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 چکیده
ترین مصادیق آن، ی از مهمدانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است. یک

هاي حقوقی براي ي ملی است. در بسیاري از نظاماموال عمومی و حفاظت از این سرمایه
کنند. هدف از نگهداري از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختالفات مربوط به آن را اعمال می

یی مانند این قاعده جلوگیري از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهاي غیرقضا
قانون اساسی جمهوري اسالمی به صورت نسبی پذیرفته  123داوري است. این قاعده در اصل 

شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختالفات با تأیید هیئت دولت یا مجلس شوراي اسالمی 
پذیر است. این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان، در امکان
و « عمومی و دولتی»اجرا با مشکالتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال  مرحله

در این اصل چیست و صالحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا « موارد مهم داخلی»
کند و معتقد کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می

این مقاله «. اشخاص عمومی»است، نه « اموال عمومی»اصل  است معیار اصلی در فهم این
منحصر « اموال ملی»همچنین صالحیت مجلس شوراي اسالمی را تنها در موارد مهم داخلی به 
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 مقدمه
شود. راي انجام وظایف و تعهدات آنها به کار گرفته میاموال عمومی توسط اشخاص عمومی ب

از آنجا که برخی از اموال عمومی اهمیت بیشتري دارند، حقوق اداري وراي قواعد حقوق 
مدنی در زمینه اموال، قواعد خاصی را براي حمایت بیشتر از این اموال وضع کرده است. 

بندي اموال عمومی به اموال بب تقسیمترین قاعده اصل غیرقابل واگذاري بودن است که سمهم
(. یکی دیگر از قواعد حاکم بر اموال عمومی 22: 1230ملی و اختصاصی شده است )کرمی، 

اختالفات مربوط به این اموال است که در حقوق اداري اموال به « ممنوعیت ارجاع به داوري»
 يگیري دربارهتصمیم رسمیت شناخته شده است. این قاعده با هدف حمایت از اموال عمومی،

ي اختالفات اشخاص عمومی با دیگران اصالتاً در صالحیت مرجع اموال عمومی را در نتیجه
داند و سپردن سرنوشت این اموال را به طرق غیرقضایی، از جمله داوري، منع قضایی می

ع به شود؛ یعنی اصوالً ارجاکند. این قاعده در برخی کشورها به صورت مطلق اعمال میمی
داوري توسط اشخاص عمومی در اختالفات مربوط به اموال عمومی ممنوع است. در برخی 
کشورها نیز اجراي این قاعده به صورت نسبی است، بدین معنا که با اخذ مجوز از مراجعی 

 مانند هیئت دولت یا پارلمان، امکان رجوع به داوري وجود دارد.
قانون اساسی است و تقریباً پیش از آن مسبوق به  123در حقوق ایران منشأ این قاعده اصل 

ي قانون اساسی و با الهام از نظام حقوقی فرانسه نویس اولیهسابقه نیست. این حکم در پیش
رو بوده است. به هاي اجرا همواره با مشکالتی روبهنگاشته شده است و در عمل در طول سال

نبودن مبنا و هدف این حکم نزد قانونگذار ترین مشکل در این زمینه روشن رسد عمدهنظر می
اساسی و بعد از آن دولت و مجلس است. این اموال در اختیار چه اشخاصی است؟ به عبارت 

اي مشمول این قاعده است؟ ممنوعیت ارجاع به داوري اموال دیگر اموال چه اشخاصِ عمومی
ی اموال عمومی یعنی اموال ي دوگانگی حقوقی نظام فرانسه است که در دوگانگعمومی زائیده

قانون اساسی توسط نویسندگان  123ملی و اختصاصی اشخاص عمومی متبلور است. اصل 
ها تحلیل مبتنی بر ماهیت هاي مغفول این تتبعمختلفی بررسی شده است؛ اما یکی از جنبه

« موارد مهم»اموال عمومی است. قانون اساسی در اصل مذکور تکلیفی براي مشخص کردن 
گفته اقدامی در این ي قانونگذار نهاده که تا به امروز به دلیل پیشرجاع به داوري بر عهدها

 زند.زمینه صورت نگرفته است که خود به مشکالت اجرایی دامن می
ي بر ماهیت اموال عمومی است تا قانون اساسی با تکیه 123این تحقیق به دنبال تحلیل اصل 

و نیز صالحیت « موارد مهم»د از این اصل ارائه دهد و منظور از بتواند تفسیري مبنایی و کارآم
هیئت دولت و مجلس را در این باره مشخص کند. از این رو ابتدا مفهوم اموال عمومی که در 
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ي بعد، از این مسئله سخن گفته شود و در مرحلهنیز بدان اشاره شده است تبیین می 123اصل 
گیرد. در نهایت نیز اي قرار میار چه اشخاصِ عمومیخواهد شد که اموال عمومی در اختی

 ها تفسیر خواهد شد.قانون اساسی بر اساس این تحلیل 123اصل 
 . اموال عمومی9
-ي اموال دولت و سایر اشخاصِ عمومی اطالق میاموال عمومی در حقوق اداري به مجموعه 

با قواعد و ضوابط خاص « تصاصیملی و اخ»ي اموال دو دسته ي اموال باشود. در این مجموعه
هاي صالح در مواجهیم که در اختیار اشخاص عمومی هستند. نظام حقوقی حاکم و دادگاه

ي اول تابع قواعد حقوق عمومی و اختالفات ي هر کدام از این اموال متفاوت است. دستهزمینه
ي دوم قواعد تههاي اداري است، در حالی که بر اموال دسمربوط به آن در صالحیت دادگاه

کند هاي عمومی )قضایی( به اختالفات آن رسیدگی میحقوق خصوصی حاکم است و دادگاه
تمایز بنیادین میان اموال اشخاص عمومی مبتنی بر دوگانگی حقوقی  (. این23: 1232)کرمی، 

 (.Févrot, 2012: 841)      است خصوصی( به وجود آمده -فرانسه )عمومی
ي اول در موضع برتر قرار دارند، حال آنکه می در زمینه اموال دستهدر واقع اشخاص عمو

ي دوم اموال آنها مانند سایر اشخاص خصوصی تابع قواعد مالکیت مدنی است. اموال دسته
شود، نیازمند ي عمومی را شامل میها و ابنیهي اول که عمدتاً اموال طبیعی و زیرساختدسته

ی است. نکته اشتراک این دو گروه از اموال این است که ي قواعد حقوق عمومحمایت ویژه
 ي اشخاص عمومی هستند.جزء اموال عمومی و تحت سلطه
عنوان برابرنهاد استفاده شده به« اموال عمومی و اموال دولتی»در حقوق ایران از دو اصطالح 

یرد و اموال گاست. به این ترتیب اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم قرار می
سازي صحیح رسد این معادلدولتی اموالی است که در اختیار دولت قرار دارد. به نظر می

براي اشخاص « اموال دولتی»نباشد؛ چراکه هنگام صحبت از اموال اشخاص عمومی اصطالح 
مؤسسات عمومی غیردولتی( ناصحیح و غیردقیق است. البته در  مانندعمومی غیر از دولت )

قانون »و « 1231ها مصوب ي مالی شهردارينامهقانون آیین»آثار حقوقی و نیز برخی از 
اموال »از اصطالح « 1201تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 

قبول است. در استفاده شده است که به نظر در حقوق ایران قابل« عمومی و اموال اختصاصی
سازي از حقوق فرانسه که در قوانین اساسی و عادي ایران هر صورت این ترجمه و معادل

صورت گرفته است جامع و دقیق نیست؛ چراکه اموال دولتی نیز عمومی هستند و از سوي 
دیگر اموال در اختیار اشخاص عمومی غیردولتی که در دسترس عموم نیستند نیز در چارچوب 

براي « اموال ملی و اموال اختصاصی»ي هگنجند. از این رو دوگاننمی« اموال دولتی»اصطالح 
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شود و در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد. تصویر زیر نمایی کلی از استفاده پیشنهاد می
 دهد.اموال اشخاص عمومی ارائه می

 
 . مبنای تمایز میان اموال عمومی۲

دوگانگی میان  گیريترین مبناي نظري شکلاصلی تمایز بین اعمال حاکمیتی و تصدي اداره 
اي است که حقوق اداري متکی اموال اشخاص عمومی است. هرچند این تفکیک یادگار دوره

نیز تمایز میان  2«خدمات عمومی»ي تفوق مفهوم بود، اما در دوره 1«قدرت عمومی»ي به ایده
ي حیات داده است. فراي مباحث نظري، همواره اموالی اعم از طبیعی و اموال اداره ادامه

مصنوع وجود داشته که با منافع جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و انتظار حمایت از آن از جانب 
رسانی به همه مطرح است. این ضرورت کارکردي فارغ از عنوان قدرت برتر براي نفعدولت به

نوع فضاي نظري حقوق اداري، تمایز میان اموال را استمرار بخشیده است. قواعد خاص حاکم 
 است.« امتیازات قدرت عمومی»ترین مظاهر اداره یکی از اصلیبر اموال 

حقوقدانان فرانسوي در ابتداي قرن نوزدهم با تفاسیر خود از قانون مدنی فرانسه، تمایز میان دو 
دسته اموال را به وجود آوردند. عامل اصلی پیدایش این دکترین احساس فزاینده نسبت به 

براي اموال ملی بود؛ نظامی که بتواند به  2وق مدنیضرورت پذیرش یک نظام مغایر از حق
صورت ویژه از این اموال در قالبی جدید حفاظت مؤثر کند. بنابراین اموال ملی از قلمرو 

(. تا پیش از آن 271: 1237)مؤتمنی،       حقوق مدنی خارج و تابع قواعد حقوق عمومی شد
-حقوقی حقوق خصوصی( می به دلیل اینکه دولت را در قالب یک شخص مدنی )شخص

پنداشتند، به این دلیل تمایزي میان اموال تحت دیدند، او را مالک خصوصی تمام اموال خود می
اختیار دولت نبود؛ اما به مرور مفهوم شخصیت و مالکیت خصوصی پاسخگوي اقتضائات و 

محتاج حمایت  شرایط خاص اموال ملی نبود. این اموال به دلیل اهمیت و جایگاه اقتصادي باال،
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و نظارت بیشتر دولت در راستاي منافع عمومی بودند به همین سبب، این اموال تابع قواعد 
خاص حقوق عمومی قرار گرفتند و از سایر اموال دولت که تابع مالکیت خصوصی او بود 

 متمایز شدند.
     طرح در دل اموال اداره از قرن نوزدهم م« اموال اختصاصی»و « اموال ملی»تمایز بین 

در اموال ملی یک نفع عام مطرح است، در حالی که در اموال  (.Gaudemet, 2014: 37شد)
اختصاصی، اداره به دنبال منافع خاص خود از جمله منافع اقتصادي و مالی است، نه منفعت 

گیري کنند، باعث شکلعمومی. ضرورت حمایت از اموالی که منفعت عمومی را تأمین می
      بردبراي حفاظت از آن بهره می« امتیازات قدرت عمومی»ملی شد که اداره از مفهوم اموال 

 (.1: 1237)مؤتمنی، 

 
 . دارندگان اموال عمومی3

پذیر است. مالکیت عمومی ي عمومی امکانمالکیت یک مال عمومی تنها توسط یک مجموعه
وصی، هرگز اولین شرط مدیریت عمومی است. یک فرد یا به صورت عام یک شخص خص

تواند مالک خصوصی تواند مالک یک مال عمومی باشد. هرچند، یک شخص عمومی مینمی
مانند شهر و روستا بر یک « هاي سرزمینیمجموعه»باشد. هیچ تردیدي نسبت به امکان مالکیت 

ي امکان مالکیت مؤسسات عمومی بحث و ها دربارهمال ملی وجود ندارد. در مقابل، مدت
ت گرفته و امروزه این امکان پذیرفته شده است. در گذشته اعتقاد بر این بود که وگو صورگفت

توانند مالک اموال اختصاصی شوند. دلیل جدي بر این امر مطرح مؤسسات عمومی تنها می
اند؛ چراکه از نشده است؛ اما برخی از حقوقدانان علت آن را ماهیت غیرسرزمینی آنها دانسته
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تدریج به این نظریه، ترین مصداق اموال ملی بوده است. بهشاخصگذشته همواره اراضی 
شوراي  1313ي مؤسسات عمومی اداري، انتقاد و در نهایت منسوخ شد. از سال ویژه دربارهبه

     داده است « چه صنعتی و چه بازرگانی»ي مؤسسات عمومی دولتی فرانسه این امکان را به کلیه
(Mansuy, 1984: 347در وا .) قع مؤسسات عمومی هم به صورت غیرمستقیم وابسته به سرزمین

کنند. بنابراین انجام یک هاي سرزمینی فعالیت میهستند و در راستاي منافع هریک از مجموعه
امر عمومی را بر عهده دارند. از دیگر سو، به دلیل اینکه مؤسسات داراي شخصیت حقوقی 

      و هیچ مانعی در این مسیر متصور نیست هستند، توانایی تملک این اموال را دارند

(Gaudemet, 2014: 176.) 
شود که در حقوق ایران با تمایزي که میان ملی و اختصاصی )اموال حال این مسئله مطرح می

توانند مالک اموال ملی باشند یا عمومی و اموال دولتی( داده شد، آیا اشخاص از نظر قانون می
کدام اشخاص عمومی این ویژگی را دارند. البته نظام حقوقی ایران خیر. اگر پاسخ مثبت است 

ي شناخت اشخاص عمومی و به دنبال آن شناخت ماهیت اموال آنها دچار پیچیدگی و در زمینه
رغم این پیچیدگی ما به صورت کلی اشخاص عمومی را بررسی اضطراب فراوانی است. علی

اي که در حقوق اداري اشخاص عمومیویم. در ادامه شکننده نمیکنیم و وارد مصادیق گمراهمی
اند، اعم از نهادهاي متمرکز و نهادهاي غیرمتمرکز سرزمینی و ایران به رسمیت شناخته شده

 گیرد:فنی، و نسبت آنها با اموال عمومی مورد مداقه قرار می

ها و نهادهای وابسته که شخصیت حقوقی جدایی از . دولت )وزارتخانه۱-۳
 ندارند(دولت 

ي شخصیت حقوقی دولت در قوانین تصریحی صورت نگرفته است و این مفهوم درباره
ي وزارتخانه نیز در عنوان امري بدیهی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. در زمینهبه

ها اجزاي یک از قوانین دلیلی بر شخصیت مستقل از دولت وجود ندارد؛ بنابراین وزارتخانههیچ
-آیند. در این مسئله که دولت مالک اموال ملی میحقوقی واحد دولت به حساب میشخصیت 

 شود تردیدي وجود ندارد.

 . نهادهای عدم تمرکز سرزمینی۲-۳
هاي آنچه در حقوق فرانسه در زمینه عدم تمرکز سرزمینی اتفاق افتاده این است که مجموعه

دپارتمان و رژیون داراي شخصیت  انسانی ساکن در بخشی از سرزمین فرانسه مانند کمون،
شوند. ها محسوب میاند. شوراها و شهرداري ارکان این مجموعهحقوقی مستقل از دولت شده

بنابراین اموال در اختیار شهرداري و شوراها متعلق به آن واحد سرزمینی است که شخصیت 
 دارد، نه خود این ارکان.
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نخستین  1211و ابهام است. قانون بلدیه مصوب  در حقوق ایران این روند همراه با افت و خیز
این قانون از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر سخن  2ي متن در این زمینه است. در ماده

به حدود شهر و اراضی متعلق به  را محدود اقدامات بلدیه يدایره 2ي هگفته است و در ماد
بیع و شراء و هرگونه از جمله  ،بلدیه يدارهانجمن و ا اقدامات 3ي در ماده .داندمیشهر 

ي شمرد. در مادهو مدعی و مدعی علیه واقع شدن، را از طرف و به اسم شهر برمیمعامالت 
داند. فضاي کلی حاکم بر و توسط بلدیه و انجمن شهر می« اسم شهر»، قبول اعانات را به 07

ه توسط ارکان خود، یعنی انجمن این قانون و عبارات آن دال بر شخصیت داشتن شهر است ک
عنوان اولین اثر شخصیت شود. شهر قابلیت تملک و پذیرش اموال را بهشهر و بلدیه، اداره می

 دهند.حقوقی دارد و اما ارکان آن به اسم و نام او اعمال حقوقی را انجام می
ات سابق، این بار در چرخشی تاریخی به همان عبار 1273ي بلدیه نظامنامه 23ي ماده 1و  2بند 

تشکیل  قانونآورد. نامد و هیچ سخنی از شهر و اموال آن به میان نمیاموال را متعلق به بلدیه می
 را انجمني یفهوظ 21 يهماد 1در بند  1221 مصوب شهرداري و انجمن شهرها و قصبات

یرمنقول متعلقه نظارت در اداره کردن و حفظ سرمایه و دارایی نقدي و جنسی اموال منقول و غ»
این عبارات دلیلی بر پذیرش  .داندمی« شهر يهزینه به شهر یا قصبه و نگهداري حساب درآمد و

شخصیت حقوقی براي شهر و روستا است. از سویی، در این قانون انجمن شهر شخصیت 
 ي شخصیت حقوقی شهر در دعاوي است.حقوقی ندارد و شهرداري نماینده

از اموال متعلق به شهر و قصبه سخن به میان آمده و به شهرداري  1223در قانون شهرداري 
 0و بند  31ي ماده 2این اختیار داده شده است تا براي شهر اموالی را بخرد یا بفروشد )بند

ها به اموال شهرداري 1231ها مصوب ي مالی شهردارينامه(. فصل هفتم قانون آیین13ي ماده
اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع  را هاشهرداري در اختیار اموال 31 يپردازد و در مادهمی

اموالی است که  اموال اختصاصی شهرداري ؛اموال اختصاصی و اموال عمومی» :دکنتقسیم می
ه و نظائر آن. یشهرداري حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاث

متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص  الی است کهاموال عمومی شهرداري امو
مجاري  ،ها، سیل برگردانها، گورستانها، میادین، پلمانند معابر عمومی، خیابان ،یافته است

ب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاري که شهرداري یا اشخاص آب و فاضال
طور که همان .«امثال آن کاري وکاري، گلده باشند، چمندر معابر و میادین عمومی غرس نمو

 گوید.گذشت این قانون نیز از اموال متعلق به شهر سخن می
ها و نیز قانون تقسیمات کشوري که پس از انقالب در قوانین مربوط به شوراها و شهرداري

نوان مبناي عاند. بیانی مبنی بر دارا بودن شخصیت توسط شهر و روستا بهتصویب شده
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 سابقهاقدامی بی در 1211تقسیمات مطرح نشده است. قانون تشکیالت شوراهاي کشوري 
دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی  يحق اقامهو  دهنموشخصیت حقوقی  را واجد شوراها

، 27 يمادهاین قانون در  .(10ي به او واگذار کرده است )ماده و دفاع در مقابل دعاوي آنان را
این قانون،  11ي داند. بند ص مادهبا عنوان خود میاموال منقول و غیرمنقول را مالک ها شورا

 و عمرانی و عمومی تأسیسات نگهداري و حفظ بر یکی از وظایف شوراي روستا را نظارت
 در حفظ ي دهیار را همکارينیز وظیفه 13ي ماده 3داند. در بند روستا می هايدارایی و اموال

کند. بنابراین روستا تبیین می هايدارایی و اموال و عمرانی و عمومی تأسیسات نگهداري و
داند، هرچند به شوراي روستا توان گفت روستا را یک شخصیت حقوقی داراي اموال میمی

هم شخصیت حقوقی داده است. در این قانون تصریحی از شخصیت حقوقی شهر وجود 
را ذکر کرده است. البته در  شهرداري غیرمنقول و منقول ال، امو01ي ماده 1ندارد، بلکه در بند 

ي مالی نامهکند که به قانون آییناز اموال عمومی و اختصاصی شهرداري یاد می 27بند 
گردد و بر این اساس باید شخصیت حقوقی شهر را به صورت ضمنی برمی 1231ها شهرداري

 پذیرفت، هرچند شوراي شهر شخصیت حقوقی دارد.
 يکلیه 01 يمادهدر  1201ون وظایف و تشکیالت شوراها و انتخاب شهرداران مصوب قان

متعلق به ، 1211را برخالف قانون منقول در اختیار شوراي اسالمی شهر راموال منقول و غی
-عبارتی حاکی از شخصیت شورا بیان نمی 1211داند. همچنین برخالف قانون یشهرداري م

، شورا 01ي ماده 1دوباره به اموال متعلق به روستا اذعان و در بند  11ي کند. در بند ص ماده
همین ماده دوباره از اموال عمومی و  27کند. در بند را موظف به نظارت بر اموال شهرداري می

ي مذکور نیز انجام معامالت را به اسم شهر و ماده 13کند. بند اختصاصی شهرداري صحبت می
 داند.ف دعاوي را شهرداري میطر 11شهرداري و در بند 

اي است که در ابتدا قانونگذار به شهر و روستا سیر تحوالت قانونی در این زمینه به گونه
ي سرزمینی شخصیت مجزا نداشتند و شخصیت حقوقی داده است و ارکان این دو مجموعه

نونگذار از این تمامی اعمال حقوقی آنها به نام مجموعه سرزمینی بوده است؛ اما در نهایت، قا
دارد و در دوراهی رد یا استمرار شخصیت حقوقی شهر و روستا، این خواسته خود دست برمی

کند. به نظر ها و شوراهاي محلی حفظ میشخصیت را در کنار شخصیت دادن به شهرداري
ي عدم تمرکز است. در ابتدا روند عدم رسد این رویه ناشی از تجربیات عملی در عرصهمی

تبدیل  گردعقبرو به رشد بود؛ اما از زمانی این روند کند و حتی متوقف و به نوعی به  تمرکز
ي اختیارات را ها که بیشتر تحت تأثیر مقامات مرکزي بودند، عمدهشد. شهرداران و شهرداري

 کردند، تا جایی که مالکیت شهر تبدیل به مالکیت شهرداري شد.به نفع خود مصادر می



 
 
 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی 793تحلیل اصل  
 

 

201 

ناپذیر مثابه مبنایی خدشهها را باید بهي مالی شهردارينامهي چهل شمسی آییندر عمل از دهه
پذیرفت و قوانین بعدي را در سایه آن تفسیر کرد. بر اساس قانون مذکور و قوانین بعدي در 

عنوان جمع میان قوانین را به هاي قانونی باید این نظریهرغم فراز و نشیباین موضوع و علی
هر و روستا در جایگاه دو واحد مبنایی تقسیمات کشوري و تفویض اختیارات پذیرفت که ش

توسط قدرت مرکزي، شخصیت حقوقی دارند و از این رو داراي اموال عمومی خاص خود 
 ي سرزمینی نیز شخصیت حقوقی مجزا دارند.هستند. از سوي دیگر ارکان این دو مجموعه

ي ها را مؤسسهصراحت شهرداريبه 1202قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 
رسد این مسئله در راستاي عدم توجه یا نادیده گرفتن داند. به نظر میعمومیِ غیردولتی می

شخصیت حقوقی شهر است. این امر موجب شده که عدم تمرکز در ایران از الگوي فرانسوي 
ها و شوراهاي محلی اريخود تخطی کند. اصول حقوقی نیز بر این مسئله تکیه دارد که شهرد

اي مانند حکومت با کشور داشته باشند و هر دو داراي شخصیت حقوقی واحد باشند. بر رابطه
به معناي عام  هاي سرزمینی، از دولتهمین اساس در حقوق اداري فرانسه هنگام بیان مجموعه

، دپارتمان و کمون شود و پس از آن رژیوناولین مصداق یاد می عنوانبه( Estatیا همان کشور )
ها و شوراها نیز بر اساس معیارهایی که در صورت باید اموال شهرداري شود. در هرمطرح می

 گفتار گذشته مطرح شد، به اموال ملی و اموال اختصاصی تقسیم شود.

 . مؤسسات دولتی۳-۳
 2 يمادهمؤسسات دولتی یکی از انواع مؤسسات عمومی در ایران است که آخرین بار توسط 

ي این این قانون تکلیف را درباره 3قانون مدیریت خدمات کشوري تعریف شده است.
ی مشخص کرد و شخصیت حقوقی مجزا از دولت را براي آنها به رسمیت روشنبهمؤسسات 

ي فوق همان شخصیت حقوقی است. پیش این شناخت. منظور از استقالل حقوقی در ماده
ت دولتی تردیدهایی وجود داشت. بر اساس این ي شخصیت حقوقی مؤسساقانون درباره

ي امور، از جمله امور مالی، مستقل از دولت عمل کنند؛ اما در قانون، این اشخاص باید در همه
ي امور مالی هیچ تفاوتی میان وزارتخانه و مؤسسه دولتی نیست؛ کم در زمینهعمل و دست

توانند مالک مالی شوند و مؤسسات نمی یعنی اموال مؤسسه دولتی هم از آنِ دولت است و این
اي که در اختیار این مؤسسات است، صرفاً بهره بردار آن مال هستند. هر مال عمومی و دولتی

 متعلق به دولت خواهد بود.
این رویه که مبتنی بر قانون محاسبات است، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات نیاز به 

ها و اموال غیرمنقول وزارتخانه يهیکل حاسبات عمومیقانون م 113 يمادهبازنگري دارد. 
در  1202ي اموال دولتی مصوب نامهدارد. آیینعالم میمتعلق به دولت ا را مؤسسات دولتی
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هاي ها، مؤسسات یا شرکتتوسط وزارتخانه داند کهمیاموالی  را« اموال دولت» 2ي ماده
 آیند.درآمده یا درمی به تملک دولت يدیگرشود یا به هر طریق قانونی دولتی خریداري می

 . شرکت دولتی۴-۳
رفاهی است که با هدف کسب سود و درآمدزایی براي تأمین  ي دولتهاي دولتی زائیدهشرکت

منابع خدمات عمومی و نیز شکستن انحصار در برخی از بازارها به وجود آمد. پویایی و 
ها را به استفاده از این ابزار ترغیب کرد. لت، دوهابر شرکتسهولت ساختار و قواعد حاکم 

 3 يماده القاعده شرکت دولتی براي انجام امور تصدي دولت شکل گرفته است.بنابراین علی
که به موجب قانون  داندمیاقتصادي  یبنگاه را شرکت دولتی قانون مدیریت خدمات کشوري

( سرمایه و %17ز پنجاه درصد )و بیش اشده هاي دولت ایجاد براي انجام قسمتی از تصدي
اي به واجد برخالف مؤسسات دولتی، قانون مذکور اشاره. استسهام آن متعلق به دولت 

شخصیت حقوقی بودن شرکت دولتی نکرده است و صرفاً تشکیل آن را مانند وزارتخانه 
 موکول به تصویب قانون کرده است.

شرکت »گونه تعریف کرده است: ا اینقانون محاسبات عمومی نیز شرکت دولتی ر 3ي هماد
قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به  يدولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه

عنوان شرکت دولتی شناخته شده یا مصادره شده و به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده
 قیتجاري که از طردرصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت  17باشد و بیش از 

هاي دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت يگذارهیسرما
-از این رو شاید بتوان گفت این شرکت«. شودهاي دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشرکت

تعیین گونه ها حاکم است، اینها شخصیت حقوقی ندارد؛ اما قانون تجارت که در زمینه شرکت
مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدي به محض ایجاد و  - 110 يادهم» تکلیف کرده است:

 «.دشونبدون احتیاج به ثبت داراي شخصیت حقوقی می
هاي دولتی داراي شخصیت حقوقی و به تبعیت از آن داراي استقالل مالی بنابراین شرکت

هاي دولتی می نیز این است که شرکتقانون محاسبات عمو 111تا  111هستند. مستفاد از مواد 
قانون مدیریت خدمات کشوري  21ي ماده 2 يتبصرهتوانند مالک اموال خاص خود شوند. می

در مواردي که با حفظ مالکیت دولت )یا »نیز نسبت به مالکیت شرکت دولتی اشعار دارد: 
«. اگذار گردد...و یردولتیربط به بخش غبرداري بخشی از دستگاه ذي( بهرهشرکت دولتی

 123در خصوص اصل  ي وزیر جهاد کشاورزياستفساریهشوراي نگهبان نیز در پاسخ به 
هاي انشاء نموده و اموال شرکت 10/3/02مورخ  يدر جلسهي مشورتی را نظریه قانون اساسی

اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به : »دولتی را اعم از اموال دولتی و عمومی دانسته است
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اصل  ءلحاظ صراحت و وضوح نیازي به تفسیر ندارد و اعضاي شوراي نگهبان به اتفاق آرا
 «.دانندهاي دولتی نیز میمذکور را شامل اموال شرکت

گفته به اموال ملی و هاي دولتی را باید بر اساس معیارهاي پیشبنابراین اموال شرکت
هاي دولتی شود که شرکتان میاختصاصی تقسیم کرد. ضرورت این مسئله از آنجا دو چند

نمایند ي تجاري در آنها تصرف میگیرانهاموال فراوانی در اختیار دارند و بر اساس قواعد سهل
قانون  11ي و حتی برخی از آنها از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند. به همین دلیل ماده

قررات خود دانسته است. هاي دولتی را نیز مشمول م، شرکت33هاي کلی اصل اجراي سیاست
ها تر گفته شد بر این شرکتي اموال و مالکیت که پیشپس قواعد ناشی از قانون اخیر درباره

 نیز حاکم است.

 . مؤسسات عمومی غیردولتی۵-۳
دهد. بر ي بارز عدم تمرکز فنی هستند که دولت مرکزي به آن تن میاین مؤسسات نمونه

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این  مومی،ع محاسباتقانون  1 يمادهاساس 
 قانون به منظور انجام وظایف و يواحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه ،قانون

قانون مدیریت خدمات  2 يشود. مادهد، تشکیل شده یا میرعمومی دا يخدماتی که جنبه
نی مشخصی است که داراي واحد سازما»کشوري نیز این اشخاص را تعریف کرده است: 

شود و بیش از است و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می استقالل حقوقی
دار وظایف عهده آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و ساالنه ي( بودجه%17پنجاه درصد )

باشد و بتوان تر رسد تعریف اخیر جامعبه نظر می«. داردعمومی  يو خدماتی است که جنبه
مصادیق بیشتري را تحت شمول این تعریف قرار داد. البته این تعریف نواقصی دارد که اکنون 
محل بحث نیست و بر همین اساس که شخصیت حقوقی این اشخاص پذیرفته شده است، 

 توان به توانایی مالکیت آنها اذعان کرد.می
نایی تملک مؤسسات عمومی غیردولتی آن مؤید توا 1ي قانون محاسبات و تبصره 112ي ماده

فهرست این قبیل  قانون محاسبات عمومی، 1ي ماده يبصرهبر اساس ت 1به نام خود هستند.
از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب  ،مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط

سات عمومی این عمل با تصویب قانون فهرست مؤس خواهد رسید. مجلس شوراي اسالمی
و اصالحات بعدي آن صورت پذیرفت. البته بر اساس تعریف قانون  1202غیردولتی در 

 مدیریت خدمات کشوري نباید تعداد این مؤسسات را محدود به قانون فهرست دانست.
دهندگان بزرگ خدمات عمومی هستند، در عمل اموال گوناگونی را این مؤسسات که از ارائه

باید آنها را در قالب مالکیت عمومی دید و بر اساس معیارها در قلمرو یکی در اختیار دارند که 
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ي قانونی الیحه 2ي هماد 2از اموال ملی و اختصاصی دانست؛ براي نمونه مقدمه و بند 
به منظور تمرکز اموال خاندان پهلوي و همه کسانی » کند:ي بنیاد مستضعفان بیان میاساسنامه

اند و دادگاه انقالب حکم هاي نامشروع به دست آوردهخاندان ثروت که با وابستگی به این
کند و تملک آنها از طرف مستضعفان و به مصرف اموال مزبور را صادر کرده و می استرداد

بنابراین «. خصوص مسکن آنانرساندن همه درآمدهاي آن اموال در راه بهبود وضع زندگی و به
ي خدمات عمومی در طبیعی و مصنوع در راستاي ارائه اموالی اعم از منقول، غیرمنقول،

، 33هاي کلی اصل ي اجراي سیاستقانون نحوه 2ي مالکیت آن است. همچنین بر اساس ماده
هایی از خدمات عمومی پذیرفته ي بخشي ارائهمالکیت مؤسسات عمومی غیردولتی در زمینه

ت عمومی در تملک آنها است اموال شده است که بر اساس این، اموالی که در راستاي خدما
 شود.ملی محسوب می

 ایهای صنفی و حرفه. نظام۶-۳
هستند که عالوه بر پیگیري حقوق صنفی خود،  1اي اشخاصی حقوقیهاي صنفی و حرفهنظام

گیرند. می بر عهدهدهی به صاحبان مشاغل و حرف را ي نظارت و نظماز طرف دولت وظیفه
ي عمومی ارهاي قانون مدیریت خدمات کشوري در قالب مؤسسهاین اشخاص بر اساس معی

گیرند؛ هرچند، این ماهیت توسط دیوان عدالت اداري براي ایشان به غیردولتی جاي می
دهی یک عمل عمومی و حاکمیتی است که رسمیت شناخته نشده است. اعمال نظارت و نظم

ف از تشکیل آنها نظارت بر در راستاي عدم تمرکز به این اشخاص واگذار شده است. هد
 ساالري است.اي از مردمبخش خصوصی از طریق خود آنها است که این خود مرتبه

شود، ها از طریق اعضاي صنف تهیه میبه این دلیل که ساختار، سرمایه و اموال این شخصیت
اند. به تهاي جامعه مدنی دانسجزء اموال عمومی نیستند و از این رو آنها را از نهادهاي واسطه

تعبیري این نوع نهادها تابع یک نظام حقوقی مختلط هستند. انجام امور حاکمیتی و عمومی آنها 
مندند؛ اما سایر امور تابع حقوق عمومی است و در مواردي از امتیازات قدرت عمومی بهره

ر عمل (. د111: 1237)مؤتمنی،       ایشان، از جمله امور مالی آنها، تابع حقوق خصوصی است
 اي قرار گیرد.هاي حرفهاي مشاهده نشده است که اموال عمومی در تملک نظامهم نمونه

ي مستقیمی عنوان ناظر بر اموال دولت و اشخاص عمومی هیچ رابطهوزارت اقتصاد و دارایی به
 يي هیئت مدیرهگیري و نظارت بر اموال این نظامات بر عهدهبا این اشخاص ندارد. تصمیم

قانون نظام پزشکی(.  12ي ي کانون وکال و مادهنامهآیین 20-22ي است )براي مثال ماده آنها
 يمادهالبته متصور است دولت در قالب کمک، اموالی را در اختیار این اشخاص قرار دهد. 

هاي دولتی ها و مؤسسات و شرکتوزارتخانهقانون محاسبات این اختیار را به  127و  117
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مؤسسات و نهادهاي ر خود را به طور امانی در اختیا و غیرمنقول اموال منقول داده است تا
حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی بنابراین این مؤسسات عمومی غیردولتی قرار دهند. 

را ندارند و باید نسبت به تصرفات خود در این اموال به نهادهاي نظارتی پاسخگو مذکور 
 باشند.

جز مؤسسات دولتی، سایر اشخاص ري کلی باید گفت در نظام حقوقی ایران، بهگیدر یک نتیجه
 عمومی مجزاي از دولت توانایی و اجازه تملک اموال ملی را دارند.

 پذیر نبودن اموال اشخاص عمومی. اصل داوری۴
هاي حل اختالف غیرقضایی، گسترش فراوانی عنوان یکی از شیوهامروزه رجوع به داور به

قانون اساسی  123ي اموال عمومی تا پیش از اصل است. استفاده از داوري در زمینهیافته 
در حقوق ایران مسبوق به سابقه نبود و تابع قواعد عام داوري در  0جمهوري اسالمی ایران

تأثیر قرار  ي حمایتی، قواعد داوري را تحتعنوان یک قاعدهحقوق خصوصی بود. این اصل به
ي اجراي آن شد. پیش از ورود به هاي فراوان در زمینهگذشته محل بحثهاي داد و در سال

گیري اصلِ ممنوعیت ارجاع به داوري در اموال عمومی را تحلیل این اصل، باید مبانی شکل
 بررسی کرد.

 . مبنای ممنوعیت ارجاع به داوری دعاوی اموال عمومی۱-۴
موال عمومی در حقوق اداري مطرح ي ممنوعیت ارجاع به داوري اسه دیدگاه عمده درباره

 شده است:

 . تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی اداره:۱-۱-۴
اي دارد که تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدي در حقوق گیري این اصل ریشه در دورهشکل

قانون مدنی فرانسه ممنوعیت ارجاع به  2717ي ي غالب بود. به همین دلیل مادهاداري نظریه
را پذیرفته، اما مؤسسات عمومی تجاري و صنعتی را از این مسئله منع کرده است؛ یعنی داوري 

دعاوي مربوط به امور حاکمیتی از جمله دعاوي مربوط به اموال ملی قابلیت ارجاع به داوري 
شوند، اي که در امور تصدي استفاده میرا ندارند، در صورتی که اموال اختصاصی

 پذیرند.داوري
کند که به دور از تشریفات اعمال تصدي مانند امور تجاري و صنعتی ایجاب میمقتضیات 

رسیدگی در دادگاه، این اختالفات در مسیر سهل و سریع داوري قرار گیرد. البته امروزه با 
ي مالکیت بر اموال ملی در فرانسه، برخی از اختالفات ناشی از این اموال هم تقویت نظریه

که در آن ارجاع به داوري  2770ي سال نامهشده است؛ مانند آیینقابل ارجاع به داوري 
(. بر Gaudemet, 2014: 114عنوان مال ملی تجویز کرده است)را به« امواج رادیویی»ي درباره
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اساس این، تنها دعاوي مربوط به اموال ملی قابلیت ارجاع به داوري ندارد و دعاوي اموال 
 است.اختصاصی تابع قواعد عام داوري 

 . حمایت از منفعت عمومی۲-۱-۴
طرفداران این دیدگاه معتقدند که به دلیل حمایت از اشخاص عمومی و اموال ایشان که  

حمایت از منافع عمومی را در پی دارد، دعاوي مربوط به کلیه اموال اشخاص عمومی، اعم از 
ین مبنا، ممنوعیت اموال ملی و اموال اختصاصی، قابل ارجاع به داوري نیست. هرچند بر ا

ارجاع به داوري توسط اشخاص عمومی در کلیه اختالفات با اشخاص خصوصی طرفدارانی 
ي دارد، اما این رویکرد در عمل باعث مشکالت فراوانی است؛ چراکه دست دولت را در همه

ل کند و او مجبور است براي حل اختالف پیرامون اموابندد و عملکرد آن را کند میها میزمینه
ي دادرسی دهد. به لحاظ نظري هم تمامی اموال عمومی اهمیت تن به مسیر پیچیدهنسبتاً کم

ي حمایت از آنها نیز باید متفاوت باشد. بنابراین درجه اهمیت یکسانی ندارند؛ بنابراین درجه
 تر و کارآمدتر است.پذیر نبودن صرفاً به اموال ملی محدود شود، معقولي داورياگر مسئله

 . عدم مالکیت اشخاص عمومی بر اموال عمومی۳-۱-۴
ن اموال عمومی را به پذیر نبودگردد، به این معنا که داوريبازمی 1ي نگهدارياین دیدگاه به نظریه

ي نگهداري آنها را پذیریم که اشخاص عمومی مالک اموال ملی نیستند و صرفاً وظیفهاین دلیل می
که کسی ي مربوط به آن را صلح نموده یا به داوري ارجاع دهند؛ چراتوانند دعاوبنابراین نمی دارند.

ته باشد. بنابراین گذارد که صالحیت پذیرش هر نوع تصمیمی را داشداوري می يپاي در مرحله
 ي این عمل را داشته باشد.تواند به داوري رجوع کند یا باید از مقنن اجازهاداره یا نمی

ی مربوط به اموال اشخاص عمومی در حقوق پذیر نبودن دعاوداوری .۲-۴
 ایران

ي مذکور مطرح است که محل تضارب و اختالف قانون اساسی در زمینه 123در حقوق ایران اصل 
رسد متخذ ي قانون اساسی وجود داشته و به نظر مینویس اولیهآرا نیز بوده است. این اصل در پیش

ي ن متن دقت کافی صورت نگرفته است. سابقهاز حقوق فرانسه است. هرچند در انتخاب واژگا
المللی باعث شده است تا به طور کلی دعاوي مربوط تاریخی و ذهنیت منفی نسبت به نهادهاي بین

ي مؤسس المللی قابل صلح و ارجاع به داوري نباشد. قوهي بینبه اموال اشخاص عمومی در عرصه
ي باالي آنها است، به همین دلیل در این اصل تکیهبه دنبال حمایت از اموال عمومی به دلیل اهمیت 

وراي اینکه در اختیار « عمومی و دولتی»ي اموال ؛ یعنی کلیه«اشخاص»است، نه « اموال»اصلی بر 
پذیر نبودن در پذیر نبودن است. البته اصل داورياي است، مشمول اصل داوريچه شخص عمومی
توانند اقدام به هاي اجرایی بدواً نمی؛ چراکه دستگاهشوداي مطلق محسوب نمیحقوق ایران قاعده
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ي این اموال نمایند؛ اما با تصویب هیئت دولت و در صلح دعاوي یا ارجاع به داوري در زمینه
 مواردي مجلس شوراي اسالمی این امر امکانپذیر است.

توضیح داده در این اصل سخنی از اشخاص عمومی به میان نیامده است. پیش از این به تفصیل 
توانند مالک اموال ملی جز دولت، سایر اشخاص عمومی نیز میشد که در حقوق ایران به

بیانگر اراده و « اموال عمومی و دولتی»باشند. عدم اشاره به دارندگان این اموال و تکیه بر خود 
یخ ي تفسیري شوراي نگهبان در تارفهم قانونگذار اساسی از مسئله است. بنابراین نظریه

ي هاي دولتی را تابع حکم اصل مذکور دانسته است. مادهبه درستی اموال شرکت 10/3/1202
قانون اساسی  123نیز به تکرار عبارات اصل  1203قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  310

 ي جدیدي را بیان ننموده است.پرداخته و نکته
« اموال عمومی و دولتی»ظور از قانون اساسی کمتر بررسی شده، من 123آنچه در تحلیل اصل 

کند که بر اساس اصل مذکور در است. فهم ما از این اموال زمانی اهمیت دو چندان پیدا می
ارجاع به داوري و صلح دعاوي مربوط به اموال عمومی و دولتی باید به « موارد مهم داخلی»

داوري و صلح  تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد. بر اساس این، تمامی موارد ارجاع به
اي که دعاوي باید توسط هیئت وزیران تصویب شود و به اطالع مجلس برسد؛ اما دعاوي

 ي مجلس خواهد بود.طرف مقابل آن خارجی است و موارد مهم داخلی، الزاماً نیازمند مصوبه
ي دعاوي با ي صالحیت هیئت دولت در این زمینه و نیز صالحیت مجلس دربارهدرباره

ي اینکه منظور اصل، تصویب تقریباً مشکل و ابهامی وجود ندارد. البته درباره طرف خارجی،
هاي ارجاع به داوري یا تصویب گنجاندن شرط داوري در قراردادهاي دولتی است، بحث

ي ابهام در این اصل منظور از فراوانی صورت گرفته که موضوع پژوهش حاضر نیست. نقطه
ي توان مهم یا غیر مهم دانست؟ معیار و ضابطهدي را میاست. چه موار« موارد مهم داخلی»

این تفکیک چیست؟ اثر مهم این تمایز این است که مشخص شود چه مواردي نیازمند 
اي براي تفکیک مطرح نشده است و قانون ضابطه 123تصویب مجلس است. در اصل 

و مقررات نیز تصریح  آن به قانون عادي ارجاع داده است. در قوانین نییتباساسی نیز براي 
مشخصی در این باره وجود ندارد. شاید بتوان ادعا کرد هم دولت و هم مجلس درگیر این 

اند به دلیل نبود معیار مشخصی براي تمایز موارد مهم و اند یا اگر بدان التفات داشتهقید نبوده
را باید در ماهیت  رسد معیار تفکیک موارد مهماند. به نظر میپوشی کردهغیرمهم از آن چشم

اموال عمومی و دولتی جست؛ وگرنه شخص عمومی طرف دعوا معیار مناسب و دقیقی 
 نخواهد بود، به همین دلیل قانونگذار اساسی نیز بدان اشاره و تأکیدي نکرده است.

آیا اموال عمومی و دولتی دو عنوان و مفهوم مجزا هستند )دوگانگی( یا هر دو در یک معنا و 
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 123توان اصل ها مییک از این دیدگاهاند )یگانگی(؟ با هرید با دو لفظ مطرح شدهبراي تأک
 قانون اساسی را تحلیل کرد:

 مبتنی بر دوگانگی اموال اشخاص عمومی ۱۳۱. تحلیل اصل ۱-۲-۴

ي اموال تحت تصرف اشخاص عمومی بدانیم، یعنی اموال اگر اموال عمومی و دولتی را کلیه
یک از اموال اصی دولت و اشخاص عمومی، پس دعاوي مربوط، به هیچملی و اموال اختص

اشخاص عمومی قابل صلح و ارجاع به داوري نیست و به تصویب هیئت دولت و اطالع 
مجلس و در موارد خارجی و مهم داخلی به تصویب مجلس احتیاج دارد. در این معنا، مبناي 

باید تقویت کرد. البته چون ومی( را اول یعنی حمایت از اموال اشخاص عمومی )منفعت عم
ي اموال در یک سطح از اهمیت نیستند، مجوز ارجاع به داوري در مواردي توسط هیئت همه

وزیران و در موارد مهم با مجلس است. در این خوانش، منظور قانونی اساسی از اموال عمومی 
ار رفته است. قانون و دولتی همان اموال ملی و اختصاصی است و این اصطالح درست به ک

ي اموال اعم از عمومی و دولتی است که یکی از دالیل این اساسی به دنبال حمایت از کلیه
از این رو  ها در تاریخ اخیر ایران است.هاي خارجی و وادادگی دولتبدبینی به طرف مسئله

ازمند تأیید را باید اموال ملی به شمار آورد که ارجاع به داوري آن نی« موارد مهم داخلی»
ي هیئت دولت و مطلع بودن مجلس را نیاز دارد. مجلس است. اموال اختصاصی صرفاً مصوبه

ي اموال عمومی و دولتی آمده است؛ اما در مشروح صراحت مفاهیم دوگانهدر این اصل به
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بیانی مبنی بر تمایز میان اموال عمومی و دولتی ذکر 

 و حتی به نوعی مترادف با یکدیگر به کار رفته است.نشده 
 20تا  23قانون اساسی و مواد  12توان از مفاد اصل براي تکمیل و تبیین بیشتر این معیار می

قانون محاسبات عمومی استفاده و اموال  1113ي و ماده 112ي ي مادهقانون مدنی و تبصره
ري هستند و ارجاع دعاوي آنها به داوري در اي که غیرقابل واگذامنقول و غیرمنقول ملی

آخرین قانونی که در این زمینه موارد داخلی نیازمند تصویب مجلس است را شناسایی کرد. 
 1211مصوب  ،قانون اساسی 33هاي کلی اصل تواند استفاده شود، قانون اجراي سیاستمی

در راستاي اجراي اصل هاي کلی ابالغی از طرف مقام رهبري و است که در راستاي سیاست
ها را به صورت انحصاري این قانون، گروهی از فعالیت 217ي مذکور تدوین شده است. ماده

ها را مستقیماً و ي خدمات عمومی در این بخشداند؛ به تعبیر دیگر، ارائهدر اختیار دولت می
وط به انجام گفته، اموال مربداند؛ لذا بر اساس معیار پیشمنحصراً در صالحیت دولت می

اند، جزء اموال ملی به ي خدمات عمومی اختصاص یافتهامور حاکمیتی و اموالی که به ارائه
 آیند.حساب می
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قانون اساسی مبتنی بر یگانگی اموال اشخاص  ۱۳۱. تحلیل اصل ۲-۲-۴
 عمومی

، «لتیاموال عمومی و دو»تواند باشد که منظور قانونگذار اساسی را از می گونهنگاه دوم این
ي دولتی داراي معناي مستقل نیست؛ بلکه در اموال ملی بدانیم. به عبارت دیگر در اینجا واژه

توانیم استفاده از این عبارات را تبیین و توضیح اموال عمومی ذکر شده است. حتی می
ي غلط از حقوق فرانسه بدانیم. در این صورت، منظور از اموال سازي ناصحیح و ترجمهمعادل
گیرد؛ می و دولتی صرفاً اموال ملی است و اموال اختصاصی اشخاص عمومی را در بر نمیعمو

توانند به داوري یا صلح دعاوي ي اموال اختصاصی میهاي اجرایی رأساً در زمینهیعنی دستگاه
 ي اموال ملی باید به حکم اصل مذکور پایبند باشند.مبادرت ورزند؛ اما در زمینه

توان به تفکیک میان اموال طبیعی و مصنوع می« موارد مهم داخلی»ي تبیین معیار با این دیدگاه برا
در دل اموال ملی تمسک جست. به تعبیري به دلیل اهمیت اموال طبیعیِ ملی که ثروت ملی 

ي صلح یا ارجاع به داوري دعاوي آن را گیري در زمینهشوند، اختیار تصمیمکشور محسوب می
ي اسالمی بدانیم. با توجه به اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه، این در صالحدید مجلس شورا

توان به تمایز اعمال حاکمیتی و تصدي و اموال متعلق نگاه دور از ذهن نیست و در تأیید آن می
ي پذیري است. بر اساس توجیه نظریهبه این اعمال استناد کرد که در حقوق فرانسه معیار داوري

توانند دعاوي آنها ولت و اشخاص عمومی بر اموال ملی مالکیت ندارند، نمینگهداري نیز چون د
را صلح کنند یا به داوري ارجاع دهند. از سوي دیگر، چون بر اموال اختصاصی خود مالکیت 

توانند دعاوي مربوط به آن را دارند و حق واگذاري آن را مانند اشخاص خصوصی دارند می
تر تر گفته شد که ماهیت امور اقتصادي با داوري همخوانند. پیشصلح نموده یا به داوري بسپار

ي مستخدمان است، هرچند طرف دیگر ماجرا حفظ منافع عمومی و جلوگیري از سوءاستفاده
عمومی از اختیار صلح دعاوي یا ارجاع به داوري است. با این تفاصیل و براي تأمین مبانی 

رسد باید قائل به تفصیل شد. هرچند به نظر می 123ي مذکور و بر اساس منطوق اصل گانهسه
ي اموال عمومی بسیار مهم است اما افراط در آن عمالً دولت را دچار ي حمایتی از کلیهفلسفه

 حلی میانه در بین مبانی مذکور بود.کند. پس باید به دنبال راهکل میمش
توان با تفسیري فعلی می هرچند بازنگري در متن این اصل در اولویت است، اما در شرایط

 درست از این اصل شرایط اجراي هدف قانونگذار اساسی را تأمین کرد.
 گیرینتیجه

پذیر نبودن اموال عمومی یکی از قواعد حمایتی حقوق عمومی از این اموال است که آن داوري
ن قانو 123سازد. این قاعده به صورتی غیردقیق در اصل را از اموال خصوصی متمایز می
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ي این قاعده در دنیا به تمایز میان اعمال اساسی وارد نظام حقوقی ما شده است. سابقه
گردد که خود منجر به تفکیک اموال ملی و اموال حاکمیتی و تصدي اشخاص عمومی برمی

اختصاصی شده است. اموال ملی به دلیل اهمیت بیشترشان نیاز به حمایت بیشتر دارند و 
توان به یک قابل واگذاري به داوري نیست؛ چراکه منفعت عمومی را نمیدعاوي مربوط به آنها 

روند غیرقضایی وا نهاد. در اموال اختصاصی که دولت پیگیر امور تصدي و منفعت خود است، 
تواند اختالفات مربوط به این اموال را به بر مبناي ماهیت امور تجاري و اقتصادي، دولت می

 داوري بسپارد.
ناي این حکم در اصل مذکور موجب ابهام در متن و سردرگمی در اجراي آن عدم رعایت مب

تا کنون قانونی براي تبیین  123شده است. با توجه به تکلیف قانون اساسی در انتهاي اصل 
به تصویب مجلس نرسیده است و عملکرد دولت و مجلس در این « موارد مهم داخلی»مفهوم 

راین ضرورت پر کردن خأل قانون مذکور بسیار حس زمینه محل پرسش و ابهام است. بناب
شود؛ چراکه مرتبط با سرمایه و ثروت ملی کشور است. تا پیش از تدوین قانون در این باره، می
ي بر الزامات اجرایی آن ارائه نمود تا راهگشا باشد. در این توان تفسیري مبنایی با تکیهمی

شد که برگزیدن هر یک متکی به ضوابطی مانند  نوشتار دو تفسیر عمده از اصل مذکور ارائه
ي اموال هاي اجرایی در زمینهاصول حکمرانی خوب است. واگذاري اختیارات به دستگاه

استفاده و حیف هاي قانونی و مدیریتی فراوانی است تا منجر به سوءعمومی نیازمند بسترسازي
 و میل اموال عمومی نشود.
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1. Puissance publique. 
2. Service publique. 
3. Exorbitante de droit civil. 

شود و با داشتن استقالل واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می» :2ي ماده. 4
باشد انجام گانه و سایر مراجع قانونی میز وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سهحقوقی، بخشی ا

 .«دهدمی

هاي عمرانی هاي منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحکلیه اموال و دارایی - 112 يماده. 5
ها ایجاد و یا تملک راي این طرحخریداري و یا بر اثر اج هاي مزبورگذاري ثابت( براي اجراي طرحسرمایه)

مؤسسه و نهاد  شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یامی
هاي مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجراي طرح

باشد و در صورتی که از اموال مذکور براي ادامه عملیات طرح رفع ذیربط می هاي اجراییدستگاه حراست آنها با
هاي دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات دستگاه نیاز شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آنها به سایر

 ز گردد.واری فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور
هاي مربوط در مورد اجراي طرح ياموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه - 1 يتبصره
شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد دولتی اجرا می ها و مؤسساتهایی که توسط وزارتخانهطرح
هستند به حساب اموال و  عمومی غیر دولتی هاي دولتی یا نهادها و مؤسساتهایی که مجري آنها شرکتطرح

 .برداري طرح منظور خواهد شدهاي دستگاه مسئول بهرهدارایی
ي کانون وکال بنگرید: قانون نمونه موارد زیر را دربارهبراي اي در زمینه شخصیت حقوقی نظامات حرفه .6

ت حقوقی از حیث نظامات تابع اي است ملی و داراي شخصیکانون وکالء مؤسسه - 10 يماده1213وکالت 
 باشد.می وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل
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اي است داراي شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع کانون وکالء مؤسسه - 11 يماده 1211قانون وکالت 
 باشد.وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می

اي است مستقل کانون وکالي دادگستري مؤسسه - 1 يماده 1222گستريقانون الیحه استقالل کانون وکالي داد
 شود.و داراي شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می

 مورد، هر در داوري به آن ارجاع یا دولتی و عمومی اموال به راجع دعاوي صلح»: نهم و سی و یکصد اصل . 7
 و باشد خارجی دعوي طرف که مواردي در. برسد مجلس اطالع به باید و است یرانوز هیأت تصویب به موکول

 «.کند می تعیین قانون را مهم موارد. برسد نیز مجلس تصویب به باید داخلی مهم موارد در
کیت این اموال ي نگهداري اشخاص عمومی من جمله دولت مالک اموال ملی نیستند؛ بلکه مالبر اساس نظریه.  8

ي غالب از آن ملت است و دولت صرفاً وظیفه نگهداري و اداره آن را دارد. این دیدگاه تا اواخر قرن پیش نظریه
شود. ي مالکیت اشخاص عمومی بر اموال ملی پذیرفته و اجرا میدر حقوق فرانسه بوده است؛ اما امروزه نظریه

 کند.میالدي به وضوح از این دیدگاه تبعیت می 2771ل فرانسه مصوب سا« مالکیت اشخاص عمومی»قانون 
؛ اما در «باشدباشد، از شمول این ماده مستثنی میاموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می» . 9

 منقول غیر اموال فروش»براي اموال غیرمنقول غیرقابل واگذاري مصادیقی را بیان کرده است:  111 يماده
 زیر: مشروحه غیرمنقول اموال استثناي به شودمی داده تشخیص نیاز بر مازاد که دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه

 باشد. ملی نفایس از که منقولی غیر اموال - 1
 سازي.مهمات و اسلحه کارخانجات و نظامی استحکامات و تأسیسات - 2
 تاریخی. بناهاي و آثار - 2
 باشد. دولت تصرف در ملی منافع و مصالح با رابطه در که منقول غیر اموال - 3

  :از اندعبارت گروه این مشمول هايشرکت و مؤسسات ها،فعالیت ـ سه گروه.  10
 ،(فرکانس)بسامد  واگذاري امور و مخابراتی مادر هايشبکه( 1 
 پستی، يپایه خدمات توزیع مدیریت و مبادالت و تجزیه اصلی هايشبکه( 2 
  مسلح، نیروهاي کل فرماندهی تشخیص به امنیتی وانتظامی  ،نظامی ضروري یا همحرمان تولیدات( 2 
 هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،ن و شرکتایرا نفت ملی شرکت( 3 
 گاز، و نفت معادن( 1 
 توسعه بانک معدن، و صنعت بانک سپه، بانک ایران، ملی بانک ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک( 1 

 تعاون، توسعه بانک و مسکن بانک کشاورزي، بانک ات،صادر
  یران،ا بیمه شرکت و مرکزي بیمه( 0 
 برق، انتقال اصلی هايشبکه( 1 
  ایران،اسالمی جمهوري کشتیرانی و بنادر سازمان و کشوري هواپیمایی سازمان( 3 
 آبرسانی، بزرگ هايشبکه و سدها( 17 
 .( رادیو و تلویزیون11 

 این 2ي ماده سه گروه مشمول هايبنگاه و هافعالیت در مدیریت و مالکیت گذاري،سرمایه 2ي ماده جمطابق بند 
کند و ي یک بند ج این مالکیت را به صورت صددرصدي بیان میتبصره نون منحصراً در اختیار دولت است.قا

هاي سی و مدیریتی از بنگاهخرید خدمات مالی، فنی، مهند»سازد: امکان مشارکت بخش غیردولتی را رد می
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( دولت %177)این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد  2ي هاي گروه سه مادهفعالیت هاي غیردولتی دربخش
هاي اقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاه ماه به پیشنهاد وزارت امورکه ظرف مدت شش اينامهینیآ طبق
 «.رسد، مجاز استت وزیران میئربط به تصویب هیذي
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