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قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛
رویکردی انتقادی -تطبیقی
مسلم آقایی طوق -1حسن لطفی

2

تاریخدریافت-6936/4/61:تاریخپذیرش6936/8/61:

چکیده
قاعده عدمامکانتوقیفیکی ازقواعدحمایتی دربارهاموالعمومی ودولتی است.حفظ
اموالونیزلزومتداومخدماتعمومیبهعنوانمبنایاصلیاینقاعدهبهشمارمیروند.دردهه
6951دوقانوندراینارتباطبهتصویبرسیدهاستوبااینوجوددرعناوینایندوقانوناز
عبارات«منعتوقیف»و«عدمتوقیف»استفادهشدهاستولیدرمتنآنهاتعویقتوقیفمطرح
شده است ،نه منع یا عدم توقیف .همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل
ها،مؤسساتدولتیوشهرداریهامیشودوبدینترتیب قسمتبزرگیازنهادهای

وزارتخانه
میباشد،ازدایرهشمولایندوقانونحمایتی
عمومی کهگاهوظایف عمومی بردوشآنها 
خارجاست.درعوض،قانونگذاردردوقانونیادشدهبهجایتحتشمولقراردادندایره
گستردهتریازنهادهایعمومیکهدارایوظایفقانونیوعمومیهستند،تمامیاموالمنقول
و غیرمنقول وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شهرداریها را مشمول حمایت خود قرار داده
است.حالآنکهچنیناطالقیباعثمیشوداموالیازنهادهایدولتیکهنیازیبهآنهانیستو
یاتوقیفآنهاخللیدرتداومخدماتعمومیواردنمیکندنیزمشمولاینحمایتقرارگیرند

وحقدادخواهیافرادواعتبارآرایقضاییبیجهتمخدوششود.دراینپژوهشبابررسی
تطبیقینشاندادهشدهاستکهحفظاموال،تداومخدماتعمومیودرعینحالحفظاعتبار
آرایقضایینیازمنداصالحدرقوانینمربوطاست .
واژگان کلیدی :حقوقاداری،اموالعمومی،اموالدولتی،عدمامکانتوقیف،خدمات
عمومی .
.6استادیارحقوقعمومیدانشگاهعلومقضاییوخدماتاداری(نویسندهمسئول) moslemtog@yahoo.com
hlotfi276@yahoo.com
.1استادیارحقوقعمومیدانشگاهعلومقضاییوخدماتاداری
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 .1مقدمه
بهطورمعمول،هدفشاکییاخواهانازاقامهدعوایاتنظیمشکایتنزدنهادهایقضایی،
علیهاست.بهموجب

صرفاًاخذرأیقضایینیستبلکههدف،اجرایمفادآننسبتبهمحکوم
ماده 94قانوناجرایاحکاممدنیبهمجردابالغاجرائیهبهمحکومعلیه؛ویمکلفاستظرف
دهروزمفادآنرابهموقعاجراگذاردواگرمفادحکمرااجرانکردمحکومعلیهمیتواندمستنداًبه
ماده 43همانقانون،توقیفاموالمحکومعلیه،معادلمحکومبهرادرخواستکندوبهموجب
ماده61قانونیادشدهمأموراجرا؛بایدپسازدرخواستتوقیف،بالفاصلهاقدامبهتوقیفاموال
محکومعلیهکند(مردانیورودیجانی161:6986،؛مردانیوقهرمان.)669:6931،عالوهبراین،
نهادهایمختلفاداریهمچونثبتگاهبااستفادهازاقتدارعمومی،بدونآنکهنیازیبهرجوع
بهدادگاهداشتهباشند،مفاداسنادواوراقرسمیراعلیهاشخاصمختلفاجرامیکنند.برای
مثال«،مدلولکلیهاسنادرسمییعنیاسنادثبتشدهدردفاتراسنادرسمیراجعبهدیونوسایر
اموالمنقولومعامالتامالکثبتشده،مستقالًوبدوناحتیاجبهحکمدادگاهالزماالجرااست
وعمومضابطاندادگستریوتمامقوایدولتیمکلفهستنددرمواقعیکهازطرفمأموران
اجرابهآنهامراجعهمیشود،دراجرایمفادورقهاجرائیهاقدامکنند»(شهری .)631:6939،
بههرحالموضوعبرخیازاحکام،مالیاستودرصورتاستنکافمحکومعلیه،دولت(در
معنایعام)باتوسلبهاقتدارعمومیوباتوقیفاموال،ویراملزمبهاجرایحکممیکند.البته
در این میان ،استثنائاتی نسبت به قاعده توقیف اموال برای اجرای احکام 6در حقوق مشاهده
میشودکهمواردعمدهآندرماده 14قانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالیمصوب6934

مجمعتشخیصمصلحتنظام،ذیلعنوانمستثنیاتدین 1احصاشدهاست.عالوهبرمستثنیات
دین که بیشتردر حوزه حقوق خصوصی جریان دارد،مفهوم دیگریتحتعنوانقاعدهعدم
امکان توقیف 9اموال عمومی و دولتی وجود دارد که از حقوق عمومی نشأت گرفته است و
موانعیراپیشرویاجرایاحکامفرامینهد .
قاعدهعدمامکانتوقیفیکیازقواعدچندگانهحمایتیدرحقوقاداریاموالاستکههم
نسبتبهاموالعمومیاعمالمیشودوهمنسبتبهاموالدولتی( De Laubadére et Gaudemet,

).بهنظرمیرسدشناسایی
 1998: 34; Auby et Bon, 2003: 17; Kolongele Eberande, 2014: 18
1. Attachment/Saisie/Embargo.
2. Exempt property.
3. L’insaisissabilité/ Inembargabilidad.
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اینقاعدهدوهدفعمدهرادنبالمیکند-6:حمایتازدولتبهخاطرکارویژههاییکهبرعهده

داردو -1حفظاموالعمومیبهخاطرارزشواهمیتخاصآنها.اهمیتاینقاعدهبهحدی
استکهبرخیازقوانیناساسیآنراموردشناساییقراردادهاند.برایمثال،بند6اصل691قانون
اساسیاسپانیامصوب)Puigpelar, 1999: 122( 6318و اصل 59قانوناساسیکلمبیا(

Alzate

،)Rios, 2011: 255عدمامکانتوقیفاموالعمومیرادرکناردوقاعدهحمایتیدیگریعنیعدم
امکانواگذاریونیزعدمشمولمرورزمانقرارمیدهد .اصل  993قانوناساسیبولیوینیز
اموالدولترابهمثابهاموالمتعلقبهملتغیرقابلتوقیفاعالممیکند.البتهدراینمیان،برخی
کشورهاهمچونآفریقایجنوبیبهخاطرحمایتازحقمالکیتونیزحقدادخواهیافرادوحق
دسترسیبهنظامقضاییمؤثر،اینقاعدهراموردپذیرشقرارندادهاند .
درنظامحقوقیایران،قاعدهعدمامکانتوقیفبهطوربسیارکمرنگموردشناساییواقع
شدهاست.قانونراجعبهمنعتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریهامصوب6956
وقانوننحوهپرداختمحکومبهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمصوب،6956/8/66
نخستینقوانینیهستندکهدردهه 6951بهتصویبقانونگذاررسیدهوبهاینمسألهپرداختهاند.
طبققانونمصوب،6956وجوهواموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریهااعمازاینکهدر
تصرفشهرداریویانزداشخاصثالثوبهصورتضمانتنامهبهنامشهرداریباشد،قبلاز
فوبرداشتنمیباشد.قانونمصوب6956نیزضمنالزام

صدورحکمقطعی؛قابلتأمینوتوقی
وزارتخانههاومؤسساتدولتیبهپرداختوجوهمربوطبهمحکومبهدولتدرمورداحکامقطعی

دادگاهها و اوراق الزماالجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها ،توقیف اموال
منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که اعتبار و بودجه الزم جهت پرداخت
محکومبهندارندتاتصویبوابالغبودجه یکسالونیمبعدازسالصدورحکمممنوعاعالم
کردهودرادامهدولتراازدادنهرگونهتأمیندرزمانمزبورمعافمیدارد.البتهایندوقانون
مربوطبهزمانیاستکهمحکومبهوجهنقدباشد.درغیراینصورت،اگرمحکومبهعینمعین
اعمازمنقولوغیرمنقولیا انجامعملباشد،ازمقرراتعمومیپیرویمیکند؛بنابراین،اگر
وزارتخانهایمحکومبهخلعیدازملکیشد،دیگرازمقرراتاینمادهواحدهاستفادهنمیکند
(مردانیورودیجانی169:6986،؛مردانیوقهرمان.)6931:665،
بههرحال ایندوقانوناززوایایمختلفیقابلبحثوبررسیاستواززمانیکهتصویب
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شدهاند،مسائلمختلفیپیرامونآنهامطرحشدهاست.هرچندبرخیباکمتوجهیبهمبنایحقوق
اداریاینقاعده،وضعچنینقوانینیرادرنتیجهشرایطجنگیکشوروقرارگرفتندروضعیت
تحریم دانستهاند (دهه  ،)6951ولی روشن است که چنین قاعدهای در شمار قابل توجهی از
نظامهایحقوقی شناسایی شدهاستومیتوانبااستفادهاز تجربیات تقنینی،کاستیهای نظام

توقیفاموالدولتیوعمومیدرایرانراتاحدودیبررسیوبرطرفکرد.بههرحالقاعدهعدم
امکانتوقیفاموالعمومیودولتیدرایرانهمازجهتشمولسازمانی،همازجهتشمول
موضوعیوهمازجهتسازوکاراتخاذشدهکهدرنهایتبهتوقیفاموالمنتهیمیشود،مورد
ایرادواشکالاست .
اینپژوهشبااتخاذروشیتحلیلی-تطبیقیدرصدداستآسیبهایقاعدهمزبوررادرایران
در سه حوزه فوق بررسی کند .در این زمینه باوجود اهمیت و آثار متعددی که درپی دارد،
نوشتههایچندانیوجودندارد.مردانیورودیجانییکیازنخستینمقاالترادراینزمینهنوشته

هارابهعنوانیکیازاستثناهایموجودوقابلتوجیهدر

ومنعتوقیفاموالدولتوشهرداری
زمینهاجرایاحکامموردتوجهقراردادهاند(مردانیورودیجانی.)6986،رستمی وسپهری نیز
طیمقالهایرویکردنهچندانهمدالنهخودنسبتبهقاعدهعدمتوقیفاموالدولتراشرحو
بسطدادهاند(رستمیوسپهری.)6983،رفیعی()6931وپاهکیده()6931آثارمفصلتریدراین

زمینه دارند و به شرح جزئیات مربوط به توقیف اموال دولت و شهرداری پرداختهاند .اغلب
نویسندگانکتابهایاجرایاحکاممدنیازکناراینموضوععبورکردهوآنراموردتوجهقرار
ندادهاندوتنهامعدودیازایندستازکتابهابهاینمسألهپرداختهاند(نک.مهاجری.)6931،
نگاهیبهاینآثارنشانمیدهدکهمسائلیکهایننوشتاربهآنهاپرداختهاست،مورددغدغهآنها
نبودهوبویژهرویکردتطبیقیدرهیچیکازاینآثارمشاهدهنمیشود .
به هر روی ،در راستای واکاوی تطبیقی برخی از مسائل مربوط به سازمانها و موضوعات
مشمولقاعدهعدمتوقیفونیزبررسیانتقادیزوایاییازفرایندتوقیفاموالدولتوشهرداریها،
مطالبایننوشتاردرچهاربندارائهشدهاست.دربنداول،مبانینظریقاعدهعدمامکانتوقیف
(اموالعمومیودولتی)موردبررسیواقعشدهاست.دستاوردهایاینبنددربندهایدیگراین
پژوهشبهخصوصبندهایدوموسوممورداستفادهقرارمیگیرد.بنددومبهبررسیانتقادیحوزه
شمولسازمانیوبندسومبهمطالعهحوزهشمولموضوعیاینقانوناختصاصیافتهاست.دراین
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دوبند،بااستفادهازمبانینظریونیزباتکیهبردستاوردهایمطالعهتطبیقی،دامنهشمولاینقانون
چهازنظرسازمانیوچهازنظرموضوعیموردواکاویقرارگرفتهاست.درنهایت،دربندچهارم
سازوکارهایاتخاذشدهدرهردوقانونکهدرنهایتممکناستمنجربهتوقیفاموالدولتو
شهرداریشود،موردبررسیانتقادیواقعشدهاست .


 .2مبانی نظری قاعده عدم امکان توقیف
نظامهایمختلفحقوقیقاعدهعدمامکانتوقیفاموالعمومیودولتیراموردشناساییقرار
دادهاند.برایمثال،درنظامحقوقیفرانسه،بیشازیکقرنپیش،دیوانحلاختالف(میاندیوان
عالیوشورایدولتی)دررأیمورخ 3دسامبر 6883دردعوای Assoc. Syndicale du Canal de

Gignacاعالمکردکهانجمنهایمالکاندارایویژگیهایاصلییکمؤسسهعمومیهستندودر
نتیجه،اجرایاحکاممدنیعلیهآنهاباهمانشیوههایمعمولامکانپذیرنمیباشد( Long, Weil et

.)Braibant, 2005: 45اهمیتاینامربهحدیاستکهدر16دسامبر 6381شعبهاولمدنیدیوان
عالیاینکشوردررأی
continental

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) c/ Société

 Llyodبرای نخستین بار این قاعده را جزءاصول کلی حقوق قلمداد کرد (

De

.)Laubadére et Gaudemet, 1998: 34; Auby et Bon, 2003: 17در حال حاضر،ماده 1966-6
(بخشقوانین)قانونجامعاموالاشخاصعمومیفرانسه6،اموالمتعلقبهاشخاصحقوقعمومیرا
غیرقابلتوقیفقلمدادکردهاست.ماده6461مکررقانوندادگستریبلژیک(الحاقی،)6334ماده
 411قانون مدنی اروگوئه (مصوب  ،)6858ماده  191قانون مدنی و تجارت آرژانتین (مصوب
 ،)1164ماده  584قانون آیین دادرسی مدنی کلمبیا ،مواد  11و  13قانون اموال دولت و
شهرداریهایمکزیک( 1مصوب،)6333ماده 165قانونآییندادرسیمدنیپاراگوئه(مصوب
 ،)6388ماده  3قانون ارگانیک اموال عمومی ونزوئال( 9مصوب  ،)1161ماده  949قانون آیین
دادرسیمدنینیکاراگوئه،ماده 81قانونمدنیمصر(مصوب،)6348ماده 16قانونمدنیعراق
(مصوب،)6366ماده19قانونمدنیکویت(مصوب،)6381ماده595قانوناجرایاحکاممدنیو
اداریالجزائر(مصوب،)1118ماده9قانونمربوطبهاصولحاکمبروضعیتاراضیماداگاسکار
(مصوب4)1116ماده 1بخشنامهتعییننظاماموالعمومیودولتی(ابالغیرئیسجمهورکامرون
1. Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
2. Ley de bienes del estado de mexico y de sus municipios
3. Ley organica de bienes publicos
4. Loi fixant les principes régissant les statuts des terres.
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مورخ 6)6314وماده 1بخشنامهتعیینشرایطوچارچوبتصرفاموالعمومی(ابالغیرئیس
جمهوربنینمورخ1)1166نیزاموالمتعلقبهدولتراغیرقابلتوقیفاعالمکردهاند .
بهلحاظنظری،مبانیمختلفیلهوعلیهاینقاعدهذکرشدهاست.یکیازنویسندگان،شش

دلیلرابهعنواندالیلموافقاناینقاعدهذکرکردهاست(رفیعی.)14-16:6931،آلبارادواسکیبِل
اصول سهگانه تفکیک قوا ،قانونیبودن بودجه و نیز تداوم خدمات عمومی رابهعنوان مبنای این
قاعدهمعرفیکردهاست(.)Alvarado Esquivel, 2008: 252برخینیزمخالفتخودراباپذیرش
چنینقاعدهایاعالمکردهاند.رفیعیپسازبیاناینمطلبکهتصویبقانونمربوطبهمنعتوقیف
اموالدولتدرشرایطجنگوتحریمهاصورتگرفتهاست؛اظهارمیدارد«النهایهاعتقادبراین
استکهاینقانوندرحالحاضرفلسفهوجودیخودراازدستدادهاستومقننبایستیدرصدد
راعطفبهماسبقنمایدتابهعدالتنزدیکترشود(»...رفیعی،


اصالحیانسخاینمقررهبرآیدوآن
.)616-611:6931رستمیوسپهرینیزوجودچنینمقرراتیراخالفاصولقانوناجرایاحکام
مدنیدانستهوطوالنیشدنجریاندادرسی،تأخیردراجرایحکموکاهشاعتباراحکامقضاییرا

در زمره آثار نامطلوب این قاعده برشمردهاند (رستمی و سپهری651 :6983 ،؛ پاهکیده:6931 ،
.)611آنانباتأکیدبراینامرکهقوانینمربوطبهعدمتوقیفاموالدولتوشهرداریهادرزمانی
تصویبشدهاندکهکشوردرگیرجنگناخواستهودفاعبودهاست،براینباورندکه«قوانینمزبور
درشرایطعادیوضعنگردیدهوزاییدهاوضاعواحوالخاصیبودهاندوبرایناساسدراجرای
آنهانبایدگشادهدستیبهخرجداد»(رستمیوسپهری.)651:6983،البتهایندونویسندهدربخشی
هارابهواسطهتصویب

ازمقالهخودقوانیندوگانهمربوطبهمنعتوقیفاموالدولتوشهرداری
قانونمحاسباتعمومی(مصوب)6955وقانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالی(مصوب)6911
منسوختلقیکردهاندکهبهنظرنمیرسدچندانقابلپذیرشباشد(رستمیوسپهری-653:6983،
.)658بههرحالبهنظرمیرسدهدفازشناساییقاعدهعدمامکانتوقیفدرحقوقاداریاموال
دروهلهنخست؛حفظبرخیاموالودروهلهبعد،حمایتازدولتونهادهایعمومیدرارائه
صحیحخدماتعمومیوایفایوظایفقانونیاست.بدیهیاستهرقاعدهایمیتوانددرکنار
آثارمطلوب،یکسریآثارنامطلوبنیزداشتهباشدولیاینامرنمیتواندلزوماًباعثطرحورد
آنقاعدهشود .
1. Ordonnance fixant le régime domanial.
2. Decret Portant Conditions et modalités d’occupation du domaine public.
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 .3حفظ اموال
هدفازشناساییقاعدهعدمامکانتوقیف،دربرخیموارد،جلوگیریازاتالفاموالاعماز
عمومیودولتیاست.البتهاینهدفبیشتردررابطهبااموالعمومیوپیامدمنطقیقاعدهعدم
امکانواگذاریاموالعمومی6است(.)Gordillo, 1967: 362; Almerco, 2004: 37درحقیقت،از
آنجاکهاموالعمومیغیرقابلواگذاریهستند،توقیفآنهانیزپذیرفتنینیست،چراکهتوقیف
باهدفواگذاریونقلوانتقالبعدیصورتمیپذیردوتنهادرمورداموالیموردپذیرش
استکهنقلوانتقالآنهاامکانپذیرباشد؛بنابراین،بافرضاینکهایندستازاموالغیرقابل
فروشوتملکخصوصیباشند،توقیفآنهادراجرایاحکاممدنیمنفعتوحاصلیدرپی
نخواهدداشت(.)García y López, 2006: 5درهمینراستا،میتوانبهبند 6اصل 691قانون
انینفوقالذکر -اشارهکردکهعدمامکانتوقیفاموال

اساسیاسپانیامصوب -6318واکثرقو
عمومیرادرکناردوقاعدهحمایتیدیگریعنیعدمامکانواگذاریونیزعدمشمولمرورزمان
قرارمیدهد(.)Puigpelar, 1999: 122البتهحتیدرصورتعدمتصریحنیزمفاداینقاعدهاز
قاعده عدم امکان واگذاری قابل استنباط است .بر همین اساس ،برخی از نظریهپردازان حقوق
اداریپرو،اصل 19قانوناساسیاینکشورراکهصرفاًبهدوقاعدهامکانواگذاریوعدم
شمولمرورزماننسبتبهاموالعمومیاشارهکردهاست،بهطورخودکارمتضمنقاعدهعدم
امکانتوقیفنیزدانستهاند(.)Murillo, 2005: s934دادگاهقانوناساسیاینکشورنیزدرنظریه
مورخ13ژانویه1114ماده1قانونشماره15165راکهاموالعمومیراقابلتوقیفدانستهبود،
مغایرباقانوناساسیدانستهاست( .)Murillo, 2005: 934
بههرحالاهمیتاینقاعدهبیشتردرارتباطبااموالعمومیاست،چراکهبرخیازایناموال
بهطورکلییاجزئیتجدیدناشدنیهستند(مانندمیراثفرهنگی)ویادارایویژگیهایخاصی
هستندکهماهیتاًآنهاراازاموالدولتیجدامیسازد(مانندجادهها).بههمینخاطردربرخیاز
نظامهایقانونگذاریعدمامکانتوقیفاموالعمومیموردتأکیدقانونگذاراساسیقرارگرفته
استولیتصمیمگیریدرخصوصامکانیاعدمامکانتوقیفاموالدولتیبهقانونگذارعادی
واگذارشدهاست.برایمثال،اصل 691قانوناساسیاسپانیامصوب 6318ضمنشناساییعدم
امکانتوقیفاموالعمومی(بند 6اصلمزبور)،امکانیاعدمامکانتوقیفاموالدولتیرابه
پارلماناینکشورواگذارکردهاست(.)Puigpelar, 1999: 122حتیدربرخیقوانیناساسی،
1. Inalienabilité/Inalienabilidad.
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برخیازمصادیقاموالعمومیبهخاطراهمیتویژهایکهدارند،بهطورخاصمشمولقاعده
عدمامکان توقیف شناختهشدهاند.برایمثال،بند 4اصل 913قانوناساسیاکوادور مصوب
 ،1118اصول  59و  11قانون اساسی کلمبیا مصوب  ،6336اصل  54قانون اساسی جمهوری
دومینیکمصوب 1161واصل 33قانوناساسیونزوئالمصوب 6333میراثفرهنگیکشوررا
غیرقابلتوقیفاعالمکردهاند.همچنین،اصل66قانوناساسیجمهوریدومینیکمصوب1161
دربارهآب چنینمقررکردهاست«:آبیکمالملیراهبردیاستکهمورداستفادهعمومو
غیرقابل انتقال،غیرقابلمرورزمانو غیرقابل توقیف بوده وبرایحیات اساسیاست »...بدین
ترتیب،گاهخودمالتاحدیارزشمنداستکهتوقیفپذیریوانتقالپذیریآنمیتواندآنرادر
مخاطرهقراردهدوبههمینخاطر،موردحمایتقانونگذارقرارمیگیرد .


 .4تداوم خدمات عمومی
هدفشاکییاخواهانازاقامهدعوایاتنظیمشکایتنزدنهادهایقضایی،صرفاًاخذرأی
قضایینیستواجرایمفادآننسبتبهمحکومعلیهازاهمیتاساسیبرخورداراست؛بنابراین،
قانونگذاربهمحکوملهاینحقرادادهاستکهاجرایحکمعلیهمحکومعلیهراازدادگاهتقاضا
کندودرصورتامتناعوی،میتوانمعادلمحکومبهراازاموالممتنعتوقیفکرد.بااینحال،
دربرخیمواردقانونگذاربهخاطرعواملتوجیهکنندههمچونعسروحرجویاایجادمشقت

برایافراد،توقیفبرخیازاموالمحکومعلیهراممنوعکردهاست.بدینترتیب،استثنائاتینسبت
بهقاعدهتوقیفاموالبرایاجرایاحکامدرحقوقمشاهدهمیشودکهدرماده 14قانوننحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب  6934مجمع تشخیص مصلحت نظام ،موارد آن با عنوان
مستثنیاتدینبهشرحزیراحصاشدهاست :
الف-منزلمسکونیکهعرفاًدرشأنمحکومعلیهدرحالتاعساراوباشد؛ 
ب-اثاثیهموردنیاززندگیکهبرایرفعحوائجضروریمحکومعلیهوافرادتحتتکفلوی
الزماست؛ 
پ -آذوقهموجودبهقدراحتیاجمحکومعلیهوافرادتحتتکفلویبرایمدتیکهعرفاً
آذوقهذخیرهمیشود؛ 
ت-کتبوابزارعلمیوتحقیقاتیبرایاهلعلموتحقیقمتناسبباشأنآنها؛ 
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ث -وسایلوابزارکارکسبه،پیشهوران،کشاورزانوسایراشخاصکهبرایامرارمعاش
ضروریآنهاوافرادتحتتکفلشانالزماست؛ 
ج-تلفنموردنیازمدیون؛ 
چ-مبلغیکهدرضمنعقداجارهبهموجرپرداختمیشود،مشروطبراینکهپرداختاجاره
بهابدونآنموجبعسروحرجشودوعینمستأجرهموردنیازمدیونبودهوباالترازشأناونباشد .
دقتدرمواردفوقنشانمیدهدکهفلسفهومبناینظریعدمامکانتوقیفاموالمذکور،
باپرداختمحکومبهدچارعسروحرجنشدهوامکانامرارمعاشخود

ایناستکهمحکومعلیه
را از دست ندهد و درواقع« ،همانطور که اکثریت فقها فتوا دادهاند ضابطه اصلی در تشخیص
مستثنیات دین احتیاج مدیون است» (مردانی و رودیجانی .)161 :6986 ،همین فلسفه به نحو
گستردهتروبارزتریدرحوزهحقوقعمومینسبتبهاموالعمومیودولتینیزحاکماست،
چراکهتوقیفاموالیکهدولتدراختیارداردنهادمزبوررادرارائهخدماتعمومیومدیریت
سازدبهنحوی

صحیحاموراجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،دفاعیوغیرهدچارمشقتوسختیمی
کهگاهتوقیفاموالباعثتعطیلیامور عمومی(مغایربااصلتداومخدماتعمومی)واختالل
دراموراداری(مغایرباحسنجریانامور)میشود(.)Batselé, Mortier et Scarcez, 2010: 440
اینمهمدرخصوصاموالدولتیازاهمیتبیشتریبرخورداراست،چراکهایناموالبرخالف
اموالعمومیهمچونمیراثفرهنگیلزوماًدارایویژگیهایخاصینیستند،بلکهاموالیهستند
کهبهخاطرکاربردوکارکردشان،موردنیازدولتونهادهایعمومیهستندمانندساختمانهاو
تجهیزاتیکهدراختیاردولتونهادهایعمومیاستودولتبرایایفایوظایفخودناگزیر
بایدازآنهااستفادهکندو«اگرهرکسیبتواندباطرحدعواعلیهدولتبهتوقیفاموالمنقولو
غیرمنقولدولتیبپردازد،موجباخاللدراموردولتیونهایتاًاخاللدرادارهامورکشورخواهد
هاووسایلیکهسازمانآتشنشانی

شد»(مردانیورودیجانی.)169:6986،برایمثال،ماشین
برایاطفایحریقویامقابلهباحوادثدیگردراختیاردارد،ازاهمیتبسیارزیادیبرخوردار
استوتوقیفآنهامیتواندخطراتجدیدرپیداشتهباشدوعملکردسازمانمزبوررابهشدت
تحتتأثیرقراردهد .
البتهاعمالقاعدهعدمامکانتوقیفدرخصوصمطلقاموالمتعلقبهدولتحداقلبادواصل
ازاصولاساسییااصولکلیحقوقکهدراکثرکشورهاموردتوجهواقعشدهاست،درتعارض
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است.نخستیناصل،حقدادخواهییاحقدسترسیبهدادگاهتأثیرگذار 6استکهدراصل94
قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانموردشناساییواقعشدهاست.بهعالوه،اسنادبینالمللیو
قوانیناساسیکشورهایمتعددیاینحقرابهعنوانیکیازحقوقبنیادینپذیرفتهاند،مانندماده41
منشورحقوقبنیادیناتحادیهاروپا(مصوب،)1111اصل 14قانوناساسیاسپانیا،اصل 53قانون
اساسیجمهوریدومینیکواصل 15قانوناساسیونزوئال.هدفازشناساییحقدسترسیبه
دادگاهتأثیرگذار،امکاناجرایآرایصادرهتوسطدادگاههااست(.)Hutchinson, 2007: 159اصل
دوم ،حقمالکیت استکهبا فرض عدم امکان اجرای احکاممالیعلیهدولتبهطورمطلق ،با
استثنایبزرگیمواجهمیشود.بههمینخاطر،دربرخیازکشورها،درارتباطبانوعاموالیکه

مشمول این حمایت قرار میگیرند ،سختگیریهایی اعمال شده است که در بند ششم از این
نوشتارموردبررسیقرارگرفتهاست .


 .5گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف
قانونمحاسباتعمومیوقانونمدیریتخدماتکشوری،دستگاههایاجراییکشوررابه
چهاردستهتقسیممیکنند:وزارتخانه،مؤسسهدولتی،شرکتدولتیونهادهایعمومیغیردولتی
(نک .ماده  6قانونمدیریتخدماتکشوری).براساستعریفماده 6قانونمدیریتخدمات
کشوری،وزارتخانهواحدسازمانی مشخصی استکهتحققیکیا چندهدفازاهدافدولت
میشود.مؤسسهدولتی
رابرعهدهداردوبهموجبقانونایجادشدهیامیشودوتوسطوزیراداره 
نیزوفقماده 1ازهمینقانون ،واحدسازمانی مشخصی استکهبهموجبقانونایجادشدهیا
میشود و با داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای
سهگانهوسایرمراجعقانونیمیباشد،انجاممیدهد.اینقانون،کلیهسازمانهایمندرجدرقانون

اساسیرادرحکممؤسسهدولتیقلمدادکردهاست.مؤسسهیانهادعمومیغیردولتینیزهمچون
وزارتخانهومؤسسهدولتیواحدسازمانیمشخصیاستکهبهموجبقانونایجادشدهیامیشود
و ضمن برخورداری از استقالل حقوقی ،بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع
غیردولتی تأمینمیشودوعهدهداروظایف وخدماتی استکهجنبهعمومی دارد (ماده 9قانون
مدیریتخدماتکشوری) .شرکتدولتینیز بنگاهی اقتصادی استکهبرای انجامقسمتی از
تصدیهایدولتبهموجبقانونیاازطریقحکمدادگاهصالحویاسرمایهگذاریوزارتخانهها،
1. Right to an Effective Remedy/Derecho a la tutela judicial efectiva.

قاعدهعدمامکانتوقیفاموالعمومیودولتیدرایران 161  ...

مؤسساتدولتیوشرکتهایدولتیایجادمیشودمشروطبراینکهبیشازپنجاهدرصدسرمایه
وسهامآنمتعلقبهدولتباشد(ماده4قانونمدیریتخدماتکشوری) .
گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداریِ اموال در ایران تنها شامل
وزارتخانهها،مؤسسات دولتی و نیز شهرداریها است که یکی از مصادیق عمدهنهادهای عمومی
غیردولتیاست(بند6مادهواحدهقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیمصوب.)6919
مادهواحدهقانوننحوهپرداختمحکومِبهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمصوب6956
«منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است .شرکتهای دولتی ،تولیدیهای وابسته به
نهادهای دولتی ،کلیه سازمانهایی کهدارای استقاللمالی وحقوقی هستند ،نظیر سازمانآبتهران،
هاللاحمر،بانکهای ملی شده،شرکتمخابرات،ادارهکلخدماتدرمانی ،نهادهاومؤسسات
عمومی غیردولتی موضوع ماده  6قانون محاسبات عمومی کشور مصوب [ 6955و ماده  4قانون
مدیریتخدماتکشوریمصوب ]6985نظیر کمیته امدادامامخمینی ،بنیاد شهید انقالباسالمی،
بنیاد66خرداد،بنیادامورمهاجرینجنگتحمیلیوامثالآنهامشمولقانونفوقالذکرنیستند»6.عالوه
بروزارتخانههاومؤسساتدولتی،درمورداموالمتعلقبهشهرداریهانیزقاعدهعدمامکانتوقیف
اعمالمیشود.قانونراجعبهمنعتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریهامصوب6956
اصالحشدهاست،دراینبارهمقرراتروشنیداردولیحمایتازایناموال،

کهدرسال 6983
تاحدودی کمرنگتر است .طبق این ماده واحده ،وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به
شهرداریهااعمازاینکهدرتصرفشهرداریویانزداشخاصثالثوبهصورتضمانتنامهبهنام
فوبرداشتنمیباشد .

شهرداریباشد،قبلازصدورحکمقطعیقابلتأمینوتوقی
به هر روی در حال حاضر ،شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی (به استثنای
شهرداری)دوطیفوسیعنهادهاییهستندکهمشمولقاعدهعدمامکانتوقیفاموالنمیشوند؛اما
عدمشمولقاعدهعدمامکانتوقیفاموالبهاموالنهادهایمزبورچندانموجهبهنظرنمیرسدو

هموارهموردچالشهاینظریوعملیزیادیبودهاست.یکبررسیگذرادرنظراتمشورتی
معاونتحقوقیریاستجمهوریدرپاسخاستعالمهایمکرربرخیازنهادهایعمومیغیردولتیو
شرکتهایدولتی 1نشانمیدهدکهایندستازنهادهابهخاطرمشکالتیکهدرعملبهخاطر
.6نظریهمشورتیادارهحقوقیقوهقضاییه،شماره1455/1مورخ.6916/4/19
.1مانندنظریاتشماره3149/618469مورخ69/8/6988وشماره133/691511مورخ16/66/6986وشماره69956/96113
مورخ11/1/6931دایربرعدمتسریقانونعدمتوقیفبهشرکتهایدولتی.
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شانباآنمواجههستند،هموارهبهدنبالپیداکردنراهحلیبرایاینمشکل

توقیفاموالیاحساب
میباشند.درواقع،شمارقابلمالحظهایازایننهادهاباحکمقانونگذارایجادشدهاندووظایفیکه
برعهدهدارندیا«وظایفوخدماتیاستکهجنبهعمومیدارد»(مؤسساتعمومیغیردولتی-ماده
یهای دولتایجادشدهاندکه
 9قانونمدیریتخدماتکشوری)ویابرای انجامقسمتی ازتصد 
«بهموجبسیاستهای کلی اصلچهلوچهارمقانوناساسی ابالغی ازسوی مقاممعظمرهبری،
جزو وظایف دولت محسوب میگردد» (شرکتهای دولتی -ماده  4قانون مدیریت خدمات
کشوری) .بدیهی است توقیف اموالی که این نهادها در اختیار دارند ،در برخی موارد میتواند
موجباختاللدرانجاماموریشودکهبراساسقانونیاسایراسنادقانونیهمچوناساسنامهبرعهده
ایننهادهاواگذارشدهاستوازاینطریقنهادهایمزبورباچالشهایعملیروبروشوند.ایندر
حالیاستکهحتیبرخیازنویسندگاندرپرتومفاهیمیهمچونحقبرسالمتوحقبرحیات،
ازعدمامکانتوقیفاموالبرخیازنهادهامانندبیمارستانهاواورژانسهادفاعکردهاند( Alzate

 .)Rios, 2011: 284-287
درتاریخ 1مرداد 6936الیحهایازطرفدولتدرارتباطبااصالحقانوننحوهپرداخت
محکومبهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتی (مصوب)6956بهمجلسارائهشد که مفاد
این قاعدهحمایتی رابهدستگاههایاجراییزیرمجموعهقوهمجریهنیزگسترشمیداد.بهموجب
دستگاههایاجراییموضوعماده6

اینالیحه،عبارت«وزارتخانههاومؤسساتدولتی»بهعبارت«
قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصالح شد .این الیحه هرچند مورد
تصویبواقعنشد،ولیدارایایراداتیبود.ازجملهاینکهمحدودساختندستگاههایاجراییبه
دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه توجیه مناسبی نمیتوانست داشته باشد .همچنین گسترش
قاعده عدم امکان توقیف اموال دولتی به تمامی دستگاههای اجرایی (زیرمجموعه قوه مجریه)
دامنه شمول این قاعده را بسیار فراخ میکند .بویژه اینکه تسری این حمایتها به تمامی
شرکتهایدولتیکهغالباًبااهدافتجاریتشکیلمیشوندوحتیاالمکانبایدبراساسقواعد
تجاریفعالیتکنند،فاقدتوجیهمناسبیاست.بااینحالباتدویننامناسبالیحهمزبوروعدم
تصویبآن،نمیتواندرلزوم گسترش دامنه شمولقاعدهعدمامکان توقیف اموال بهبرخی
دیگرازدستگاههای اجرایی (عالوهبروزارتخانههاومؤسسههایدولتیو شهرداریها)تردید
کرد.بهخصوصشرکتهایدولتیکهصددرصدسهامآنهامتعلقبهدولتاست(مانندشرکت
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فرودگاههای کشور) و نیز برخی از مؤسسات عمومی غیردولتی که در راستای انجام وظایف
عمومی ایجاد شدهاند ،مانند هالل احمر ،گزینه مناسبی برای ورود به چتر حمایتی این قاعده
هستند .
نگاهیبهحقوقتطبیقینشانمیدهدکهبرایتعیینگسترهسازمانیقاعدهعدمامکانتوقیف،
بیشازآنکهبهجنسسازماننگریستهشودبهکارویژهآنتوجهمیشود.درصورتیکهاهداف
سازماندرراستایارائهخدماتعمومیویامنافععمومیباشد،علیاالصولمشمولقاعدهعدم
توقیفاموالقرارمیگیرد.برایمثالدرحقوقاداریفرانسه،اصلشمولقاعدهعدمتوقیفبر
اموال شرکتهای دولتی مورد پذیرش واقع شده است ولی درباره حدود و گستره این امر
تردیدهاییمطرحشده است.شعبه اولمدنی دیوانعالی فرانسه درتاریخ 16دسامبر 6381در
دعوای معروف 

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) c/ Société Llyod

،continentalضمنشناساییقاعدهعدمامکانتوقیفاموالمتعلقبهاشخاصعمومیبهعنوانیکی
ازاصولکلیحقوق،اعالمکردکه«درخصوصاموالمتعلقبهاشخاصعمومی،حتیآنهاییکه
هایصنعتیوتجاریهستند،اصلغیرقابلتوقیفبودناموالجلویاجرایاحکام

دارایفعالیت
مدنیرامیگیرد»؛امارویکردبرخیازنویسندگانحقوقاداریفرانسهایناستکهشمولقاعده
عدمامکانتوقیفاموالنسبتبهاشخاصیازحقوقعمومیکهخدماتصنعتیوتجاریارائه
میکنند ،دربرخیمواردبهزیانرشدوتوسعهخودایننهادهااستوبایدازشدتاینقاعده
تاحدودیکاست.ماده6461مکررقانوندادگستریبلژیک6الحاقی 91ژوئن6334نیزدرهمین
ارتباطمقررمیدارداموالمتعلقبهدولت،مناطق،استانها،شهرستانها،شهرها،نهادهایمسئول
منافععمومیوبهطورکلی،اموالمتعلقبهتمامیاشخاصحقوقیحقوقعمومیغیرقابلتوقیف
هستند؛کهالبتهضوابطآندربندآتیمورداشارهواقعشدهاست .


 .6گستره موضوعی قاعده عدم امکان توقیف
نگاهیبهقوانیناصلیدراینزمینهبویژهقانوننحوهپرداختمحکومبهدولتوعدمتأمینو
توقیفاموالدولتیمصوب6956نشانمیدهدکهحداقلدوایرادعمدهازدیدگاهموضوعیبه
نظامقانونیقاعدهعدمامکانتوقیفاموالدولتیوارداست:ایراد اولبهعدمتوجهبهوضعیت
خاصاموالعمومیمربوطمیشود.هرچنددرماهیتاموالعمومیاختالفنظروجوددارد،اما
1.Code judiciaire.

111

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،65پاییز 65


مستفادازمواد 14تا 15قانونمدنی،اموالعمومیبهاموالیاطالقمیشودکهبهحکمقانون
اندمانندراهآهنویااموالیهستندکهمستقیماًمورد

برایادارهخدماتعمومیاختصاصیافته
استفادهعمومهستند،مانندراههاوخیابانها(طباطباییمؤتمنی،)911:6931،یابهطورویژهجهت

ارائهخدماتعمومیموردنیازهستند،مانندخطوطراهآهنویاارزشواهمیتفرهنگیخاصی

دارندمانندمیراثفرهنگی.برعکس،اموالدولتییااموالخصوصیدولتمواردیهستندکه
شودوفاقدویژگیهایمذکوردربارهاموالعمومیهستند،مانند

دولتمالکآنهامحسوبمی
زمینهایفروشیدولت،فرآوردههایکانی،اوراققرضهمشارکتویاوجوهعمومی(طباطبایی
مؤتمنی .)918:6931،
آییننامهاموالدولتیمصوب6911درتعریفمفهوماموالدولت،هم
بهنظرمیرسدماده 1
اموالعمومیوهماموالدولتیرامدنظرقراردادهاست.طبقاینماده«،اموالدولتاموالیاست
کهتوسطوزارتخانههاومؤسساتدولتیکهصددرصدسهامآنهامتعلقبهدولتاستخریداری
میشودیابههرطریققانونیِدیگربهتملکدولتدرآمدهیادرمیآیند»6.اینماده،صرفنظراز
ایراداتانشاییومفهومیآن،درپرتوماده 666قانون محاسباتعمومیمصوب 6955ناظربر
اموالعمومیودولتیاست،چراکهمادهمذکور؛فروشبرخیازاموالراممنوعاعالمکرده
استودقتدرمصادیقآننشانمیدهدکهاکثرآنهاجزواموالعمومیهستند .
درواقع،نهدرقانوننحوهپرداختمحکومبهدولتونهدرقانونراجعبهمنعتوقیفاموال
منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها به اموال عمومی اشاره نشده است .در صورتی که
قانونگذارباذکراموالدولتی،اموالعمومیرانیزمدنظرقراردادهباشد -کهباتوجهبهمطالب
فوقبهنظرمیرسدچنینباشد-تالیفاسدآنامکانتوقیفایندستازاموالاست،چراکهدر
قانوننحوهپرداختمحکومبهدولتوعدمتأمینو

بندچهارماینپژوهشذکرشدهاست،طبق
توقیف اموال دولتی مصوب  ،6956اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و امالک و سایر
مراجعقانونیتنهاتاتصویبوابالغبودجهتایکسالونیمبعدازسالصدورحکم ،مجازبه
توقیفاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانههاومؤسساتدولتیکهاعتباروبودجهالزمراجهت

پرداختمحکومبهندارند،نیستند.درغیراینصورت،اگردرمهلتمقرراقداممناسبیازسوی
وزارتخانهیامؤسسهدولتیصورتنگیرد،توقیفاموالامکانپذیراست«:ازمفهوممخالفماده

.6درمصوبهمورخ6911/4/11هیأتوزیرانراجعبهاموالدولتی،اموالشرکتهایدولتینیزدرشماراموالدولتمحسوب
شدهبود.امابهموجبمصوبهمورخ6914/3/6اموالشرکتهایمزبورازشمولاموالدولتیخارجشد.
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واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب  6956/8/66چنین استنباط میشود که
چنانچهظرفیکسالونیمپسازانقضایسالصدورحکمعلیهدولت،محکومبهموردنظر

بهشرحمذکوردرمادهواحدهمزبورپرداختنشود،اجرایدادگاهمیتواندمطابقمقرراتقانون
اجرایاحکاممدنیمصوبسال 6965رفتارکند» 6.در چنینصورتی،ازآنجاکهدرصورت
عدمپرداختنهاییمحکومبهتوسطمحکومعلیه(دولتویاشهرداریها)باوجودمهلتقانونی،
پذیرمیباشد ،اموال عمومی درمخاطرهقرارمیگیرند.برای

توقیفاموالمتعلقبهآنهاامکان
مثال ،اموالی که در موزهها بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی کشور نگهداری میشوند و یا
پادگاننظامی،درمعرضتوقیفقرارمیگیرند.ازطرفدیگر،اگربپذیریمکهقانونگذاربهعمد
دربارهامکانیاعدمامکانتوقیفاموالعمومیسکوتکردهاست،اینسکوتقابلتوجیه
نیست ،زیرا قانون دیگری وجود ندارد که از اموال عمومی در برابر توقیف حمایت کند .در
صورتینیزاگرقانونگذارازذکراموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانههاومؤسساتدولتی،اموال
عمومیرامدنظرقرارندادهباشد،اینسکوت -باتوجهبهعدموجودقانونمشابهناظربرعدم
توقیفاموالعمومی-قابلتوجیهنیستواموالعمومیدرمعرضتوقیفخواهندبود .
ایراددومبهشمولعدمامکانتوقیفبهتمامیاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانههاومؤسسات
دولتیبازمیگردد.قانوننحوهپرداختمحکومبهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمصوب
 6956/8/66اموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانههاومؤسساتدولتیراعلیاالطالقمشمولاین
قاعدهقلمدادکردهاست.طبقبخشیازاینمادهواحده«،اجرایدادگستریواداراتثبتاسنادو
امالکوسایرمراجعقانونیدیگرمجازبهتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانههاومؤسسات
دولتیکهاعتباروبودجهالزمراجهتپرداختمحکومبهندارندتاتصویبوابالغبودجهیکسالو
ییننامهاموالدولتیمصوب
نیمبعدازسالصدورحکمنخواهندبود».براساستبصرهماده 1آ 
،6911تعاریفاموالمنقولوغیرمنقولدولتیمنطبقباتعاریفقانونمدنیاستکهدرمواد66تا
11ذکرشدهاند.برایناساس،تمامیاموالوزارتخانههاومؤسساتدولتیاعمازاراضیوامالک،
اوراقبهادار،ساختمان،تجهیزاتوموجودیانباروغیرهمشمولحمایتقانونیدربرابرتوقیف
اند.بهنظرمیرسدایناطالقمناسبنیست،چراکهاوالًچندانباحقدادخواهیافراددر
قرارگرفته 
معنایدسترسیآنهابهآرایقضاییقابلاجرا،سازگارنیست.ثانیاًباتوجهبهفلسفهپذیرشقاعده
عدمامکانتوقیفاموالدولتیوعمومی،لزومینداردکهتمامیاموالوزارتخانههاومؤسسات
.6نظریهمشورتیادارهحقوقیقوهقضائیهبهشماره6556/1مورخ.6914/3/8
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دولتیمشمولاینقاعدهقرارگیرند.بهبیاندیگرتصمیمگیریدرخصوصاموالدولتیوعمومی
مشمولقاعدهعدمامکانتوقیف؛آنچهمهماستجمعبینالزاماتمربوطبهحقدادخواهیافراد
ازیکسوولزوم حفظ اموال عمومیویا تداومخدمات عمومیاز سویدیگراست .دراین
خصوص نگاهی به نظام توقیف اموال دولتی در ایران نشان میدهد که چنین جمعی به خوبی
صورتنگرفتهاست،چراکهمطلقاموالدولتیغیرقابلتوقیفقلمدادشدهاست.بهعبارتدیگر،

قانونگذاربایدبتواندمیاندوالزامیعنیحقدادخواهیمؤثروحمایتازاموالعمومیوتداوم
خدماتعمومیموازنهبرقرارسازد.قانونگذارایراناینموازنهرابدینطریقبرقرارکردهاستکه
دریکبازهزمانیمشخص(گذشتهجدهماهازتاریخالزماالجراشدنحکمیارأیبرایاموال
دولتیویاتازمانقطعیتحکمبرایاموالشهرداریها)کفهحمایتازاموالعمومیوتداوم
خدماتعمومیبرکفهحقدادخواهیاشخاصسنگینیمیکنداماپسازگذشتبازهزمانیمزبور
جهتسنگینیکفههاتغییرمییابد .
بررسیدرحقوقتطبیقینشانمیدهدکهبرخیازنظامهایحقوقیتالشکردهاندبیناین
دوالزام،جمعکنند.درحقوقاداریاسپانیاهرچندغیرقابلتوقیفبودناموالعمومیدراصل

 691قانوناساسیاینکشورمورداشارهواقعشدهاست،ولیامروزهتاحدودیازاهمیتآنبه
نفعحقوقشهروندیکاستهشدهاست.براساسنظریهشماره655مورخ66جوالی6338دادگاه
توقیفبودن برخی از اموال را پذیرفته

قانون اساسی این کشور ،هر چند قانون اساسی غیرقابل 
است ،ولی اعمال اینقاعدههمواره بایددرپرتو سایرارزشهاواصولیکه درقانوناساسی
شناساییشدهاست،صورتپذیردکهیکیازآنها،اعتباراحکامقضاییوقابلاجرابودنآنها
استکهدراصل14قانوناساسیدرراستایحمایتازحقوقشهروندانذکرشدهاست.بدین
ترتیب،هرچندماده68قانوناموالدولتبهطورمطلقبیانمیکندکههیچدادگاهیحقندارد
حکمتوقیفاموالویاصدوراجرائیهعلیهاموالوحقوقمالیدولتصادرکند،بند9ماده91
قانونشماره 99مصوب 9نوامبر 1119برایناطالققیدمهمیواردکردهاست«:هیچدادگاهو
هیچنهاداجراییحقنداردحکمبهتوقیفاموالویاصدوراجرائیهعلیهاموالوحقوقمالی
دولتصادرکنداگرایناموالبهطوراساسیبهیکخدمتیاوظیفهعمومیاختصاصیافته
باشند)Gómez-Acebo y Pombo Abogados, 2012: 80(»...؛بنابراین،درمواردیکهاموالدولت
«بهطوراساسیبهیکخدمتیاوظیفهعمومی»اختصاصنیافتهباشد،توقیفآنهاامکانپذیر
است .
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قانونگذار بلژیک نیز اموال دولتی و عمومی را بهطور مطلق مشمول حمایت قرار نداده و
جزئیاتبیشتریدراینبارهذکرکردهاست.ماده6461مکررقانوندادگستریبلژیکالحاقی91

درهمینارتباطمقررمیدارد؛اموالمتعلقبهدولت،مناطق،استانها،شهرستانها،

ژوئن 6334
شهرها،نهادهایمسئولمنافععمومیوبهطورکلی،اموالمتعلقبهتمامیاشخاصحقوقیحقوق

عمومیغیرقابلتوقیفهستند.بااینوجود،اموالمزبوردرمواردزیرقابلتوقیفهستند :
«بند -6اموالیکهاشخاصحقوقعمومیامکانتوقیفآنهارااعالمکنند.ایناعالمیهباید
توسطنهادهایصالحصادرشدهونزداشخاصیکهماده  41اعالممیکند،تودیعشود.پادشاه
شرایطتودیعایناعالمیههارامشخصخواهدکرد.
بند  -1در صورت عدم وجود چنین اعالمیهای و یا در مواردی که اموال معرفی شده در
اعالمیهپاسخگویطلبطلبکاران نباشد،اموالیکهبهطورمشخصموردنیازاشخاصحقوق
عمومیبرای انجاموظایف خودنیستویابرای تداوم خدماتعمومیضروری نیست،قابل
توقیفمیباشد.
اشخاصحقوقیحقوقعمومیکهاموالشانطبقبند1موردتوقیفواقعشدهاستمیتوانند
اعتراضکنند.آنهامیتوانندبهطلبکارپیشنهادکنندکهاموالدیگریراتوقیفکند.پذیرشاین
پیشنهادهنگامیالزامیاستکهاموالپیشنهادیدرقلمروبلژیکبودهوپاسخگویکلطلب
باشند»(.)Batselé, Mortier et Scarcez, 2010: 441
قانونگذارآفریقایجنوبیبهنحوبارزتریازحدتوشدتقاعدهعدمامکانتوقیفاموال
توقیفبودناموالمنقولنهادهایاداریگذاشته


متعلقبهدولتکاستهاستواصلرابرقابل
است.درواقع،قانونمسئولیتدولتمصوب6361بااصالحاتبعدی(بهخصوصاصالحیهسال
)1166امکان توقیف اموالمنقولوحسابهای نهادهایمختلفدولت را بهعنوانیک اصل
،تنهابهعنوانیکاستثنا

موردپذیرشواقعدادهاستوعدمامکانتوقیفرادربند 1ماده9
قلمدادکردهاست.طبقاینبند،ادارهمحکومعلیهتنهازمانیمیتواندازتوقیفوفروشاینگونه
اموالویااجرایاحکامجلوگیریکندکهاینامربهشدتدرروندارائهخدماتادارهمزبور
خللواردکندویاحیاتسیاسیوامنیتعمومیکشوررابهخطراندازد 6.
بنابراین،بهنظرمیرسدقانونگذارایراننیزبایدبادرجقیودیخاص،اطالقاموالمنقولو

غیرمنقولدولترامقیدکندتاضمنحمایتازحقدادخواهیافرادوارتقایاعتبارآرایقضایی
1. State Liability Act, 20 March 1957, S.3 (7) b.
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الزماالجرا ،تنها از اموالی حمایت کند که برای عملکرد اداره الزم است -مانند
و سایر اسناد  
ساختمانمورداستفادهبرایآموزشدانشآموزان-ویاحفظآنهاوظیفهدولتتلقیمیشود-
ماننداموالیکهدرموزهنگهداریمیشود .
بندچهارم-تعویقتوقیفبهجایعدمامکانتوقیف 
علیرغماینکهدرعنوانقانوننحوهپرداختمحکومبهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموال
دولتی(مصوب)6956وقانونراجعبهمنعتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریها
(مصوب)6956بهعدمتأمینوتوقیفویامنعتوقیفاشارهشدهاست،اماتوجهدرمفادقانون
نشانمیدهدکه رویکردقانونگذارنهمنعتوقیفبلکهتعویقتوقیفبودهاست(رفیعی:6931،
.)16درمورداموالوزارتخانههاومؤسساتدولتی،اجرای دادگستریواداراتثبتاسنادو
امالکوسایرمراجعقانونیدیگرتنهاتایکسالونیمبعدازسالصدورحکممجازبهتوقیف
اموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهنهادهایمزبورنیستند.درمورداموالشهرداریها،بازهزمانی
اینتعویقنیزبسیارکمتراستوآنراموکولبهقطعیتاحکامکردهاست،چراکهوجوهواموال
منقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریهااعمازاینکهدرتصرفشهرداریویانزداشخاصثالث
وبهصورتضمانتنامهبهنامشهرداریباشد،قبلازصدورحکمقطعیقابلتأمینوتوقفو
برداشتنمیباشدوبنابراین،پسازقطعیتیافتنحکم،قابلتوقیفاست .

اگرهریکازمبانیدوگانهقاعدهعدمامکانتوقیفاموالعمومیودولتیرامدنظرقرار
گذشتهجدهماهازتاریخالزماالجراشدنحکمیارأی(اموال

دهیم،امکانتوقیفایناموالبا
دولتی)ویاقطعیتحکم(اموالشهرداریها)مغایربافلسفهشناساییاینقاعدهاست.اگرمبنای
نخسترادرنظربگیریم،ضرورتحفظاموالعمومی-برایمثالمیراثفرهنگی-رابهسختی
میتوانازطریقتعویقدرتوقیف رعایتکرد.آیانظرقانونگذاربراینقرارگرفتهاستکه
اموالعمومیمانندجنگلوساحلدریا-البتهدرفرضیکهمشمولدوقانونموردبحثباشند-
پسازگذشتهجدهماهقابلتوقیفهستند؟براساسمبنایدومنیزکهبیشتردرارتباطبااموال
دولتیاست،آیامیتوانپذیرفتکهباگذشتمهلتمقررشدهدرقانونویاباقطعیتحکم،
میتوان اموال دولت را حتی در مواردی که برای اجرای وظایف عمومی به شدت مورد نیاز
هستند ،مبادرت کرد؟ برای مثال ،آیا اراده قانونگذار بر این استوار شده است که در صورت
سپریشدنیکسالونیمازسالصدورحکمعلیه دولتوعدممبادرتبهپرداختمحکومبه،
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میتوانساختمانمرکزییکوزارتخانهویاامکاناتوتجهیزاتاداریآنراتوقیفکرد؟ 
بهنظرمیرسد،قانونگذاربایددرخصوصاموالعمومیواموالدولتیقائلبهتفصیلشود.
اموال عمومی همچون موزهها ،راهها و رودخانهها تا زمانی که وصف عمومی خود را حفظ
کردهاند،مطلقاًغیرقابلتوقیف 6هستند()Navarro, 2005: 185وگذشتزمانیاقطعیتاحکام
تواندبهامکانتوقیفآنهامنتهیشود،چراکهحفظبسیاریازاموالعمومیبهعنوانیکامر

نمی
ضروریشناختهمیشودوبیتوجهیبهاینامرمیتواندبهپیامدهاینامطلوبیهمچونازبینرفتن
جنگلهاومراتعبیانجامد.ازطرفدیگر،برخیدیگرازاموالعمومیمانندراهها،پلهاوپارکها
مورداستفادهمستقیممردماستووظیفهاصلیدولتمراقبتازآنهااست.بهنظرنمیرسد،صِرف
تعویقدرتوقیفآنهاراهبردمناسبیبرایحفظونگهداریاینقبیلازاموالعمومیباشد .
هرچندشایدبتواناموالعمومیرامطلقاًمشمولقاعدهعدمامکانتوقیفدانستولیدرباره
اموالدولتیایناطالقضرورینیست.اموالدولتیاموالیهستندکهدولتبرایانجاموظایفی
کهبرعهدهداردازآنهابهرهمیبردوعالوهبراین،دربرخیمواردبهمثابهصرفداراییدولتو
یاگاهمازادبرنیازتلقیمیشوند.ایندستازاموالدرمواردیکهبرایایفایوظایفدولت
نقشدارند-مانندتجهیزاتمورداستفادهروزمرهکارمندانیکاداره-غیرقابلتوقیفهستند؛اما
درمواردیکهادارهبهآنهانیازاساسینداردویاحتیمازادبرنیازهستند،عدمامکانتوقیفآنها
قابلدفاعوموجهنیستوبهضرردولتاست.درواقع،عدمامکانتوقیفاموالدولتی-کهنقش
اساسی در ارائهخدمات عمومیندارند -باعث میشود کهدولت نتواند استقراض کندویا با
سرمایهگذارانواردتعاملشود،چراکهدراینصورت،دولتنمیتواندبهاعتباراموالیکهدر
اختیاردارد،اعتمادطرفمقابلراکسبکند.درهمینراستابرخیازنویسندگانحقوقاداری
درفرانسه،رأیشعبهاولدیوانعالیاینکشوردرسال 6381دردعوایپیشگفته BRGMرا
کهدرآن،قاعدهعدمامکانتوقیفاموالدولتجزءاصولکلیحقوقشناساییشدهبود،مورد
انتقادقراردادهاندواعمالمطلقآننسبتبهاموالخصوصیدولت(اموالدولتی)رابهضرر
دولتدانستهاند(.)Gaudemet et Deruy, 2004درهمینراستامیتوانتاحدودیازرویکردقانون
راجعبهمنعتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریهامصوب6956دفاعکردکهدر
آن وثایق شهرداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری از شمول حکم قانون مستثنا شده است.
شهرداریها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها میتوانند

درواقع ،از آنجا که 
1.Inembargabilidad absoluta de los bienes públicos.

116

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،65پاییز 65


انکی،سندامالکاختصاصیخودرابهعنوانوثیقهدررهنبانک

بهمنظوراستفادهازتسهیالتب
قراردهند،طبقتبصره6اینمادهواحده؛بانکهاومؤسساتاعتباریپرداختکنندهتسهیالتبه
شهرداریها و سازمانهای وابسته میتوانند مطالبات خود را از محل وثایق تسهیالت پرداختی
وصولکنند .

 .7نتیجهگیری
قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی یکی از چندین قاعدهای است که برای
حمایتازایندستازاموالدرحقوقاداریکشورهایمختلفموردشناساییواقعشدهاست.
مبنایاصلیاینقاعدهدروهلهنخستحفظاموالبهخصوصاموالعمومیاستودروهلهبعد،
عمومیوحمایتازنهادهایعمومیدرایفایوظایفقانونیشاندراین

حفظتداومخدمات 
زمینهاست.اینقاعدهتاآنجااهمیتداردکهقوانیناساسیبرخیازکشورهاآنراموردشناسایی
قراردادهاندودیوانعالیفرانسهنیزآنراجزءاصولکلیحقوققلمدادکردهاست.درحقوق
جمهوریاسالمیایراندردهه6951دوقانوندراینارتباطبهتصویبرسید:قانونراجعبهمنع
توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب  6956و قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  .6956حضور قاعده عدم امکان
توقیفدرایندوقانونبسیار کمرنگاستودرواقع،باوجوداینکهدرعناوینایندوقانوناز
عبارات«منعتوقیف»و«عدمتوقیف»استفادهشدهولیدرمتنآنهاتعویقتوقیفمطرحشده
استنهمنعیاعدمتوقیف.اینامربهخصوصدرارتباطبااموالعمومیهمچوناموالمتعلقبه
بههیچوجهقابلپذیرشنیستومیتواندآثارسوءزیادیدرپی

میراثتاریخیوفرهنگیکشور
داشتهباشد .
همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و
شهرداریهامیشودوبدینترتیبقسمتبزرگیازنهادهایعمومیکهگاهوظایفعمومیبر
دوش آنها است ،از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است .این امر به خصوص
دربارهبرخیمؤسساتعمومیغیردولتیهمچونهاللاحمرکهوظایفعمومیبرعهدهدارند،
میتواند موجب اختالل در امور شود .در عوض ،قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای
تحتشمولقراردادندائرهگستردهتریازنهادهایعمومیکهدارایوظایفقانونیوعمومی


قاعدهعدمامکانتوقیفاموالعمومیودولتیدرایران 111  ...

هستند،تمامیاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانهها،مؤسساتدولتیوشهرداریهارامشمول
حمایتخودقراردادهاست.حالآنکهچنیناطالقیباعثمیشوداموالیازنهادهایدولتیکه
نیازیبهآنهانیستویاتوقیفآنهاخللیدرتداومخدماتعمومیواردنمیکندنیزمشمولاین
حمایتقرارگیرندوحقدادخواهیافرادواعتبارآرایقضاییبیجهتمخدوششود .

اصالح قوانین مربوط به این حوزه نیازمند یک تالش علمی است که در آن تجربیات
کشورهایدیگرمدنظرقرارگیردوفلسفهبنیادینقاعدهموردتوجهقرارگیرد.درواقع،پرداختن
بهمسائلاصلی چهاموالوچهسازمانهاییبایدموردحمایتقرارگیرد؟ماهیتاینحمایت
چیست؟کهدراینخصوصوجوددارد،نیازمندفهمیژرفازماهیتاموالعمومیودولتیو
کارکردهریکازآنهااست.بیتردید،نمیتوانایندونوعازاموالرایکیدانست ومشمول
یک نوع حمایت قرار داد .همچنانکه نمیتوان همه مصادیق دستگاههای اجرایی -اعم از
وزارتخانه،مؤسسهدولتی،مؤسسهعمومیغیردولتیوشرکتدولتی -رابهیکاندازهمشمول
حمایتقرارداد.ارائهپاسخصحیحبهاینمسائل،بیشازهرچیزنیازمندبررسیهایعلمیو
سنجشآثاروپیامدهایهریکازالگوهایپیشنهادیبرایحمایتازاموالعمومیودولتیدر
مقابلتوقیفاست .
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