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 يدهکچ
ها تعلق دارد. ارزش تمامی نسلشود و به اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می

حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای  سازی نخست سبباقتصادی این اموال در درجه
های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اندازیجلوگیری از دست

های نوین، تقویت اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری
ی راهکارهای حقوقی ها در این زمینه، ارائهین شیوهترنهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم

های قانونی برای حمایت از اموال عمومی ای معضالت است. ظرفیتعنوان روشی برای حل ریشهبه
کار گرفته شود و در صورت وجود خأل یا نقصان قانونی ضروری است با باید بهنحو کارامدی میبه

های حقوقی ات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوهاستفاده از تجارب سایر کشورها اقدام
موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این 

شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی الزم برای حمایت از اموال زمینه تبیین می
ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در ی عرصهعمومی را دارد، در برخ

 ای برای اجرا وجود ندارد.ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعدهزمینه

 اموال عمومی، اموال دولتی، حمایت از اموال عمومی، مالکیت. :هادواژهيلك

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Hamed.karami@ut.ac.ir 

 ذیرفته است.این تحقیق با حمایت مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی صورت پ
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 مقدمه
ها، همانند اشخاص خصوصی برای انجام ی آننمونه عنوان بارزتریناشخاص عمومی و دولت به

ی خدمات عمومی و عمل به تعهدات قانونی، باید اموالی را در اختیار داشته باشند. امور خود و ارائه
دلیل حاکمیت بر یک کشور، اموال گوناگون و پرارزشی را در اختیار دارد. منظم و منطقی دولت به

کند و هم ها را تسهیل میبرداری صحیح از آناین اموال، هم بهره ی دولت برساختن تصرفات و سلطه
-شود. انحصار اعمال اقتدار، در کنار تسلط بیی ناصحیح و بروز فساد در این زمینه میمانع استفاده

ترین آن قربانی شدن باری برای یک جامعه دارد که مهمی دولت بر اموال عمومی، آثار خسارتضابطه
ها، ایجاد هماهنگی و ها و سرزمینی حقوقدانان وارسته در تمامی دورهاست. دغدغه« منفعت عمومی»

ی درست از اموال عمومی برای تأمین منافع عمومی در عین جلوگیری از تصرفات تعادل میان استفاده
 ها بوده است. نادرست در آن

ی نای عام، اموال عمومی کلیهتوان دو معنای عام و خاص در نظر گرفت: در معبرای اموال عمومی می
گیرد و در معنای خاص، شامل بخشی از اموال غیرخصوصی است که به اموال غیرخصوصی را در برمی

گیرد. این اموال در مالکیت دولت نیست و تصرفات دولت ملت تعلق دارد و در برابر اموال دولتی قرار می
پردازد. در این تحقیق منظور ها میبرداری از آنری و بهرهها مالکانه نخواهد بود، بلکه صرفاً به نگهدادر آن

ها، )یا ملی( متشکل از اموال طبیعی مانند کوه« اموال عمومی»از اموال عمومی معنای خاص آن است. 
رسانی مستقیم به مردم یا به تعبیری در راستای ها و... است و اموال مصنوعی در منفعتها، آبجنگل

ی مراکز عمومی، بنادر و... )این دو استفاده آهن، ابنیهرود، مانند راه و راهکار میمی بهی خدمات عموارائه
آیند(. سایر اموالی که جزء این دو دسته اموال نیستند )اموال طبیعی و حساب میاموال عمومی به« کاربری»

)یا اموال « اموال دولتی»ی خدمات عمومی( و در تصرف دولت است، با عنوان کاررفته در ارائهاموال به
طورکه پیداست، اموال عمومی اموال شود که در مالکیت دولت است. هماناختصاصی دولت( شناخته می

شود حمایت از این اموال ضرورت شود و همین مسئله سبب میعظیمی برای یک کشور محسوب می
اراده و برابری اشخاص است، ی اموال که مبتنی بر آزادی مضاعف یابد. قواعد حقوق خصوصی در زمینه

جوابگوی اقتضائات حمایت از اموال عمومی نیست، به همین سبب در حقوق اداری برای حمایت بیشتر از 
ی حاضر بر قواعد حقوق خصوصی، قواعدی خاص مطرح شده است. در نوشتهاموال عمومی، عالوه

و به این پرسش پاسخ داده  شودقواعد مهم حقوق عمومی برای حمایت از اموال عمومی بررسی می
 خواهد شد که چه راهکارهای حقوقی برای حمایت از اموال عمومی وجود دارد؟

ها و مقاالت صورت گذرا در کتابی برخی اصول و قواعد حمایت از اموال عمومی بهدر زمینه
بهتر این ی نشر ندارد. برای بررسی گوناگون بحث شده است، اما تحقیقی جامع با این عنوان سابقه

کننده از اموال عمومی در برابر تعدیات و قواعد راهکارهای حقوقی آن را در دو دسته قواعد حمایت
 حاکم بر استفاده از اموال عمومی مورد تدقیق قرار گرفته است.
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 . قواعد حمایتی اموال عمومی1
ی صدمات و های مختلفی دارد. این اموال باید در برابر تمامحفاظت از اموال عمومی جنبه

تواند کاربری آن را به خطر بیندازد، محافظت شود. گاهی این حمایت در مقابل لطماتی که می
خطر صدمات مادی ناشی از قصور اداره است، به همین دلیل اداره ملزم به حفاظت از اموال 
عمومی است. همچنین در مواردی این خطرها ناشی از اشخاص دیگر است که در آن اموال 

شود و از در برابر خطر تغییر مالکیت با اصل غیرقابل واگذاری بودن محافظت می عمومی
سوی دیگر، در برابر خطر صدمات و تعدیات مادی و تصرف بدون عنوان با ضمانت اجراهای 

 کند.  شود؛ امری که نظارت بر حفاظت از اموال عمومی را ایجاب میکیفری محافظت می

 وال عمومینبودن ام یقابل واگذار. 1-1
های پادشاهی برای جلوگیری از اقدامات نادرست اصل غیرقابل واگذاری بودن در نظام

اموال « کاربری»احتمالی حاکم در خصوص این اموال مطرح شد. مبنای بنیادین این اصل 
گونه باید به مسئله نگاه کرد که کاربری اموال عمومی جز با عمومی و مقتضیات آن است. این

مفهوم مدرن اصل غیرقابل  (1)شود.ن مالکیت کامل و تام اموال عمومی تضمین نمیباقی ماند
عنوان وجه تمایز میان اموال واگذاری بودن در طول قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و به

عمومی و اموال دولتی مطرح شد. اموال عمومی برخالف اموال دولتی قابل واگذاری نیستند. 
های حقوقی در نظام (2)اگذار بودن اموال عمومی را اصلی بنیادینتوان اصل غیرقابل ومی

 (.171: 1131شمار آورد )کرمی، ی دنیا بهپیشرفته
در فقه امامیه اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی به رسمیت شناخته شده و این اصل 

موال امام( یا وجه تمایز اموال غیرخصوصی و خصوصی است، با این تفاوت که اموال دولتی )ا
که اموال عمومی )اموال انفال، قابل واگذاری نیست، مگر با اذن حکومت اسالمی )امام(، درحالی

(، هرچند این موضوعات 103: 1111)منتظری،  صورت مطلق غیرقابل واگذاری استمسلمین( به
 (.13: 1131ی مشهور همین است )کرمی، میان فقها محل اختالف است، نظریه

قانون مدنی اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی را  21تا  22ایران، مواد در حقوق 
شود، اما در صورت مطلق پذیرفته است. در قانون اساسی مشروطه اثری از این اصل دیده نمیبه

ی اموال تاریخی یا این اصل صرفاً درباره 1131قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
قانون مذکور اصل غیرقابل واگذاری بودن نفایس  11است. براساس اصل  نفایس ملی مطرح شده

ی قانونگذار قابل فرد ملی ارزش قانون اساسی دارد و سایر اموال نفیس ملی با اجازهمنحصربه
واگذاری است. به تعبیری اصل غیرقابل واگذاری بودن در این زمینه ارزش قانونی دارد. تمامی 

ی قانونگذار ی در قالب بیع، اجاره یا هر روش دیگر باید مبتنی بر اجازههای اموال عمومواگذاری
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بایر و دایر که بعد  هایینقانون واگذاری زم» باشد. در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد، مانند
قانون » (؛1113)مصوب « صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته استاز انقالب به

(؛ 1131مصوب « )اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران یاری و احیاواگذ ینحوه
منظور ایجاد تسهیل در ها بهواگذاری اماکن و میادین و غرفه یقانونی راجع به نحوه یالیحه»

« قانون زمین شهری»(؛ 1131مصوب « )کشاورزی یهابار فرآوردهتهیه و توزیع میوه و تره
قانون  3ی ماده 2ی تبصره تحولی تازه روی داده است که براساس (. در این زمینه1111)مصوب 
( واگذاری منابع طبیعی 1113ی بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب وربهرهافزایش 

یک از منابع طبیعی قابل یچهکلی ممنوع شد. براین اساس از تاریخ تصویب این قانون  صورتبه
ـ با تصویب این 2ی تبصره»نسخ شد:  صراحتبهرره واگذاری نیست و قوانین مغایر با این مق

قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از 
ممنوع بوده و  نمایندمیتاریخ ابالغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی 

ی ی مطلق خود دربارهار در چرخشی زودهنگام از ارادهاما قانونگذ «.گرددمیقوانین مغایر لغو 
 ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون» 23ی ماده 1واگذاری این اراضی بازگشت و در بند 

های صنعتی و کشاورزی، واگذاری اراضی ملی و دولتی را برای ساخت شهرک« کشور مالی نظام
نظر از مشکل بنیادین این مقاله با جاز دانست. صرفخدمات گردشگری و مناطق آزاد اقتصادی م

نفس واگذاری مالکیت اراضی ملی با هر هدفی، عدم ثبات در قانونگذاری در مدت زمان اندک را 
 داند.پذیر نمیتوجیه

ی های اصلی حمایت از اموال عمومی همین اصل است و باید در خصوص کلیهیکی از راه
یرقابل واگذاری بودن اموال عمومی سه مرحله را طی کرده اموال عمومی اجرا شود. اصل غ

شد. اموال عمومی صورت مطلق اعمال میهای پادشاهی این اصل بهاست. در عصر حکومت
ساالر، این اصل ماهیت های مردمگیری حکومتدر این دوره مطلقاً قابل واگذاری نبود. با شکل

توانست از طریق موال عمومی شده بود، مینسبی به خود گرفت. مفهوم ملت که مالک جدید ا
ی واگذاری برخی اموال عمومی را بدهد. به تعبیر دیگر، نمایندگان خود در پارلمان اجازه

ی پارلمان. در این صورت دولت ی اموال عمومی غیرقابل واگذاری است، مگر با اجازهکلیه
و برای هر گونه تغییر و تحول تواند اموال عمومی تحت تصرف خود را واگذار کند رأساً نمی

 (.130: 1131ی ملی کسب مجوز کند )کرمی، عنوان نماد ارادهدر این زمینه باید از پارلمان و به

 آثار اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی. 1-1-1
در صورت پذیرش اصل قابل واگذاری نبودن اموال عمومی باید به آثار آن نیز ملتزم بود؛ 

 قوانین و دکترین حقوقی ایران بدان پرداخته نشده است. امری که در
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 الف( ممنوعیت واگذاری 
غیرقابل واگذار بودن شامل تمامی اشکال واگذاری اموال عمومی اعم از واگذاری ارادی، 

ها باطل هستند و شود. این واگذاریمانند فروش و واگذاری قهری مانند سلب مالکیت می
 هاست. ه استرداد آنخریدار با حسن نیت ملزم ب

 ب( ممنوعیت مالکیت مشترک
و نظام مالکیت مشترک از آثار اصل ناسازگاری نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی 

غیرقابل واگذاری بودن است. مالکیت مشترک مستلزم وضعیتی است که با اصل غیرقابل 
ود به مالکیتی مشترک ی ورواگذاری بودن در تضاد است. به همین دلیل به اموال عمومی اجازه

شود. اگر شخص عمومی اقدام به خرید بخشی از یک مال مشترک کند و سپس داده نمی
کاربری آن را به منفعت عمومی اختصاص دهد، در این صورت نیز نظام حقوقی حاکم بر 

داشته باشد. این اموال عمومی بر آن مال حاکم نخواهد بود تا با نظام مالکیت مشترک تقابلی 
 که مالکیت کامل شخص عمومی وجود داشته باشد، حکمفرماست.عد عمومی تنها زمانیقوا

 ج( ممنوعیت ایجاد حقوق عینی 

عبارت دیگر، کند، بهی مالکیت را ممنوع میغیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی تجزیه
ق عینی پذیر نیست. ایجاد حقوایجاد حقوق عینی مدنی به نفع افراد بر اموال عمومی امکان

 ، رهن و حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی ممنوع است. (1)المدتی طویلمانند اجاره

 د( غیرقابل توقیف بودن 
این اصل هرچند مختص اموال عمومی نبوده و بر اموال دولتی نیز حاکم است، سهم 

ای در حفاظت از اموال عمومی دارد. برای این اصل مبانی متعددی ذکر شده است: عمده
ست اینکه این اصل از آثار اصل غیرقابل واگذاری بودن و در راستای حمایت از کاربری نخ

ها توسط اشخاص دیگر اموال عمومی است. استمرار کاربری اموال عمومی مانع توقیف آن
گیرد، . تأمین منافع عمومی که از طریق اموال عمومی صورت می(Binczak, 2000: 26) است

گیرد. این مبنا مبتنی بر ت دیگران در توقیف این اموال را نادیده میآنقدر مهم است که منفع
پذیرش فرض مالکیت اشخاص عمومی بر اموال عمومی است. در مقابل گروهی که مخالف 

اند، در توجیه اصل غیرقابل توقیف بودن اموال عمومی به این مالکیت اداره بر اموال عمومی
ملک اشخاص عمومی نیست، پس قابل توقیف نیز نیست، اند که چون این اموال نکته پرداخته

. از هدف استنتیجه و بیای بیکاری بیهوده و مقدمه ،زیرا بازداشت مالی که قابل تملک نیست
دلیل مشترک بودن این اصل نسبت به اموال عمومی و سوی دیگر، برخی حقوقدانان به
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ی قاهره نسبت به ند که استفاده از قوهااختصاصی اشخاص عمومی به این توجیه استناد کرده
 .(Gaudemet, 2002: 146) پذیر نیستاداره امکان

پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف  یقانون نحوه»این اصل در حقوق ایران در 
متعلق به  غیرمنقولقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و «( و 1113)مصوب « اموال دولتی

اجرای دادگستری »دارد: قانون نخست اشعار می .پذیرفته شده است (1111)مصوب « اهشهرداری
 غیرمنقولتوقیف اموال منقول و  و ادارات ثبت اسناد و امالک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به

به ندارند تا ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محکوموزارتخانه
-قانون اخیر می«. سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود یک بودجهابالغ تصویب و 

و یا در  هابانکدر  اینکهاعم از  هاشهرداریمتعلق به  غیرمنقولوجوه و اموال منقول و »گوید: 
نامه به نام شهرداری باشد قبل از صورت ضمانتتصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به

شایان یادآوری است که این قاعده «. دباشقابل تأمین و توقف و برداشت نمی صدور حکم قطعی
 شود.در مورد هر دو دسته اموال عمومی و دولتی اعمال می

 پذیر نبودن اموال اشخاص عمومیه( اصل داوری
ای دارد که تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی در حقوق اداری این اصل ریشه در دوره

بود؛ یعنی دعاوی مربوط به امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط به اموال ی غالب نظریه
که اموال دولتی که در امور تصدی استفاده عمومی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، درصورتی

کند که پذیرند. مقتضیات اعمال تصدی مانند امور تجاری و صنعتی ایجاب میشوند، داوریمی
 یدگی در دادگاه این اختالفات در مسیر سهل داوری قرار گیرد. به دور از تشریفات رس

ی تاریخی و ی مذکور مطرح است. سابقهقانون اساسی در زمینه 113در حقوق ایران اصل 
طور کلی دعاوی مربوط المللی موجب شده است تا بهذهنیت منفی در خصوص نهادهای بین

ی ابل صلح و ارجاع به داوری نباشد. قوهالمللی قی بینبه اموال اشخاص عمومی در عرصه
هاست، به همین دلیل در این دلیل اهمیت باالی آنمؤسس در پی حمایت از اموال عمومی به

فارغ از اینکه « عمومی و دولتی»ی اموال ؛ یعنی کلیه«اشخاص»شود نه تکیه می« اموال»اصل بر 
 مشمول این اصل است. در اختیار چه شخص عمومی است،

 الزام دولت به تحدید حدود اموال عمومی. 1-1-2
ی یک ملک است که یکی منظور از تحدید حدود مشخص کردن موقعیت حدود چهارگانه

رود. با تحدید حدود، فواصل ملک مدنظر با شمار میاز مراحل مقدماتی صدور سند مالکیت به
ی مال خود محدوده(. هر مالکی باید 32: 1171)لنگرودی،  امالک مجاور مشخص خواهد شد
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ی حقوق و تکالیف ناشی از مالکیت را مشخص کند. اشخاص را بشناسد تا براساس آن گستره
ی عمومی نیز از این امر مستثنا نیستند. در حقوق فرانسه شخص عمومی الزاماً باید محدوده

اموال عمومی خود را در رابطه با اموال اشخاص عمومی و خصوصی دیگر و نیز با اموال 
اختصاصی خود مشخص کند. برخالف اشخاص خصوصی، تحدید حدود اموال، برای 

 . (Gaudemet, 2002 : 275) اشخاص عمومی از قرن نوزدهم یک تکلیف حقوقی است
عبارتی ثبت اموال عمومی در حقوق ایران در خصوص امکان تحدید حدود یا به

تردید لتی( اشخاص عمومی بیی اموال اختصاصی )اموال دوتردیدهایی وجود دارد. درباره
توانند اموال اختصاصی این امکان وجود دارد. این اشخاص همانند اشخاص خصوصی می

 3ی توان مستند به مادهقانون ثبت(، اما آیا می 12ی خود را به ثبت برسانند )مستفاد از ماده
رخی حقوقدانان ی بقانون ثبت، اموال عمومی را نیز تحت عملیات ثبت قرار داد؟ به عقیده

(، اما در عمل 22: 1171)لنگرودی،  ی اموال عمومی وجود دارداین امکان در مورد همه
ها بیم تعدی و تجاوز وجود ندارد، این اتفاق صورت دلیل اینکه نسبت به برخی از آنبه

ها(، اما برخی حقوقدانان امکان ثبت را فقط به اموال گیرد )مانند میادین و خیاباننمی
(. با بررسی قوانین و 21: 1113)شهری،  اندتصاصی اشخاص عمومی محدود دانستهاخ

شود، چراکه در موارد گوناگون ثبت اموال عمومی مقررات، نادرستی نظر اخیر نمایان می
مانند اراضی موات و مستحدث پذیرفته شده است. قدر متیقن مسئله آن است که این حکم 

ی به رسمیت شناخته شده است. اما شاید بتوان پا را فراتر ی تعدادی از اموال عمومدرباره
ی اموال عمومی غیرمنقول را مطرح کرد، نهاد و ادعای الزامی بودن تحدید حدود و ثبت کلیه

ی مگر مواردی که به تصریح قانون قابل ثبت نباشند )مانند میادین و شوارع براساس ماده
قانون ثبت شامل اموال عمومی نیز است که  3ی هقانون ثبت(؛ چراکه عموم و اطالق ماد 111

ی اموال غیرمنقول در ایران الزامی است. از سوی دیگر هدف براساس آن ثبت عمومی کلیه
از تحدید حدود و ثبت اموال که صیانت از حقوق مالکان و نظام دادن به امور امالک است، 

ها و همیت و ارزش اقتصادی آندلیل اکند و حتی بهی اموال عمومی هم صدق میدر زمینه
ها اهمیت فراوانی دارد. احتمال تعرض اشخاص به این اموال، تحدید حدود و ثبت آن

توان میان تعیین حدود و ثبت ملک تمایز قائل شد و براساس مواد قانون ثبت همچنین می
بت و ی اموال غیرمنقول عمومی را قابل تحدید حدود دانست، اما مواردی را قابل ثکلیه

حساب نیاورد. با پذیرش امکان ثبت اموال عمومی و صدور سند مالکیت برای صدور سند به
ی این عمل نیز سخن گفت. شایان ذکر است با توجه به ی ثمرهاشخاص عمومی باید درباره

اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی، این اموال در پی صدور سند مالکیت، ماهیت 
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شوند، بلکه هدف از تحدید حدود و صدور دهند و قابل واگذاری نمییخود را از دست نم
سند مالکیت حفاظت و صیانت از این اموال است. تحدید حدود و صدور سند برای اموال 

کند. در حقوق ی قانونگذار تسهیل میعمومی هر گونه واگذاری در آینده را مبتنی بر اجازه
تحدید حدود اموال عمومی صحبت نشده است، صراحت در خصوص نحوه و روند ایران به

توان دریافت که تحدید حدود اموال عمومی طبیعی اصالتاً مبتنی اما از برخی متون قانونی می
 شود.هایی بررسی میبر روند اداری و یکجانبه است. در این زمینه نمونه

گیرد انجام میصورت یکجانبه و اعالمی ها تحدید حدود توسط اداره بهی جنگلدر زمینه
 13 یمادهاند مبتنی بر این مدارک، سند مالکیت دولت را صادر کنند. و ادارات ثبت مکلف

 را سازمان جنگلبانی ایران( 1121)مصوب  «ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»
 قانون حفظ ومنابع جنگلی کرده است. تعیین حدود و مشخصات  و بردارینقشهبه موظف 

تشخیص منابع  2ی ماده( در 1171)مصوب  ر جنگلی کشوریحمایت از منابع طبیعی و ذخا
-می کشاورزیبا وزارت جهاد  را ها و مراتعقانون ملی شدن جنگل 2ی ملی و مستثنیات ماده

های کثیراالنتشار مرکز و یکی روزنامه یوسیلهبهکه شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی داند 
ند از انقضای امحلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظف هایاز روزنامه

نسبت به صدور سند مالکیت  مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعالم وزارت جهاد
صورت یک عمل بنابراین تحدید حدود به ند.کنبه نام دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام 

گیرند، هرچند حق اعتراض برای و مبنای صدور سند قرار می گیرداداری یکجانبه انجام می
 اشخاص وجود دارد.

 اراضی مستحدث کشور یکلیه 1132مصوب  قانون اراضی مستحدث و ساحلی 1ی ماده
و تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع  کندعالم میمتعلق به دولت ا را

وزارت کشاورزی و  تأییدبا  ،تصرفاتی دارند هاآنکه در دولتی  هایسازمانطبیعی یا سایر 
 .داندصحیح میمنابع طبیعی 

آهن است ها و راهی اموال عمومی مصنوع با کاربری دسترسی عموم که همان راهدر زمینه
گیرد، با این تفاوت که این عمل صورت یکجانبه و اداری صورت مینیز تعیین حدود به

 1173آهن مصوب ها و راهی قانون ایمنی راهنامهآیین 1ی ماده« الف»د تأسیسی خواهد بود: بن
که  نامدمی آهنراهراه و  یای از اراضی بستر و حاشیهمحدوده را آهنحریم قانونی راه و راه

 یشماره ینامهتصویب( 1ی )ماده و از جمله کمیسیون موضوع)صالح توسط مراجع ذی
 براساس جدول و کروکی هاآنیا افزایش شود می تعیین (ت وزیرانأهی 2/2/1121مورخ  1172

د. در تحول اخیر و اقدامی مثبت، قانون رسمیپیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده یا 
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ی اراضی آن کلیه 1ی به تصویب رسید و براساس ماده 1131جامع حدنگار )کاداستر( مصوب 
شود و مبنای ی حدنگار تحدید حدود میاده از سامانهکشور اعم از دولتی و غیردولتی با استف

 برد.ها را در صورت اجرا از بین میها و ابهامگیرد. این قانون تمامی ضعفصدور سند قرار می

 الزام دولت به نگهداری کارامد از اموال عمومی. 1-1-3
ال عمومی را اند. این الزام امودولت و اشخاص عمومی ملزم به نگهداری از اموال عمومی

ی شخص عمومی مالک کند. این الزام بر عهدهدر برابر قصور احتمالی خود اداره حفظ می
ی مالک است و در مواردی دارای ضمانت اجراهای خاص حقوق اداری است. درباره

توان او را به این کار ملزم کرد و ضمانت خصوصی اگر او از مال خود نگهداری نکند، نمی
شود که این ترک فعل او به خسارت به شخص ثالث تنها زمانی مطرح میاجرای قصور او 

ی اموال عمومی هم، الزام به نگهداری زمانی منجر شود و در این شرایط، مسئول است. درباره
وجود آید؛ مضاف بر شود که خسارت، ناشی از عدم نگهداری بهموجب مسئولیت اداره می

بر دهد عالوهرا در پی دارد که به دولت اجازه می« اداریفرایند »این، الزام به نگهداری یک 
مراتبی خود بر مقامات تمرکز، مقامات عدم تمرکز را مجبور به اجرای الزاماتشان نظارت سلسله

 ی نگهداری از اموال عمومی تحت اختیار کند. در زمینه

راست حفظ و ح ( در یک حکم کلی،1111قانون محاسبات عمومی )مصوب  112 یماده
 داندمی دولتی یبا وزارتخانه یا مؤسسه از اموال دولت از جمله اموال عمومی و اختصاصی را

( 1111قانون محاسبات عمومی )مصوب  110 یمادهبراساس که مال را در اختیار دارد. 
امانی در اختیار دارند و  صورتبهاشخاص عمومی که اموال دولتی اعم از اموال عمومی را 

قانون  101ی هستند. همچنین ماده هاآنشوند، مسئول نگهداری از تی کاربر محسوب میعباربه
ی آنان بر عهدهمسئولیت حفاظت از اموال غیرمنقول اشخاص عمومی مذکور در ماده را 

حفاظت از اموال  (1121ها )مصوب ی مالی شهردارینامهقانون آیین 21ی مادهگذاشته است. 
عموم و جلوگیری از تجاوز و  یاده و مهیا ساختن آن برای استفادهعمومی شهرداری و آم

ی نامهآیین 10ی ماده. استگذاشته شهرداری  یعهده بهرا  هاآنتصرف اشخاص نسبت به 
دستورالعمل  یرا ملزم به تهیهها و مؤسسات دولتی وزارتخانه (،1172اموال دولتی )مصوب 

 ح آن دسته از اموال دولتی در اختیار خود که مستلزممربوط به کیفیت حفظ و نگهداری صحی
 براساسبا هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و  ،دانرعایت ضوابط و شرایط خاصی

اشخاص عمومی در حقوق ایران در راستای نگهداری از  کرده است.اصول و موازین مربوط 
اند بوط به اموال عمومی معافهای دادرسی در دعاوی مراموال عمومی از پرداخت هزینه

  قانون آیین دادرسی مدنی(. 130ی )ماده
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 ممنوعیت ایجاد حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی. 1-1-4
مجاورت اموال عمومی و مالکان مجاور، حقوق ارتفاقی متقابلی را برای هر یک از امالک 

ای ل این است که چه رابطهآورد که باید به نفع دیگری آن را انجام دهند. حال سؤاوجود میبه
میان این حقوق ارتفاقی و حقوق ارتفاقی همسایگان در حقوق مدنی وجود دارد؟ اصوالً دو 

کند و که قانون آن را ایجاد می« حقوق ارتفاقی اداری»دسته حقوق ارتفاقی مطرح است: 
حقوق  ی دیگرکه تابع اراده و قرارداد طرفین است. تفاوت عمده« حقوق ارتفاقی مدنی»

تواند مبتنی بر الزام به انجام ارتفاقی اداری و مدنی در این است که حقوق ارتفاقی اداری می
امری هم باشد. بر این اساس حقوق ارتفاقی اداری را براساس ماهیت آثار به سه دسته حقوق 

وقی اند. حقوق منفی حقارتفاقی منفی، حقوق ارتفاقی منفعل و حقوق ارتفاقی فعال تقسیم کرده
آورد، وجود میی خود بههایی را برای مالک در انجام برخی حقوق مالکانهاست که ممنوعیت

ی یعنی مبتنی بر ترک فعل است؛ مانند حق ارتفاقی زراعت که کشت و زرع را در محدوده
که مشتمل بر ممنوعیت « حق ارتفاقی ساماندهی»سازد. یا آهن ممنوع میها و راهراه

هایی است که در طرح تعریض آن ملزم به های مجاور جادهمینوساز در زساخت
شود، اند که بر مالکان اراضی تحمیل میاند. حقوق ارتفاقی منفعل، حقوقینشینیعقب

دهد، مانند حق ارتفاقی عبور عابران ی رد آن اعمال را میها اجازهکه حق مالکیت آندرصورتی
یا. حقوق ارتفاقی فعال بارزترین نوع حقوق ی رود یا درهای خصوصی همسایهاز زمین

وساز در اموال خود، ارتفاقی اداری است که مالکان خصوصی را ملزم به انجام عمل یا ساخت
کند. این همان الزام به فعلی است که در حقوق ارتفاقی مدنی رغم خواست و میلشان میعلی

ی صد متری گورستان. یا الزام به کوتاه ها تا فاصلهناشناخته است، مانند الزام به پر کردن چاه
پذیری بیشتر و دید بهتر خودروهای کردن دیوار مجاور جاده یا تعویض آن با نرده برای رؤیت

 .(Debbasch, 1999: 146) عبوری

است که در قوانین « حریم»از مصادیق حقوق ارتفاقی اداری در نظام حقوقی ایران، مفهوم  
ال عمومی )حریم دریا، رودخانه، جاده و...( تعیین تکلیف شده است. متعدد در زمینۀ حریم امو

که  را اقدام به هر گونه عملیاتی 1123آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه 1ی مادهبرای مثال 
همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام  ،دشوموجب خرابی جاده 

که میزان هر یک به را آهن های اصلی و فرعی و راهها و راهآزادراهقانونی  حریم دربه حفاری 
وزارت  یاجازه بدون، شودل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی مییطریق و وسا
این موارد از حقوق ارتفاقی خاص اموال عمومی نسبت به اموال  .ساخته استراه ممنوع 

 خصوصی مجاور است.
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شود که آیا اموال عمومی، متحمل حقوق ارتفاقی مطرح میاز سوی دیگر این سؤال 
توانند اشخاص خصوصی می آیا شود؟ به تعبیر دیگرهمسایگی به نفع همسایگان خصوصی می

حقوق ارتفاقی نسبت به اموال عمومی داشته باشند؟ در پاسخ به این پرسش باید میان حقوق 
ناشی از حقوق اداری تمایز قائل شد. در ارتفاقی عادی ناشی از حقوق مدنی و حقوق ارتفاقی 

-حالت عادی اموال عمومی از حقوق ارتفاقی همسایگی ناشی از حقوق خصوصی احتراز می

کند؛ به این تعبیر که اگر این حقوق به نفع او باشد و در مورد همسایگانش اجرا شود، قابل 
 اجراست، اما این مسئله حالت طرفینی ندارد. 

حقوق ارتفاقی  سببازاء بهها حق دریافت مابهتک خصوصی تا مددر حقوق ایران امال
( پرداخت هر 1131ی کشور )مصوب قانون برنامه و بودجه 30یماده 3عمومی را نداشتند؛ بند 

ها را به امالک مجاور ممنوع ساخته گونه مبلغی در ازای حقوق ارتفاقی اموال عمومی مانند راه
اصلی یا فرعی و یا  هایراهشهرها که در مسیر  یاراضی واقع در خارج از محدوده»است: 

گیرد با رعایت حریم می قرار نفتهای گاز و خطوط مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله
مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار 

تا اینکه شورای نگهبان در «. وجهی پرداخت نخواهد شد رتفاقگیرد و از بابت این حق امی
 این حکم قانونی را غیرشرعی تشخیص داد و ملغی کرد. 7/1/1111تاریخ 

 حمایت کیفری از اموال عمومی. 1-1-5
پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولت است که در آن دولت بدون دخالت در  

ینجامد. در نهای افراد به تعدی و تجاوز یتفعالکند که رت میامور مردم صرفاً بر این امر نظا
های عمومی مورد نظر را یتفعالتواند قواعد عام یا شخصی وضع کند تا این زمینه اداره می

شود سامان دهد. این فعالیت دولت موجب صدور قواعد کیفری به معنای خاص )انتظامی( می
کند. پلیس اداری به دو مفهوم عمومی و اختصاصی یهای افراد را تضییق میآزادکه حقوق و 

ین امنیت تأم(. پلیس عمومی فقط در پی 222: 1130)مؤتمنی طباطبایی،  شودتقسیم می
که پلیس یدرصورتعمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخالق حسنه است، 

پلیس برق، پلیس  کند، مانند پلیس آب،ی معینی فعالیت میاختصاصی با قواعد خاص در زمینه
 ساختمان و پلیس حفاظت از اموال عمومی. 

اصل حمایت کیفری، از ممیزات انحصاری و خاص اموال عمومی است که براساس آن  
گیرد. مالکیت مجازات کیفری با هدف حمایت از تمامیت مادی اموال عمومی صورت می

آن حاکم است. در حقوق  خصوصی از این حمایت برخوردار نیست، بلکه قواعد کیفری عام بر
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از اموال  (2)«های ارتباطیتخلفات مربوط به راه»فرانسه، ضمانت اجراهای کیفری تحت عنوان 
های نظارتی است نامهصورت خاص ناشی از آیینکند. این ضمانت اجرا بهعمومی حمایت می

مبتنی بر « میپلیس حفاظت از اموال عمو»که اداره، صالحیت وضع آن را برای این امر دارد. 
عبارتی حق وضع های پلیسی دارند. بهصالحیتی است که مقامات اداری برای استفاده از شیوه

از اموال عمومی بخشی از  (3)تدابیر پیشگیرانه با ضمانت اجرای کیفری برای حفاظت مادی
 .(Chapus R. , 2001: 397) است« پلیس اداری»

صورت اختصاصی به موضوع حفاظت از بهدر حقوق ایران هرچند مقامات پلیس اداری 
آهن(، اما اختیار بانان سازمان محیط زیست یا پلیس راهپردازند )مانند محیطاموال عمومی می

نامه ندارند. اما این به معنای فقدان وضع مجازات کیفری در این زمینه را از طریق وضع آیین
ی اموال عمومی مانند تعدد دربارهحمایت کیفری از اموال عمومی نیست، بلکه در قوانین م

های قانونی برای حمایت از تمامیت مادی و کاربری آهن، مجازاتها و راهمنابع طبیعی و راه
ی عام در این زمینه اموال عمومی وضع شده است. جدای از قانون مجازات اسالمی که قاعده

 جاده خرابی موجب که عملیاتی گونه هر به آهن اقدامها و راهقانون ایمنی راه 1 یاست، در ماده

 حریم حفاری در به اقدام یا زراعت یا درختکاری یا مستحدثات گونه هر ایجاد همچنین شود،

 ممنوع ساخته راه وزارت یرا بدون اجازه آهن،راه و فرعی و اصلی هایراه و آزادراه قانونی

 نظایر روغن موتور و ساختمانی، مصالح نخاله، ریختن زباله،این قانون  7 یمادهاست. براساس 

 داخل یا در هاآنحریم قانونی  و آهنراه و هاراه شیء دیگر در هر استقرار تابلو یا نصب و یا آن

 تردد امر گونه عملیات که موجب اخالل در هر همچنین قانونی شهرها و یخارج از محدوده

جبران  برجرایم عالوهاین مرتکبان ت و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع اس و شودمیوسایل نقلیه 
چنانچه تخریبی صورت  وشوند میسال محکوم  دو سه ماه تا خسارت وارده به حبس از

جبران خسارت  رفع تجاوز و ن حسب مورد ضمن رفع موانع وامرتکب مرتکب یا ،نگرفته باشد
میلیون ریال  پنج پانصد هزار تا پرداخت جزای نقدی از یا شش ماه حبس وارده به یک ماه تا

 محکوم خواهد شد. 

 قواعد حاكم بر استفاده از اموال عمومی. 2
توان به دو ها را میپذیرد. این استفادههای متفاوتی صورت میاز اموال عمومی استفاده

ی اختصاصی تقسیم کرد. هر یک از ی مشترک )یا جمعی( و استفادهی کلی، استفادهدسته
توسط عموم مردم،  (1)«ی مشترکاستفاده»د تابع قواعد خاصی است. ها بنابر اقتضای خواستفاده

های عمومی، گیرد، مانند استفاده از راهمشترک و بدون هویت مشخص کاربر صورت می
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صورت اختصاص انحصاری بخشی از به (7)«ی اختصاصیاستفاده»ها و سواحل دریا. رودخانه
ست، مانند نصب کیوسک مال عمومی به یک کاربر خصوصی با هویت مشخص ا

 فروشی در خیابان یا واگذاری یک قبر در گورستان عمومی.روزنامه
ی مشترک و اختصاصی( راهکارهایی در هر یک از انواع استفاده از اموال عمومی )استفاده

 وجود دارد که به جلوگیری از بروز فساد در این زمینه منجر خواهد شد:

 ترک از اموال عمومیمش یآزادی عموم در استفاده. 2-1
اصل آزادی استفاده از اموال عمومی، اصلی بنیادین منشعب از حقوق بشر است؛ از آن 

ها، میادین و دیگر اماکن ها، پارکها، جادهها. استفاده از راهوآمد در راهآزادی رفت است جمله
ه پیشگیرانه عمومی تابع اصل آزادی است و اداره تنها در چارچوب یک نظام کیفردهنده و ن

 گونههیچعمومی تابع  اموالجمعی از  یدر اصل، استفادهکند. حق نظارت خود را اعمال می
های تمدنی و ی پیشرفتواسطهاین اصل در بیشتر موارد بهکسب اجازه یا محدودیتی نیست. 

عنوان . اصل آزادی به (Chapus R. , 2001: 376)مقتضیات نظم حاصل از آن محدود شده است
قانون  2اصل  1اصلی بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شده است )بند

ی اختصاصی از اموال اساسی(. بدین ترتیب مفهوم این اصل آن است که هر گونه استفاده
 عمومی امری استثنایی است و تابع مجوز خواهد بود.  

 ومیمشترک از اموال عم یبرابری عموم در استفاده. 2-2

شده در قوانین اساسی، در قالب اصل برابری در مقابل برابری اصلی عمومی و پذیرفته
اصل »ی استفاده از اموال عمومی برخی حقوقدانان (. در زمینه20و 13قانون است )اصول 

. این اصل در (Debbasch, 1999: 177)اند کردهرا مطرح « برابری در دسترسی به اموال عمومی
اصل » ی اموال طبیعی تصریح شده است:جمهوری اسالمی ایران در زمینهقانون اساسی 

و  هااستاناز منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح  برداریبهرهدر  -وهشتم چهل
و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد.  هااستان اقتصادی میان هایفعالیتتوزیع 

الزم در دسترس  اخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکاناتهر منطقه فر کهطوریبه
های عمومی باید حقوق، محدودیت و عوارض برابر برای برای مثال در راه« داشته باشد.

توان کنندگان وجود داشته باشد. البته این به معنای مشابهت این قواعد نیست، بلکه میاستفاده
ها برای سواره و ن قواعد مختلفی را وضع کرد، مانند تقسیم راهکنندگابراساس شرایط استفاده

پیاده و میان سواره براساس نوع، اندازه و وزن خودرو. پس اصل برابری مانع وضع قواعد 
  .(Chapus R. , 2001: 380) کننده نیستمتناسب با ماهیت استفاده و استفاده
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 یمشترک از اموال عموم یرایگان بودن استفاده. 2-3

از نظر بیشتر حقوقدانان رایگان بودن در کنار اصول آزادی و برابری، اصول سنتی حاکم بر 
اند. اما در تعریف کالسیک از این اصل برای آن استثنائات متعدد و استفاده از اموال عمومی

های دارای عوارض و شود، مانند توقف همراه با پرداخت هزینه و ایجاد بزرگراهمهمی ذکر می
های عمومی. امروزه وضع عوارض ها در راهها و پلی دارای عوارض مانند تونلدیگر ابنیه نیز

شده توسط قانون است. توجیهاتی که در های عمومی امری پذیرفتهبر توقف خودروها در راه
ی خدمت خاصی است که این زمینه، یعنی نقض اصل مجانی بودن مطرح است، مبتنی بر ارائه

ی خدمت سبب ارائهشود، به تعبیری عوارض دریافتی فقط بهندگان داده میکنبه استفاده
عمومی پارکینگ است یا اینکه عوارض دریافتی ابزاری برای حل مشکالت مربوط به 

گونه معنا کرد که اصل بر ینا. بنابراین این اصل را باید (Foulquier, 2011: 232) هاست.توقفگاه
آن را نقض  صراحتبهل عمومی است، مگر آنکه نصوص قانونی مجانی بودن استفاده از اموا

وآمد و در معنای عام مجانی بودن اموال عمومی توان گفت مجانی بودن رفتکند. در نهایت می
صورت کامل ی اجرای آزادی عمومی باشد که بهتنها زمانی برای دولت الزامی است که الزمه

  است. توسط قانون یا قانون اساسی پذیرفته شده

 اختصاصی از اموال عمومی یاخذ مجوز برای استفاده. 2-4

ی کلی عنوان یک قاعدهاصل وجود مجوز برای تصرف اختصاصی در اموال عمومی به
نوع تصرف به هر شکل، محتاج این کسب مجوز است. ویژگی  مورد پذیرش است. هر

شود و قابل ادر میشخصی این مجوز این است که براساس شرایط و هویت خاص متقاضی ص
نوعی صدور مجوز جدید از انتقال به غیر توسط او نیست، مگر با رضایت اداره که این امر به

گیرد، پس جانب اداره است. مجوز تصرف از دو طریق عمل یکجانبه یا قراردادی صورت می
در باید صریح نیز باشد. براساس اصلی کالسیک در حقوق فرانسه که مبتنی بر آن تصرفات 

پذیر نیست، ماهیت این قراردادها اداری است. اموال عمومی با قرارداد حقوق خصوصی امکان
 , .Chapus R) های اداری فرانسه استی دعاوی مربوط به این قرارداد در صالحیت دادگاهکلیه

. قواعد حاکم بر مجوز تصرف و قرارداد تصرف در اموال عمومی از قواعد مشابهی (389 :2001
ها آن یهایی دارند. برای مثال هر دوی قراردادی بودن تفاوتکنند. هرچند در زمینهت میتبعی

صورت یکجانبه تواند پیش از موعد قرارداد، بدان خاتمه دهد و بهموقتی و زمانمندند. اداره می
آن را فسخ کند. فرد پیمانکار برخالف فرد دارای مجوز تصرف دارای حق درخواست جبران 

ز اداره در موارد بروز خسارت است. در قوانین و مقررات ایران، موارد متعددی برای خسارت ا
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یا « ی مصرف آبپروانه»ی اختصاصی از اموال عمومی اخذ مجوز مطرح شده است: استفاده
یا مجوز هر گونه تصرف در منابع آبی، مواردی است که در قانون توزیع « مجوز حفر چاه»

در « برداریی بهرهپروانه»یا « ی اکتشافپروانه»( بیان شده است. 1111ی آب )مصوب عادالنه
ها برداری از جنگلبرداری از جنگل در قانون حفاظت و بهرهی بهره، پروانه1177قانون معادن 

برداری از منابع قانون حفاظت و بهره ی این موارد است.(، از جمله1121و مراتع )مصوب 
هیچ شخص حقیقی » گوید:خود می 1ی ماده( در 1172)مصوب  نآبزی جمهوری اسالمی ایرا

های موضوع برداری آبزیان در آبتواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهیا حقوقی نمی
ی اموال عمومی اعم از طبیعی یا ی کلیهاین رویه باید در زمینه «.این قانون نماید 2ی ماده

 مصنوع اجرا شود.

 اختصاصی از اموال عمومی یهزینه در استفادهپرداخت . 2-5
ی اختصاصی از اموال عمومی باید در ازای پرداخت هزینه از جانب هر گونه استفاده 

صورت رایگان ی اختصاصی از یک مال عمومی بهکننده باشد؛ یعنی واگذاری استفادهاستفاده
لب مجوز یا قرارداد باشد. ی اختصاصی در قاپذیر نیست. تفاوتی ندارد که استفادهامکان
ی مذکور همواره باید از پیش تعیین شده باشد و قابل جایگزینی با تعهد دیگر نیست. هزینه

دهد که همواره بتواند مبلغ آن ی آن این اجازه را به اداره میمالیاتی و یکجانبهالبته ماهیت شبه
کنندگان برابر ی استفادهیان کلیهرا تغییر دهد. همچنین براساس اصل برابری این هزینه باید م

ی اختصاصی از اموال عمومی منحصراً در راستای تأمین یک منفعت که استفادهباشد. درصورتی
 توان هزینه را حذف کرد.عمومی باشد، می

عناوینی است که قوانین و مقررات  ی مالکانه و عوارض،االرض، بهرهحقوق دولتی، حق
کار برده است. شود، بهاز متصرف اختصاصی اموال عمومی اخذ می ی کهانهیهزدر ایران برای 

به موظف  را سازمان جنگلبانیها و مراتع، برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 13ی ماده
برداری از درختان از متقاضیان بهره ،برای هر متر مکعب درخت مشروح در قانونعوارض  اخذ

های جنگلی یا اراضی جنگلی یا توده طبیعی هایبیشهجر یا یا مراتع مش هاجنگلجنگلی که در 
قانون ». کند، میاندطبیعی روییده طوربهیا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی 

ها و سایر منابع مالی و های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکاحداث پروژه
 یتأمین منابع مالی و اجرا ،ددهاه و ترابری اجازه میبه وزارت ر( 1111)مصوب « پولی کشور

هایی که به همین منظور شرکت های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت یاها و پروژهطرح
واگذار یابد، تشکیل می ها و مؤسسات و اشخاص حقیقیهای کشور و شرکتبا مشارکت بانک
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های موضوع این ها و طرحگذاری پروژهسرمایه وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال .کند
مالکیت دولت برای  حفظ باهای طرح را تا استهالک هزینه هاآنبرداری از قانون منافع بهره

ی نمونه د.کنمدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار 
را مکلف برداری بهره یپروانه یدارنده( است که 1177قانون معادن )مصوب  12ی مادهدیگر، 

 بهساالنه  صورتو به حقوق دولتی عنوانبه ،ی معدنیدرصدی از بهای مادهه پرداخت ب
 کند. میمعادن و فلزات  وزارت

 اختصاصی از اموال عمومی یموقت بودن استفاده. 2-6
قت است و در ی معین و موبرای تصرف در اموال عمومی برای یک دوره صادرشدهمجوز 

صورت قراردادی بودن، قابلیت فسخ در هر زمانی به نفع اموال عمومی مورد تصرف را دارد. 
ی تصرفات در اموال عمومی است. اصل موقتی بودن این اصلی ثابت و مشترک برای کلیه

ها در خصوص حفظ اموال عمومی موجب وضع خوبی بیانگر این مسئله است که نگرانیبه
تنها برتری برای آن شده است. سازگاری تصرفات متصرف در مال عمومی نهچنین جایگاه 

شود، بلکه در طول مدت تصرف نیز ادامه هنگام صدور مجوز ابتدایی توسط اداره بررسی می
ی کنونی با مجوز ابتدایی صادره از جانب اداره خواهد داشت. اگر مشخص شود که استفاده

اهد داد، چراکه اداره همواره باید اختیار اموال عمومی را در منطبق نیست، اداره بدان پایان خو
 تجدید است، رسیده پایان به را که مجوزهایی آزادانه تواندمی دست خود داشته باشد. اداره

فسخ یا باطل کند.  ،مسترد است، هنوز به پایان نرسیدهکه  را تواند مجوزهاییمی ینهمچن نکند.
مجوزهای  ضمانت اجرا یا با هدف منفعت عمومی صورت پذیرد. عنوانبهتواند این اعمال می

از  .آورد و همواره ناپایدار و قابل فسخ استوجود نمیبرای متصرف حق مکتسبی به یکجانبه
بنابراین  .عمومی را دارد اموالقراردادهای تصرف در  ییکجانبهدیگر سو اداره حق فسخ 

اگر اداره متوسل به اقدام غیرقانونی فسخ یا ابطال  .حق فسخ، باطل هستند یکنندهشروط ممنوع
شده حق خواهد داشت که طلب جبران خسارت  دمتصرف خلع ی ،مجوز پیش از موعد شد

 (.202: 1131)کرمی،  کند
ی اختصاصی از اموال عمومی در متون قانونی گوناگونی بیان زمانمند و موقتی بودن استفاده

قانون حفاظت و » 7ی ماده رای ضمانت کیفری است.شده و در مواردی عدم رعایت آن دا
برداری بهره یدر پروانه» گوید:می« و اصالحات بعدی 1121ها و مراتع برداری از جنگلبهره

شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه برداری ذکر میمشخصات و نحوه و مدت بهره
«. مجازات مقرر در این قانون خواهد رسیدو مرتکب به  بوده پروانهبرداری بدون بهره یمنزلهبه
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جنگلداری با  هایطرحکه سازمان جنگلبانی برای اجرای را مدت قراردادهایی  12 یدر ماده
داند. میاز تاریخ عقد قرارداد  ،سال 10حداکثر  ،سازداشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می

ء اراضی در حکومت جمهوری قانونی اصالح الیحه قانونی نحوه واگذاری و احیا یالیحه»
قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان  یو الیحه 23/1/31اسالمی ایران مصوب 

واگذاری زمین، مذکور در این قانون را  ینفرهیکی از وظایف هیأت هفت« 1/12/1131مصوب 
ند. کاعالم می( با توجه به شرایط خاص منطقه چندسالهزمین برای مدت معین ) یواگذار
 رسمی و سندی را برداریبهره یپروانه (1177قانون معادن )مصوب  10 یماده 1ی تبصره

 برداری مصوبمعدن و طرح بهره یبرداری براساس شناسنامهحاوی مدت بهره ا کهاالجرالزم
شرایط مذکور در قانون، به  توجه بابرداری مدت هر دوره بهره داند. از نظر این قانونباشد، می

 .دشوپروانه تعیین می یسال با حق اولویت تمدید برای دارنده 23داکثر ح

 ی استفاده از اموال عمومیریپذرقابت. 2-7
از اصول مدرن حاکم بر استفاده از اموال عمومی، اصل رعایت حقوق رقابت است. 

ز مجو ینباید دارنده ،کندصادر می برای شخصی اداره مجوز تصرف اختصاصی را کههنگامی
سبب مجوز خود نباید نمونه متصرف به برایرا در موقعیتی مخالف با حقوق رقابت قرار دهد. 

در رکت کند. حقوق رقابت اشمسوءاستفاده کند یا در یک تبانی  گیرد و قرار موقعیت سلطه در
که هنگام صدور مجوز تصرف اختصاصی نباید خود  ابه این معن ،دشواداره نیز اجرا می مورد
اداره قرارداد واگذاری خدمات عمومی  کههمچنین هنگامیدر موقعیت سلطه قرار گیرد. اداره 

 .(Binczak, 2000: 76)باید قواعد رقابت را رعایت کند ، کندمیرا منعقد 
هرچند مفهوم حقوقی رقابت در ایران مفهومی جدید است، جایگاه خود را در قوانین و 

قانون اساسی است که  22های کلی اصل ن اجرای سیاستترین آن، قانومقررات یافته است. مهم
اختصاص داده است. هدف این قانون ایجاد فضای « تسهیل رقابت و منع انحصار»را به فصل نهم 

ویژه در واگذاری اموال عمومی و دولتی به بخش گیری انحصار بهرقابت و جلوگیری از شکل
اشخاص حقیقی و حقوقی تمامی  21 یمادهر هاست. به این دلیل دغیردولتی و استفاده از آن

در مواد متعدد  د.دانمیمشمول مواد این فصل را ، دولتی، تعاونی و خصوصی های عمومیبخش
ی عنوان یک مؤسسهاین فصل این هدف پیگیری شده است. شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به

عهده  رقابت در این عرصه را بری ایجاد و حفظ دولتی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری وظیفه
ممنوع  شود، برشمرده ومی که به اخالل در رقابت منجررا  یاعمالاین قانون  23ی مادهدارد. 

 از استفاده سوء و تبعیض در شرایط معاملهآمیز، تبعیض گذاری، مانند قیمتاستاعالم کرده 
نیز مدنظر اشخاص عمومی  مسلط. این موارد باید در واگذاری اموال عمومی اقتصادی وضعیت
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هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی »گوید: سبب تأکید مجدد میاین قانون به  27ی ماده قرار گیرد.
نحوی تملک کند که موجب اخالل در دیگر را به هایبنگاهیا  هاشرکتنباید سرمایه یا سهام 

یف خود و ایجاد و شورای رقابت در راستای انجام وظا«. رقابت در یک و یا چند بازار گردد
حفظ رقابت در بازار، از اختیارات و ضمانت اجراهای فراوانی مانند فسخ قراردادهای واگذاری تا 

(. در امتداد بسط این مفهوم، بند 11ی ی نقدی برای متخلفان برخوردار است )مادهتعیین جریمه
( 1132)مصوب « کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون» 7ی ماده 1

 های دولتی را ضروری دانسته است.رعایت شرایط رقابتی برای واگذاری طرح

 ی در استفاده از اموال عمومیطیمحستیزرعایت اصول . 2-8
گردد. کشورهایی که ی حفاظت از محیط زیست در جهان به قرن پیش بازمیدغدغه

. رعایت اندسر گذراندهیشتر و پیشتر از اند، این مشکل را بصنعتی شدن را زودتر تجربه کرده
ی عمومی ایران شد. برای ی چهل شمسی وارد عرصهمحیط زیست طبیعی و انسانی از دهه

 11 یمصوب شد که در ماده 1132ی جلوگیری از آلودگی هوا در سال نامهیینآاولین بار 
 و شهر گونه هر ایجاد ایرا بر هایشهردار و ربطیذ دولتی یهاسازمان و هاخود، وزارتخانه

شهرها،  جامع ینقشه تصویبو  یبررس همچنین صنعتی و مسکونی یهامجتمع و شهرک
 به مربوط مقررات و ضوابط بینیپیش لحاظ از محیط زیست سازمان نظر مکلف به کسب

ی جلوگیری از آلودگی آب نامهیینآ 2ی ماده .کرد جلب زیست محیط بهسازی و حفاظت
ساخته  ممنوع سازد، فراهم را آب آلودگی موجبات را که عملی هر به ( اقدام1171)مصوب 

 قانون 30 اصل تحقق منظور( به1172ی جلوگیری از آلودگی هوا )مصوب قانون نحوه .است
 یکلیه هاآلودگی از هوا حفاظت و پاکسازیمنظور به و ایران اسالمی جمهوری اساسی
 و به رعایت مقررات را موظف حقوقی و حقیقی شخاصا یکلیه وو مؤسسات  هادستگاه
 که عملی هر به اقدام 2 ی( و در ماده1ی کرده است )ماده قانون این در مقرر هایسیاست
این قانون صدور مجوز  11ی ماده .کندممنوع اعالم می سازد، فراهم را هوا آلودگی موجبات

موکول به استعالم از سازمان محیط زیست کرده ها را یروگاهنها و ی کارخانهاندازراهاحداث و 
 12ی ماده 1ی در تبصره« پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت»است. 
محیطی را در محیطی و دارا بودن توجیه زیسترعایت مقررات زیست 23ی ماده 1و بند 

و اطالق این قوانین هر گونه  های دولتی بیان کرده است. در مجموع عمومواگذاری طرح
استفاده از اموال عمومی مانند واگذاری این اموال و تصرفات در آن را توسط اشخاص در 

گیرد. محیط زیست از گذشته رکن اصلی اموال عمومی بوده است، به همین دلیل حمایت برمی
 یر دارد.ناپذاجتنابیک اصل حقوقی ضرورتی  عنوانبهو حفاظت از آن 
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 گيرینتيجه
ی حمایت از کاربری عمومی اموال گرفته از حقوق عمومی که وظیفهمجموعه قواعد نشأت

ی تملک، واگذاری، نگهداری و استفاده از اموال عمومی ، شامل اصولی در زمینهعمومی را دارد
در مجموع این قواعد متفاوت از قواعد حقوق اموال قانون مدنی است و در چارچوب  .است

بودن، اصل واگذاری اصل غیرقابل  کند.خاص را ایجاد می« حقوق اموال»یک  حقوق اداری،
 اصل آزادی، اصل برابریمانند عمومی اموال اصول حاکم بر استفاده از و  غیرقابل توقیف بودن

که در پی حمایت از منافع عمومی در این اند ، از اجزای این نظام حقوقیاصل مجانی بودن و
گیرد: در برابر تعرضات می از سه جنبه مورد حمایت قرار میزمینه است. اموال عمو

کنندگان از آن )کاربران(، در مقابل تفریط خود اداره و تعرضات اشخاص ثالث مانند استفاده
ها را در مقابل مالکان مجاور اموال عمومی. برای مثال اصل حمایت کیفری از اموال عمومی آن

ل الزام به تحدید حدود اموال عمومی و اصل عدم امکان دارد. اصکنندگان مصون میاستفاده
تأسیس حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی، مانع تعرضات مجاوران این اموال است و اصول 
غیرقابل واگذاری بودن و الزام به نگهداری از اموال عمومی، این اموال را در مقابل تعدی و 

ن راهکارها در قالب قانون ضرورتی دارد. الزامی کردن ایتفریط خود اداره محفوظ می
ها نسبت به ثروت ملی است. نظام حقوقی کشور ناپذیر برای رفع تعرضات و خودسریاجتناب

ی بروز برد که این مسئله زمینهی اموال عمومی از نابسامانی و عدم شفافیت رنج میما در زمینه
نیازمند تأسیس یا تنقیح قانون ی حمایت از اموال عمومی مفاسد را تقویت کرده است. درباره

ی اموال عمومی، ساماندهی شود در چارچوب یک قانون جامع در زمینههستیم. پیشنهاد می
مناسب در خصوص اموال عمومی تحت اختیار اشخاص عمومی اعم از دولت، مؤسسات 

 های دولتی صورت پذیرد.دولتی و عمومی و شرکت
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 هایادداشت
حقوقی مفهوم واحدی از مقتضیات کاربری ندارند. حقوق انگلستان پذیرفته است که  یهانظام یالبته همه .3

بخرند و در  ،ها باقی بماند و رعایت شودعمومی آن یشرطی که استفادهافراد بتوانند اموال عمومی را به
 اموالت اختیار داشته باشند. در حقوق فرانسه هم قائالنی برای این نظر وجود دارد. کاپیتان معتقد اس

به اشخاص خصوصی واگذار  یکاربر ییرتوان آن را بدون تغبلکه می ،عمومی غیرقابل واگذاری نیست
عمومی نیست  اموالاو این  یرا مطرح ساخت. به عقیده یکاربر ییرکرد و تنها در قالب یک شرط، عدم تغ

 (Gaudemet, 2002 : 157)بلکه کاربری غیرقابل واگذاری است.  ،که غیرقابل واگذاری است

2. Principe fondamental. 
3. Emphytéose. 
4. Contravention de voirie. 
5. Matérielle. 
6. Usage commun. 
7. Utilisation privative. 
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
 .سعید نو: تهران ،حقوق ثبت اسناد و امالک(، 1113) غالمرضا، شهری

حاکم بر اموال اشخاص عمومی در حقوق ایران و  مبانی و اصول(، 1131کرمی، حامد )
 .، پردیس فارابیی دکتری، دانشگاه تهران، رسالهفرانسه

 .1، ج گنج دانشی کتابخانه :تهران ،حقوق ثبت ،(1171) محمدجعفر ،لنگرودی

 .7، ج ییسرا: قم ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،(1111) ، حسینعلیمنتظری

 .سمت: تهران ،حقوق اداری ،(1130) نوچهرم طباطبایی، مؤتمنی

 قوانینب( 
 .1111شده در بازنگری 1131قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .1132یر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب پذرقابتقانون رفع موانع تولید 
 .1131قانون جامع حدنگار )کاداستر( مصوب 

 .1113مصوب  طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون

 .1111قانون اساسی مصوب  22های کلی اصلقانون اجرای سیاست
 .1111مصوب  و مراتع هاجنگل برداری ازاصالحی قانون حفاظت و بهره 11یقانون اصالح ماده

 .1177قانون معادن مصوب سال 
 .1172ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب قانون نحوه

 .1172 مصوب ابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانبرداری از منقانون حفاظت و بهره
 .1171مصوب  جنگلی کشور ذخایرقانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و 

ها و سایر منابع های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکقانون احداث پروژه
 .1111 مصوب مالی و پولی کشور

 .1111 مصوب قانون محاسبات عمومی
 .1171شهری مصوب  قانون زمین
 .1113مصوب  پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی یقانون نحوه

 .1111ها مصوب شهرداریمتعلق به  غیرمنقولقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و 
 . 1111آب مصوب  یعادالنه توزیع قانون

 .1131مصوب  آن موات شهری و کیفیت عمران اراضی قانون لغو مالکیت
 .1132مصوب  قانون اراضی مستحدث و ساحلی
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 .1131ی کشور مصوب قانون برنامه و بودجه
 .1123آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه

 .1121ها و مراتع مصوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره
 .1121ها مصوب ی مالی شهردارینامهقانون آیین

 .1112 مصوب قانون شهرداری
 .1121 مصوب تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصباتقانون 

 .1110قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 
 .1107قانون مدنی ایران مصوب 

 .1101قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 
 .1213 مصوب قانون محاسبات عمومی

 .1173آهن مصوب ها و راهی قانون ایمنی راهنامهآیین

 التین( پ
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