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 قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ 

 تطبیقی -رویکردی انتقادی
 

 2ن لطفیحس -1مسلم آقایی طوق
 

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

 

 دهیچک
حفظاست.یودولتیدربارهاموالعمومیتیاعدحماازقویفیکیعدمامکانتوققاعده

دردهه.روندعنوانمبنایاصلیاینقاعدهبهشمارمیاموالونیزلزومتداومخدماتعمومیبه
دوقانونازینایندرعناوبااینوجودودوقانوندراینارتباطبهتصویبرسیدهاست6951

مطرحیفتوقیقدرمتنآنهاتعویاستفادهشدهاستول«یفعدمتوق»و«یفمنعتوق»عبارات
 منع نه است، توقیاشده همچنیفعدم سازمانیناین. گستره نظر از قانون شاملیدو تنها

یازنهادهایقسمتبزرگیبترتینوبدشودهامیها،مؤسساتدولتیوشهرداریوزارتخانه
،ازدایرهشمولایندوقانونحمایتیباشدمیبردوشآنهایعمومیفکهگاهوظایعموم

قانونگذاردردوقانونیادشدهبهجایتحتشمولقراردادندایره.خارجاست درعوض،
تریازنهادهایعمومیکهدارایوظایفقانونیوعمومیهستند،تمامیاموالمنقولگسترده

غیرمنقولوزارتخانه شهرداریو مؤسساتدولتیو مشموها، را دادهها قرار لحمایتخود
شوداموالیازنهادهایدولتیکهنیازیبهآنهانیستوحالآنکهچنیناطالقیباعثمی.است

کندنیزمشمولاینحمایتقرارگیرندیاتوقیفآنهاخللیدرتداومخدماتعمومیواردنمی
بابررسیپژوهشندرای.جهتمخدوششودوحقدادخواهیافرادواعتبارآرایقضاییبی

تطبیقینشاندادهشدهاستکهحفظاموال،تداومخدماتعمومیودرعینحالحفظاعتبار
آرایقضایینیازمنداصالحدرقوانینمربوطاست.

 

عدمامکانتوقیف،خدمات واژگان کلیدی: اموالدولتی، اموالعمومی، حقوقاداری،
عمومی.
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 مقدمه .1
یاتنظیمشکایتنزدنهادهایقضایی،بهطورمعمول،هدفشاکی یاخواهانازاقامهدعوا

اخذرأیقضایینیستبلکههدف،اجرایمفادآننسبتبهمحکوم بهصرفاً موجبعلیهاست.

علیه؛ویمکلفاستظرفقانوناجرایاحکاممدنیبهمجردابالغاجرائیهبهمحکوم94ماده

تواندمستنداًبهعلیهمیردواگرمفادحکمرااجرانکردمحکومدهروزمفادآنرابهموقعاجراگذا

بهرادرخواستکندوبهموجبعلیه،معادلمحکومهمانقانون،توقیفاموالمحکوم43ماده

قانونیادشدهمأموراجرا؛بایدپسازدرخواستتوقیف،بالفاصلهاقدامبهتوقیفاموال61ماده

(.عالوهبراین،6931:669؛مردانیوقهرمان،6986:161نیورودیجانی،علیهکند)مردامحکوم

نهادهایمختلفاداریهمچونثبتگاهبااستفادهازاقتدارعمومی،بدونآنکهنیازیبهرجوع

می علیهاشخاصمختلفاجرا اسنادواوراقرسمیرا مفاد باشند، داشته برایبهدادگاه کنند.

شدهدردفاتراسنادرسمیراجعبهدیونوسایریهاسنادرسمییعنیاسنادثبتمدلولکل»مثال،

االجرااستاموالمنقولومعامالتامالکثبتشده،مستقالًوبدوناحتیاجبهحکمدادگاهالزم

وعمومضابطاندادگستریوتمامقوایدولتیمکلفهستنددرمواقعیکهازطرفمأموران

(.6939:631)شهری،«شود،دراجرایمفادورقهاجرائیهاقدامکنندراجعهمیاجرابهآنهام

علیه،دولت)درموضوعبرخیازاحکام،مالیاستودرصورتاستنکافمحکومحالبههر

کند.البتهمعنایعام(باتوسلبهاقتدارعمومیوباتوقیفاموال،ویراملزمبهاجرایحکممی

ا میان، این احکامدر اجرای برای توقیفاموال قاعده نسبتبه مشاهده6ستثنائاتی حقوق در

می 6934هایمالیمصوبقانوننحوهاجرایمحکومیت14شودکهمواردعمدهآندرماده

ذیلعنوانمستثنیاتدین برمستثنیات1مجمعتشخیصمصلحتنظام، عالوه شدهاست. احصا

حقوقخصو حوزه بیشتردر عدمدینکه دیگریتحتعنوانقاعده مفهوم دارد، صیجریان

توقیف استو9امکان حقوقعمومینشأتگرفته از که دارد دولتیوجود عمومیو اموال

نهد.موانعیراپیشرویاجرایاحکامفرامی

گانهحمایتیدرحقوقاداریاموالاستکههمقاعدهعدمامکانتوقیفیکیازقواعدچند

 ,De Laubadére et Gaudemetشودوهمنسبتبهاموالدولتی)والعمومیاعمالمینسبتبهام

1998: 34; Auby et Bon, 2003: 17; Kolongele Eberande, 2014: 18به رسدشناسایینظرمی(.
                                                                                                                                                                                                        
1. Attachment/Saisie/Embargo. 
2. Exempt property. 
3. L’insaisissabilité/ Inembargabilidad. 
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هاییکهبرعهدهحمایتازدولتبهخاطرکارویژه-6کند:اینقاعدهدوهدفعمدهرادنبالمی

حفظاموالعمومیبهخاطرارزشواهمیتخاصآنها.اهمیتاینقاعدهبهحدی-1داردو

قانون691اصل6اند.برایمثال،بنداستکهبرخیازقوانیناساسیآنراموردشناساییقرارداده

)59اصل(وPuigpelar, 1999: 122)6318اساسیاسپانیامصوب  Alzateقانوناساسیکلمبیا

Rios, 2011: 255عدمامکانتوقیفاموالعمومیرادرکناردوقاعدهحمایتیدیگریعنیعدم،)

زمانقرارمی نیزعدمشمولمرور قانوناساسیبولیوینیز993اصلدهد.امکانواگذاریو

کند.البتهدراینمیان،برخیاموالدولترابهمثابهاموالمتعلقبهملتغیرقابلتوقیفاعالممی

شورهاهمچونآفریقایجنوبیبهخاطرحمایتازحقمالکیتونیزحقدادخواهیافرادوحقک

اند.دسترسیبهنظامقضاییمؤثر،اینقاعدهراموردپذیرشقرارنداده

عدمامکانتوقیفبهطوربسیارکمرنگموردشناساییواقع قاعده درنظامحقوقیایران،

6956مصوبهاتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریقانونراجعبهمنعشدهاست.

،66/8/6956مصوببهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیقانوننحوهپرداختمحکومو

اند.بهتصویبقانونگذاررسیدهوبهاینمسألهپرداخته6951نخستینقوانینیهستندکهدردهه

هااعمازاینکهدرمنقولمتعلقبهشهرداریواموالمنقولوغیروجوه،6956طبققانونمصوب

نامشهرداریباشد،قبلازهنامهبصورتضمانتهتصرفشهرداریویانزداشخاصثالثوب

نیزضمنالزام6956قانونمصوبباشد.فوبرداشتنمییقابلتأمینوتوق؛صدورحکمقطعی

درمورداحکامقطعیبهدولتوجوهمربوطبهمحکومهپرداختبهاومؤسساتدولتیوزارتخانه

اوراقالزمدادگاه و اجرایدادگاهیاالجراها یا رسمیو اسناد دفاتر هاثبتیو توقیفاموال،

وزارتخانه غیرمنقول و مؤسساتدولتیمنقول و ها جهتپرداخترا الزم بودجه و اعتبار که

تصویبوابمحکوم ممنوعاعالمیکسالونیمبعدازسالصدورحکمالغبودجهبهندارندتا

دارد.البتهایندوقانونکردهودرادامهدولتراازدادنهرگونهتأمیندرزمانمزبورمعافمی

بهعینمعینبهوجهنقدباشد.درغیراینصورت،اگرمحکوممربوطبهزمانیاستکهمحکوم

ازمقرراتعمومیپیرویمیاعمازمنقولوغیرمنقولیا کندانجامعملباشد، اگر؛ بنابراین،

کندایمحکومبهخلعیدازملکیشد،دیگرازمقرراتاینمادهواحدهاستفادهنمیوزارتخانه

 (.6931:665؛مردانیوقهرمان،6986:169)مردانیورودیجانی،

وبررسیاستواززمانیکهتصویبایندوقانوناززوایایمختلفیقابلبحثحالبههر
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توجهیبهمبنایحقوقاند،مسائلمختلفیپیرامونآنهامطرحشدهاست.هرچندبرخیباکمشده

اداریاینقاعده،وضعچنینقوانینیرادرنتیجهشرایطجنگیکشوروقرارگرفتندروضعیت

دانسته تحریم )دهه قاعده6951اند چنین استکه روشن ولی از(، توجهی قابل شمار در ای

مینظام استو کاستیهایحقوقیشناساییشده تجربیاتتقنینی، از استفاده هاینظامتوانبا

قاعدهعدمحالتوقیفاموالدولتیوعمومیدرایرانراتاحدودیبررسیوبرطرفکرد.بههر

مانی،همازجهتشمولامکانتوقیفاموالعمومیودولتیدرایرانهمازجهتشمولساز

شود،موردموضوعیوهمازجهتسازوکاراتخاذشدهکهدرنهایتبهتوقیفاموالمنتهیمی

ایرادواشکالاست.

هایقاعدهمزبوررادرایرانتطبیقیدرصدداستآسیب-اینپژوهشبااتخاذروشیتحلیلی

اهمیت باوجود زمینه این در بررسیکند. فوق حوزه سه درپیدارد،در متعددیکه آثار و

یکیازنخستینمقاالترادراینزمینهنوشتهرودیجانیومردانیهایچندانیوجودندارد.نوشته

بهومنعتوقیفاموالدولتوشهرداری را عنوانیکیازاستثناهایموجودوقابلتوجیهدرها

نیزسپهریورستمی(.6986ورودیجانی،اند)مردانیزمینهاجرایاحکامموردتوجهقرارداده

ایرویکردنهچندانهمدالنهخودنسبتبهقاعدهعدمتوقیفاموالدولتراشرحوطیمقاله

تریدراین(آثارمفصل6931)پاهکیده(و6931)یعیرف(.6983اند)رستمیوسپهری،بسطداده

توقیفاموال به جزئیاتمربوط شرح به و دارند پرداختهزمینه شهرداری اغلبدولتو اند.

هایاجرایاحکاممدنیازکناراینموضوععبورکردهوآنراموردتوجهقرارنویسندگانکتاب

(.6931اند)نک.مهاجری،هابهاینمسألهپرداختهاندوتنهامعدودیازایندستازکتابنداده

ننوشتاربهآنهاپرداختهاست،مورددغدغهآنهادهدکهمسائلیکهاینگاهیبهاینآثارنشانمی

شود.نبودهوبویژهرویکردتطبیقیدرهیچیکازاینآثارمشاهدهنمی

سازمان به مربوط مسائل از برخی تطبیقی واکاوی راستای در روی، هر موضوعاتبه و ها

ها،اموالدولتوشهرداریمشمولقاعدهعدمتوقیفونیزبررسیانتقادیزوایاییازفرایندتوقیف

مطالبایننوشتاردرچهاربندارائهشدهاست.دربنداول،مبانینظریقاعدهعدمامکانتوقیف

)اموالعمومیودولتی(موردبررسیواقعشدهاست.دستاوردهایاینبنددربندهایدیگراین

بنددومبهبررسیانتقادیحوزهگیرد.پژوهشبهخصوصبندهایدوموسوممورداستفادهقرارمی

شمولسازمانیوبندسومبهمطالعهحوزهشمولموضوعیاینقانوناختصاصیافتهاست.دراین
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دوبند،بااستفادهازمبانینظریونیزباتکیهبردستاوردهایمطالعهتطبیقی،دامنهشمولاینقانون

اکاویقرارگرفتهاست.درنهایت،دربندچهارمچهازنظرسازمانیوچهازنظرموضوعیموردو

سازوکارهایاتخاذشدهدرهردوقانونکهدرنهایتممکناستمنجربهتوقیفاموالدولتو

شهرداریشود،موردبررسیانتقادیواقعشدهاست.


 مبانی نظری قاعده عدم امکان توقیف .2
لعمومیودولتیراموردشناساییقرارهایمختلفحقوقیقاعدهعدمامکانتوقیفاموانظام

اند.برایمثال،درنظامحقوقیفرانسه،بیشازیکقرنپیش،دیوانحلاختالف)میاندیوانداده

 Assoc. Syndicale du Canal deدردعوای6883دسامبر3عالیوشورایدولتی(دررأیمورخ

Gignacهایاصلییکمؤسسهعمومیهستندودرژگیهایمالکاندارایویاعالمکردکهانجمن

 Long, Weil etباشد)پذیرنمیهایمعمولامکاننتیجه،اجرایاحکاممدنیعلیهآنهاباهمانشیوه

Braibant, 2005: 45شعبهاولمدنیدیوان6381دسامبر16(.اهمیتاینامربهحدیاستکهدر

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

Llyod continentalبرا( کرد قلمداد حقوق کلی جزءاصول را قاعده این بار نخستین  Deی

Laubadére et Gaudemet, 1998: 34; Auby et Bon, 2003: 17 ماده حالحاضر، در .)6-1966

اموالمتعلقبهاشخاصحقوقعمومیرا6)بخشقوانین(قانونجامعاموالاشخاصعمومیفرانسه،

(،ماده6334مکررقانوندادگستریبلژیک)الحاقی6461غیرقابلتوقیفقلمدادکردهاست.ماده

)مصوب411 اروگوئه مدنی 6858قانون ماده )مصوب191(، تجارتآرژانتین و مدنی قانون

1164 ماده ،)584 مواد کلمبیا، مدنی دادرسی آیین 11قانون و13و دولت اموال قانون

ماده6333)مصوب1هایمکزیکشهرداری قانونآییندادرسیمدنیپاراگوئه)مصوب165(،

6388 ماده ونزوئال3(، عمومی ارگانیکاموال 9قانون 1161)مصوب ماده آیین949(، قانون

نونمدنیعراققا16(،ماده6348قانونمدنیمصر)مصوب81دادرسیمدنینیکاراگوئه،ماده

قانوناجرایاحکاممدنیو595(،ماده6381قانونمدنیکویت)مصوب19(،ماده6366)مصوب

قانونمربوطبهاصولحاکمبروضعیتاراضیماداگاسکار9(،ماده1118اداریالجزائر)مصوب

مهورکامرونبخشنامهتعییننظاماموالعمومیودولتی)ابالغیرئیسج1ماده4(1116)مصوب
                                                                                                                                                                                                        
1. Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
2. Ley de bienes del estado de mexico y de sus municipios 
3. Ley organica de bienes publicos 
4. Loi fixant les principes régissant les statuts des terres. 
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6(6314مورخ تعیینشرایطوچارچوبتصرفاموالعمومی)ابالغیرئیس1وماده بخشنامه

اند.نیزاموالمتعلقبهدولتراغیرقابلتوقیفاعالمکرده1(1166جمهوربنینمورخ

بهلحاظنظری،مبانیمختلفیلهوعلیهاینقاعدهذکرشدهاست.یکیازنویسندگان،شش

آلبارادواسکیبِل(.14-6931:16عنواندالیلموافقاناینقاعدهذکرکردهاست)رفیعی،لرابهدلی
قانونیاصولسه تفکیکقوا، خدماتعمومیرابهگانه تداوم نیز و بودجه مبنایاینبودن عنوان

باAlvarado Esquivel, 2008: 252قاعدهمعرفیکردهاست) پذیرش(.برخینیزمخالفتخودرا

پسازبیاناینمطلبکهتصویبقانونمربوطبهمنعتوقیفرفیعیاند.ایاعالمکردهچنینقاعده

النهایهاعتقادبراین»داردهاصورتگرفتهاست؛اظهارمیاموالدولتدرشرایطجنگوتحریم

ایستیدرصدداستکهاینقانوندرحالحاضرفلسفهوجودیخودراازدستدادهاستومقننب

)رفیعی،«ترشود...راعطفبهماسبقنمایدتابهعدالتنزدیکاصالحیانسخاینمقررهبرآیدوآن

نیزوجودچنینمقرراتیراخالفاصولقانوناجرایاحکامسپهریورستمی(.6931:611-616

باراحکامقضاییراشدنجریاندادرسی،تأخیردراجرایحکموکاهشاعتمدنیدانستهوطوالنی

برشمرده نامطلوباینقاعده آثار زمره در سپهری، )رستمیو 6983اند :651 پاهکیده، :6931؛

هادرزمانی(.آنانباتأکیدبراینامرکهقوانینمربوطبهعدمتوقیفاموالدولتوشهرداری611

قوانینمزبور»راینباورندکهاندکهکشوردرگیرجنگناخواستهودفاعبودهاست،بتصویبشده

اندوبرایناساسدراجرایدرشرایطعادیوضعنگردیدهوزاییدهاوضاعواحوالخاصیبوده

(.البتهایندونویسندهدربخشی6983:651)رستمیوسپهری،«دستیبهخرجدادآنهانبایدگشاده

بهالدولتوشهرداریازمقالهخودقوانیندوگانهمربوطبهمنعتوقیفامو را واسطهتصویبها

(6911هایمالی)مصوب(وقانوننحوهاجرایمحکومیت6955قانونمحاسباتعمومی)مصوب

-6983:653رسدچندانقابلپذیرشباشد)رستمیوسپهری،اندکهبهنظرنمیمنسوختلقیکرده

عدمامکانتوقیفدرحقوقاداریاموالرسدهدفازشناساییقاعده(.بههرحالبهنظرمی658

دروهلهنخست؛حفظبرخیاموالودروهلهبعد،حمایتازدولتونهادهایعمومیدرارائه

توانددرکنارایمیصحیحخدماتعمومیوایفایوظایفقانونیاست.بدیهیاستهرقاعده

باعثطرحوردامرنمیسریآثارنامطلوبنیزداشتهباشدولیاینآثارمطلوب،یک تواندلزوماً

آنقاعدهشود.

                                                                                                                                                                                                        
1. Ordonnance fixant le régime domanial. 
2. Decret Portant Conditions et modalités d’occupation du domaine public. 
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 حفظ اموال .3
هدفازشناساییقاعدهعدمامکانتوقیف،دربرخیموارد،جلوگیریازاتالفاموالاعماز

عمومیودولتیاست.البتهاینهدفبیشتردررابطهبااموالعمومیوپیامدمنطقیقاعدهعدم

(.درحقیقت،ازGordillo, 1967: 362; Almerco, 2004: 37است)6امکانواگذاریاموالعمومی

آنجاکهاموالعمومیغیرقابلواگذاریهستند،توقیفآنهانیزپذیرفتنینیست،چراکهتوقیف

درمورداموالیموردپذیرشباهدفواگذاریونقلوانتقالبعدیصورتمی پذیردوتنها

امکا پذیرباشدناستکهنقلوانتقالآنها فرضاینکهایندستازاموالغیرقابل؛ با بنابراین،

فروشوتملکخصوصیباشند،توقیفآنهادراجرایاحکاممدنیمنفعتوحاصلیدرپی

درهمینراستا،میGarcía y López, 2006: 5نخواهدداشت) قانون691اصل6توانبهبند(.

اشارهکردکهعدمامکانتوقیفاموال-الذکرانینفوقواکثرقو-6318اساسیاسپانیامصوب

عمومیرادرکناردوقاعدهحمایتیدیگریعنیعدمامکانواگذاریونیزعدمشمولمرورزمان

ازPuigpelar, 1999: 122دهد)قرارمی البتهحتیدرصورتعدمتصریحنیزمفاداینقاعده .)

امکانواگذاریقابلاستن عدم نظریهقاعده برخیاز همیناساس، بر پردازانحقوقباطاست.

اصل امکانواگذاریوعدم19اداریپرو، بهدوقاعده کهصرفاً قانوناساسیاینکشوررا

شمولمرورزماننسبتبهاموالعمومیاشارهکردهاست،بهطورخودکارمتضمنقاعدهعدم

(.دادگاهقانوناساسیاینکشورنیزدرنظریهMurillo, 2005: s934اند)امکانتوقیفنیزدانسته

راکهاموالعمومیراقابلتوقیفدانستهبود،15165قانونشماره1ماده1114ژانویه13مورخ

(.Murillo, 2005: 934مغایرباقانوناساسیدانستهاست)

اکهبرخیازایناموالاهمیتاینقاعدهبیشتردرارتباطبااموالعمومیاست،چرحالبههر

هایخاصیبهطورکلییاجزئیتجدیدناشدنیهستند)مانندمیراثفرهنگی(ویادارایویژگی

آنهاراازاموالدولتیجدامی ها(.بههمینخاطردربرخیازسازد)مانندجادههستندکهماهیتاً

یدقانونگذاراساسیقرارگرفتههایقانونگذاریعدمامکانتوقیفاموالعمومیموردتأکنظام

گیریدرخصوصامکانیاعدمامکانتوقیفاموالدولتیبهقانونگذارعادیاستولیتصمیم

ضمنشناساییعدم6318قانوناساسیاسپانیامصوب691واگذارشدهاست.برایمثال،اصل

بهاصلمزبور(،امکانیاعدمامکانتو6امکانتوقیفاموالعمومی)بند قیفاموالدولتیرا

است) حتیدربرخیقوانیناساسی،Puigpelar, 1999: 122پارلماناینکشورواگذارکرده .)
                                                                                                                                                                                                        
1. Inalienabilité/Inalienabilidad. 
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بهبرخیازمصادیقاموالعمومیبهخاطراهمیتویژه طورخاصمشمولقاعدهایکهدارند،

توقیفشناختهشده امکان بندعدم برایمثال، مصوباکوادورقانوناساسی913اصل4اند.

1118 اصول ،59 مصوب11و کلمبیا اساسی 6336قانون اصل جمهوری54، اساسی قانون

میراثفرهنگیکشوررا6333قانوناساسیونزوئالمصوب33واصل1161دومینیکمصوب

1161قانوناساسیجمهوریدومینیکمصوب66اند.همچنین،اصلغیرقابلتوقیفاعالمکرده

آبیکمالملیراهبردیاستکهمورداستفادهعمومو»چنینمقررکردهاست:دربارهآب

برایحیاتاساسیاست... و غیرقابلتوقیفبوده زمانو غیرقابلمرور غیرقابلانتقال، بدین«

تواندآنرادرپذیریآنمیپذیریوانتقالترتیب،گاهخودمالتاحدیارزشمنداستکهتوقیف

گیرد.همینخاطر،موردحمایتقانونگذارقرارمیدهدوبهمخاطرهقرار



 تداوم خدمات عمومی .4
اخذرأی تنظیمشکایتنزدنهادهایقضایی،صرفاً یا هدفشاکییاخواهانازاقامهدعوا

بنابراین،؛علیهازاهمیتاساسیبرخورداراستقضایینیستواجرایمفادآننسبتبهمحکوم

علیهراازدادگاهتقاضالهاینحقرادادهاستکهاجرایحکمعلیهمحکومکومقانونگذاربهمح

بهراازاموالممتنعتوقیفکرد.بااینحال،توانمعادلمحکومکندودرصورتامتناعوی،می

ایجادمشقتدربرخیمواردقانونگذاربهخاطرعواملتوجیه همچونعسروحرجویا کننده

علیهراممنوعکردهاست.بدینترتیب،استثنائاتینسبتتوقیفبرخیازاموالمحکومبرایافراد،

قانوننحوه14شودکهدرمادهبهقاعدهتوقیفاموالبرایاجرایاحکامدرحقوقمشاهدهمی

عنوان6934هایمالیمصوباجرایمحکومیت با آن موارد تشخیصمصلحتنظام، مجمع

حزیراحصاشدهاست:مستثنیاتدینبهشر

؛علیهدرحالتاعساراوباشدمنزلمسکونیکهعرفاًدرشأنمحکوم-الف

علیهوافرادتحتتکفلویاثاثیهموردنیاززندگیکهبرایرفعحوائجضروریمحکوم-ب

؛الزماست

علیهوافرادتحتتکفلویبرایمدتیکهعرفاًآذوقهموجودبهقدراحتیاجمحکوم-پ

؛شودآذوقهذخیرهمی

؛کتبوابزارعلمیوتحقیقاتیبرایاهلعلموتحقیقمتناسبباشأنآنها-ت
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پیشه-ث وران،کشاورزانوسایراشخاصکهبرایامرارمعاشوسایلوابزارکارکسبه،

؛ضروریآنهاوافرادتحتتکفلشانالزماست

؛تلفنموردنیازمدیون-ج

شود،مشروطبراینکهپرداختاجارهنعقداجارهبهموجرپرداختمیمبلغیکهدرضم-چ

وعینمستأجرهموردنیازمدیونبودهوباالترازشأناونباشد.شودبهابدونآنموجبعسروحرج

دهدکهفلسفهومبناینظریعدمامکانتوقیفاموالمذکور،دقتدرمواردفوقنشانمی

بهدچارعسروحرجنشدهوامکانامرارمعاشخودباپرداختمحکومعلیهایناستکهمحکوم

 درواقع، دستندهدو از داده»را فتوا اکثریتفقها که تشخیصهمانطور اصلیدر اندضابطه

است مدیون احتیاج دین مستثنیات » رودیجانی، و 6986)مردانی نحو161: به فلسفه همین .)

قوقعمومینسبتبهاموالعمومیودولتینیزحاکماست،تروبارزتریدرحوزهحگسترده

چراکهتوقیفاموالیکهدولتدراختیارداردنهادمزبوررادرارائهخدماتعمومیومدیریت

نحویسازدبهصحیحاموراجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،دفاعیوغیرهدچارمشقتوسختیمی

عمومی)مغایربااصلتداومخدماتعمومی(واختاللکهگاهتوقیفاموالباعثتعطیلیامور

(.Batselé, Mortier et Scarcez, 2010: 440شود)دراموراداری)مغایرباحسنجریانامور(می

اینمهمدرخصوصاموالدولتیازاهمیتبیشتریبرخورداراست،چراکهایناموالبرخالف

هایخاصینیستند،بلکهاموالیهستنددارایویژگیاموالعمومیهمچونمیراثفرهنگیلزوماً

هاوکهبهخاطرکاربردوکارکردشان،موردنیازدولتونهادهایعمومیهستندمانندساختمان

تجهیزاتیکهدراختیاردولتونهادهایعمومیاستودولتبرایایفایوظایفخودناگزیر

بتواندباطرحدعواعلیهدولتبهتوقیفاموالمنقولواگرهرکسی»بایدازآنهااستفادهکندو

غیرمنقولدولتیبپردازد،موجباخاللدراموردولتیونهایتاًاخاللدرادارهامورکشورخواهد

شد » 6986)مردانیورودیجانی، ماشین169: برایمثال، سازمانآتش(. ووسایلیکه نشانیها

ازاهمیتبسیارزیادیبرخورداربرایاطفایحریقویامقابلهب احوادثدیگردراختیاردارد،

تواندخطراتجدیدرپیداشتهباشدوعملکردسازمانمزبوررابهشدتاستوتوقیفآنهامی

تحتتأثیرقراردهد.

البتهاعمالقاعدهعدمامکانتوقیفدرخصوصمطلقاموالمتعلقبهدولتحداقلبادواصل

اسییااصولکلیحقوقکهدراکثرکشورهاموردتوجهواقعشدهاست،درتعارضازاصولاس
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تأثیرگذار حقدسترسیبهدادگاه حقدادخواهییا نخستیناصل، 94استکهدراصل6است.

اسنادبین بهعالوه، است. المللیوقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانموردشناساییواقعشده

41اند،مانندمادهعنوانیکیازحقوقبنیادینپذیرفتهرهایمتعددیاینحقرابهقوانیناساسیکشو

قانون53قانوناساسیاسپانیا،اصل14(،اصل1111منشورحقوقبنیادیناتحادیهاروپا)مصوب

شناساییحقدسترسیبه15اساسیجمهوریدومینیکواصل هدفاز قانوناساسیونزوئال.

(.اصلHutchinson, 2007: 159هااست)گذار،امکاناجرایآرایصادرهتوسطدادگاهدادگاهتأثیر

دولتبه مالیعلیه اجرایاحکام امکان فرضعدم با حقمالکیتاستکه بادوم، مطلق، طور

بههمینخاطر،دربرخیازکشورها،درارتباطبانوعاموالیکهاستثنایبزرگیمواجهمی شود.

این میمشمول سختحمایتقرار اینگیریگیرند، از ششم بند در استکه شده اعمال هایی

نوشتارموردبررسیقرارگرفتهاست.


 گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف .5
هایاجراییکشوررابهقانونمحاسباتعمومیوقانونمدیریتخدماتکشوری،دستگاه

سسهدولتی،شرکتدولتیونهادهایعمومیغیردولتیکنند:وزارتخانه،مؤچهاردستهتقسیممی

براساستعریف6ماده)نک. قانونمدیریتخدمات6مادهقانونمدیریتخدماتکشوری(.

چندهدفازاهدافدولتیکیااستکهتحققیمشخصیواحدسازمانکشوری،وزارتخانه

یمؤسسهدولت.شودمیادارهیرسطوزشودوتویمیاشدهیجادموجبقانونارابرعهدهداردوبه

یجادشدهیااستکهبهموجبقانونایمشخصیواحدسازمانازهمینقانون،1نیزوفقماده

حقوقیم داشتناستقالل با و وظایبخشی،شود اموریفاز یو برعهده که قوایکیرا یاز

قانونیمندرجدرهاسازمانن،کلیهاینقانودهد.یانجامم،باشدیمیمراجعقانونیرگانهوساسه

یقلمدادکردهاست.مؤسسهیانهادعمومیغیردولتینیزهمچوندرحکممؤسسهدولتیرااساس

شودوزارتخانهومؤسسهدولتیواحدسازمانیمشخصیاستکهبهموجبقانونایجادشدهیامی

 استقاللحقوقی، بویشبوضمنبرخورداریاز درصد پنجاه محلمنابعاز از آن ساالنه دجه

قانون9)مادهداردیاستکهجنبهعمومیوخدماتیفداروظاوعهدهشودینمیتأمیردولتیغ

ازیانجامقسمتیاستکهبرایاقتصادیبنگاهینیزشرکتدولت.مدیریتخدماتکشوری(

ها،گذاریوزارتخانهموجبقانونیاازطریقحکمدادگاهصالحویاسرمایهبهدولتهاییتصد
                                                                                                                                                                                                        
1. Right to an Effective Remedy/Derecho a la tutela judicial efectiva. 
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یهازپنجاهدرصدسرمایشبشودمشروطبراینکههایدولتیایجادمیمؤسساتدولتیوشرکت

قانونمدیریتخدماتکشوری(.4)مادهوسهامآنمتعلقبهدولتباشد

شامل تنها ایران در اموال اداریِ حقوق در توقیفاموال امکان عدم قاعده سازمانی گستره

شهرداریانهوزارتخ نیز مؤسساتدولتیو نهادهایعمومیها، مصادیقعمده یکیاز استکه ها

(.6919مصوبفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیمادهواحدهقانون6غیردولتیاست)بند

6956مصوببهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمادهواحدهقانوننحوهپرداختمحکومِ

وزارتخانهمنحصر» شامل ماً و دولتؤها بههاییدیتولی،دولتیهاشرکت.استیسسات وابسته

سازمانآبتهران،یرنظ،هستندیوحقوقیاستقاللمالیکهداراییهاسازمانیهکلی،دولتینهادها

بانک ادارهکلخدماتدرمانیملیهاهاللاحمر، شرکتمخابرات، ومی،شده، ؤسساتنهادها

یردولتیغیعموم ماده محاسباتعموم6موضوع مصوبیقانون 6955کشور ماده قانون4]و

ی،انقالباسالمیدشهیادبنینی،امدادامامخمیتهکمیرنظ[6985مدیریتخدماتکشوریمصوب

عالوه6«.یستندالذکرنوامثالآنهامشمولقانونفوقیلیجنگتحمینامورمهاجریادخرداد،بن66یادبن

هانیزقاعدهعدمامکانتوقیفهاومؤسساتدولتی،درمورداموالمتعلقبهشهرداریروزارتخانهب

6956مصوبهاقانونراجعبهمنعتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریشود.اعمالمی

این6983کهدرسال در است، ایاصالحشده مقرراتروشنیداردولیحمایتاز ناموال،باره

کم رنگتاحدودی این طبق است. واحدهتر غیر،ماده و منقول اموال و بهوجوه متعلق منقول

نامهنامهبصورتضمانتههااعمازاینکهدرتصرفشهرداریویانزداشخاصثالثوبشهرداری

باشد.فوبرداشتنمییشهرداریباشد،قبلازصدورحکمقطعیقابلتأمینوتوق

 شرکتبه حاضر، حال در روی استثنایهر )به غیردولتی عمومی مؤسسات و دولتی های

اما؛شوندشهرداری(دوطیفوسیعنهادهاییهستندکهمشمولقاعدهعدمامکانتوقیفاموالنمی

رسدونظرنمیعدمشمولقاعدهعدمامکانتوقیفاموالبهاموالنهادهایمزبورچندانموجهبه

هاینظریوعملیزیادیبودهاست.یکبررسیگذرادرنظراتمشورتیدچالشهموارهمور

هایمکرربرخیازنهادهایعمومیغیردولتیومعاونتحقوقیریاستجمهوریدرپاسخاستعالم

بهنشانمی1هایدولتیشرکت خاطرمشکالتیکهدرعملبهخاطردهدکهایندستازنهادها
                                                                                                                                                                                                        

 .19/4/6916مورخ1/1455شمارهییه،قوهقضایادارهحقوقیمشورتیه.نظر6

96113/69956وشماره6986/66/16ورخم691511/133وشماره6988/8/69مورخ618469/3149شمارهیاتنظرمانند.1
 .یدولتیهابهشرکتعدمتوقیفقانونیبرعدمتسریردا6931/1/11مورخ
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دنبالپیداکردنراهحلیبرایاینمشکلشانباآنمواجههستند،هموارهبهتوقیفاموالیاحساب

اندووظایفیکهایازایننهادهاباحکمقانونگذارایجادشدهباشند.درواقع،شمارقابلمالحظهمی

ماده-)مؤسساتعمومیغیردولتی«داردیاستکهجنبهعمومیوخدماتیفوظا»برعهدهدارندیا

اندکهایجادشدهدولتهاییازتصدیانجامقسمتیرانمدیریتخدماتکشوری(ویابقانو9

ی،مقاممعظمرهبریازسویابالغیاصلچهلوچهارمقانوناساسیکلیهایاستبهموجبس»

وظا میفجزو محسوب گرددیدولت دولتی)شرکت« -های خدمات4ماده مدیریت قانون

بدیهیاستتوقیف میکشوری(. برخیموارد در دارند، اختیار در ایننهادها توانداموالیکه

موجباختاللدرانجاماموریشودکهبراساسقانونیاسایراسنادقانونیهمچوناساسنامهبرعهده

هایعملیروبروشوند.ایندرایننهادهاواگذارشدهاستوازاینطریقنهادهایمزبورباچالش

برخیازنویسندگاندرپرتومفاهیمیهمچونحقبرسالمتوحقبرحیات،حالیاستکهحتی

 Alzateاند)هادفاعکردههاواورژانسازعدمامکانتوقیفاموالبرخیازنهادهامانندبیمارستان

Rios, 2011: 284-287.)

پرداختاصالحقانوننحوهایازطرفدولتدرارتباطباالیحه6936مرداد1درتاریخ

مفادکهبهمجلسارائهشد(6956)مصوببهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمحکوم

موجببه.دادیگسترشمیهنیزقوهمجریرمجموعهزییاجرایهارابهدستگاهعدهحمایتیقاینا

6عمادهموضوییاجرایهادستگاه»عبارتبه«یهاومؤسساتدولتوزارتخانه»عبارتیحه،الاین

مد مجریرمجموعهزیخدماتکشوریریتقانون مورداصالح«یهقوه هرچند اینالیحه شد.

هایاجراییبهتصویبواقعنشد،ولیدارایایراداتیبود.ازجملهاینکهمحدودساختندستگاه

نمیدستگاه مناسبی توجیه مجریه قوه زیرمجموعه گسترشهای همچنین باشد. داشته توانست

تمامیدستگاه دولتیبه توقیفاموال امکان عدم مجریه(قاعده قوه هایاجرایی)زیرمجموعه

می فراخ بسیار را قاعده این شمول تسریدامنه اینکه بویژه حمایتکند. تمامیاین به ها

بااهدافتجاریتشکیلمیشرکت االمکانبایدبراساسقواعدشوندوحتیهایدولتیکهغالباً

تدویننامناسبالیحهمزبوروعدم اینحالبا با فاقدتوجیهمناسبیاست. تجاریفعالیتکنند،

نمی برخیتصویبآن، توقیفاموالبه امکان عدم شمولقاعده گسترشدامنه لزوم تواندر

دستگاه از وزارتخانهدیگر بر مؤسسههایاجرایی)عالوه و شهرداریهایدها تردیدولتیو ها(

هایدولتیکهصددرصدسهامآنهامتعلقبهدولتاست)مانندشرکتخصوصشرکتکرد.به
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وظایففرودگاه انجام راستای در مؤسساتعمومیغیردولتیکه از برخی نیز و هایکشور(

شده ایجاد حمایتیعمومی چتر به برایورود مناسبی گزینه احمر، هالل مانند قاعدهاند، این

هستند.

دهدکهبرایتعیینگسترهسازمانیقاعدهعدمامکانتوقیف،نگاهیبهحقوقتطبیقینشانمی

شود.درصورتیکهاهدافبیشازآنکهبهجنسسازماننگریستهشودبهکارویژهآنتوجهمی

مولقاعدهعدماالصولمشسازماندرراستایارائهخدماتعمومیویامنافععمومیباشد،علی

برایمثالدرحقوقاداریفرانسه،اصلشمولقاعدهعدمتوقیفبرتوقیفاموالقرارمی گیرد.

شرکت امراموال این گستره و حدود درباره ولی است شده واقع پذیرش مورد دولتی های

تاریخ در اولمدنیدیوانعالیفرانسه شعبه است. 16تردیدهاییمطرحشده در6381دسامبر

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

continentalعنوانیکی،ضمنشناساییقاعدهعدمامکانتوقیفاموالمتعلقبهاشخاصعمومیبه

درخصوصاموالمتعلقبهاشخاصعمومی،حتیآنهاییکه»ازاصولکلیحقوق،اعالمکردکه

بودناموالجلویاجرایاحکامهایصنعتیوتجاریهستند،اصلغیرقابلتوقیفایفعالیتدار

امارویکردبرخیازنویسندگانحقوقاداریفرانسهایناستکهشمولقاعده؛«گیردمدنیرامی

عدمامکانتوقیفاموالنسبتبهاشخاصیازحقوقعمومیکهخدماتصنعتیوتجاریارائه

استوبایدازشدتاینقاعدهکنند،می دربرخیمواردبهزیانرشدوتوسعهخودایننهادها

نیزدرهمین6334ژوئن91الحاقی6قانوندادگستریبلژیکمکرر6461تاحدودیکاست.ماده

استانارتباطمقررمی مناطق، اموالمتعلقبهدولت، شهرستاندارد نهادهایمسئولها، شهرها، ها،

ععمومیوبهطورکلی،اموالمتعلقبهتمامیاشخاصحقوقیحقوقعمومیغیرقابلتوقیفمناف

البتهضوابطآندربندآتیمورداشارهواقعشدهاست.؛کههستند


 . گستره موضوعی قاعده عدم امکان توقیف6
متأمینوبهدولتوعدقانوننحوهپرداختمحکومنگاهیبهقوانیناصلیدراینزمینهبویژه

دهدکهحداقلدوایرادعمدهازدیدگاهموضوعیبهنشانمی6956مصوبتوقیفاموالدولتی

بهعدمتوجهبهوضعیتایراد اولنظامقانونیقاعدهعدمامکانتوقیفاموالدولتیوارداست:

د،اماشود.هرچنددرماهیتاموالعمومیاختالفنظروجوددارخاصاموالعمومیمربوطمی
                                                                                                                                                                                                        
1.Code judiciaire. 
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14مستفادازمواد اموالعمومیبهاموالیاطالقمی15تا شودکهبهحکمقانونقانونمدنی،

مورداندمانندراهبرایادارهخدماتعمومیاختصاصیافته آهنویااموالیهستندکهمستقیماً

طورویژهجهت،یابه(6931:911ها)طباطباییمؤتمنی،هاوخیاباناستفادهعمومهستند،مانندراه

آهنویاارزشواهمیتفرهنگیخاصیارائهخدماتعمومیموردنیازهستند،مانندخطوطراه

دارندمانندمیراثفرهنگی.برعکس،اموالدولتییااموالخصوصیدولتمواردیهستندکه

هستند،مانندهایمذکوردربارهاموالعمومیشودوفاقدویژگیدولتمالکآنهامحسوبمی

هایکانی،اوراققرضهمشارکتویاوجوهعمومی)طباطباییهایفروشیدولت،فرآوردهزمین

(.6931:918مؤتمنی،

تعریفمفهوماموالدولت،همدر6911نامهاموالدولتیمصوبآیین1رسدمادهبهنظرمی

اموالدولتاموالیاست»اینماده،اموالعمومیوهماموالدولتیرامدنظرقراردادهاست.طبق

سساتدولتیکهصددرصدسهامآنهامتعلقبهدولتاستخریداریؤموهاکهتوسطوزارتخانه

اینماده،صرفنظراز6«.آینددیگربهتملکدولتدرآمدهیادرمیشودیابههرطریققانونیِمی

ناظربر6955محاسباتعمومیمصوبقانون666ایراداتانشاییومفهومیآن،درپرتوماده

اموالعمومیودولتیاست،چراکهمادهمذکور؛فروشبرخیازاموالراممنوعاعالمکرده

دهدکهاکثرآنهاجزواموالعمومیهستند.استودقتدرمصادیقآننشانمی

نعتوقیفاموالراجعبهمبهدولتونهدرقانوندرواقع،نهدرقانوننحوهپرداختمحکوم

شهرداری به متعلق غیرمنقول و کههامنقول صورتی در است. نشده اشاره عمومی اموال به

کهباتوجهبهمطالب-قانونگذارباذکراموالدولتی،اموالعمومیرانیزمدنظرقراردادهباشد

درچراکهاست،تالیفاسدآنامکانتوقیفایندستازاموال-رسدچنینباشدفوقبهنظرمی

بهدولتوعدمتأمینوقانوننحوهپرداختمحکومبندچهارماینپژوهشذکرشدهاست،طبق

دولتی ا6956مصوبتوقیفاموال سایر، امالکو و اداراتثبتاسناد دادگستریو جرای

مراجعقانونی تنها تصویبوابالغبودجه تا زبهمجا،یکسالونیمبعدازسالصدورحکمتا

هاومؤسساتدولتیکهاعتباروبودجهالزمراجهتتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانه

،نیستند.درغیراینصورت،اگردرمهلتمقرراقداممناسبیازسویبهندارندپرداختمحکوم

لفمادهازمفهوممخا»پذیراست:وزارتخانهیامؤسسهدولتیصورتنگیرد،توقیفاموالامکان
                                                                                                                                                                                                        

درشماراموالدولتمحسوبیزنیدولتیها،اموالشرکتیراجعبهاموالدولتیرانوزیأته11/4/6911درمصوبهمورخ.6
 .شدخارجیمزبورازشمولاموالدولتیهااموالشرکت6/3/6914همورخشدهبود.امابهموجبمصوب
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محکوم پرداخت نحوه قانون واحده مصوب دولت می66/8/6956به استنباط کهچنین شود

بهموردنظرچنانچهظرفیکسالونیمپسازانقضایسالصدورحکمعلیهدولت،محکوم

تواندمطابقمقرراتقانوناجرایدادگاهمی،بهشرحمذکوردرمادهواحدهمزبورپرداختنشود

کهدرصورتدر6«.رفتارکند6965احکاممدنیمصوبسالاجرای ازآنجا چنینصورتی،

ها(باوجودمهلتقانونی،علیه)دولتویاشهرداریبهتوسطمحکومعدمپرداختنهاییمحکوم

امکان آنها میپذیرمیتوقیفاموالمتعلقبه قرار مخاطره اموالعمومیدر برایباشد، گیرند.

اموالی موزهمثال، در بهکه میها نگهداری کشور میراثفرهنگی از بخشی یاعنوان و شوند

گیرند.ازطرفدیگر،اگربپذیریمکهقانونگذاربهعمدپادگاننظامی،درمعرضتوقیفقرارمی

اینسکوتقابلتوجیه است، امکانتوقیفاموالعمومیسکوتکرده عدم امکانیا درباره

د قانون زیرا درنیست، توقیفحمایتکند. برابر عمومیدر اموال از که ندارد یگریوجود

هاومؤسساتدولتی،اموالصورتینیزاگرقانونگذارازذکراموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانه

باتوجهبهعدموجودقانونمشابهناظربرعدم-عمومیرامدنظرقرارندادهباشد،اینسکوت

قابلتوجیهنیستواموالعمومیدرمعرضتوقیفخواهندبود.-توقیفاموالعمومی

هاومؤسساتایراددومبهشمولعدمامکانتوقیفبهتمامیاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانه
مصوببهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیقانوننحوهپرداختمحکومگردد.دولتیبازمی

علیغیرمنقولوزارتخانهاموالمنقولو66/8/6956 ومؤسساتدولتیرا االطالقمشمولاینها
جرایدادگستریواداراتثبتاسنادوا»قاعدهقلمدادکردهاست.طبقبخشیازاینمادهواحده،

هاومؤسساتتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولوزارتخانهامالکوسایرمراجعقانونیدیگرمجازبه

یکسالوبهندارندتاتصویبوابالغبودجهوبودجهالزمراجهتپرداختمحکومدولتیکهاعتبار
سالصدورحکمنخواهندبود نیمبعداز .» ماده اموالدولتیمصوبیینآ1براساستبصره نامه

تا66یرمنقولدولتیمنطبقباتعاریفقانونمدنیاستکهدرمواداموالمنقولوغیفتعار،6911
هاومؤسساتدولتیاعمازاراضیوامالک،اند.برایناساس،تمامیاموالوزارتخانهشدهذکر11

اوراقبهادار،ساختمان،تجهیزاتوموجودیانباروغیرهمشمولحمایتقانونیدربرابرتوقیف

افراددررسدایناطالقمناسبنیست،چراکهاوالًچندانباحقدادخواهینظرمیاند.بهقرارگرفته
باتوجهبهفلسفهپذیرشقاعده معنایدسترسیآنهابهآرایقضاییقابلاجرا،سازگارنیست.ثانیاً

هاومؤسساتعدمامکانتوقیفاموالدولتیوعمومی،لزومینداردکهتمامیاموالوزارتخانه
                                                                                                                                                                                                        

 .8/3/6914مورخ1/6556نظریهمشورتیادارهحقوقیقوهقضائیهبهشماره.6
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لدولتیوعمومیگیریدرخصوصاموادولتیمشمولاینقاعدهقرارگیرند.بهبیاندیگرتصمیم
مهماستجمعبینالزاماتمربوطبهحقدادخواهیافرادآنچهمشمولقاعدهعدمامکانتوقیف؛

اینازیک در است. سویدیگر تداومخدماتعمومیاز یا حفظاموالعمومیو لزوم سوو

می نشان ایران دولتیدر توقیفاموال نظام به خوخصوصنگاهی به جمعی چنین که بیدهد
عبارتدیگر،صورتنگرفتهاست،چراکهمطلقاموالدولتیغیرقابلتوقیفقلمدادشدهاست.به

اموالعمومیوتداوم قانونگذاربایدبتواندمیاندوالزامیعنیحقدادخواهیمؤثروحمایتاز
کردهاستکهخدماتعمومیموازنهبرقرارسازد.قانونگذارایراناینموازنهرابدینطریقبرقرار

االجراشدنحکمیارأیبرایاموالدریکبازهزمانیمشخص)گذشتهجدهماهازتاریخالزم

زمانقطعیتحکمبرایاموالشهرداری تا یا اموالعمومیوتداومدولتیو ها(کفهحمایتاز
نیمزبورکنداماپسازگذشتبازهزماخدماتعمومیبرکفهحقدادخواهیاشخاصسنگینیمی

یابد.هاتغییرمیجهتسنگینیکفه

اندبیناینهایحقوقیتالشکردهدهدکهبرخیازنظامبررسیدرحقوقتطبیقینشانمی

بودناموالعمومیدراصلدوالزام،جمعکنند.درحقوقاداریاسپانیاهرچندغیرقابلتوقیف

ست،ولیامروزهتاحدودیازاهمیتآنبهقانوناساسیاینکشورمورداشارهواقعشدها691

دادگاه6338جوالی66مورخ655نفعحقوقشهروندیکاستهشدهاست.براساسنظریهشماره

اساسیغیرقابل قانون چند هر اساسیاینکشور، پذیرفتهتوقیفقانون را اموال برخیاز بودن

ا سایر پرتو بایددر همواره اینقاعده ولیاعمال قانوناساسیرزشاست، در اصولیکه و ها

شناساییشدهاست،صورتپذیردکهیکیازآنها،اعتباراحکامقضاییوقابلاجرابودنآنها

قانوناساسیدرراستایحمایتازحقوقشهروندانذکرشدهاست.بدین14استکهدراصل

کندکههیچدادگاهیحقنداردطورمطلقبیانمیقانوناموالدولتبه68ترتیب،هرچندماده

91ماده9حکمتوقیفاموالویاصدوراجرائیهعلیهاموالوحقوقمالیدولتصادرکند،بند

هیچدادگاهو»برایناطالققیدمهمیواردکردهاست:1119نوامبر9مصوب99قانونشماره

رائیهعلیهاموالوحقوقمالیهیچنهاداجراییحقنداردحکمبهتوقیفاموالویاصدوراج

دولتصادرکنداگرایناموالبهطوراساسیبهیکخدمتیاوظیفهعمومیاختصاصیافته

بنابراین،درمواردیکهاموالدولت؛(Gómez-Acebo y Pombo Abogados, 2012: 80«)باشند...

بهطوراساسیبهیکخدمتیاوظیفهعمومی» » امکاناختصاصنیافتهباشد، پذیرتوقیفآنها

است.



 111... قاعدهعدمامکانتوقیفاموالعمومیودولتیدرایران
 

به را عمومی دولتیو اموال بلژیکنیز وقانونگذار نداده حمایتقرار مشمول مطلق طور

91الحاقیقانوندادگستریبلژیکمکرر6461بارهذکرکردهاست.مادهجزئیاتبیشتریدراین

منادرهمینارتباطمقررمی6334ژوئن اموالمتعلقبهدولت، استاندارد؛ ها،ها،شهرستانطق،

طورکلی،اموالمتعلقبهتمامیاشخاصحقوقیحقوقشهرها،نهادهایمسئولمنافععمومیوبه

عمومیغیرقابلتوقیفهستند.بااینوجود،اموالمزبوردرمواردزیرقابلتوقیفهستند:

ایناعالمیهباید.ننداموالیکهاشخاصحقوقعمومیامکانتوقیفآنهارااعالمک-6بند»

پادشاه.کند،تودیعشوداعالممی41توسطنهادهایصالحصادرشدهونزداشخاصیکهماده

 رامشخصخواهدکرد.هاشرایطتودیعایناعالمیه

چنیناعالمیه-1بند وجود دردرصورتعدم اموالمعرفیشده مواردیکه در یا ایو

اموالیکهبهطورمشخصموردنیازاشخاصحقوقاعالمیهپاسخگویطلبطلبکاران نباشد،

قابل خدماتعمومیضرورینیست، برایتداوم یا نیستو وظایفخود عمومیبرایانجام

 .باشدتوقیفمی

توانندموردتوقیفواقعشدهاستمی1اشخاصحقوقیحقوقعمومیکهاموالشانطبقبند

پذیرشاین.کارپیشنهادکنندکهاموالدیگریراتوقیفکندتوانندبهطلبآنهامی.اعتراضکنند

پیشنهادهنگامیالزامیاستکهاموالپیشنهادیدرقلمروبلژیکبودهوپاسخگویکلطلب

 (.Batselé, Mortier et Scarcez, 2010: 441)«باشند

قیفاموالقانونگذارآفریقایجنوبیبهنحوبارزتریازحدتوشدتقاعدهعدمامکانتو

برقابل اصلرا بودناموالمنقولنهادهایاداریگذاشتهتوقیفمتعلقبهدولتکاستهاستو

بااصالحاتبعدی)بهخصوصاصالحیهسال6361است.درواقع،قانونمسئولیتدولتمصوب

توقیفاموالمنقولوحساب1166 امکان به( عنوانیکاصلهاینهادهایمختلفدولترا

دربندمور به9ماده1دپذیرشواقعدادهاستوعدمامکانتوقیفرا تنها عنوانیکاستثنا،

تواندازتوقیفوفروشاینگونهعلیهتنهازمانیمیقلمدادکردهاست.طبقاینبند،ادارهمحکوم

وراموالویااجرایاحکامجلوگیریکندکهاینامربهشدتدرروندارائهخدماتادارهمزب

6خللواردکندویاحیاتسیاسیوامنیتعمومیکشوررابهخطراندازد.

به اطالقاموالمنقولونظرمیبنابراین، درجقیودیخاص، رسدقانونگذارایراننیزبایدبا
غیرمنقولدولترامقیدکندتاضمنحمایتازحقدادخواهیافرادوارتقایاعتبارآرایقضایی
                                                                                                                                                                                                        
1. State Liability Act, 20 March 1957, S.3 (7) b. 
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اسناد سایر استالزمو الزم اداره برایعملکرد که اموالیحمایتکند از تنها مانند-االجرا،
-شودویاحفظآنهاوظیفهدولتتلقیمی-ساختمانمورداستفادهبرایآموزشدانشآموزان

شود.ماننداموالیکهدرموزهنگهداریمی

تعویقتوقیفبهجایعدمامکانتوقیف-بندچهارم

عنوانعلیرغماینک پرداختمحکومهدر تأمینوتوقیفاموالقانوننحوه بهدولتوعدم

هاقانونراجعبهمنعتوقیفاموالمنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداری(و6956)مصوبدولتی

(بهعدمتأمینوتوقیفویامنعتوقیفاشارهشدهاست،اماتوجهدرمفادقانون6956)مصوب

:6931رویکردقانونگذارنهمنعتوقیفبلکهتعویقتوقیفبودهاست)رفیعی،دهدکهنشانمی

اموالوزارتخانه16 درمورد اجرای(. ومؤسساتدولتی، وها اداراتثبتاسناد دادگستریو

مجازبهتوقیفتنهاتایکسالونیمبعدازسالصدورحکمامالکوسایرمراجعقانونیدیگر

ها،بازهزمانیمتعلقبهنهادهایمزبورنیستند.درمورداموالشهرداریرمنقولاموالمنقولوغی

واموالاینتعویقنیزبسیارکمتراستوآنراموکولبهقطعیتاحکامکردهاست،چراکهوجوه

هااعمازاینکهدرتصرفشهرداریویانزداشخاصثالثمنقولمتعلقبهشهرداریمنقولوغیر

نامشهرداریباشد،قبلازصدورحکمقطعیقابلتأمینوتوقفوهنامهبرتضمانتصوهوب

وبنابراین،پسازقطعیتیافتنحکم،قابلتوقیفاست.باشدبرداشتنمی

اگرهریکازمبانیدوگانهقاعدهعدمامکانتوقیفاموالعمومیودولتیرامدنظرقرار

االجراشدنحکمیارأی)اموالگذشتهجدهماهازتاریخالزمدهیم،امکانتوقیفایناموالبا

ها(مغایربافلسفهشناساییاینقاعدهاست.اگرمبنایدولتی(ویاقطعیتحکم)اموالشهرداری

رابهسختی-برایمثالمیراثفرهنگی-نخسترادرنظربگیریم،ضرورتحفظاموالعمومی

توقیفمی استکهتوانازطریقتعویقدر براینقرارگرفته نظرقانونگذار آیا رعایتکرد.

-البتهدرفرضیکهمشمولدوقانونموردبحثباشند-اموالعمومیمانندجنگلوساحلدریا

پسازگذشتهجدهماهقابلتوقیفهستند؟براساسمبنایدومنیزکهبیشتردرارتباطبااموال

کهباگذشتمهلتمقررشدهدرقانونویاباقطعیتحکم،توانپذیرفتدولتیاست،آیامی

نیازمی شدتمورد برایاجرایوظایفعمومیبه مواردیکه حتیدر اموالدولترا توان

صورت در استکه شده ایناستوار بر قانونگذار اراده آیا برایمثال، مبادرتکرد؟ هستند،

به،دولتوعدممبادرتبهپرداختمحکومشدنیکسالونیمازسالصدورحکمعلیهسپری
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ویاامکاناتوتجهیزاتاداریآنراتوقیفکرد؟توانساختمانمرکزییکوزارتخانهمی

قانونگذاربایددرخصوصاموالعمومیواموالدولتیقائلبهتفصیلشود.بهنظرمی رسد،

موزه همچون عمومی راهاموال رودخانهها، و زمانیها تا حفظها را خود وصفعمومی که

غیرقابلتوقیفکرده مطلقاً قطعیتاحکامNavarro, 2005: 185هستند)6اند، وگذشتزمانیا )

عنوانیکامرتواندبهامکانتوقیفآنهامنتهیشود،چراکهحفظبسیاریازاموالعمومیبهنمی

رفتنیامدهاینامطلوبیهمچونازبینتواندبهپتوجهیبهاینامرمیشودوبیضروریشناختهمی

هاهاوپارکها،پلهاومراتعبیانجامد.ازطرفدیگر،برخیدیگرازاموالعمومیمانندراهجنگل

رسد،صِرفمورداستفادهمستقیممردماستووظیفهاصلیدولتمراقبتازآنهااست.بهنظرنمی

حفظونگهداریاینقبیلازاموالعمومیباشد.تعویقدرتوقیفآنهاراهبردمناسبیبرای

هرچندشایدبتواناموالعمومیرامطلقاًمشمولقاعدهعدمامکانتوقیفدانستولیدرباره

اموالدولتیایناطالقضرورینیست.اموالدولتیاموالیهستندکهدولتبرایانجاموظایفی

براین،دربرخیمواردبهمثابهصرفداراییدولتوبردوعالوهکهبرعهدهداردازآنهابهرهمی

شوند.ایندستازاموالدرمواردیکهبرایایفایوظایفدولتیاگاهمازادبرنیازتلقیمی

اما؛غیرقابلتوقیفهستند-مانندتجهیزاتمورداستفادهروزمرهکارمندانیکاداره-نقشدارند

اساسینداردویاحتیمازادبرنیازهستند،عدمامکانتوقیفآنهادرمواردیکهادارهبهآنهانیاز

کهنقش-قابلدفاعوموجهنیستوبهضرردولتاست.درواقع،عدمامکانتوقیفاموالدولتی

ارائهخدماتعمومیندارند باباعثمی-اساسیدر یا استقراضکندو دولتنتواند که شود

تواندبهاعتباراموالیکهدرشود،چراکهدراینصورت،دولتنمیگذارانواردتعاملسرمایه

اختیاردارد،اعتمادطرفمقابلراکسبکند.درهمینراستابرخیازنویسندگانحقوقاداری

راBRGMگفتهدردعوایپیش6381درفرانسه،رأیشعبهاولدیوانعالیاینکشوردرسال

توقیفاموالدولتجزءاصولکلیحقوقشناساییشدهبود،موردکهدرآن،قاعدهعدمامکان

قرارداده بهضررانتقاد را اموالخصوصیدولت)اموالدولتی( اندواعمالمطلقآننسبتبه

قانونتوانتاحدودیازرویکرد(.درهمینراستامیGaudemet et Deruy, 2004اند)دولتدانسته

دفاعکردکهدر6956مصوبهامنقولوغیرمنقولمتعلقبهشهرداریراجعبهمنعتوقیفاموال

بانک شهردارینزد وثایق است.آن شده مستثنا قانون حکم شمول از مؤسساتاعتباری و ها

 که آنجا از هاشهرداریدرواقع، هاسازمان، شرکت، میمؤسساتو آنها به وابسته توانندهای
                                                                                                                                                                                                        
1.Inembargabilidad absoluta de los bienes públicos. 
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عنوانوثیقهدررهنبانکانکی،سندامالکاختصاصیخودرابهمنظوراستفادهازتسهیالتببه

کنندهتسهیالتبههاومؤسساتاعتباریپرداختبانکاینمادهواحده؛6بصره،طبقتقراردهند

سازمانشهرداری و توانندمیهایوابستهها مطالباتخود محلوثایقتسهیالتپرداختیرا از

وصولکنند.

 

 گیری . نتیجه7
قاعده چندین از دولتییکی عمومیو توقیفاموال امکان عدم برایقاعده ایاستکه

حمایتازایندستازاموالدرحقوقاداریکشورهایمختلفموردشناساییواقعشدهاست.

مبنایاصلیاینقاعدهدروهلهنخستحفظاموالبهخصوصاموالعمومیاستودروهلهبعد،

شاندراینعمومیوحمایتازنهادهایعمومیدرایفایوظایفقانونیحفظتداومخدمات

زمینهاست.اینقاعدهتاآنجااهمیتداردکهقوانیناساسیبرخیازکشورهاآنراموردشناسایی

درحقوققرارداده جزءاصولکلیحقوققلمدادکردهاست. اندودیوانعالیفرانسهنیزآنرا

قانونراجعبهمنعدوقانوندراینارتباطبهتصویبرسید:6951راندردههجمهوریاسالمیای

شهرداری به متعلق غیرمنقول و منقول هاتوقیفاموال 6956مصوب پرداختو نحوه قانون

توقیفاموالدولتیمحکوم تأمینو عدم دولتو امکان6956مصوببه عدم قاعده حضور .

کمرنگاستودرواقع،باوجوداینکهدرعناوینایندوقانونازتوقیفدرایندوقانونبسیار

منعتوقیف»عبارات عدمتوقیف»و« تعویقتوقیفمطرحشده« شدهولیدرمتنآنها استفاده

استنهمنعیاعدمتوقیف.اینامربهخصوصدرارتباطبااموالعمومیهمچوناموالمتعلقبه

تواندآثارسوءزیادیدرپیوجهقابلپذیرشنیستومیبههیچمیراثتاریخیوفرهنگیکشور

داشتهباشد.

وزارتخانه شامل تنها سازمانی گستره نظر از قانون دو این وهمچنین مؤسساتدولتی ها،

شودوبدینترتیبقسمتبزرگیازنهادهایعمومیکهگاهوظایفعمومیبرهامیشهرداری

ش دائره از است، آنها خصوصدوش به امر این است. خارج حمایتی قانون دو این مول

دربارهبرخیمؤسساتعمومیغیردولتیهمچونهاللاحمرکهوظایفعمومیبرعهدهدارند،

جایمی به شده یاد قانون دو در قانونگذار عوض، در شود. امور در اختالل موجب تواند

میکهدارایوظایفقانونیوعمومیتریازنهادهایعموشمولقراردادندائرهگستردهتحت
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غیرمنقولوزارتخانه تمامیاموالمنقولو مؤسساتدولتیوشهرداریهستند، مشمولها، را ها

شوداموالیازنهادهایدولتیکهحمایتخودقراردادهاست.حالآنکهچنیناطالقیباعثمی

کندنیزمشمولاینتعمومیواردنمینیازیبهآنهانیستویاتوقیفآنهاخللیدرتداومخدما

جهتمخدوششود.حمایتقرارگیرندوحقدادخواهیافرادواعتبارآرایقضاییبی

تجربیات آن در که است علمی یکتالش نیازمند حوزه این به مربوط قوانین اصالح

رواقع،پرداختنکشورهایدیگرمدنظرقرارگیردوفلسفهبنیادینقاعدهموردتوجهقرارگیرد.د

هاییبایدموردحمایتقرارگیرد؟ماهیتاینحمایتچهاموالوچهسازمانبهمسائلاصلی

دراینخصوصوجوددارد،نیازمندفهمیژرفازماهیتاموالعمومیودولتیو؟کهچیست

ومشمولتوانایندونوعازاموالرایکیدانستتردید،نمیکارکردهریکازآنهااست.بی

نمی همچنانکه داد. قرار حمایت نوع دستگاهیک مصادیق همه اجراییتوان از-های اعم

بهیکاندازهمشمول-وزارتخانه،مؤسسهدولتی،مؤسسهعمومیغیردولتیوشرکتدولتی را

بیشازهرچیزنیازمندبررسی اینمسائل، ارائهپاسخصحیحبه هایعلمیوحمایتقرارداد.

شآثاروپیامدهایهریکازالگوهایپیشنهادیبرایحمایتازاموالعمومیودولتیدرسنج

مقابلتوقیفاست.
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