار فووقرا
داشتهباش اموالدولتیموضوعآن اارداد،مشمولاحکوا خوا ( واعو تاجیحویحقووق
عمومی) اارمویگیوادوتنهوادرصوورتعو وجوودشواایط وااردادادار ( ااردادهوا 
موسو بهغیاادار )استکهاموالدولتیموضوعآنتابعاحکوا حقووقمو نیوبازرگوانی
اارمیگیاد.
فووار ازنکتووهفوووق،نموویتوووانتنهووااسووتالنا  واعوو حوواکمبووااموووالدولتوویرا«مح ودیتها نظارتی»دانستبلکهمقنندرباخیموارد«توسعهوتسهیل»هاییرانیزفااهم
نمودهاستکهبهعنوانمالالمیتوانبهالیحه انونینحوهخای وتملوکاراضویواموشک
باا اجاا بانامهها عمومی،عماانی ونظامیدولتمصو 8651/88/81اشارهنموودکوه
بااساسماده8آن،8امکانتملکاراضی،ابنیه،مستح ثات،تأسیساتو...باا دسوتگاههوا 
اجااییفااهمش هاستکهاوالًدرآناز واع تاجیحیحقوقعمومیاستفادهش هوبعوشوه
.8ماده«:8هاگاهباا اجاا بانامه ها عمومی،عماانیونظامی...بهاراضی،ابنیه،مستح ثات،تأسیساتوسایاحقوق
مابو بهاراضیمذکورمتعل بهاشصا حقیقییاحقو ینیازداشتهباشن واعتبارآن بش" وسیله(دستگاهاجاائی)یا
از را سازمان بانامه و بودجه تأمین ش ه باش (دستگاه اجاائی) میتوان مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله ها سازمان
خاصیکهمقتضیب ان بارب مقاراتمن رجدراین انونخای ار وتملکنمای ».
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میرودونه«مح ودیت».باایناساسبای مشکتمیزاحکا حاکمبااموالی
«تسهیل»بشمار 
کهدردستحکومتاسترا«تص

یاحاکمیتی»بودنفعالیتها اودانست.



 .4بایستهها در «بازتعریف اموال عمومی»
پیشازبیانبازتعایفازاموالعمومیضاوریستباخیازضوابطکهرعایتآنهاجهت
یافتنماهیتایناموالدارا بیشت ایناهمیوتاسوتشواحدادهشوون .واضوحاسوتضووابط
حاکمبااینموضوعبهوسعتچهاچو ها عا وخا ِحاکمبوانهوادمالکیوتاسوتاموا
مواردزیاتناسببیشتا بانکاتراحش هدراینپژوهشدارد.


 .4-1رعایت جایگاه و اصول قانون اساسی

هنگامیکهدریکنظا اجتماعی،ا ا بهت وین انوناساسیمیشودبای توجوهداشوت
اینسن چها تضائاتوچهلووازمیبواا نظوا حقوو یوادار کشووربوههموااهدارد.ایون
موضوعدرتشصی

اینکهآیاهمچنانباخیازعناوینمشابهبااموالعمومیازاعتبارحقو ی

باخورداراستویااینکهب لیلمغایاتبااصوول وانوناساسوی،دیگوانمویتووانبواا آنهوا
اعتبار  ائلش دارا اهمیتاست.
واههالتینی«کنستیتوسیو»8دراصولبوهمعنوا «سواختار،بافوتواسوتصوانبنو »جامعوه
سیاسیاست.مااجعهبهدایاهالمعار هاوفاهنو هوا مصتلوفمونجملوهفاهنو

الروس،

معانیدیگا باکاربادها گوناگونباا ایونواههب سوتمویدهو 2.ازآنجملوه«:سلسوله
اعمالهنجار درجهتشکلدادنبهیکمجموعه»«،تاکیباجزاءیکاماکلی» «،ووانین
اصولیمابوو بوهجماعوتانسوانی»وسواانجا «آندسوتهاز واعو حقوو یکوهروابوطبوین
فاماناوایانوفامانباانراانتظا میبصش ».
باتوجهبهمعانیفوقوبانگاهبوهریشوههوا تشوکیلجواموعازحیوثتواریصیوجامعوه-
شناختیمیتوانادعاکادکههاگونهگاوهبن

انسانی،بهمحضخاوجازمااحولبو و و

ودراکالازبانها اروپایی

.8درزبانفاانسه:کنستیتوسیون،constitutionدرانگلیسی:کانستیتوشن Constitution
باهمینتقایبوباان کتفاوتدرتلفظوامشءاستعمالمیشود.
.2همچیندرفاهن وبستاذیلواهه«»Constituteبه«ایجادساختارخا »اشارهش هاست:
“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
متمایز،استصوانبن

مشص

،نظا ساختار متمایزازسایاجواموعونتیجتواً« وانوناساسوی»

است.حالچهاین انون،عافیباش ؛چهموضوعه،چهبهشکلم ونوماتبدرآم هوچوه
مجموعها از واع واحکا پااکن هباش ،دراصلموضووعتفواوتیوجوودنو ارد( اضوی،
.)68-61:8631
باخیازعناوینمشابهبااموالعمومیب لیلمغایاتبااستصوانبن

نظوا  وانونیکشوور

یعنی انوناساسی،دیگاازاعتبارحقو یباخوردارنبودهوبهتعبیا نمیتوانمص ا یبواا 
آنیافتکهنمونهآن،عنوان«مباحات»است.پ ازتصویب انوناساسویوبوویژهاصول35
انوناساسی،باتمسکبهمبانیحقوو یمویتووان ائولبوهحوذ عنووان«مباحوات»ازنظوا 
حقو یایاانش .بسیار ازاموالمن رجدرموواد831،831،833،838،831،21،21و838
انونم نیکهدرزمانتصویبآن انوندرزماهمباحات شمادهمیش ن اماوزبوهموجوب
اصل 35انوناساسی،نسخضمنیش هان کهباخی وانینعاد نیزبو یناموااشوارهدارنو .
البتهمطاب رویکادمصالف(کنعوانی)211-211:8611،موواد وانونیموذکورکماکواننسوخ
نش هودرمواردخا

خودمجا هستن ،چااکه:اوالًامکانتملوکخصوصویبسویار از

مباحاتمانن آ هابصورتجزئیب ونتملکاصلمنبعآ ،چو ها خشکدرختوانو
شکاروصی جزئی(مالشًگوافتنیوکمواهیازآ )وجووددارد،زیوااموالشًبموجوب وانون
توزیععادالنهآ ،مالکیتخصوصیافاادبامجار آ وچاههاشناساییشو هاسوت.ثانیواً
انونم نی،زیابنوا نظوا حقوو یماسوت.چااکوه ووانینخوا
مصص

ممکوناسوتدرمووارد 

 انونعا شون ولیآنهانیزبارعایت انونم نیتصویبش هان واجاا آنهوانیوز

بای دربستا انونم نیودرچارچو آنتفسیاشود.
همچنینعنوانش هاستمقاراتگوناگونتصوویبشو هدرمووردچگوونگیتملوکو
حیازتمباحاتدروا عرون کسباذناما استوصافاًناظاباحیازتکلیووسویعاسوت
وحیازتجزئینیاز بهریمااحل وانونیفووقنو اردواذناموا درمووردحیوازتجزئوی
همچنانبا یاست.ازاینرونبای  ائلبهنسخاینمقاراتش چااکهاصل،ع نسوخاسوت
(حبیبیونجارزادههنجنی.)13:8611،
امادرنق دالیلفوق،نکاتذیلبهنظامیرس :
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الف-مواردمصاحدراصل 35انوناساسی،صافاًتمالیلیهستن ومقننبواآوردنلفوظ:
از بیل«،تمامی»آنچهذیلاصطشح«انفالوثاوتها عمومی»میگنج راارادهنمودهاست.
زمینها مواتیوارهاشو ه،
بعشوهاینمواردِتمالیلینیزدارا ارشقبودهومصادیقیمانن  «:
ها،جنگولهوا،نیزارهوا
ها،دره 

اچه،رودخانههاوسایاآ ها عمومی،کوه

معادن،دریاها،دری
و»...بصورتمطل بکاررفتهونتیجتاًشاملکلیها سا ،منجمله«مباحات»و«هامق ارازآن»
میشود.اینارشقدرعباراترادر انونتوزیوععادالنوهآ مصوو 38/82/83نیوزشواه 
هستیم.مالشًدرماده8ایون وانون«بااسواساصول 35وانوناساسویجمهوور اسوشمیایواان
آ ها دریاهاوآ ها جار ...ازمشتاکاتبوودهودراختیوارحکوموتاسوشمیاسوت...
مستولیتحفظواجوازهونظوارتبوابهواهبوادار ازآنهوابوهدولوتمحوولمویشوود»کوه
«آ ها دریاهاوآ ها جار »بنحومطل بکاررفتهاست.
باوجود تصایحفوقدر انوناساسی؛بعنوان انونباتاوسن باالدستیحقو ییوککشور،چگونهمیتوانم عیش کهتفسیا وانینبای دربستا انونم نی–بوهعنووانیوک
انونعاد وذیل انوناساسی-انجا پذیاد .وانینعاد غالباًدنبالهومکمل وانوناساسوی
بهشمارمیرون وبارسیدر وانینعواد ،مصاروبراازدنیوا کلیواتواصوول،بوه لمواو
محسوسوملموس،نزدیکتاخواه کادونشانمیده کهاصولو واع منو رجدرموتن
انوناساسی،تاچهان ازهبهصورتنظا صِا ،با یمان هانو ویواتواچوهانو ازهبوهوسویله
انونگذار ها عاد ،از وهبهفعلدرآم هانو ( اضوی.)882:8631،ازایونرو،همانگونوه
کهدرموردجایگاه انوناساسیدرابت ا اینمبحثذکاشو نقوش وانونعواد ،تکمیول،
شفا ساز وبهفعلیترسان ن انوناساسیاستنهآنکوهدرمقوا مسوتالنیکوادنوتضویی 
مواردتصایحش هدر انوناساسیباش .
پ-مباحدانستنیکشیء،فاعبا«مالیت»داشتنآناست.موارد کهدررویکادفووق
بعنوانمصادی مباحات،یادش وسصنازامکانتملوکخصوصویآنرفوت،اصووالً«موال»
نیستن تااززماهمباحاتبشمارآی .موواردذکواشو هماننو «:آ هوابصوورتجزئویبو ون
تملکاصلمنبعآ ،چو ها خشکدرختانو»...از«مالیت»باخوردارنیسوتن تواب سوت
آوردنآنرا«تملک»بنامیم.
ت -چنانچهحتیاگاباا باخیمصادی مذکورنیزمالیتمتصورباشیم،دونکتهبهذهن
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میرس :اوالًدرباخیموارد،منشأایجادمالیت،نیاو کارواصطشحاًدستانجشص

اسوت

مالشًاگاباا باخیگیاهانداروییکهازصحااجمعآور میشودنیزمالیتدرنظوابگیوایم
اینمالیت،بیشوتاناشویاززحموتدسوتیوابی،جموعآور وفواآور آنهاسوت؛تواارز 
ا تصاد ذاتیگیاه.ثانیاًدرباخیمواردهمکهارز ذاتویبواا یوکشویءمتصوورباشویم
الز استحکومت،باتمسکبهلزو «ساماندهیامووالعموومی»«،بهواهبوادار عادالنوهاز
ثاوتها ربیعی» و«ممانعتازبینظمیاجتماعی»-بعنوانح ا لیکیازدالیول«دراختیوار
حکومتدرآم ناموالعمومیوانفال»دراصول 35وانوناساسوی-هموینمقو ارازبهواه-
بادار جزئیرانیزمح ودنمای 8.
نهایتاًمصادی مواد انونم نیدرموردمباحات،چنانچهمالیتن اشوتهباشون  کوهاصووالً
جزءمباحاتنبودهوتملکآنهابیمعناستوچنانچهازمالیتباخوردارباشن نیزباتوجهبه
جایگاه انوناساسیوهمچنیناصلاصل 35وانوناساسوینمویتووان ائولبوهبقوا عنووان
حقو یمباحاتو واع خا

حواکمبواآندرنظوا حقوو یشو واگواخدیویدر ووانین

عاد کشوروجودداردبای ماتفعشود.

 .4-2بهرهمندی از اجتهاد پویا

مطاب اصلدو  انوناساسی،جمهوراسوشمی،نظوامیاسوتکوهتحقو اهو ا خوودرا
سنتدنبوالمویکنو .موضووع
اساسکتا و 

ازرای «اجتهادمستمافقها جامعالشاایط»با
ابلبارسیاینکهتوجهبه«اجتهادمستماوپویا»بواموضووعبوازتعایفامووالعموومیکوامشً
ماتبطاستچااکهدرموردمصادی اموالعمومیدونظافقهویمتفواوتوجووددارد.باخوی
مستنبطازمنابعشاعیاموالیکهدرمالکیتاشصا
اما واموالمسلمین(امولعمومیبمعنا خوا

خصوصینیسوتن رابوهدوبصوشامووال

) ابولتقسویممویداننو وهایوکراواجو 
2

احکا وضوابطمتفاوتیازحیث«مصادی وشیوهمصا »میدانن  .درنظامقابلهمتمامی
. 8باتوجهبهآنچهبیانش حتیاگامقنندرباخیموا ع،نامیازمشتاکاتنیزمیبادبنظامیرس صافاًلفظآنرابکار
باده و اال مااد مقنن ،اصوالً بار ش ن احکا خا مشتاکات نیست .مالشً ماده   8انون توزیع عادالنه آ مصو 
 38/82/83درخصو آ دریاچهبیانمیکن  ...«:ازمشتاکاتبودهودراختیارحکومتاسشمیاستورب مصالح
عامهازآنهابهاهبادار میشود.»...
.2جهتآشناییبیشتابااینرویکاد،بعنواننمونهر.ک(:مؤمن می)68:8611،و(مصباحیزد .)281:8611،

بازتعریفاموالعمومیوآثارآندرنظامحقوقیایران 60

مصادی اموالعمومیراذیلعنوانکلیاموالعمومیدانستهوتحوتضووابطیکسوانی واار
میده .زیااموارد کهدرروایاتبهعنوانانفالوملکاما (ع)نوا بوادهشو ههمگویاز
با ذکامصادی استومستنبطازمجموعروایاتایناستکوهآنچوهمابوو بوهاموا (ع)
استعنوانواح

بودهکهمنطب بامواردمتع د میشودوموشکدرهموهیکویاسوتو

آنایناستکههاچیز (اعماززمینوغیازمین)کهصاحبوموالکین اشوتهباشو بواا 
حاکمجامعهاسشمیاستتاآنرادرمصالحمسلمانانمصا نمای کهاینموضوعدرسایا
نظا ها حقو ینیزرایجاست8.
ربعاًباسمیتشناختنهانهادحقو ی،منجابهشکلگیوا نظوا هوا موالی،تشوکیشتیو
انونیخا

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

مستالنینبودهونصواه بود.بنظامی رسو تفکیوکمصوادی امووالعموومیوتعیوینضووابط
متفاوتباا هاک ا ،منجابهتبصاهها متع د،اسوتالنائاتمکوار،اسوتان اردها چن گانوهو
مواز کار درامورحقو ی،مالیوسازمانیحاکمبااموالعمومیخواه ش .
ایووندرحالیسووتکووهاجتهووادمسووتمادرمنووابعشوواعی،درحقیقووتاسووتنبا حکوومشوواعی
موضوعات،بع ازتحلیل «شاایطزمانص ور»آنهاونیزبارسیابعادوویژگیهوا مصتلوف
موضوعاتوسنجی نابعاد ضایااست.پویاییواسوتمااراجتهواد،وابسوتهبوهبارسویمسوائل
نوظهوروا تضائاتزمانیومکانیخا

هواموضووعاسوتوبو نبالبیواناحکوا آنهاسوت

(جناتی.)31:8613،
آنچهاجتهادمستماوپویاراازاجتهوادرایوجوایسوتامتموایزمویکنو ایوناسوتکوهایون
اجتهاد ،استنبا احکوا الهویدرهمهشتونیکحکومتونظابوهاحکوا فقهویبوانگووا 
حکوومتیومشحظوهتأثیاهاحکمیازاحکا در«کیفیتمطلو ادارهنظا سیاسی»خواهو 
بود.درحالیکوهدرفقهرایج،موضوعاتومسائل،بشکلفاد وبوهدورازهاگونوهمشحظوه
حکومتیونوهبعنوانشهاون

ازافاادیککشور،مورداستنبا  اارمیگیان .ربیعتواًنوووع

فتواواواحکوامیکوهازجانوبفقیوهدرایوندودیو گاهارائوهمویشوودمتفواوتخواهو بوود
(ایزدهی.)838-831:8633،
سؤالاینجاسوتآیواآنچوه«فقوهحکوومتیواجتهوادمسوتما»بو نبالآناسوتکوههموان
.8بعنواننمونهر.ک(:خمینی)25:8631،و(سع

.)835-825:8611،
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««کیفیتمطلو ادارهنظا اجتمواعیباتوجوهبوهمبوانیواهو ا اسوشمی»اسوتبوهکموک
«یکپووارچگینظووا مالکیووتعمووومیونتیجت واًوح و تدرنظووا حقووو ی،نظووموشووفافیتدر
م یایتمالی،تسهیلدرنظارتو»...ب ستمیآی ویادوگانگیدرایننظا کوهالجوا در
بسیار ازمواردمنتهیبه« پااکن گییواخوددر ووانین،عو امکوانمو یایتبهینوه،ایجواد
ساختارها مواز ،ع شفافیتمالی»است؟
 .5ماهیت «اموال عمومی»
آنچهپیشازایندرموردتحلیلونق نظااتحقو یوفقهیبیوانشو بوهنحوو مق موه
بودتادراین سمت«،ماهیتاموالعمومی»بازتعایفشود.
بنظانگارن ه،تعایفیکهازمفهو «اموالعمومی» (بهمعنا عا ) 8میتووانارائوهنمووداز
این ااراست:
«اموالیاستکهباخش اموالخصوصی2،متعل 6بهمنفعوتعموومیوشوص حقوو ی
حقوقعمومیباش کهشاملاموالدولتی،3اموالشواکتهوا دولتوی5وامووالعموومی(بوه
معنا خا

)3خواه بود.ایناموالبهاموالعمومی«اصلیوتَبَعی»وازحیثحوزهمالکیتِ

حکومتبه«ملیومحلی» ابلتقسیماستکهدرصورتاستفادهدرراستا شأنحواکمیتی،
تابع واع تاجیحیحقوقعمومیخواه بود».
درادامه،عباراتواصطشحاتیکهدرتعایففوقمنعک ش هاستراشاحخواهیمداد:

 .5-1برخالف اموال خصوصی

الف-درتقسیمبن

رایجازانواعمالکیت،توجهبه«سیاتاریصیپی ایشمالکیوتهوا»بوه

چشمنمیخورد.درحقیقتآغازاینتقسیمبن

هوابوابیوانانوواعامووالیکوه«دولوتهوا» در

اختیاردارن آغازش هودرادامه سمتیازآنبه«امووالعموومی»اختصوا

یافتوهاسوت.در

حالیکهالز استتعایفارائوهشو هباآمو هازسویاتواریصیومشوعابوه«وضوعیتاولیوهدر
1. Public Properties.
2. Private Properties.
3. Allocated.
4. Collective (State) Properties.
5. State-owned CorporationProperties.
6. Common Properties.
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مالکیت»نیزباش .بنظامیرس حالتاولیهمالکیوت«،عموومیبوودن»آناسوتکوهدرسونت
ان یشهارسطویینیزب اناشارهش هاست.مطاب اینان یشه،اموالکاهزمینبوهمیزانویاسوت
کهتما افاادبتوانن زن گیشایستها داشتهباشن .ب ینسانگاچهاصلاولیه،عموومیبوودن
اموالاستاماافاادمیتوانن مق ار رابهخوداختصا

دهن ).(Gordley, 2006: 148

بنابامبانیفوق،درتعایفازاموالعمومینیزبای بهحالتاولیهمالکیت(عموومیبوودن
مالکیت)ومقابلآن،مالکیتخصوصیاشارهشود.لذادرنقطهمقابولنظااتویکوهمشوعابوه
همعواضبوودنسوهمالکیوتعموومی،دولتویوخصوصویاسوت،عبوارت«بواخش امووال
خصوصی»مؤی اینمعناستکهتنها سیمدرتقسیمبن

انواعاموال«،اموالخصوصی»بووده

وسایااموال،ذیلعنواناموالعمومیبهمعنا عا میگنج .
همچنوویندربارسوویمفهووو اموووالعمووومی،بووهمفوواهیممشووابهیچووون«:انفووال»«،فوویء»،
«مباحات»«،ثاوتها عمومی»«،مشتاکاتعمومی»و...نیزبامویخووریمکوهالز اسوتبوه
شاحهایکوارتبا آنهابااموالعمومیازمنظااینتحقی بپادازیم8:
«انفال»بهمعنیغنیمتدادن(،دهص ا)6133:8612،غنیموتهواوبهواههوا(معوین:8631 ،
)613ودرلغتازها نیزبهمعنا زائ بوااصولودرمصوباحو واموساللغوهنیوزبوهمعنوا 
غنیمت (خامنها )52:8615،آم هاست.همچنینماادازاصطشحانفالدرفقهبصورتکلی
یعنیتما ثاوتها ربیعی(رباربائی8613،ق)38:وتامینولوه حقوقنیزدرتعایفانفال
میآورد«:انفال،اموالیاستکهبهموجب انونمتعل بهشص

اولاسوش  (پیغمبوایوااموا )

میباش »(جعفا لنگاود .)33:8618،

همچنیندربا ماهیت«فیء»نظوااتگونواگونیارائوهشو هاسوت،گاوهویآنرا سومتیاز
انفالدانسته(الطوسی8613،ق)536:وبهعقی هباخیازمفساین،انفالبواهموانچیوز کوهفویء
نامی همیشودنیزاروشقمویشوود(رباربوائی8613،ق:ج.)6،3ربو ایونبیوان،ازابعوادمصتلوف،
گاهیبهایننوعازاموال،انفالوگاهیفیءارشقمیشود(میاحسینی.)881:8611،
بعشوه«مشتاکاتعمومی»نیزاز جملهاصطشحاتحقوقم نیوفقهیمواتبطاسوتکوه
.8دراسنادبینالمللیمنجمله طعنامه ها مصتلفمجمععمومیسازمانمللمتح درموردح حاکمیتدائمیملتها
بامنابعربیعیخودومنشورحقوقوتکالیفا تصاد دولتهان یزتوجهبهمفاهیممشابهدراینحوزهوبیانتفاوتآنها
رانیزمشاه می کنیم.بعنواننمونهدرسموردتفاوتدرمفاهیمیچون:منابعربیعی،ثاوتربیعی،ثاوتملیوثاوت
بصورتکلی،ر.ک(Schrijver, 1997: 12):بهنقلاز(:کاشانی.)62:8613،
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درمعانیذیلبهکارمیرود:الف-اموالیکهمالکانآندرحقووقعموومیدارا شصصویت
حقو یباشن مانن شهادار ،دولتو دانشگاه؛ -درفقهبهامووالی گفتوهمویشوودکوهبوه
نحو ازانحامتعل ح عموو باشو (جعفوا لنگواود .)352:8618،همچنوینمشوتاکات
عمومیرانوعیاموالعمومیمیدانن کههمهمواد دراسوتفادهوبهواهگیوا ازآنباابانو 
(خامنها .)31:8615،
درجمعبن

وهمانگونهکهذیلبصشبایستههاذکاش توجهبهاجتهادمستماوپویااین

ا تضاراداردکهباه

ادارهمطلو نظا اجتماعیبسمت«یکپارچگیدرمصادی واحکوا 

مالکیتعمومیونتیجتاًوح تدرنظا حقو ی،نظموشفافیتدرم یایتمالی،تسوهیلدر
نظارتو»...حاکتکنیم.

 .5-2متعلق به منفعت عمومی

اولینضابطهاموالعمومی«تعل بهمنفعتعمومی»بهمعنا «آمادگیواختصا بوالقوه
وبالفعلدرراستا تحق منفعتعمومی»است.تعوابیامشوابهیبواا ایونمفهوو ذکواشو ه
است،حقو انانازتعابیا چون«آمادهباا اسوتفادهمسوتقیمتموا مواد یوااختصوا داده
ش هبهحفظمصوالحعموومی»( ،کاتوزیوان«)15-31:8632 ،بواا  اسوتفادهعموو دراختیوار
عمو نهادهش هواموالیکهمصاو یکخ متعمومیاست»(جعفا لنگواود :8611،
)11-13استفادهنمودهان .مواده 23وانونمو نینیوزازعبوارت«معو بوودنبواا مصوالحیوا
انتفاعاتعمومی»استفادهنمودهاست.
تعابیافوق،بیشتا«،اختصا

بالفعلبوهخو ماتعموومی»رابوهذهونمتبوادرمویکنو در

حالیکهگاهییکمالعمومیبهجهتفااهمنش نمق ماتوشاایط ،هنوزآمادگیبالفعول
باا ارائهخ ماتبهماد ران اردودولتدرص دایجاداینآمادگیاست.دراینحالوت،
ربعاًنمیتواناین سمراخارجازاموالعمومیدانست.درایونمیوان،بنظوامویرسو مفهوو 
«تعل » 8ازد تبیشتا باخورداراست2وماادازعبارت«متعل بهمنفعتعموومی»-اعوماز
1. Allocation.
.2اینمعیاررادرادبیاتحقو یدیگانظا هانیزمیبینیم :وال رون( )Waldronباا ج اکادنمالکیتعمومیو
خصوصیازاینمعیاراستفادهنمودهاست (Waldron, 2002: 61) :بهنقل از(پیلوار،)61:8632،همچنیناولین
عباراتیکهدرتعایفح مالکیتب اناشارهمیشودموضوعاختصا  وتعل است.بعنواننمونه،درفاهن بلک،
ذیلتعایفایناصطشح،ابت ابهمفاهیم:تعل واختصا اشارهمیکن .
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«استفادهمستقیمماد یااختصا باا حفظمصالحعمومی»-یعنی«:آموادگیواختصوا 
بالقوهوبالفعلدرراستا تحق منفعتعمومی»است.


 .5-3تعلق به شخص حقوقی حقوق عمومی

الف-شا اولبهتنهاییکافینیست،چااکهبهعنوانمالالموالیکوهو وفعوا شو هو
وا ف،متولیمشصصیباا اومعیننمودهرانمیتوانجزءاموالعموومیبشومارآورد،زیواا
هاچن فوای آنبهعمو ماد خواه رسی اموااوالًمالوکایونموالمو وفوه،مواد نیسوتن .
چااکووهدر ووولمشووهورفقهوواوحقوووقمو نی،عووینمو وفووهدرو ووفعوا ،بصووورت«اموووال
بشمالک»درمیآی کهجزءاموالبشمالکحکمی(نهربیعوی)هسوتن 8.ثانیواًمواد ازرایو 
نماین گانشانامکاناعمالمالکیتبااموالمو وفهران ارن وبای صوافاًبوههموانشویوهکوه
توسطوا فمشص

ش ه،صا عا شود.

«اشصا عمومی»نیزشاملدولتواشصا حقوو یمحلویوفنویماننو شووراها شها،دانشگاههاوسایاموارد کهغالباًتوسطدولتایجادشو هودولوتبواا آنهواهماننو 
خودیکوظیفهدارا نفععمومییایکفعالیتعا المنفعهدرنظاگافتهاسوتوبوافعالیوت
آنهاکموبیشنظارتو یمومتمینمای (عباسی.)38:8613،

 2

الز بهذکااستماده 86وانونمحاسباتعمومینیزدرتعایف«وجوهعمومی»به«تعل 
بهوزارتصانههاومؤسساتدولتیوشاکتها دولتیونهادهاومؤسساتعمومیغیادولتوی
ومؤسساتوابستهبهسازمانها مذکور»اشارهنمودهاست.
پ-ماده 3انونم یایتخ ماتکشور درتعایوفشواکتدولتویبوهتعلو بویشاز
پنجاهدرص ()%51سامایهوسها آنبهدولتتصایحدارد.باایناساس،درموردشاکت-
ها تجار ،تعل صافاًبیشاز%51شاکتبهوزارتصانهها،مؤسسواتدولتویوشواکتهوا 
دولتیجهتشمولآنهادراموالعمومی،کفایتمیکن .
PROPERTY: “That which is Peculiar or Proper to any Person; That which Belongs
Exclusively to One.” (Black, 1968: 1382).
.8ر.ک(:جعفا لنگاود .)61 :8611،
.2درمنبع(:گاامی)865:8651،اموالعمومیچنینتعایفش هاست«:آنچهدراختیارحاکم اارمیگیادتادرمصالح
حکومتیوعمومیصا شود»کهنشاندهن هتوجهبهعنصا«تعل بهشص حقو یحقوقعمومی»دراینتعایف
است.
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 .5-4شمول اموال عمومی بر :اموال دولتی ،اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (ب ه
معنای خاص)

همانگونهکهدرتعایفمونعک شو ه،رابطوه«امووالعموومی»بوا«امووالدولتوی،امووال
شاکتها دولتیواموالعمومیبهمعنا خا »«،عمو وخصو

مطل »است.

در سمتها پیشینبهتفصیلبیانش کهضابطهتمایز«اموالعمومیبهمعنا خوا »از
«اموالدولتوی»مووارد از بیول«:اختصوا
عمومی»«،تص

مسوتقیمیواغیامسوتقیم امووالعموومیبوهمنوافع

(ونهمالکیت)حکومتبااموالعمومی»«،تفاوتدرشویوهبهواهبوادار »،

«ع امکانتو یفاموالعمومی»«،تبعیتاموالدولتیاز وانینمو نی-بازرگوانیبواخش 
اموالعمومی»نیست.بلکهدرهادو،مشکوضابطهمصا ،مصالحعموومیاسوت،هوادو
مالکخصوصین ارن ودرهادو،امکانحقو یتصا ِتا ِمالکانهماننو :حو واگوذار ،
خای ،فاو و...باا حکومتوجوددارد8.تفواوتاصولیایوندومالکیوترامویتوواندر
موارد چون«:نوعاستفاده»«،تعیینتشایفاتبهاهبادار ودستگاهبهاهبادار»و«حاکمبودن
باخی واع بااموالعمومیمانن اصالهاالباحه»دانست.منظوراز«نوعاستفاده»ایناستکوه
حکومتتصمیمگافتهازیک طعهزمینجهوتاحو ا بنوا یوکوزارتصانوهیوا...اسوتفاده
نمای واراضیدیگارافعشًبصورتماتعرهانمای .همچنینازلحاظ«تشایفاتبهاهبوادار 
ودستگاهبهاهبادار»نیز وانینمتع د مانن  انونبانامهوبودجوه ،وانونمحاسوباتعموومی
کشور(نظارتذ حسا وامیناموال؛موضوعمواد68و)63وهمچنینمقاراتگونواگونی
مانن آییننامهاموالدولتی(لزو ص ورسن رسمیمالکیتبهنا دولوتجمهوور اسوشمی
ایاان؛موضوعماده)23تاتیباتمشصصیراباا اموالدولتویتعیویننموودهانو وبوهموجوب
وانینومقاراتنیزباا هایکازاموالدولتی،دستگاهبهاهبادارمشوص
بعشوهاموالعمومی،تابعباخیاحکا و واع خا

شو هاسوت.نیوز

مانن «اصالهاالباحوه»اسوت.مواادموااز

اصالهاالباحهایناستکهاصلبااذنعمو ماد دراستفادهازامووالعموومیماننو :دریاهوا،
رودخانهها،مااتع،جنگلهاجهتبهاهبادار غیاا تصاد ،تفایحیا...استامادر«استفاده از
اموالدولتی»یا«بهاهبادار ا تصاد ازاموالعمومی»اصلبواعو اباحوهونیازمنو کسوب
.8حالاینکهمقننچهمق ارازاینامکان استفادهنمای ،موضوعیثانو وکارشناسیاستوجزءتفاوتها مبنایی
بشمارنمیرود.
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مجوزاست8.
ممکناستبهتصمیمحکومت،منافععمومیا تضاکن کوهبصشویازامووالعموومییوا
دولتیرانتوانتو یفنمودیاتحتاحکا م نی-بازرگانیدرآوردامااینتصومیم،ناشویاز
ماهیتدولتییاعمومیبودنمالنیستوازجملهتفواوتهوا ذاتویومبنواییایوندوبشومار
نافتهو ابلسلب،تغییایاتش ی است.کمااینکهالز استباتوجهبوهناکارآمو مو یایت
دولتی،ادارهبسیار ازاموالعمومیراتحت واع تجار وشاکتدار درآوردیوا بماننو 
آنچهدرسیاستها کلیاجاا اصل 33انوناساسیاتفواقافتواداصووالًمالکیوتآنرابوه
بصشغیادولتیمنتقلنمودوبالعک آندستهازاموالدولتیکهدر«بصشحاکمیتی»موورد
استفاده اارمیگیان رابااساس واع حقوقعمومیادارهنمود.
همچنینمطاب اینتعایف«،اموالشاکتها دولتی»نیوزذیولامووالعموومیومجوزااز
اموالدولتی اارخواهن گافتکهدرمباحثپیشیندالیلایونموضووع،تشوایحشو .بجوز
اموالدولتیوشاکتها دولتی،سایامصوادی بوا یمانو هذیولامووالعموومی(بوهمعنوا 
)جا خواهن گافتکهدرباگیان هاصطشحاتیمانن :منابعربیعی،انفال،ثاوتهوا 

خا

ملی،نفای ملی،مشتاکاتعمومیو...است.

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

الف-درموردانواعملی-محلوی:بوهعقیو هحقو و انفاانسوو ،ازجملوهآثواروفوایو 
شناساییح مالکیتباا اموالعمومی،اجازهداشتناموالعموومیتوسوطاشوصا محلوی
استوب ینتاتیبمقاماتمحلیمانن شهادار ها،مالکاموالعمومیمابو بهخودشوان
 .(Lavaille, 1996:

خواهن ش ولذاح مالکیتبهدونوعملیومحلویتقسویمخواهو شو
)79-80
اموالعمومیاصلی،اموالیهستن کهازابت اودرحالتاولیه،جوزءامووالعموومیهستن ومالکیتسابقیباا آنهامتصورنیستامانوعتَبَعیایناموال،اموالیاسوتکوهابتو ا
بصورتمالکیتخصوصیبوودهووبوالتَبَعودر نتیجوهعواملیماننو :مصوادره،ملویکوادن،
.8همچنینذکاش مستن بهفلسفهوضعاصل  35انوناساسی،دولتبای ازتملکاشیائیکهذاتاًدارا مالیتاست
جلوگیا کن .ازاینروحاکمبودناصالهاالباحهدراینموارد،منافاتی بانسخش ن وانینمابو بهمباحاتکهدر
بحث بلیمطاحش ن ارد،چااکهدراینموارد،اباحهوجواز مطاحنیست.
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مجازاتها مالیمجامین،در الباموالعمومیدرآم هاست.
آثار عملی پژوهش و نتیجهگیری
آنچهدراینپژوهشبیانش صافاًدارا آثارنظا ومح ودبهحوزهمطالعواتبنیوادین
نیستبلکهضوابطتعیینش هباا اموالعمومیوتعیینوجهفارقآنباسایاعناوینمشوابه،
آثارونتایجعملیذیلرابههمااهداردکهبهاهمآناشارهمیشود:
چنانچهذکاش مطاب دی گاهباخیحقو انان،از جملهمعیارها تفکیکاموالعمومی
ازسایااموال«،ع  ابلیوتتو یوفایونامووال»عنووانشو هاسوتکوهبایو فلسوفهآنرادر
ویژگی«لزو استماارخ متعمومی»جستجونمود.امادرتعایفپیشنهاد اینمقاله،نهتنهوا
ع  ابلیتتو یفبعنوان«ویژگی»اموالعمومیووجهتمایز باسایاامووال،لحواظنشو ه
استبلکهحتی«اصلدانستن»ع  ابلیتتو یفایناموالرانیزمحلتأملجو مویدانو .
شاه مادراینمورد« انونراجعبهمنعتو یفاموالمنقولوغیامنقولمتعل بهشهادار هوا
مصو »8638استکهبموجبآنوجوهواموالمنقولوغیامنقولمتعلو بوهشوهادار هوا
بلازص ورحکم طعی ،ابلتأمین،تو یفوباداشتنبودامااینمقارهعمشًمنجابهعو 
ارائهتسهیشتبانکیبهشهادار هاگادی وخودزمینهسازایجادناکارآم

بواا ایوننهواد

ش تانهایتاًدرسال8613مورداصشح اارگافت.بای توجهداشتکوهآیوادرتاسویمنظوا 
حقو یحاکمبااموالعمومی،توجهصا بهلزو «استماارخ متعمومی»راهگشاستیوا
الز استدرکناراینویژگیبهعنصوا«کارآمو  »نیوزتوجوهنموود؟بنظوامویرسو عنصوا
«کارآم

»8الزمهوشوا ضواور بواا «اسوتماارخو متعموومی»دریوکادارهاسوت.

چااکهتایکاداره،کارآم نباشو اصووالًفعالیوتاویوابوهانجوا خو متمنتهوینشو هویوا
خ متینا

راارائهمیده 2.درنمونهفوق،اگاشهادار هاامکانتأمینمالیبوسویلهأخوذ

تسهیشتبانکیران اشتهباشن آنگاهارائهخ متواستماارآننیزبامشکشتع ی همواجه
خواه ش .لذابای اصل (حالت اولیه)رادراینموضوع،امکانتو یفاموالعمومیدانست
کهاثاخودرادرهنگا سکوتمقنندراینموردنشانمیده .حالچنانچوهدر نظوامقونن،
1. Efficiency.
.2اهمیتعنصاکارآم درم یایتبااموالعمومیهنگامیج تامیشودکهاز 22بارسیتجابیانجا ش هدر21
مورد،میزانعملکادوکارآم شاکتهاپ ازخصوصیساز افزایشیافتهاست ).)Monteduro, 2014: 31
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باخیازاموالعمومیازاهمیتوحساسیتبواالییباخووردارباشو مویتووانبواتصوایحبوه
انتقالناپذیا وع امکانتو یفآنمانعازاینکارشود.بهبیاندیگاالز استاصلرااز
«ع امکوانتو یوفامووالعموومی»بوه«امکوانتو یوفایونامووال»تغییوادهویمتواوصوف
«کارآم

»ایناموالدرکنار«لزو استماارخ متعمومی»تأمینشود.

نکتهدیگااینکهتنهابانگاهیاینگونهبهامووالعموومیاسوتکوهباخویالزاموات وانونی
مانن «:تکلیفدولتبهواگذار باخیازمصوادی صو راصول 33وانوناساسویبوهبصوش
خصوصیوتعاونی»دارا توجیهحقو یخواه ش .چااکوهبوهتصوایحاصولموذکور،ایون
اموالبصورت«مالکیتعمومی»دراختیاردولتبودهومقننا ا بهانتقالایناموالعمومی
بهبصشغیادولتینمودهاست؛تصافیکهنماداعمالح مالکانهحکوموت–ونوهمو یایت
صِا -بااموالعمومیاست.
ازدیگاآثارعملیبازتعایفمذکور«،إعمالنظارتبیشتابااموالشواکتهوا دولتوی»
است.چااکهدرص دنق رویکاد باآم یمکهب نبالتفکیک«اموالشاکتها دولتوی»از
«اموالعمومی»بودتامانعتسا اصل 863انوناساسی(صلحدعاو یاارجاعبهدعاو )به
اموالاینشاکتهاشود.
موضوعدیگا،جلوگیا ازنابسامانیدرادارهاموالعمومیناشیازبوهرسومیت شوناختن
عنوان«مباحات»است.التزا به«مبانیحقو ی»درکناراحتواا بوه«نظوما تصواد »ا تضوادارد
هاآنچهکهمالیتداشتهوجزءاموالخصوصینیستدرزماهاموالعمومیوتحتم یایت
حکومت اارگیادونمیبایستتحتعنوانمباحات،تصا بیضابطهمواد نسوبتبوهایون
اموالراتجویزنمود.
همچنینمازبن

بیندایاهاموالعمومیودولتوی،موانعازتکواار«دولتویدانسوتنامووال

عمومی»خواه ش .بعنواننمونهچنانچه ااردادها واگذار داراییها بهبصشخصوصوی-
موضوعگاوهدوماده 2انوناجاا سیاستها کلیاصل 33انوناساسی-بو الیلیماننو 
«ع رعایتتعه ات»8فسخگادد،ایناموالنبای مج داًبعنواناموالدولتویشوناختهشوون 
 .8بموجب ماده   5دستورالعمل اجاایی رو انتصا مشتایان استااتژیک مصو شماره  /11/2/281/115ه مورخ
 8613/8/83هیاتواگذار  «:درصورتع رعایتتعه اتموضوعایندستورالعمل،سازمانخصوصیساز موظف
است...ودرصورتتکاار،فسخ ااردادوجباانخسارتها ناشیازنقضاینتعه اتا ا نماین ».
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بلکهالز استبساعتدرفاآین واگذار مج دبهبصشها غیادولتی اارگیاد.
ربعاًماهیتشناسیوارائهتعایفازاموالعمومی،زمینهسوازتحقیقواتعمیو توا درابعواد
گوناگونموضوعاستواینپژوهش،گامیابت اییدراینموردبود.

بازتعریفاموالعمومیوآثارآندرنظامحقوقیایران 30

منابع
الف -فارسی
کتابها

انصار ،ولیاهلل،)8631(،کلیاتحقوقادار ،تهاان:میزان.پیلوار،رحیم،)8632(،فلسفهح مالکیت،تهاان:شاکتسهامیانتشار.جعفا لنگاود ،محم جعفا،)8618(،تامینولوه حقوق،تهاان:گنجدانش.جعفا لنگاود ،محم جعفا،)8611(،حقوقاموال،تهاان:گنجدانش.جناتی،محم ابااهیم،)8613(،سیاتطورفقهاجتهاد دربستازمان ،م:انصاریان.خامنها ،محم ،)8615(،مالکیتعمومی،تهاان:شاکتانتشاراتعلمیوفاهنگی.خمینووی،سووی روحاهلل،)8631(،تحایاالوسوویله،تاجمووهعلوویاسووشمی،تهوواان:دفتوواانتشاراتاسشمی.
دهص ا،علیاکبا،)8612(،لغتنامه،تهاان:دانشگاهتهاان.-سع ،حسینعلی،)8611(،بارسیانفالدرعصاغیبوتبواتکیوهبوامسوائلمسوتح

،

پایاننامهدکتاا،تهاان:دانشک هالهیات،دانشگاهاما صادق(ع).
-شم ،احم ،)8613(،نظا حقو یاراضیملیش ه،تهاان:دادگستا.

شکوهی،محم رضا،)8632(،ساختارسازمان هیوتوصیفیاز ااردادهادرصنعتنفتایاان،تهاان:دانشگاهاما صادق(ع).
بارسیهاییدربارهمکتبا تصاد اسش ،تاجموهعبو العلی

ص ر،محم با ا،)8651(،اسپهب ،جل ،2تهاان:انتشاراتاسشمی.
ربارباییموتمنی،منوچها،)8613(،حقوقادار ،تهاان:سمت.رباربووائی،سووی محمو حسووین8613(،ق)،تفسوویاالمیووزان،جلو ،3تهوواان:دارالکتووباالسشمیه.
الطوسی،ابیجعفامحم بنالحسن8613(،ق)،تفسیاتبیان،بیواوت:داراحیواءالتواا العابی.
عباسی،بیژن،)8613(،حقوقادار ،تهاان:دادگستا.عوو ل،مصووطفی،)8616(،حقوووقم و نی،بووهکوشووشمحم رضووابنوو رچی ،ووزوین:بحاالعلو .
 -اضی،سی ابوالفضل،)8631(،حقوقاساسیونهادها سیاسی،تهاان:دانشگاهتهاان.

37

بیستویکم،شماره،36تابستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


 -اضی،سی ابوالفضل،)8631(،بایستهها حقوقاساسی،تهاان:میزان.
کاتوزیان،ناصا،)8632(،اموالومالکیت،تهاان:میزان.کاشانی،جواد،)8613(،منابعنفتوگوازمشوتاکازمنظواحقووقبوینالملول،تهواان:موسسهمطالعاتوپژوهشها حقو یشهادانش.

کنعانی،محم راها،)8611(،تملکاموالعمومیومباحات،تهاان:میزان.گاامی،محم علی،)8651(،مالکیتها ،م:نشاروح.گاجی،ابوالقاسم،)8633(،مقاالتحقو ی،تهاان:دانشگاهتهاان.مصباحیزد ،محم تقی،)8611(،نظایهسیاسیاسش ،جل  ،2م:موسسوهآموزشویوپژوهشیاما خمینی(ره).

مجل شورا اسشمی،)8633(،صورتمشاوحمذاکااتبارسینهایی وانوناساسویج.ا.ا،.جل ها ،6،2ادارهکلامورفاهنگیوروابطعمومی،تهاان:مجل شورا اسشمی.
موسیزاده،ابااهیم،)8638(،حقوقادار ،تهاان:دادگستا.معین،محم ،)8631(،فاهن فارسی،تهاان:امیاکبیا.

مقالهها
ایزدهی،سی سجاد«،)8633(،ماهیتفقهسیاسی»،حقوقاسشمی،بهار،شماره.33حبیبی،محم حسنونجارزادههنجنی،مجی «،)8611(،مشکتمییزانفالونسوبتآنارهها 3و.85
باسایاعناوینمالکیتعمومی»،حقوقخصوصی،پاییزوزمستان،شم 
کایمی،عبواسوپاتوو،حمی رضوا«،)8638(،داور پوذیا دعواو مابوو بوهامووالبهار،شمارهها 83و.63

عمومیودولتی»،پژوهشحقوقعمومی،

میاحسینی،سی احم «،)8611(،انفالوجایگواهحقوو یآندراسوش »،مجلوهمجتموعزمستان،شمارهها 6و.88

آموز عالی م،
مؤمن می،محم «،)8611(،ولیاماومالکیتامووالعموومی»،مجلوهفقوهاهولبیوت،شماره.31
هن ،سی اصغا«،)8613(،بارسیتسوا شواو اصول 863وانوناساسویبوهامووالزمستان،شمارهها .38،18

شاکتها دولتی»،مجلهحقو یدادگستا ،


37 بازتعریفاموالعمومیوآثارآندرنظامحقوقیایران
سایتهای اینترنتی

 مق مهتوجیهیراحاصشح انونراجعبهمنعتو یفامووالمنقوولوغیامنقوولمتعلو،والحوووووووواقدوتبصوووووووواهبووووووووهآن8638 بووووووووهشووووووووهادار هووووووووامصووووووووو
.http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720733 95/12/01
http://www.shora-gc.ir ،8635/3/81موووورخ3125نظایوووهتفسووویا شوووماره-

.96/02/02

 انگلیسی-ب
Books
- Black H. C, (1968), Black's Law Dictionary (4th ed.), M. A., West
publishing CO.
- Christman, John, (1994), The Myth of Property: Toward an Egalitarian
Theory, New York: Oxford University Press.
- Gordley, J, (2006), Foundations of Private Law, England, London:
Oxford.
- Schrijver, N, (1997), Sovereignty over Natural Resources: Balancing
Rights and Duties in an Interdependent World, London: Cambridge University
Press.
- Waldron, Jeremy, (2002), The Right to Privet Property, Oxford:
Reprinted.
Articles:
- Cotula, Lorenzo, (2017), “Land, Property and Sovereignty in International
Law”, Cardozo Journal of International & Comparative Law; Spring, Vol. 25,
Issue 2.
- Fukuyama, Francis, (2013), “What Is Governance?”, CGD Working Paper
314. Washington, DC: Center for Global Development, availabale at:
https://b2n.ir/71289.
- Monteduro, Fabio, (2014), “Public–private Versus Public Ownership and
Economic Performance: Evidence from Italian Local Utilities”, Journal of
Management & Governance, Vol. 18, issue 1.

89تابستان،36شماره،بیستویکم
 سال،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی


31

- Sloan, Brian, (2012), “Public Schools for Public Benefit?”, The
Cambridge Law Journal, March, Vol. 71, Issue 1.

 فرانسه-پ
Books
- Berthelemy, H, (1933), Droit administrative, Paris: treizieme edition.
- Hauriau, M, (1999), Droit administrative de droit public, Paris: neuvieme
edition.
- Lavaille, C, (1996), Droit administratif des biens, France, Paris: press
universite.

