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چکیده
دانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است .یکی از مهمترین مصادیق آن،
اموال عمومی و حفاظت از این سرمایهي ملی است .در بسیاري از نظامهاي حقوقی براي
نگهداري از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختالفات مربوط به آن را اعمال میکنند .هدف از
این قاعده جلوگیري از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهاي غیرقضایی مانند
داوري است .این قاعده در اصل  123قانون اساسی جمهوري اسالمی به صورت نسبی پذیرفته
شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختالفات با تأیید هیئت دولت یا مجلس شوراي اسالمی
امکان پذیر است .این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان ،در
مرحله اجرا با مشکالتی مواجه شده است .منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و
«موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صالحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا
کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل میکند و معتقد
است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» است ،نه «اشخاص عمومی» .این مقاله
همچنین صالحیت مجلس شوراي اسالمی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر
میداند.
واژگان کلیدی :اموال عمومی ،اموال دولتی ،داوري ،حقوق ایران ،قانون اساسی.
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مقدمه
اموال عمومی توسط اشخاص عمومی براي انجام وظایف و تعهدات آنها به کار گرفته میشود.
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.
مهمترین قاعده اصل غیرقابل واگذاري بودن است که سبب تقسیمبندي اموال عمومی به اموال
ملی و اختصاصی شده است (کرمی .)22 :1230 ،یکی دیگر از قواعد حاکم بر اموال عمومی
«ممنوعیت ارجاع به داوري» اختالفات مربوط به این اموال است که در حقوق اداري اموال به
رسمیت شناخته شده است .این قاعده با هدف حمایت از اموال عمومی ،تصمیمگیري دربارهي
اموال عمومی را در نتیجه ي اختالفات اشخاص عمومی با دیگران اصالتاً در صالحیت مرجع
قضایی می داند و سپردن سرنوشت این اموال را به طرق غیرقضایی ،از جمله داوري ،منع
میکند .این قاعده در برخی کشورها به صورت مطلق اعمال میشود؛ یعنی اصوالً ارجاع به
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.
در حقوق ایران منشأ این قاعده اصل  123قانون اساسی است و تقریباً پیش از آن مسبوق به
سابقه نیست .این حکم در پیشنویس اولیه ي قانون اساسی و با الهام از نظام حقوقی فرانسه
نگاشته شده است و در عمل در طول سالهاي اجرا همواره با مشکالتی روبهرو بوده است .به
نظر میرسد عمدهترین مشکل در این زمینه روشن نبودن مبنا و هدف این حکم نزد قانونگذار
اساسی و بعد از آن دولت و مجلس است .این اموال در اختیار چه اشخاصی است؟ به عبارت
دیگر اموال چه اشخاصِ عمومیاي مشمول این قاعده است؟ ممنوعیت ارجاع به داوري اموال
عمومی زائیدهي دوگانگی حقوقی نظام فرانسه است که در دوگانگی اموال عمومی یعنی اموال
ملی و اختصاصی اشخاص عمومی متبلور است .اصل  123قانون اساسی توسط نویسندگان
مختلفی بررسی شده است؛ اما یکی از جنبههاي مغفول این تتبعها تحلیل مبتنی بر ماهیت
اموال عمومی است .قانون اساسی در اصل مذکور تکلیفی براي مشخص کردن «موارد مهم»
ارجاع به داوري بر عهدهي قانونگذار نهاده که تا به امروز به دلیل پیشگفته اقدامی در این
زمینه صورت نگرفته است که خود به مشکالت اجرایی دامن میزند.
این تحقیق به دنبال تحلیل اصل  123قانون اساسی با تکیهي بر ماهیت اموال عمومی است تا
بتواند تفسیري مبنایی و کارآمد از این اصل ارائه دهد و منظور از «موارد مهم» و نیز صالحیت
هیئت دولت و مجلس را در این باره مشخص کند .از این رو ابتدا مفهوم اموال عمومی که در
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اصل  123نیز بدان اشاره شده است تبیین میشود و در مرحلهي بعد ،از این مسئله سخن گفته
خواهد شد که اموال عمومی در اختیار چه اشخاصِ عمومیاي قرار میگیرد .در نهایت نیز
اصل  123قانون اساسی بر اساس این تحلیلها تفسیر خواهد شد.

 .9اموال عمومی

اموال عمومی در حقوق اداري به مجموعهي اموال دولت و سایر اشخاصِ عمومی اطالق می-

شود .در این مجموعهي اموال با دو دستهي اموال «ملی و اختصاصی» با قواعد و ضوابط خاص
مواجهیم که در اختیار اشخاص عمومی هستند .نظام حقوقی حاکم و دادگاههاي صالح در
زمینهي هر کدام از این اموال متفاوت است .دستهي اول تابع قواعد حقوق عمومی و اختالفات
مربوط به آن در صالحیت دادگاههاي اداري است ،در حالی که بر اموال دستهي دوم قواعد
حقوق خصوصی حاکم است و دادگاههاي عمومی (قضایی) به اختالفات آن رسیدگی میکند
(کرمی .)23 :1232 ،این تمایز بنیادین میان اموال اشخاص عمومی مبتنی بر دوگانگی حقوقی
فرانسه (عمومی -خصوصی) به وجود آمده است (.)Févrot, 2012: 841
در واقع اشخاص عمومی در زمینه اموال دستهي اول در موضع برتر قرار دارند ،حال آنکه
دستهي دوم اموال آنها مانند سایر اشخاص خصوصی تابع قواعد مالکیت مدنی است .اموال
دستهي اول که عمدتاً اموال طبیعی و زیرساختها و ابنیهي عمومی را شامل میشود ،نیازمند
حمایت ویژهي قواعد حقوق عمومی است .نکته اشتراک این دو گروه از اموال این است که
جزء اموال عمومی و تحت سلطهي اشخاص عمومی هستند.
در حقوق ایران از دو اصطالح «اموال عمومی و اموال دولتی» بهعنوان برابرنهاد استفاده شده
است .به این ترتیب اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم قرار میگیرد و اموال
دولتی اموالی است که در اختیار دولت قرار دارد .به نظر میرسد این معادلسازي صحیح
نباشد؛ چراکه هنگام صحبت از اموال اشخاص عمومی اصطالح «اموال دولتی» براي اشخاص
عمومی غیر از دولت (مانند مؤسسات عمومی غیردولتی) ناصحیح و غیردقیق است .البته در
برخی از آثار حقوقی و نیز «قانون آییننامهي مالی شهرداريها مصوب  »1231و «قانون
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب  »1201از اصطالح «اموال
عمومی و اموال اختصاصی» استفاده شده است که به نظر در حقوق ایران قابلقبول است .در
هر صورت این ترجمه و معادلسازي از حقوق فرانسه که در قوانین اساسی و عادي ایران
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
اصطالح «اموال دولتی» نمیگنجند .از این رو دوگانهي «اموال ملی و اموال اختصاصی» براي
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استفاده پیشنهاد میشود و در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد .تصویر زیر نمایی کلی از
اموال اشخاص عمومی ارائه میدهد.

 .۲مبنای تمایز میان اموال عمومی
تمایز بین اعمال حاکمیتی و تصدي اداره اصلیترین مبناي نظري شکلگیري دوگانگی میان
اموال اشخاص عمومی است .هرچند این تفکیک یادگار دورهاي است که حقوق اداري متکی
به ایدهي «قدرت عمومی» 1بود ،اما در دورهي تفوق مفهوم «خدمات عمومی» 2نیز تمایز میان
اموال اداره ادامهي حیات داده است .فراي مباحث نظري ،همواره اموالی اعم از طبیعی و
مصنوع وجود داشته که با منافع جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و انتظار حمایت از آن از جانب
دولت بهعنوان قدرت برتر براي نفعرسانی به همه مطرح است .این ضرورت کارکردي فارغ از
نوع فضاي نظري حقوق اداري ،تمایز میان اموال را استمرار بخشیده است .قواعد خاص حاکم
بر اموال اداره یکی از اصلیترین مظاهر «امتیازات قدرت عمومی» است.
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
ضرورت پذیرش یک نظام مغایر از حقوق مدنی 2براي اموال ملی بود؛ نظامی که بتواند به
صورت ویژه از این اموال در قالبی جدید حفاظت مؤثر کند .بنابراین اموال ملی از قلمرو
حقوق مدنی خارج و تابع قواعد حقوق عمومی شد (مؤتمنی .)271 :1237 ،تا پیش از آن
به دلیل اینکه دولت را در قالب یک شخص مدنی (شخص حقوقی حقوق خصوصی) می-
دیدند ،او را مالک خصوصی تمام اموال خود میپنداشتند ،به این دلیل تمایزي میان اموال تحت
اختیار دولت نبود؛ اما به مرور مفهوم شخصیت و مالکیت خصوصی پاسخگوي اقتضائات و
شرایط خاص اموال ملی نبود .این اموال به دلیل اهمیت و جایگاه اقتصادي باال ،محتاج حمایت
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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.
تمایز بین «اموال ملی» و «اموال اختصاصی» در دل اموال اداره از قرن نوزدهم مطرح
شد( .)Gaudemet, 2014: 37در اموال ملی یک نفع عام مطرح است ،در حالی که در اموال
اختصاصی ،اداره به دنبال منافع خاص خود از جمله منافع اقتصادي و مالی است ،نه منفعت
عمومی .ضرورت حمایت از اموالی که منفعت عمومی را تأمین میکنند ،باعث شکلگیري
مفهوم اموال ملی شد که اداره از «امتیازات قدرت عمومی» براي حفاظت از آن بهره میبرد
(مؤتمنی.)1 :1237 ،

 .3دارندگان اموال عمومی
مالکیت یک مال عمومی تنها توسط یک مجموعهي عمومی امکانپذیر است .مالکیت عمومی
اولین شرط مدیریت عمومی است .یک فرد یا به صورت عام یک شخص خصوصی ،هرگز
نمیتواند مالک یک مال عمومی باشد .هرچند ،یک شخص عمومی میتواند مالک خصوصی
باشد .هیچ تردیدي نسبت به امکان مالکیت «مجموعههاي سرزمینی» مانند شهر و روستا بر یک
مال ملی وجود ندارد .در مقابل ،مدتها دربارهي امکان مالکیت مؤسسات عمومی بحث و
گفتوگو صورت گرفته و امروزه این امکان پذیرفته شده است .در گذشته اعتقاد بر این بود که
مؤسسات عمومی تنها میتوانند مالک اموال اختصاصی شوند .دلیل جدي بر این امر مطرح
نشده است؛ اما برخی از حقوقدانان علت آن را ماهیت غیرسرزمینی آنها دانستهاند؛ چراکه از
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گذشته همواره اراضی شاخصترین مصداق اموال ملی بوده است .بهتدریج به این نظریه،
بهویژه دربارهي مؤسسات عمومی اداري ،انتقاد و در نهایت منسوخ شد .از سال  1313شوراي
دولتی فرانسه این امکان را به کلیهي مؤسسات عمومی «چه صنعتی و چه بازرگانی» داده است
( .)Mansuy, 1984: 347در واقع مؤسسات عمومی هم به صورت غیرمستقیم وابسته به سرزمین
هستند و در راستاي منافع هریک از مجموعههاي سرزمینی فعالیت میکنند .بنابراین انجام یک
امر عمومی را بر عهده دارند .از دیگر سو ،به دلیل اینکه مؤسسات داراي شخصیت حقوقی
هستند ،توانایی تملک این اموال را دارند و هیچ مانعی در این مسیر متصور نیست
(.)Gaudemet, 2014: 176
حال این مسئله مطرح می شود که در حقوق ایران با تمایزي که میان ملی و اختصاصی (اموال
عمومی و اموال دولتی) داده شد ،آیا اشخاص از نظر قانون میتوانند مالک اموال ملی باشند یا
خیر .اگر پاسخ مثبت است کدام اشخاص عمومی این ویژگی را دارند .البته نظام حقوقی ایران
در زمینهي شناخت اشخاص عمومی و به دنبال آن شناخت ماهیت اموال آنها دچار پیچیدگی و
اضطراب فراوانی است .علی رغم این پیچیدگی ما به صورت کلی اشخاص عمومی را بررسی
میکنیم و وارد مصادیق گمراهکننده نمیشویم .در ادامه اشخاص عمومیاي که در حقوق اداري
ایران به رسمیت شناخته شدهاند ،اعم از نهادهاي متمرکز و نهادهاي غیرمتمرکز سرزمینی و
فنی ،و نسبت آنها با اموال عمومی مورد مداقه قرار میگیرد:

 .۳-۱دولت (وزارتخانهها و نهادهای وابسته که شخصیت حقوقی جدایی از
دولت ندارند)
دربارهي شخصیت حقوقی دولت در قوانین تصریحی صورت نگرفته است و این مفهوم
بهعنوان امري بدیهی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است .در زمینهي وزارتخانه نیز در
هیچیک از قوانین دلیلی بر شخصیت مستقل از دولت وجود ندارد؛ بنابراین وزارتخانهها اجزاي
شخصیت حقوقی واحد دولت به حساب میآیند .در این مسئله که دولت مالک اموال ملی می-
شود تردیدي وجود ندارد.

 .۳-۲نهادهای عدم تمرکز سرزمینی
آنچه در حقوق فرانسه در زمینه عدم تمرکز سرزمینی اتفاق افتاده این است که مجموعههاي
انسانی ساکن در بخشی از سرزمین فرانسه مانند کمون ،دپارتمان و رژیون داراي شخصیت
حقوقی مستقل از دولت شدهاند .شوراها و شهرداري ارکان این مجموعهها محسوب میشوند.
بنابراین اموال در اختیار شهرداري و شوراها متعلق به آن واحد سرزمینی است که شخصیت
دارد ،نه خود این ارکان.
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در حقوق ایران این روند همراه با افت و خیز و ابهام است .قانون بلدیه مصوب  1211نخستین
متن در این زمینه است .در مادهي  2این قانون از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر سخن
گفته است و در مادهي  2دایرهي اقدامات بلدیه را محدود به حدود شهر و اراضی متعلق به
شهر میداند .در مادهي  3اقدامات انجمن و ادارهي بلدیه ،از جمله بیع و شراء و هرگونه
معامالت و مدعی و مدعی علیه واقع شدن ،را از طرف و به اسم شهر برمیشمرد .در مادهي
 ،07قبول اعانات را به «اسم شهر» و توسط بلدیه و انجمن شهر میداند .فضاي کلی حاکم بر
این قانون و عبارات آن دال بر شخصیت داشتن شهر است که توسط ارکان خود ،یعنی انجمن
شهر و بلدیه ،اداره میشود .شهر قابلیت تملک و پذیرش اموال را بهعنوان اولین اثر شخصیت
حقوقی دارد و اما ارکان آن به اسم و نام او اعمال حقوقی را انجام میدهند.
بند  2و  1مادهي  23نظامنامهي بلدیه  1273در چرخشی تاریخی به همان عبارات سابق ،این بار
اموال را متعلق به بلدیه مینامد و هیچ سخنی از شهر و اموال آن به میان نمیآورد .قانون تشکیل
شهرداري و انجمن شهرها و قصبات مصوب  1221در بند  1مادهي  21وظیفهي انجمن را
«نظارت در اداره کردن و حفظ سرمایه و دارایی نقدي و جنسی اموال منقول و غیرمنقول متعلقه
به شهر یا قصبه و نگهداري حساب درآمد و هزینهي شهر» میداند .این عبارات دلیلی بر پذیرش
شخصیت حقوقی براي شهر و روستا است .از سویی ،در این قانون انجمن شهر شخصیت
حقوقی ندارد و شهرداري نمایندهي شخصیت حقوقی شهر در دعاوي است.
در قانون شهرداري  1223از اموال متعلق به شهر و قصبه سخن به میان آمده و به شهرداري
این اختیار داده شده است تا براي شهر اموالی را بخرد یا بفروشد (بند 2مادهي  31و بند 0
مادهي  .)13فصل هفتم قانون آییننامهي مالی شهرداريها مصوب  1231به اموال شهرداريها
میپردازد و در مادهي  31اموال در اختیار شهرداريها را اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع
تقسیم میکند« :اموال اختصاصی و اموال عمومی؛ اموال اختصاصی شهرداري اموالی است که
شهرداري حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثیه و نظائر آن.
اموال عمومی شهرداري اموالی است که متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص
یافته است ،مانند معابر عمومی ،خیابانها ،میادین ،پلها ،گورستانها ،سیل برگردان ،مجاري
آب و فاضال ب و متعلقات آنها ،انهار عمومی ،اشجار اعم از اشجاري که شهرداري یا اشخاص
در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند ،چمنکاري ،گلکاري و امثال آن» .همانطور که
گذشت این قانون نیز از اموال متعلق به شهر سخن میگوید.
در قوانین مربوط به شوراها و شهرداريها و نیز قانون تقسیمات کشوري که پس از انقالب
تصویب شدهاند .بیانی مبنی بر دارا بودن شخصیت توسط شهر و روستا بهعنوان مبناي
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تقسیمات مطرح نشده است .قانون تشکیالت شوراهاي کشوري  1211در اقدامی بیسابقه
شوراها را واجد شخصیت حقوقی نموده و حق اقامهي دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
و دفاع در مقابل دعاوي آنان را به او واگذار کرده است (مادهي  .)10این قانون در مادهي ،27
شوراها را مالک اموال منقول و غیرمنقول با عنوان خود میداند .بند ص مادهي  11این قانون،
یکی از وظایف شوراي روستا را نظارت بر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و
اموال و داراییهاي روستا میداند .در بند  3مادهي  13نیز وظیفهي دهیار را همکاري در حفظ
و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهاي روستا تبیین میکند .بنابراین
میتوان گفت روستا را یک شخصیت حقوقی داراي اموال میداند ،هرچند به شوراي روستا
هم شخصیت حقوقی داده است .در این قانون تصریحی از شخصیت حقوقی شهر وجود
ندارد ،بلکه در بند  1مادهي  ،01اموال منقول و غیرمنقول شهرداري را ذکر کرده است .البته در
بند  27از اموال عمومی و اختصاصی شهرداري یاد میکند که به قانون آییننامهي مالی
شهرداريها  1231برمیگردد و بر این اساس باید شخصیت حقوقی شهر را به صورت ضمنی
پذیرفت ،هرچند شوراي شهر شخصیت حقوقی دارد.
قانون وظایف و تشکیالت شوراها و انتخاب شهرداران مصوب  1201در مادهي  01کلیهي
اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شوراي اسالمی شهر را برخالف قانون  ،1211متعلق به

شهرداري میداند .همچنین برخالف قانون  1211عبارتی حاکی از شخصیت شورا بیان نمی-
کند .در بند ص مادهي  11دوباره به اموال متعلق به روستا اذعان و در بند  1مادهي  ،01شورا
را موظف به نظارت بر اموال شهرداري میکند .در بند  27همین ماده دوباره از اموال عمومی و
اختصاصی شهرداري صحبت میکند .بند  13مادهي مذکور نیز انجام معامالت را به اسم شهر و
شهرداري و در بند  11طرف دعاوي را شهرداري میداند.
سیر تحوالت قانونی در این زمینه به گونهاي است که در ابتدا قانونگذار به شهر و روستا
شخصیت حقوقی داده است و ارکان این دو مجموعهي سرزمینی شخصیت مجزا نداشتند و
تمامی اعمال حقوقی آنها به نام مجموعه سرزمینی بوده است؛ اما در نهایت ،قانونگذار از این
خواسته خود دست برمیدارد و در دوراهی رد یا استمرار شخصیت حقوقی شهر و روستا ،این
شخصیت را در کنار شخصیت دادن به شهرداريها و شوراهاي محلی حفظ میکند .به نظر
میرسد این رویه ناشی از تجربیات عملی در عرصهي عدم تمرکز است .در ابتدا روند عدم
تمرکز رو به رشد بود؛ اما از زمانی این روند کند و حتی متوقف و به نوعی به عقبگرد تبدیل
شد .شهرداران و شهرداريها که بیشتر تحت تأثیر مقامات مرکزي بودند ،عمدهي اختیارات را
به نفع خود مصادر میکردند ،تا جایی که مالکیت شهر تبدیل به مالکیت شهرداري شد.
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در عمل از دههي چهل شمسی آییننامهي مالی شهرداريها را باید بهمثابه مبنایی خدشهناپذیر
پذیرفت و قوانین بعدي را در سایه آن تفسیر کرد .بر اساس قانون مذکور و قوانین بعدي در
این موضوع و علیرغم فراز و نشیبهاي قانونی باید این نظریه را بهعنوان جمع میان قوانین
پذیرفت که شهر و روستا در جایگاه دو واحد مبنایی تقسیمات کشوري و تفویض اختیارات
توسط قدرت مرکزي ،شخصیت حقوقی دارند و از این رو داراي اموال عمومی خاص خود
هستند .از سوي دیگر ارکان این دو مجموعهي سرزمینی نیز شخصیت حقوقی مجزا دارند.
قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  1202بهصراحت شهرداريها را مؤسسهي
عمومیِ غیردولتی میداند .به نظر میرسد این مسئله در راستاي عدم توجه یا نادیده گرفتن
شخصیت حقوقی شهر است .این امر موجب شده که عدم تمرکز در ایران از الگوي فرانسوي
خود تخطی کند .اصول حقوقی نیز بر این مسئله تکیه دارد که شهرداريها و شوراهاي محلی
رابطه اي مانند حکومت با کشور داشته باشند و هر دو داراي شخصیت حقوقی واحد باشند .بر
همین اساس در حقوق اداري فرانسه هنگام بیان مجموعههاي سرزمینی ،از دولت به معناي عام
یا همان کشور ( )Estatبهعنوان اولین مصداق یاد میشود و پس از آن رژیون ،دپارتمان و کمون
مطرح میشود .در هر صورت باید اموال شهرداريها و شوراها نیز بر اساس معیارهایی که در
گفتار گذشته مطرح شد ،به اموال ملی و اموال اختصاصی تقسیم شود.

 .۳-۳مؤسسات دولتی
مؤسسات دولتی یکی از انواع مؤسسات عمومی در ایران است که آخرین بار توسط مادهي 2
قانون مدیریت خدمات کشوري تعریف شده است 3.این قانون تکلیف را دربارهي این
مؤسسات بهروشن ی مشخص کرد و شخصیت حقوقی مجزا از دولت را براي آنها به رسمیت
شناخت .منظور از استقالل حقوقی در مادهي فوق همان شخصیت حقوقی است .پیش این
قانون دربارهي شخصیت حقوقی مؤسسات دولتی تردیدهایی وجود داشت .بر اساس این
قانون ،این اشخاص باید در همه ي امور ،از جمله امور مالی ،مستقل از دولت عمل کنند؛ اما در
عمل و دستکم در زمینهي امور مالی هیچ تفاوتی میان وزارتخانه و مؤسسه دولتی نیست؛
یعنی اموال مؤسسه دولتی هم از آنِ دولت است و این مؤسسات نمیتوانند مالک مالی شوند و
صرفاً بهره بردار آن مال هستند .هر مال عمومی و دولتیاي که در اختیار این مؤسسات است،
متعلق به دولت خواهد بود.
این رویه که مبتنی بر قانون محاسبات است ،پس از تصویب قانون مدیریت خدمات نیاز به
بازنگري دارد .مادهي  113قانون محاسبات عمومی کلیهي اموال غیرمنقول وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی را متعلق به دولت اعالم میدارد .آییننامهي اموال دولتی مصوب  1202در
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مادهي « 2اموال دولت» را اموالی میداند که توسط وزارتخانهها ،مؤسسات یا شرکتهاي
دولتی خریداري میشود یا به هر طریق قانونی دیگري به تملک دولت درآمده یا درمیآیند.

 .۳-۴شرکت دولتی
شرکتهاي دولتی زائیدهي دولت رفاهی است که با هدف کسب سود و درآمدزایی براي تأمین
منابع خدمات عمومی و نیز شکستن انحصار در برخی از بازارها به وجود آمد .پویایی و
سهولت ساختار و قواعد حاکم بر شرکتها ،دولتها را به استفاده از این ابزار ترغیب کرد.
بنابراین علیالقاعده شرکت دولتی براي انجام امور تصدي دولت شکل گرفته است .مادهي 3
قانون مدیریت خدمات کشوري شرکت دولتی را بنگاهی اقتصادي میداند که به موجب قانون
براي انجام قسمتی از تصديهاي دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد ( )%17سرمایه و
سهام آن متعلق به دولت است .برخالف مؤسسات دولتی ،قانون مذکور اشارهاي به واجد
شخصیت حقوقی بودن شرکت دولتی نکرده است و صرفاً تشکیل آن را مانند وزارتخانه
موکول به تصویب قانون کرده است.
مادهي  3قانون محاسبات عمومی نیز شرکت دولتی را اینگونه تعریف کرده است« :شرکت
دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازهي قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به
حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناخته شده
باشد و بیش از  17درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .هر شرکت تجاري که از طریق
سرمایهگذاري شرکت هاي دولتی ایجاد شود ،مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به
شرکتهاي دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود» .از این رو شاید بتوان گفت این شرکت-
ها شخصیت حقوقی ندارد؛ اما قانون تجارت که در زمینه شرکتها حاکم است ،اینگونه تعیین
تکلیف کرده است« :مادهي  - 110مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدي به محض ایجاد و
بدون احتیاج به ثبت داراي شخصیت حقوقی میشوند».
بنابراین شرکتهاي دولتی داراي شخصیت حقوقی و به تبعیت از آن داراي استقالل مالی
هستند .مستفاد از مواد  111تا  111قانون محاسبات عمومی نیز این است که شرکتهاي دولتی
میتوانند مالک اموال خاص خود شوند .تبصرهي  2مادهي  21قانون مدیریت خدمات کشوري
نیز نسبت به مالکیت شرکت دولتی اشعار دارد« :در مواردي که با حفظ مالکیت دولت (یا
شرکت دولتی) بهرهبرداري بخشی از دستگاه ذيربط به بخش غیردولتی واگذار گردد.»...
شوراي نگهبان نیز در پاسخ به استفساریهي وزیر جهاد کشاورزي در خصوص اصل 123
قانون اساسی نظریهي مشورتی را در جلسهي مورخ  02/3/10انشاء نموده و اموال شرکتهاي
دولتی را اعم از اموال دولتی و عمومی دانسته است« :اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 11:16 IRST on Wednesday October 9th 2019

ومي  /شماره 22

لحاظ صراحت و وضوح نیازي به تفسیر ندارد و اعضاي شوراي نگهبان به اتفاق آراء اصل
مذکور را شامل اموال شرکتهاي دولتی نیز میدانند».
بنابراین اموال شرکتهاي دولتی را باید بر اساس معیارهاي پیشگفته به اموال ملی و
اختصاصی تقسیم کرد .ضرورت این مسئله از آنجا دو چندان میشود که شرکتهاي دولتی
اموال فراوانی در اختیار دارند و بر اساس قواعد سهلگیرانهي تجاري در آنها تصرف مینمایند
و حتی برخی از آنها از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند .به همین دلیل مادهي  11قانون
اجراي سیاستهاي کلی اصل  ،33شرکتهاي دولتی را نیز مشمول مقررات خود دانسته است.
پس قواعد ناشی از قانون اخیر دربارهي اموال و مالکیت که پیشتر گفته شد بر این شرکتها
نیز حاکم است.

 .۳-۵مؤسسات عمومی غیردولتی
این مؤسسات نمونهي بارز عدم تمرکز فنی هستند که دولت مرکزي به آن تن میدهد .بر
اساس مادهي  1قانون محاسبات عمومی ،مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این
قانون ،واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازهي قانون به منظور انجام وظایف و
خدماتی که جنبهي عمومی دارد ،تشکیل شده یا میشود .مادهي  2قانون مدیریت خدمات
کشوري نیز این اشخاص را تعریف کرده است« :واحد سازمانی مشخصی است که داراي
استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا میشود و بیش از
پنجاه درصد ( )%17بودجهي ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف
و خدماتی است که جنبهي عمومی دارد» .به نظر میرسد تعریف اخیر جامعتر باشد و بتوان
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،
میتوان به توانایی مالکیت آنها اذعان کرد.
مادهي  112قانون محاسبات و تبصرهي  1آن مؤید توانایی تملک مؤسسات عمومی غیردولتی
به نام خود هستند 1.بر اساس تبصرهي مادهي  1قانون محاسبات عمومی ،فهرست این قبیل
مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط ،از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب
مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید .این عمل با تصویب قانون فهرست مؤسسات عمومی
غیردولتی در  1202و اصالحات بعدي آن صورت پذیرفت .البته بر اساس تعریف قانون
مدیریت خدمات کشوري نباید تعداد این مؤسسات را محدود به قانون فهرست دانست.
این مؤسسات که از ارائهدهندگان بزرگ خدمات عمومی هستند ،در عمل اموال گوناگونی را
در اختیار دارند که باید آنها را در قالب مالکیت عمومی دید و بر اساس معیارها در قلمرو یکی
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از اموال ملی و اختصاصی دانست؛ براي نمونه مقدمه و بند  2مادهي  2الیحهي قانونی
اساسنامهي بنیاد مستضعفان بیان میکند« :به منظور تمرکز اموال خاندان پهلوي و همه کسانی
که با وابستگی به این خاندان ثروتهاي نامشروع به دست آوردهاند و دادگاه انقالب حکم
استرداد اموال مزبور را صادر کرده و میکند و تملک آنها از طرف مستضعفان و به مصرف
رساندن همه درآمدهاي آن اموال در راه بهبود وضع زندگی و بهخصوص مسکن آنان» .بنابراین
اموالی اعم از منقول ،غیرمنقول ،طبیعی و مصنوع در راستاي ارائهي خدمات عمومی در
مالکیت آن است .همچنین بر اساس مادهي  2قانون نحوهي اجراي سیاستهاي کلی اصل ،33
مالکیت مؤسسات عمومی غیردولتی در زمینهي ارائهي بخشهایی از خدمات عمومی پذیرفته
شده است که بر اساس این ،اموالی که در راستاي خدمات عمومی در تملک آنها است اموال
ملی محسوب میشود.

 .۳-۶نظامهای صنفی و حرفهای
نظامهاي صنفی و حرفهاي اشخاصی

حقوقی1

هستند که عالوه بر پیگیري حقوق صنفی خود،

از طرف دولت وظیفهي نظارت و نظمدهی به صاحبان مشاغل و حرف را بر عهده میگیرند.
این اشخاص بر اساس معیارهاي قانون مدیریت خدمات کشوري در قالب مؤسسهي عمومی
غیردولتی جاي میگیرند؛ هرچند ،این ماهیت توسط دیوان عدالت اداري براي ایشان به
رسمیت شناخته نشده است .اعمال نظارت و نظمدهی یک عمل عمومی و حاکمیتی است که
در راستاي عدم تمرکز به این اشخاص واگذار شده است .هدف از تشکیل آنها نظارت بر
بخش خصوصی از طریق خود آنها است که این خود مرتبهاي از مردمساالري است.
به این دلیل که ساختار ،سرمایه و اموال این شخصیتها از طریق اعضاي صنف تهیه میشود،
جزء اموال عمومی نیستند و از این رو آنها را از نهادهاي واسطهاي جامعه مدنی دانستهاند .به
تعبیري این نوع نهادها تابع یک نظام حقوقی مختلط هستند .انجام امور حاکمیتی و عمومی آنها
تابع حقوق عمومی است و در مواردي از امتیازات قدرت عمومی بهرهمندند؛ اما سایر امور
ایشان ،از جمله امور مالی آنها ،تابع حقوق خصوصی است

(مؤتمنی .)111 :1237 ،در عمل

هم نمونهاي مشاهده نشده است که اموال عمومی در تملک نظامهاي حرفهاي قرار گیرد.
وزارت اقتصاد و دارایی بهعنوان ناظر بر اموال دولت و اشخاص عمومی هیچ رابطهي مستقیمی
با این اشخاص ندارد .تصمیمگیري و نظارت بر اموال این نظامات بر عهدهي هیئت مدیرهي
آنها است (براي مثال مادهي  20-22آییننامهي کانون وکال و مادهي  12قانون نظام پزشکی).
البته متصور است دولت در قالب کمک ،اموالی را در اختیار این اشخاص قرار دهد .مادهي
 117و  127قانون محاسبات این اختیار را به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی
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داده است تا اموال منقول و غیرمنقول خود را به طور امانی در اختیار مؤسسات و نهادهاي
عمومی غیردولتی قرار دهند .بنابراین این مؤسسات حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی
مذکور را ندارند و باید نسبت به تصرفات خود در این اموال به نهادهاي نظارتی پاسخگو
باشند.
در یک نتیجهگیري کلی باید گفت در نظام حقوقی ایران ،بهجز مؤسسات دولتی ،سایر اشخاص
عمومی مجزاي از دولت توانایی و اجازه تملک اموال ملی را دارند.

 .۴اصل داوریپذیر نبودن اموال اشخاص عمومی
امروزه رجوع به داور بهعنوان یکی از شیوههاي حل اختالف غیرقضایی ،گسترش فراوانی
یافته است .استفاده از داوري در زمینهي اموال عمومی تا پیش از اصل  123قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران 0در حقوق ایران مسبوق به سابقه نبود و تابع قواعد عام داوري در
حقوق خصوصی بود .این اصل بهعنوان یک قاعدهي حمایتی ،قواعد داوري را تحت تأثیر قرار
داد و در سالهاي گذشته محل بحثهاي فراوان در زمینهي اجراي آن شد .پیش از ورود به
تحلیل این اصل ،باید مبانی شکلگیري اصلِ ممنوعیت ارجاع به داوري در اموال عمومی را
بررسی کرد.

 .۴-۱مبنای ممنوعیت ارجاع به داوری دعاوی اموال عمومی
سه دیدگاه عمده دربارهي ممنوعیت ارجاع به داوري اموال عمومی در حقوق اداري مطرح
شده است:

 .۴-۱-۱تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی اداره:
شکلگیري این اصل ریشه در دورهاي دارد که تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدي در حقوق
اداري نظریهي غالب بود .به همین دلیل مادهي  2717قانون مدنی فرانسه ممنوعیت ارجاع به
داوري را پذیرفته ،اما مؤسسات عمومی تجاري و صنعتی را از این مسئله منع کرده است؛ یعنی
دعاوي مربوط به امور حاکمیتی از جمله دعاوي مربوط به اموال ملی قابلیت ارجاع به داوري
را ندارند ،در صورتی که اموال اختصاصیاي که در امور تصدي استفاده میشوند،
داوريپذیرند.
مقتضیات اعمال تصدي مانند امور تجاري و صنعتی ایجاب میکند که به دور از تشریفات
رسیدگی در دادگاه ،این اختالفات در مسیر سهل و سریع داوري قرار گیرد .البته امروزه با
تقویت نظریهي مالکیت بر اموال ملی در فرانسه ،برخی از اختالفات ناشی از این اموال هم
قابل ارجاع به داوري شده است؛ مانند آییننامهي سال  2770که در آن ارجاع به داوري
دربارهي «امواج رادیویی» را بهعنوان مال ملی تجویز کرده

است(2014: 114

 .)Gaudemet,بر
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اساس این ،تنها دعاوي مربوط به اموال ملی قابلیت ارجاع به داوري ندارد و دعاوي اموال
اختصاصی تابع قواعد عام داوري است.

 .۴-۱-۲حمایت از منفعت عمومی
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
اموال ملی و اموال اختصاصی ،قابل ارجاع به داوري نیست .هرچند بر این مبنا ،ممنوعیت
ارجاع به داوري توسط اشخاص عمومی در کلیه اختالفات با اشخاص خصوصی طرفدارانی
دارد ،اما این رویکرد در عمل باعث مشکالت فراوانی است؛ چراکه دست دولت را در همهي
زمینهها میبندد و عملکرد آن را کند میکند و او مجبور است براي حل اختالف پیرامون اموال
نسبتاً کماهمیت تن به مسیر پیچیدهي دادرسی دهد .به لحاظ نظري هم تمامی اموال عمومی
درجه اهمیت یکسانی ندارند؛ بنابراین درجهي حمایت از آنها نیز باید متفاوت باشد .بنابراین
اگر مسئلهي داوريپذیر نبودن صرفاً به اموال ملی محدود شود ،معقولتر و کارآمدتر است.

 .۴-۱-۳عدم مالکیت اشخاص عمومی بر اموال عمومی
این دیدگاه به نظریهي نگهداري 1بازمیگردد ،به این معنا که داوريپذیر نبودن اموال عمومی را به
این دلیل میپذیریم که اشخاص عمومی مالک اموال ملی نیستند و صرفاً وظیفهي نگهداري آنها را
دارند .بنابراین نمیتوانند دعاوي مربوط به آن را صلح نموده یا به داوري ارجاع دهند؛ چراکه کسی
پاي در مرحلهي داوري میگذارد که صالحیت پذیرش هر نوع تصمیمی را داشته باشد .بنابراین
اداره یا نمیتواند به داوري رجوع کند یا باید از مقنن اجازهي این عمل را داشته باشد.

 .۴-۲داوریپذیر نبودن دعاوی مربوط به اموال اشخاص عمومی در حقوق
ایران
در حقوق ایران اصل  123قانون اساسی در زمینهي مذکور مطرح است که محل تضارب و اختالف
آرا نیز بوده است .این اصل در پیشنویس اولیهي قانون اساسی وجود داشته و به نظر میرسد متخذ
از حقوق فرانسه است .هرچند در انتخاب واژگان متن دقت کافی صورت نگرفته است .سابقهي
تاریخی و ذهنیت منفی نسبت به نهادهاي بینالمللی باعث شده است تا به طور کلی دعاوي مربوط
به اموال اشخاص عمومی در عرصهي بینالمللی قابل صلح و ارجاع به داوري نباشد .قوهي مؤسس
به دنبال حمایت از اموال عمومی به دلیل اهمیت باالي آنها است ،به همین دلیل در این اصل تکیهي
اصلی بر «اموال» است ،نه «اشخاص»؛ یعنی کلیهي اموال «عمومی و دولتی» وراي اینکه در اختیار
چه شخص عمومیاي است ،مشمول اصل داوريپذیر نبودن است .البته اصل داوريپذیر نبودن در
حقوق ایران قاعدهاي مطلق محسوب نمیشود؛ چراکه دستگاههاي اجرایی بدواً نمیتوانند اقدام به
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صلح دعاوي یا ارجاع به داوري در زمینهي این اموال نمایند؛ اما با تصویب هیئت دولت و در
مواردي مجلس شوراي اسالمی این امر امکانپذیر است.
در این اصل سخنی از اشخاص عمومی به میان نیامده است .پیش از این به تفصیل توضیح داده
شد که در حقوق ایران بهجز دولت ،سایر اشخاص عمومی نیز میتوانند مالک اموال ملی
باشند .عدم اشاره به دارندگان این اموال و تکیه بر خود «اموال عمومی و دولتی» بیانگر اراده و
فهم قانونگذار اساسی از مسئله است .بنابراین نظریهي تفسیري شوراي نگهبان در تاریخ
 1202/3/10به درستی اموال شرکتهاي دولتی را تابع حکم اصل مذکور دانسته است .مادهي
 310قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1203نیز به تکرار عبارات اصل  123قانون اساسی
پرداخته و نکتهي جدیدي را بیان ننموده است.
آنچه در تحلیل اصل  123قانون اساسی کمتر بررسی شده ،منظور از «اموال عمومی و دولتی»
است .فهم ما از این اموال زمانی اهمیت دو چندان پیدا میکند که بر اساس اصل مذکور در
«موارد مهم داخلی» ارجاع به داوري و صلح دعاوي مربوط به اموال عمومی و دولتی باید به
تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد .بر اساس این ،تمامی موارد ارجاع به داوري و صلح
دعاوي باید توسط هیئت وزیران تصویب شود و به اطالع مجلس برسد؛ اما دعاوياي که
طرف مقابل آن خارجی است و موارد مهم داخلی ،الزاماً نیازمند مصوبهي مجلس خواهد بود.
درباره ي صالحیت هیئت دولت در این زمینه و نیز صالحیت مجلس دربارهي دعاوي با
طرف خارجی ،تقریباً مشکل و ابهامی وجود ندارد .البته درباره ي اینکه منظور اصل ،تصویب
ارجاع به داوري یا تصویب گنجاندن شرط داوري در قراردادهاي دولتی است ،بحثهاي
فراوانی صورت گرفته که موضوع پژوهش حاضر نیست .نقطه ي ابهام در این اصل منظور از
«موارد مهم داخلی» است .چه مواردي را می توان مهم یا غیر مهم دانست؟ معیار و ضابطهي
این تفکیک چیست؟ اثر مهم این تمایز این است که مشخص شود چه مواردي نیازمند
تصویب مجلس است .در اصل  123ضابطه اي براي تفکیک مطرح نشده است و قانون
اساسی نیز براي تبیین آن به قانون عادي ارجاع داده است .در قوانین و مقررات نیز تصریح
مشخصی در این باره وجود ندارد .شاید بتوان ادعا کرد هم دولت و هم مجلس درگیر این
قید نبوده اند یا اگر بدان التفات داشته اند به دلیل نبود معیار مشخصی براي تمایز موارد مهم و
غیرمهم از آن چشم پوشی کرده اند .به نظر می رسد معیار تفکیک موارد مهم را باید در ماهیت
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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براي تأکید با دو لفظ مطرح شدهاند (یگانگی)؟ با هریک از این دیدگاهها میتوان اصل 123
قانون اساسی را تحلیل کرد:

 .۴-۲-۱تحلیل اصل  ۱۳۱مبتنی بر دوگانگی اموال اشخاص عمومی
اگر اموال عمومی و دولتی را کلیهي اموال تحت تصرف اشخاص عمومی بدانیم ،یعنی اموال
ملی و اموال اختصاصی دولت و اشخاص عمومی ،پس دعاوي مربوط ،به هیچیک از اموال
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
اول یعنی حمایت از اموال اشخاص عمومی (منفعت عمومی) را باید تقویت کرد .البته چون
همه ي اموال در یک سطح از اهمیت نیستند ،مجوز ارجاع به داوري در مواردي توسط هیئت
وزیران و در موارد مهم با مجلس است .در این خوانش ،منظور قانونی اساسی از اموال عمومی
و دولتی همان اموال ملی و اختصاصی است و این اصطالح درست به کار رفته است .قانون
اساسی به دنبال حمایت از کلیهي اموال اعم از عمومی و دولتی است که یکی از دالیل این
مسئله بدبینی به طرفهاي خارجی و وادادگی دولتها در تاریخ اخیر ایران است .از این رو
«موارد مهم داخلی» را باید اموال ملی به شمار آورد که ارجاع به داوري آن نیازمند تأیید
مجلس است .اموال اختصاصی صرفاً مصوبهي هیئت دولت و مطلع بودن مجلس را نیاز دارد.
در این اصل بهصراحت مفاهیم دوگانهي اموال عمومی و دولتی آمده است؛ اما در مشروح
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بیانی مبنی بر تمایز میان اموال عمومی و دولتی ذکر
نشده و حتی به نوعی مترادف با یکدیگر به کار رفته است.
براي تکمیل و تبیین بیشتر این معیار میتوان از مفاد اصل  12قانون اساسی و مواد  23تا 20
قانون مدنی و تبصرهي مادهي  112و مادهي  3111قانون محاسبات عمومی استفاده و اموال
منقول و غیرمنقول ملی اي که غیرقابل واگذا ري هستند و ارجاع دعاوي آنها به داوري در
موارد داخلی نیازمند تصویب مجلس است را شناسایی کرد .آخرین قانونی که در این زمینه
می تواند استفاده شود ،قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل  33قانون اساسی ،مصوب 1211
است که در راستاي سیاست هاي کلی ابالغی از طرف مقام رهبري و در راستاي اجراي اصل
مذکور تدوین شده است .مادهي  172این قانون ،گروهی از فعالیت ها را به صورت انحصاري
در اختیار دولت می داند؛ به تعبیر دیگر ،ارائه ي خدمات عمومی در این بخشها را مستقیماً و
منحصراً در صالحیت دولت می داند؛ لذا بر اساس معیار پیش گفته ،اموال مربوط به انجام
امور حاکمیتی و اموالی که به ارائه ي خدمات عمومی اختصاص یافته اند ،جزء اموال ملی به
حساب میآیند.
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 .۴-۲-۲تحلیل اصل  ۱۳۱قانون اساسی مبتنی بر یگانگی اموال اشخاص
عمومی
نگاه دوم اینگونه میتواند باشد که منظور قانونگذار اساسی را از «اموال عمومی و دولتی»،
اموال ملی بدانیم .به عبارت دیگر در اینجا واژهي دولتی داراي معناي مستقل نیست؛ بلکه در
تبیین و توضیح اموال عمومی ذکر شده است .حتی میتوانیم استفاده از این عبارات را
معادلسازي ناصحیح و ترجمهي غلط از حقوق فرانسه بدانیم .در این صورت ،منظور از اموال
عمومی و دولتی صرفاً اموال ملی است و اموال اختصاصی اشخاص عمومی را در بر نمیگیرد؛
یعنی دستگاههاي اجرایی رأساً در زمینهي اموال اختصاصی میتوانند به داوري یا صلح دعاوي
مبادرت ورزند؛ اما در زمینهي اموال ملی باید به حکم اصل مذکور پایبند باشند.
با این دیدگاه براي تبیین معیار «موارد مهم داخلی» میتوان به تفکیک میان اموال طبیعی و مصنوع
در دل اموال ملی تمسک جست .به تعبیري به دلیل اهمیت اموال طبیعیِ ملی که ثروت ملی
کشور محسوب میشوند ،اختیار تصمیمگیري در زمینهي صلح یا ارجاع به داوري دعاوي آن را
در صالحدید مجلس شوراي اسالمی بدانیم .با توجه به اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه ،این
نگاه دور از ذهن نیست و در تأیید آن میتوان به تمایز اعمال حاکمیتی و تصدي و اموال متعلق
به این اعمال استناد کرد که در حقوق فرانسه معیار داوريپذیري است .بر اساس توجیه نظریهي
نگهداري نیز چون دولت و اشخاص عمومی بر اموال ملی مالکیت ندارند ،نمیتوانند دعاوي آنها
را صلح کنند یا به داوري ارجاع دهند .از سوي دیگر ،چون بر اموال اختصاصی خود مالکیت
دارند و حق واگذاري آن را مانند اشخاص خصوصی دارند میتوانند دعاوي مربوط به آن را
صلح نموده یا به داوري بسپارند .پیشتر گفته شد که ماهیت امور اقتصادي با داوري همخوانتر
است ،هرچند طرف دیگر ماجرا حفظ منافع عمومی و جلوگیري از سوءاستفادهي مستخدمان
عمومی از اختیار صلح دعاوي یا ارجاع به داوري است .با این تفاصیل و براي تأمین مبانی
سهگانهي مذکور و بر اساس منطوق اصل  123به نظر میرسد باید قائل به تفصیل شد .هرچند
فلسفهي حمایتی از کلیهي اموال عمومی بسیار مهم است اما افراط در آن عمالً دولت را دچار
مشکل میکند .پس باید به دنبال راهحلی میانه در بین مبانی مذکور بود.
هرچند بازنگري در متن این اصل در اولویت است ،اما در شرایط فعلی میتوان با تفسیري
درست از این اصل شرایط اجراي هدف قانونگذار اساسی را تأمین کرد.

نتیجهگیری
داوري پذیر نبودن اموال عمومی یکی از قواعد حمایتی حقوق عمومی از این اموال است که آن
را از اموال خصوصی متمایز میسازد .این قاعده به صورتی غیردقیق در اصل  123قانون
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اساسی وارد نظام حقوقی ما شده است .سابقهي این قاعده در دنیا به تمایز میان اعمال
حاکمیتی و تصدي اشخاص عمومی برمیگردد که خود منجر به تفکیک اموال ملی و اموال
اختصاصی شده است .اموال ملی به دلیل اهمیت بیشترشان نیاز به حمایت بیشتر دارند و
دعاوي مربوط به آنها قابل واگذاري به داوري نیست؛ چراکه منفعت عمومی را نمیتوان به یک
روند غیرقضایی وا نهاد .در اموال اختصاصی که دولت پیگیر امور تصدي و منفعت خود است،
بر مبناي ماهیت امور تجاري و اقتصادي ،دولت می تواند اختالفات مربوط به این اموال را به
داوري بسپارد.
عدم رعایت مبناي این حکم در اصل مذکور موجب ابهام در متن و سردرگمی در اجراي آن
شده است .با توجه به تکلیف قانون اساسی در انتهاي اصل  123تا کنون قانونی براي تبیین
مفهوم «موارد مهم داخلی» به تصویب مجلس نرسیده است و عملکرد دولت و مجلس در این
زمینه محل پرسش و ابهام است .بنابراین ضرورت پر کردن خأل قانون مذکور بسیار حس
میشود؛ چراکه مرتبط با سرمایه و ثروت ملی کشور است .تا پیش از تدوین قانون در این باره،
میتوان تفسیري مبنایی با تکیه ي بر الزامات اجرایی آن ارائه نمود تا راهگشا باشد .در این
نوشتار دو تفسیر عمده از اصل مذکور ارائه شد که برگزیدن هر یک متکی به ضوابطی مانند
اصول حکمرانی خوب است .واگذاري اختیارات به دستگاههاي اجرایی در زمینهي اموال
عمومی نیازمند بسترسازيهاي قانونی و مدیریتی فراوانی است تا منجر به سوءاستفاده و حیف
و میل اموال عمومی نشود.

منابع
 .1جاللی ،محمد و حامد کرمی (« ،)1232تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق
فرانسه» ،نشریه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ،شمارهي  ،2دورهي  1پاییز و زمستان.
سعدي ،حسینعلی ( ،)1211بررسی انفال در عصر غیبت با تکیه بر مسائل مستحدث ،تهران:
دانشگاه امام صادق علیه السالم.
 .2طاهري ،مسعود و محمدعلی انصاري ( ،)1213دانشنامه حقوق خصوصی ،تهران :محراب
فکر ،ج.2
 .2کاتوزیان ،ناصر ( ،)1210اموال و مالکیت ،تهران :میزان.
 .3کرمی ،حامد ( ،)1230حقوق اداري اموال ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .1کرمی ،حامد (« )1231راهکارهاي حمایت حقوقی از اموال عمومی» ،نشریهي دانش
حقوق عمومی ،شمارهي  ،11دورهي  1زمستان.
 .1کنعانی ،محمدطاهر ( ،)1210تملک اموال عمومی و مباحات ،تهران :میزان.
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 .0مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ( ،)1213تهران :اداره کل فرهنگی و
روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی.
 .1مؤتمنی ،منوچهر ( ،)1237حقوق اداري ،تهران :سمت.
9. Debbasch, C. (1999), Droit administratif des biens, Paris: PUF.
10. Févrot, O. (2012), Définition du domaine public et dualisme
juridictionnel, AJDA,
11. Gaudemet, Y. (2002), Droit administratif des biens, Paris:
L.G.D.J.
12. Gaudemet, Y. (2014), Traite de Droit Aministratif, Paris:
L.G.D.J.
13. Guettier, C. (2008), Droit administratif des biens, Paris: PUF.
14. Linotte, D. (2012), Droit public économique, Paris: lexisnexis.
Private Law, vol. 3, Tehran: Mehrab-e- Fekr pub.

یادداشتها
1. Puissance publique.
2. Service publique.
3. Exorbitante de droit civil.

 .4مادهي  « :2واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقالل
حقوقی ،بخشی ا ز وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سهگانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام
میدهد».
 .5مادهي  - 112کلیه اموال و داراییهاي منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهاي عمرانی
(سرمایهگذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خریداري و یا بر اثر اجراي این طرحها ایجاد و یا تملک
می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح ،وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد
عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجراي طرح هاي مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و
حراست آنها با دستگاههاي اجرایی ذیربط میباشد و در صورتی که از اموال مذکور براي ادامه عملیات طرح رفع
نیاز شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههاي دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات
فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصرهي  - 1اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمهي اجراي طرحهاي مربوط در مورد
طرحهایی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجرا میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد
طرحهایی که مجري آنها شرکتهاي دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و
داراییهاي دستگاه مسئول بهرهبرداري طرح منظور خواهد شد.
 .6در زمینه شخصیت حقوقی نظامات حرفهاي براي نمونه موارد زیر را دربارهي کانون وکال بنگرید :قانون
وکالت 1213مادهي  - 10کانون وکالء مؤسسهاي است ملی و داراي شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع
وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل میباشد.
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قانون وکالت  1211مادهي  - 11کانون وکالء مؤسسه اي است داراي شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع
وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد.
قانون الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري 1222مادهي  - 1کانون وکالي دادگستري مؤسسهاي است مستقل
و داراي شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.
 .7اصل یکصد و سی و نهم« :صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري در هر مورد،
موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد .در مواردي که طرف دعوي خارجی باشد و
در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد .موارد مهم را قانون تعیین می کند».
 .8بر اساس نظریهي نگهداري اشخاص عمومی من جمله دولت مالک اموال ملی نیستند؛ بلکه مالکیت این اموال
از آن ملت است و دولت صرفاً وظیفه نگهداري و اداره آن را دارد .این دیدگاه تا اواخر قرن پیش نظریهي غالب
در حقوق فرانسه بوده است؛ اما امروزه نظریهي مالکیت اشخاص عمومی بر اموال ملی پذیرفته و اجرا میشود.
قانون «مالکیت اشخاص عمومی» فرانسه مصوب سال  2771میالدي به وضوح از این دیدگاه تبعیت میکند.
« .9اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد ،از شمول این ماده مستثنی میباشد»؛ اما در
مادهي  111براي اموال غیرمنقول غیرقابل واگذاري مصادیقی را بیان کرده است« :فروش اموال غیر منقول
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود به استثناي اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
 - 1اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
 - 2تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهماتسازي.
 - 2آثار و بناهاي تاریخی.
 - 3اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد.
 .10گروه سه ـ فعالیتها ،مؤسسات و شرکتهاي مشمول این گروه عبارتاند از:
 )1شبکههاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد (فرکانس)،
 )2شبکههاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایهي پستی،
 )2تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی ،انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح،
 )3شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،
 )1معادن نفت و گاز،
 )1بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،بانک ملی ایران ،بانک سپه ،بانک صنعت و معدن ،بانک توسعه
صادرات ،بانک کشاورزي ،بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
 )0بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران،
 )1شبکههاي اصلی انتقال برق،
 )3سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمیایران،
 )17سدها و شبکههاي بزرگ آبرسانی،
 )11رادیو و تلویزیون.
مطابق بند ج مادهي  2سرمایهگذاري ،مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادهي  2این
قانون منحصراً در اختیار دولت است .تبصرهي یک بند ج این مالکیت را به صورت صددرصدي بیان میکند و
امکان مشارکت بخش غیردولتی را رد میسازد« :خرید خدمات مالی ،فنی ،مهندسی و مدیریتی از بنگاههاي
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بخشهاي غیردولتی در فعالیتهاي گروه سه مادهي  2این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ( )%177دولت
طبق آییننامهاي که ظرف مدت ششماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاههاي
ذيربط به تصویب هیئت وزیران میرسد ،مجاز است».
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