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چکیده
در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است :ثروت عمومی
اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی .این تقسیمبندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دالیل
نظری و عملی بهوجود آمده ،که خود تابعی از تحوالت حقوق اداری فرانسه است .معیارهای تمایز میان
این اموال بهمرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است .قانون مالکیت اشخاص عمومی
مصوب 2222م این معیارها را وارد متون قانونی کرده است .وجود سه معیار «مالکیت عمومی انحصاری» ،
«کاربری» و «آمایش» باعث ورود یک مال به قلمرو ثروت عمومی اشخاص عمومی میشود .اموال
اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق اداری و در صالحیت دادگاههای اداری است ،اما نسبت به ثروت
خصوصی اشخاص عمومی ،قواعد حقوق خصوصی (قانون مدنی) و دادگاههای حقوقی صالحیت دارند.

واژگان کلیدی
ثروت خصوصی ،ثروت عمومی ،حقوق فرانسه ،شخص عمومی ،قدرت عمومی.
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مقدمه
دولت و اشخاص عمومی برای انجام وظایف و تعهدات خود امووال بسویاری را در اختیوار
دارند .بررسی حقوقی اموال اداره در فرانسه از قرن نوزدهم از سووی دکتورین آاواز شود.
رویههای قضایی و دیدگاههای حقووقدانوان مختلوف تعریوف مالکیوت عموومی و امووال
عمومی را مشخص نموده است ،زیرا در متون قانونی اثری از این تعواریف وجوود نداشوته
است .در فرانسه میان اموال اداره بهعنوان متوولی مودیریت عموومی ( )Gestion publicو
مدیریت خصوصی ( )Gestion privéتمایزی نبوده است .بهمورور تموایزی بنیوادین میوان
داراییهای عمومی شکل گرفت و «ثروت عموومی» ( Le domaine public des personnes
 )publiquesو «ثروت خصوصوی» ( ) Le domaine privé des personnes publiquesمبتنوی
بر دوگانگی حقوقی فرانسه (حقوق عمومی -حقووق خصوصوی) بوهوجوود آمود (Févrot,
) .2012, p. 841این مفهوم با شباهتها و تفاوتهایی در نظام حقوقی ما با عنووان امووال
عمومی و دولتی مطرح میشود (مؤتمنی ,9312 ,ص .)325 .با توجه بوه رورورت تأمول
پیرامون این اموال و از طرف دیگور مشوخص نموودن مفهووم و حیطوۀ امووال اشوخاص
عمومی از اشخاص خصوصی ،به این موروع بهعنوان تجربۀ نظری و عملی کشور فرانسوه
میپردازیم .نیاز به یادآوری نیست که نظام حقوقی ما متأثر از نظام حقووقی ایون کشوور
است که این مسئله ررورت این پژوهش را دوچندان مویکنود .ایون تحقیوب بوه دنبوال
پاسخ گویی به این پرسش اسوت کوه معیوار تموایز میوان امووال اداره در حقووق فرانسوه
چیست؟ و برای روشنتر شودن بحوث و اهمیوت مورووع ناچوار بایود در ییول پرسوش
پیشگفته به مبنای تمایز میان اموال اداره نیز بپردازیم که پرسش فرعی پژوهش حارور
است .تا پیش از شکلگیری نظام حقوقی دوگانه در حقوق فرانسوه ،تنهوا قواعود حقووق
عام( )Droit communو ساختار دادگاههای حقوقی نسبت به روابو اجتمواعی صوالحیت
مداخله داشتند .با پیدایش مفاهیم بنیادین حقوق اداری مدرن ،مانند تمایز میان اعموال
حاکمیتی و تصدی دولت ،قواعد خواص برگرفتوه از حقووق اداری و نیوز دادرسوی اداری
شکل گرفت .تأثیر مستقیم این تحول در زمینۀ اموال اداره ،شکلگیری نووع جدیودی از
اموال با عنوان ثروت عمومی است .لذا بررسی روند شکلگیری مفهوم ثوروت عموومی در
آن واحد ،تشریح ظهور تمایز میان ثروت خصوصی و عمومی اشخاص عمومی نیز هسوت
چراکه در حقیقت این ثروت عمومی است که با شرای جدید از دل اموال اداره کوه توابع
حقوق خصوصی بودند بهوجود آمد .بنابراین نخست به بررسی مبنای تمایز و سوپس بوه
سیر تحول آن میپردازیم .در ادامه ،آثار و نتایج این دستهبندی را برمیشومریم .مفهووم
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« »Domaineدر حقوق فرانسه به مجموعۀ اموال دولت و اشخاص عموومی دیگور اطوالق
میشود که در ادبیات حقوقی ما معادل دقیب فارسی برای آن وجوود نودارد .بنوابراین بوا
بررسی اصطالحات و مفاهیم گوناگون ،واژة «ثروت» برای آن ورع شده است.9
 .9پس «ثروت» دولت در اینجا همان مجموعۀ اموال دولت به معنای عام در حقوق فرانسه است .هرچند در
متون قانونی ایران از تعبیر «ثروت» برای اموال «ایرخصوصی» استفاده شده اسوت ،اموا ایون بوه آن معنوا
نیست که ررورتاً مفهوم و آثار حقوقی آن منطبب با حقوق فرانسه باشد .اما قدر متیقن آنکه ایون اصوطالح
در ا دبیات حقوقی ما نامأنوس نیست و برای اطالق امووال دولوت و اشوخاص عموومی بوهکوار رفتوه اسوت.
مهم ترین آن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در اصل چهلوپنجم بیان میکند«:انفال و ثروتهوای
عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچه ،رودخانهها و سایر آبهای عمومی ،کوهها،
درهها  ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث ،و اموال مجهولالمالک
و اموال عمومی که از ااصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسالمی است توا بور طبوب مصوالح عاموه
نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند» .اسوتفاده از اصوطالح
«ثروت های عمومی» برای اموالی که در اختیار حکومت است ،انتخاب این واژه را تقویت مویکنود .بوهجوز
قانون اساسی ،در متون قانونی متعددی از این اصطالح و ترکیب آن با دیگر واژگان بهره گرفته شده اسوت.
شاید برای نخستین بار در متون قانونی ،در قانون « تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکوام -مصووب
 23آیر  »9222از عبارت «ثروت مملکت» استفاده شده است .در دیگور قووانین از تعوابیر «ثوروت ملوی»،
«ثروت های ملی»« ،ثروت عمومی»« ،ثروت های عمومی»« ،ثروت طبیعی» «،ثروتهای طبیعی» و «ثروت
کشور» برای مجموعۀ اموالی که خارج از ملکیت افراد و در اختیار دولت یا اشوخاص عموومی دیگور اسوت
به کار رفته است (قانون حفاظت و بهوره بورداری از منوابع آبوزی جمهووری اسوالمی ایوران 9339-قوانون
ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات ایر رورور 9325-قوانون
نفت 9322-قانون آب و نحوة ملی شدن آن 9393-قانون نحووة واگوذاری و احیوای اراروی در حکوموت
جمهوری اسالمی ایران 9352-و .)...آثار این تعبیر را در دکترین و آرای محاکم نیز میتوان یافوت .هیئوت
عمومی دیوان عدالت اداری در دو رأی خود از عبارت «ثروت عمومی» بهره برده است (ابطال بنودهای  2و
 3مادة  29آییننامۀ اجرایی قانون توزیع عادالنه آب مصوب  9323/3/92هیئت وزیران تاریخ،9322/9/95 :
شمارة دادنامه ،991 :کالسۀ پرونده 12/29 :ابطال مادة  29آییننامۀ اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه
آب تاریخ ،9322/9/29 :شمارة دادنامه ،221 :کالسۀ پرونده .)399/23 :منووچهر موؤتمنی در بواب چهوارم
کتاب حقوق اداری خود فصلی را با عنوان «اموال و ثروتهای عمومی» به بررسی اموال تحت سلطه دولوت
و اشخاص عمومی قرار داده اسوت (موؤتمنی ,9312 ,ص .)325 .هرچنود وی در ییول ایون فصول عبوارت
 Domaine publicرا به «اموال عموومی» ترجموه کورده اسوت .بوهنظور مویرسود معوادل امووال بورای
 Domaineمناسب نیست چراکه اموال در زبان فرانسه بنا به موورد اسوتفاده یکوی از واژگوان Biens ,
 dependances, chosesاست .از سویی دیگر  Domaineدر ادبیوات حقووقی فرانسوه یوک مجموعوه و
بلوک از اموال دارای قواعد خاص است و صرف تعدادی موال محسووب نمویشوود .افوزونبوراین ،اصوطالح
« »Biens publicsکه ترجمۀ آن «اموال عمومی» است ،در حقووق فرانسوه بورای نامیودن کلیوۀ امووال
اشخاص عمومی اعم از  Domaine publicو  Domaine privéاستفاده مویشوود (Chapus, 2001,
)p. 415و )  (Gaudemet, Traite de Droit Aministratif, 2014, p. 4بنوابراین بایود بوهدنبوال
معادلی دیگر جز واژة «اموال» بود .پس باتوجه به مصادیب فوق ،کلمه «ثروت» پیشنهاد میشوود .مطوالبی
که گذشت به دلیل مصطلح و متداول نبودن واژة «ثروت عمومی و خصوصی» در ادبیوات حقووقی ایوران و
برای مأنوس شدن عبارت رروری مینماید.
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مبنای تمایز میان ثروت عمومی و ثروت خصوصی
تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی اداره ،اصلیترین مبنای نظری شوکلگیوری ثوروت
عمومی است .هرچند این تفکیک یادگار دورهای است که حقووق اداری متکوی بوه ایودة
«قدرت عمومی» ( )Puissance publicبود ،اما در دورة تفوق مفهووم «خودمات عموومی»
( )Service publiqueنیز تمایز میان اموال اداره ادامۀ حیات داده اسوت اموری کوه شواید
دالیل کاربردی بیشتر از دالیل نظری آن را موجه میسازد .فرای مباحث نظری ،هموواره
اموالی اعم از طبیعی و مصنوعی وجود داشته که با منافع جامعوه در ارتبواطی تنگاتنو
بوده و انتظار مردم برای حمایت دولت از آن بهعنوان قدرت برتر برای نفعرسانی به هموه
مطرح است .این ررورت کارکردی ،فارغ از نوع فضای نظری حقووق اداری ،تموایز میوان
اموال را استمرار بخشیده است .حقوقدانان فرانسوی در آااز قرن نوزدهم با تفاسیر خوود
از قانون مدنی فرانسه ،تمایز میان دو دسته اموال را بهوجود آوردند .عامل اصلی پیدایش
این دکترین احساس فزاینده نسبت به ررورت پذیرش یک نظام خارج از حقووق مودنی
( )Exorbitante de droit civilبرای اموال عمومی بود نظامی که بتواند بوهصوورت ویوژه از
این اموال در قالبی جدید حفاظت کند و ثروت عمومی را از قلمرو حقووق مودنی خوارج
ساخته ،تابع قواعد حقوق عمومی بگرداند (مؤتمنی ,9312 ,ص.)325 .

 .1ثروت عمومی و مفهوم قدرت عمومی
در قرن نوزدهم میالدی حقوق اداری مبتنی بر ایدة قدرت عمومی شکل گرفوت .قوالالن
به این نظر فعالیتهای دولت را به دو گروه فعالیتهای ناشی از قدرت عمومی یوا اقتودار
( )Autoritéو فعالیتهای مدیریتی ( )Gestionتقسیم کردند .برایناساس ،قلمورو فعالیوت
خاص هریک از حقوق اداری و حقوق خصوصی نیز مشخص شد .فعالیت قودرت عموومی
بستر اجرای قواعد ویژة حقوق اداری و استفاده از آنچه آن را «امتیازات قدرت عموومی»
مینامند ،و فعالیتهای مدیریتی تحت تسل قواعد حقوق عام یا خصوصی قرار گرفت.
فعالیت قدرت عمومی یا اعمال حاکمیتی فعالیتی است کوه در آن سواختار دولوت از
طریب فرمانها ،ممنوعیتها و مقررات یکجانبه عمل مویکننود .وجوه بوارز ایون حووزه
«ارادة تحکمآمیز» ( ) Volonté de commandementدولت است(Gaudemet, 2014, p. 33) .
این ارادة انحصاری دولت بهدنبال تأمین « نفع عام» ( ) Intérêt généralاست .بوه عبوارت
دیگر ،اداره تنها درجایی که بهدنبال تحقب یک نفوع عموومی اسوت ،از امتیوازات قودرت
عموومی خوود اسوتفاده مویکنود (Laget-Annamayer, 2003, p. 1201) .بنوابراین ،رژیوم
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حقوقی حاکم در این زمینه حقوق اداری و مرجع خواص دادرسوی حواکم بور آنهوا نیوز
دادگاههای اداری هستند .به بیان برتلمی« :هرجا که اداره اقدامات خود را بواسطه قدرت
تحکم خود پیش میبرد آن عمل خارج از حقوق عام است چراکوه اقودامات ایونچنینوی
توس افراد انجام نمیشود» ) .(Berthélemy, 1933, p. 1008اما اداره همیشه از این دست
برتر خود (اعمال اقتدار) استفاده نمیکند ،بلکه گاهی مانند افراد عادی رفتار مینمایود و
جایگاهی برابر با افراد دارد مانند عقد قرارداد که این فعالیت ،عمل تصودی یوا مودیریت
نامیده میشود ) (Gaudemet, 2014, p. 34طبیعتاً در این شورای دیگور منفعوت عموومی
مطرح نیست ،بلکه ممکن است منافع خاص اداره مطرح باشد .امتیوازات قودرت عموومی
علیالقاعده زمانی اصل برابری اشخاص حقوقی را بههم مویزنود کوه پوای یوک منفعوت
عمومی مستقیم در میان باشد .درایر اینصورت به حالت اولیه که هموان برابوری اسوت
مراجعه میشود .البته نباید فراموش کرد تمامی اختیارات فوقالعادهای که به دولت اعطوا
شده ،تاجایی که او را «لویاتان» میکند ،برای تأمین منفعت عموومی اسوت .بایود توجوه
نمود که در تفکر سیاسی فرانسه ،برخالف تفکر آنگلوساکسون ،منفعوت عموومی حاصول
جمع منافع تکتک افراد جامعه نیست ،بلکه با توجه به رگوههوای سوسیالیسوم در ایون
کشور ،منفعت عمومی امری اصیل و متمایز از مجموعۀ منافع افراد جامعه است (Tifine,
) .2012, p. 67منفعت عمومی بیش از دویست سال است که قلوب تپنودة نظوام حقووقی
فرانسه است .دکترین فرانسه نظریات قدرت عمومی و خدمات عمومی را برای تأمین این
مفهووم ارالوه کورده اسوت ) .(Laget-Annamayer, 2003, p. 1201بور ایون مبنوا ،حقووق
خصوصی بر اعمال تصدی اداره ،حاکم و دادگاههای حقوقی نسبت به دعواوی آن ،صوالح
است.
این تقسیمبندی میان اعمال اداره ،مبنای اصلی حقوق اداری شد و بور تموام اجوزای
آن تأثیر گذاشت .همانطوور کوه فعالیوت اداره را بوه دو دسوته تقسویم کورد ،در بحوث
استخدام عمومی نیز مستخدمان اداره را در دو گوروه مسوتخدمان مشواال حواکمیتی و
مشاال تصدی قرار داد .دقیقاً همین مبنا دربارة اموال اداره نیز بهکار گرفته شد و تموایز
میا ن ثروت عمومی و ثروت خصوصی در دل اموال اداره از قرن نووزدهم مطورح گردیود.
) (Gaudemet, 2014, p. 37ثروت عمومی اموالی است که تابع حقووق اداری اسوت یعنوی
اداره در خصوص آن ،جایگاه برتر و تحکمآمیز دارد و ثروت خصوصی شامل اموالی اسوت
که اداره در زمینۀ آن هماننود افوراد عوادی برخوورد مویکنود و در نتیجوه توابع حقووق
خصوصی است ) .(Guettier, 2008, p. 76در ثروت عموومی یوک نفوع عوام مطورح اسوت
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درحالی که در ثروت خصوصی اداره بهدنبال منافع خاص خود از جمله منافع اقتصادی و
مالی ،و نه منفعت عمومی است .ررورت حمایت از اموالی که منفعت عموومی را توأمین
میکنند ،باعث شکلگیوری مفهووم ثوروت عموومی شود کوه اداره از «امتیوازات قودرت
عمومی» برای حفاظت از آن بهره میبرد (مؤتمنی ,9312 ,ص.)2 .

 .2ثروت عمومی و مفهوم خدمات عمومی
تقسیمبندی میان اموال پس از زوال سلطۀ مفهوم «قدرت عمومی» نیوز اداموه یافوت .در
عصری که «خدمات عمومی» اندیشۀ االب در حقوق اداری فرانسه شود ،ثوروت عموومی
با تعریف و محدودة سابب خود باقی ماند و البته تحول و تکامل یافوت (chevalier, 2012,
 )p. 19چراکه همچنان تأمین منفعت عمومی و نیازهای همگانی داداۀ فرانسویها بوود
(امامی & اسوتوار سونگری ,9322 ,ص .)92 .در آاواز ایون دوره ثوروت عموومی صورفاً
محدود به اموالی بود که عموم مردم مسوتقیم از آن اسوتفاده مویکردنود ،اموا بوهتودریج
دکترین و بهدنبال آن رویه در میانۀ قرن بیستم اموالی را کوه کواربری خودمات عموومی
داشت ،بخشی از ثروت عمومی بهشمار آورد .البته در آااز این اموال تنهوا شوامل امووالی
بود که به خدمات عمومی اداری اختصاص مییافت ،ولی در دهوۀ هفتواد مویالدی قورن
بیستم ورود اموال با کاربری خدمات عموومی بازرگوانی و صونعتی هوم در دایورة ثوروت
عمومی قرار گرفت ) .(Gaudemet, 2002, p. 40امروزه در حقوق فرانسه ،دالیول کواربردی
ادامۀ این تقسیمبندی میان اموال را باوجود انتقادات نظری توجیوه نمووده اسوت کوه بوا
توجه به آثار و نتایج آن قابل چشمپوشی نیست.

تاریخچۀ تحوالت تمایز میان اموال اشخاص عمومی
هرچند تمایز میان ثروت عموومی و ثوروت خصوصوی اداره مورووعی جدیود در حقووق
فرانسه است و حتی انتقادات فراوانی از آن شده ،اما بهدلیل نتایج عملی آن هوی گواه رد
نشده است .مفهوم ثروت عمومی بهصورت گستردهای با قاعدة «ایرقابول انتقوال بوودن»
( ) Le principe d'inaliénabilitéمرتب است چراکه نقطۀ ثقل شکلگیری ثروت عموومی
بر این قاعده استوار است .آنچه مجموعۀ اموال ثروت عمومی را از اموال ثروت خصوصوی
متمایز میکند ،همین اصل است .اموال ثروت عمومی به هر شیوهای ایرقابول واگوذاری
است مگر در شرای ویژه مانند تصویب قوانون ،درصوورتی کوه امووال ثوروت خصوصوی
اشخاص عمومی مانند اموال افراد خصوصی قابل واگذاری و تابع ارادة آنهاست .بنوابراین
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برای بررسی تاریخی ثروت عمومی به منشأ پیدایش اصل ایرقابول انتقوال بوودن ثوروت
عمومی بهعنوان اصلیترین وجه تمایز آن میپردازیم.

 .1حقوق کالسیک فرانسه
در نظام گذشتۀ فرانسه ،ثروت سلطنتی تحت حمایت ویژه قرار مویگرفوت .البتوه در آن
نظام و نظریه «اموال سلطنتی» چنین تمایزی میان اموال وجود نداشت که بتووان آن را
بهعنوان سابقۀ تمایزی در عصر مدرن بهحساب آورد .ترکیوب امووال سولطنتی بوهدلیول
وجود حقوق ایرمادی پادشاهی در کنار عناصر مادی (مانند راههوا ،رودخانوههوا) بسویار
ناهمگون بود ) ،(Gaudemet, 2014, p. 48اما همۀ این امووال در شورای حقووقی یکسوان
قرار داشت یعنی همۀ آنها ملک پادشاه شمرده میشد و عوایودی را بورای او بوههموراه
داشت .بهتدریج و با تأیید فرموان موولن ( )Moulinsدر سوال 9522م ایون امووال تحوت
شمول قاعدة ایرقابل انتقال بودن قرار گرفت ).(Berthélemy, 1933, p. 362

 .2حقوق دورۀ پس از انقالب فرانسه
قانونگذار انقالبی تغییرات مهمی را بوهواسوطۀ بخشونامۀ  22نووامبر  9312معوروف بوه
«قانون مربوط به ثروت» ( ) Code domanialدر زمینۀ اموال مطرح ساخت .او بورای ایون
اموال با تعبیر «ثروت ملت» مالک جدیدی یعنی ملت تعیین کورد )(Yolka, 1997, p. 56
در مقابل قانونگذار جدید بههی وجه تموایزی میوان امووال ایجواد نکورد ،اموا مویتووان
کاربردهایی از این تمایز را در متون قانونی آن زمان دید .برای مثوال در موواد یوک و دو
قانون یادشده دو نوع اصطالح بهکار رفته است یکی اصطالح «ثروت عمومی» و دیگوری
«ثروت ملی به معنای خاص» (مادة  )9که شاید حاکی از تمایول بوه ایجواد تموایز میوان
اموال دولت بوده است ) .(Guettier, 2008, p. 98اما امروزه ثابوت شوده کوه ایون عبوارات
گوناگون در یهن نویسندگان آن معنای واحدی داشته است .آنها تنها بوهدنبوال فوراهم
کردن یک مبنای قانونی برای بنا کردن دکترین خود در قرن نوزدهم بودهاند.

 .3پیدایش تمایز در قرن نوزدهم
در قرن نوزدهم در حقوق فرانسوه مسوئلۀ تعریوف عینوی ثوروت عموومی ،گسوترة آن و
محدودیتهای مالکیت عمومی مطرح شد .قانون مودنی فرانسوه تنهوا چنود عنصور را در
پاسخ به این مسالل معرفی مینماید که در مواد  532تا  599و  2222این قانون مطورح
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شده است .این قانون در دو عبارت اقدام به تشریح ثروت عمومی میکنود« :اشویایی کوه
اصالً مورد داد و ستد قرار نمیگیرند» و «ثروتهای عمومی متشکل از اموالی اسوت کوه
قابلیت تملک خصوصی را ندارند» ) .(Gaudemet, 2002, p. 21دیگر وظیفۀ دکترین بود تا
بهگونهای دقیب و روشن این مفهوم را تعریف کند و درعوینحوال تموایز آن را بوا ثوروت
خصوصی در نظر بگیرد .نخست حقوقدانان ثروت عمومی را محدود به اموالی میکردنود
که قابلیت تملک خصوصی از سوی افراد را نداشته باشد ) .(Binczak, 2000, p. 13اما بعود
از آن و در قرن بیستم ،معیار «کاربری مطلب به استفادة عمومی» مطرح شد یعنی تنهوا
اموالی که عموم از آن استفاده میکردند ،ثروت عمومی بهحسواب مویآمود (Gaudemet,
).2002, p. 21
رویۀ قضایی و قوانونگوذار نیوز بوهسورعت ایون تموایز و اصوطالحات ناشوی از آن را
پذیرفتند .قانون مالکیت الجزایر مصوب  92ژولن  9259برای اولوین بوار ایون مسوئله را
تصریح ،و از اصطالح «ثروت عمومی» و«ثروت دولت» استفاده کرد .اصطالح ثروت دولت
بهتدریج جای خود را به اصطالح «ثروت خصوصی» داد ).(Gaudemet, 2002, p. 23

معیار تمایز میان اموال اشخاص عمومی
تا پیش از تصویب قانون مالکیت اشخاص عمومی (2222م) برای یوافتن معیارهوایی کوه
بر اساس آن میان ثروت عمومی و ثوروت خصوصوی تموایز قالول شوویم بایود بوه سوراغ
دکترین و رویۀ قضایی میرفتیم ،اما اینک این پشتوانه و منبع انوی در رویوه و دکتورین
در قالب مواد قانونی پیش روی ماست )  .(2006, pp. L.2111-1لذا برای آشونایی بوا سویر
تحوالت و تفاوتهای قانون جدید با رویۀ پیشین به بررسی هر دو منبع میپردازیم .مادة
 2مجموعۀ قوانین «ثروت دولت» ) (Code du domaine de l'Etat, 1957که اینک منسوو
شده است تصریح میکرد که «ثروت عمومی» اموال و حقوق منقول و ایرمنقول متعلوب
به دولت است که «براساس طبیعت خود قابلیت تملک خصوصی را نودارد یوا بور اسواس
هدفی که برای آن تعیین شده است به عنوان بخشوی از ثوروت عموومی ملوی محسووب
میشود» .همچنین «سایر اموال نیز ثروت خصوصی را تشوکیل مویدهنود» .اموا از ایون
تعریف استقبال نشد ،چراکه نهتنها مشکل را حل نمیکرد ،بلکه به مفهومی ارجاع میداد
(هدف تعیینشده برای اموال) که خود تبیین نشده بود .رویههای بعدی مبتنوی بور ایون
قانون چندان به این عبارات ارجاع ندادند .در قوانین گذشته ،مصادیقی بهصراحت بخشی
از ثروت عمومی بهحساب آمده و در بقیه ،معیارهای رویهای حاکم بوده است.
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 .1معیار قانونی
در این زمینه افزونبر مواد  532به بعد قانون مدنی فرانسه ،میتوان به قوانین زیر اشواره
کرد که مصداقهایی به ثروت عمومی افزوده شده بود :راههای اسوتانی (بخشونامۀ ژولون
 ،)9132بزرگراهها (قانون  2آوریل  ،)9155راههای محلی به استثنای راههوای روسوتایی
(دستورالعمل  3ژانویۀ  ،)9151بستر و زیر بستر دریای سرزمینی ،زمینهایی کوه در اثور
رسوب رودخانوههوا و مودد دریاهوا بوهوجوود مویآیود (قوانون  22نووامبر  ،)9123رودهوا،
رودخانهها ،دریاچههای قابل کشتیرانی و حمل و نقول ،آبوراههوا و( ...قوانون  92دسوامبر
 ،)9129آزادراهها (قانون  3ژانویه  ،)9121امووال ایرمنقوول متعلوب بوه شوبکۀ راهآهون
فرانسه که به حمل و نقل ریلی اختصاص داده شده و برای این امور آموایش شوده اسوت
(قانون  93فوریه  )9113و عمدة اینها در بخش دوم قانون مالکیت اشخاص عمومی با عنووان
«ترکیب ثروت عمومی» ( ) CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLICتصریح شدهاند.

 .2معیارهای رویهای
قاری اداری تا حد امکان بهدنبال ارالۀ تعریفی کامول و عوام از ثوروت عموومی بوود کوه
مبتنی بر سه معیار باشد :الف) تعلب موال بوه شخصوی عموومی (مالکیوت عموومی) ب)
اختصاص آن به یک نفع عمومی (کاربری) ج) آمایش.
«بنابراین اموالی که در تملک شخصی عمومی است و بوه یوک اسوتفادة عموومی یوا
خدمت عمومی اختصاص یافته و برای این اثر و نتیجه آموایش شوده ،متعلوب بوه ثوروت
عمومی است .در صورت نبود شرط اول ،مال موردنظر از حووزة مالکیوت عموومی خوارج
است و وارد مالکیت خصوصی میشود اما با نبود شروط دوم و سووم ،موال همچنوان در
قلمرو مالکیت عمومی است ،اما جزء ثروت خصوصی شخص عمومی محسوب میشود».
مجموعه قوانین مالکیت اشخاص عمومی مصوب سال 2222م این تعریف را با اندکی
تغییر در مادة  L2111-1پذیرفته است« :ثروت عمومی یوک شوخص عموومی موذکور در
ماده  L1متشکل از اموالی است که به آنها تعلب دارد و موورد اسوتفاده مسوتقیم عمووم
قرار میگیرند و یا به یک خدمت عمومی اختصاص مییابند بهشرطی که آنها بهوسویله
2
آمایش رروری ،منطبب با اهداف خاص این خدمت شده باشوند» ( Code général de la
2. Le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est
constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du
public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
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 .)2006 propriété des personnes publiquesاین تعریف که امروزه فوراوان بوه آن اسوتناد
میشود ،همزمان معیارهای اختصاصیافته به استفادة عموم و خدمات عمومی (کواربری)
را اتخای کرده ،اما بهعنووان یوک عامول محدودکننوده ،ایودة «منطبوبسوازی روروری»
( ) Adaptation nécessaireیا آمایش ( )Aménagementرا وارد این معیار نمووده اسوت .توا
پیش از این قانون ،شرط «آمایش ویژه» و آنهم صرفاً برای اموال دارای کاربری خودمات
عمومی مطرح بود که در بخش مربوطه به تشریح آن پرداخته میشود.

 .1.2اصل مالکیت عمومی
 .1.1.2مالکیت انحصاری شخص عمومی
برای اینکه یک مال را متعلب به ثروت عمومی بدانیم باید حتماً در تملک شخص عمومی
باشد .به عبارت دیگر ،کافی است که یک مال متعلب به یک شخص خصوصی باشد توا از
ملکیت عمومی خارج شود .مالکیت عمومی اولین شرط برای اجرای قواعد خواص ثوروت
عمومی ( )Domanialité publiqueاست ) .(Binczak, 2000, p. 16یک فرد یا بهصورت عوام
یک شخص خصوصی هرگز نمیتواند مالک یک مال عمومی باشد .شورای دولتی فرانسوه
تصمیم یک مقام محلی را که راهی را جزء راههای عمومی کمون محسوب کرده بود ،بوه
دلیل آنکه یک قطعه از زمین زیرین راه متعلب به شخصی خصوصی بوود ،لغوو نموود .بوه
عقیدة شورا این مسئله مانع اداام کامل در ثروت عمومی اسوت ).(Guettier, 2008, p. 56
نکتۀ بسیار مهم آنکه مالکیت شخص عمومی باید «کامل» و «تمام» یا به تعبیر حقووقی
«طلب» باشد« .قواعد ثروت عمومی» مستلزم مالکیت تمام و کامول شوخص عموومی بور
یک مال است .پس اگر حقی از حقوق مالکیت جدا شود ،آن مال قابلیت ورود بوه ثوروت
عمومی را ندارد مانند مالکیت مشترک .بنابراین ملکوی کوه میوان شوخص خصوصوی و
عمومی مشاع است ،بخشی از ثروت عموومی بوهحسواب نمویآیود (Cie d'assurances la
) .3Préservatrice foncière, 1994و در شمار اموال ثروت خصوصی شخص عمومی اسوت.
در حقوق کالسیک فرانسه ،دولت مالک اموال عموومی نبوود ،بلکوه حوب نظوارت و ادارة
آنها را داشت .اما اینکه اداره مالک این امووال اسوت و حوب مالکیوت بور آنهوا را دارد،
امروزه بهرسمیت شناخته شده است .افزونبور تصوریح قوانون ،ایون امور را مویتووان در
 .3آرای یادشده در مقاله همگی متعلب به شورای دولتی فرانسه است ( )Conseil d’Etatکه به اختصوار
 CEآورده شده است.
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عبارات و اصطالحات بهکار رفته در آرای قضایی بهصورت مستقیم مشاهده کرد .از طورف
دیگر ،شناسایی حب مالکیت باعث شده است که رویۀ قضوایی قواعود مربووط بوه حقووق
مالکیت فردی را در خصوص ثروت عمومی اعمال کند .تقریبا میتووان گفوت هوی گونوه
موروع یا قاعدهای برخالف نظریۀ مالکیت از سوی رویۀ قضایی فرانسه بهتصویب نرسیده
است.
مدتها این نظریه که ثروت عمومی نمیتواند به عنووان مورووع مالکیوت اداره قورار
گیرد ،مطرح بوده است .در طول قرن نوزدهم میالدی این ایده البه داشت کوه آنچوه بوا
عنوان مالکیت عمومی مطرح میشود هی ارتباطی با مالکیوت نودارد .حقووقدانوان ایون
روند فکری ،با حذف نظریۀ مالکیت ،حوب اداره را در قالوب «حوب نگهوداری و نظوارت»
( ) Droit de garde et de surintendanceتبیین مویکردنود ) ،(Gaudemet, 2002, p. 29اموا
اکنون بر این نظر که اداره مالک ثروت عمومی است ،توافب شده است.

 .2.1.2دارندگان حق مالکیت بر ثروت عمومی
مالکیت یک مال از ثروت عمومی تنها از سوی یک مجموعۀ عموومی امکوانپوذیر اسوت.
نخست تنها دولت و مجموعههای محلی (دپارتمان ،کمون و )..میتوانستند دارندة ثوروت
عمومی شوند ،اما بعد از تردیدهایی در رویۀ قضایی ،امروزه مسئلۀ تعلب ثروت عمومی به
اموال مؤسسات عمومی بهصورت قطعوی پذیرفتوه شوده اسوت) . ( soc, 1965در گذشوته
اعتقاد بر این بود که مؤسسات عمومی تنها میتوانند مالک ثوروت خصوصوی شووند ،اموا
بهتدریج از این نظریه بهویژه دربارة مؤسسات عمومی اداری انتقاد شد و درنهایت منسو
گشت ) . (Debbasch, 1999, p. 53دیوان عالی کشور و شورای دولتی فرانسه هم بوه مورور
این نظریه را از دهۀ شصت قرن پیش پذیرفتند .از سال 9129م شورای دولتی این امکان را
به کلیۀ مؤسسات عمومی «چه صنعتی و چه بازرگانی» داده است ).(Mansuy, 1984

 .2.2شرط کاربری
در میان اموالی که به اشخاص عمومی تعلوب دارد تنهوا آنهوایی کوه بوه یوک نفوع عوام
اختصاص یافته باشند ،جزء ثروت عمومی محسوب میشووند یعنوی خوواه عمووم موردم
مستقیم از آن استفاده کنند یا یک خدمت عمومی به آن نیواز داشوته باشود (Marécar,
 .) 1935پس از مالکیت عمومی ،کاربری برای یک نفع عام دوموین شورط اجورای قواعود
ثروت عمومی است که این اموال را از ثروت خصوصی اشخاص عمومی متمایز مویکنود.
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امروزه به دلیل البۀ مفهوم خدمات عمومی ،بیشتر اوقات قاری اداری ترجیح میدهود از
معیار تخصیص کاربری به نیازهای خدمات عمومی اسوتفاده کنود درحوالی کوه ممکون
است آنچه دربارة یک مال بیشتر بهنظر میرسد این باشد که مستقیم عموم موردم از آن
استفاده کرده باشند) .(Dauphin, 1959در نظریات سوابب ،ثوروت عموومی را محودود بوه
اموالی میدانستند که همه از آن اسوتفاده کننود ،ولوی دیگور ایون دیودگاه در دکتورین
حقوقی طرفداری ندارد ) .(Berthélemy, 1933, p. 1105در حقوق موروعه نیز بسیاری از
اموال مهم که به خدمات عمومی اختصاص یافتوه ،بوه عنووان بخشوی از ثوروت عموومی
معرفی شده است.

 .1.2.2تمایز میان مالک و کاربر ثروت عمومی :پیمانکار خدمات عمومی
در اثر گسترش واگذاری ارالۀ خدمات عمومی به بخش خصوصی ،این مسئله مطرح شود
که پیمانکار خدمات عمومی میتواند از یک مال عمومی برای ارالۀ خدمت خود اسوتفاده
کند درصورتی که نمیتواند مالک آن باشد .تموایز میوان مالکیوت و کواربری بوه امووال
اختصاص یافته برای استفادة عموم هم تسری یافته اسوت ) .(Gaudemet, 2002, p. 65در
واگذاری خدمات عمومی ،اموال شخصی پیمانکار جزء ثروت عمومی محسوب نمویشوود
هرچند که در راستای خدمت واگذار شده استفاده شوند .در مقابل ،پیمانکار اموالی را در
اختیار دارد که به او تعلب ندارد ،بلکه از سووی شوخص عموومی ماننود دولوت بوه دلیول
ررورت ارالۀ خدمت عمومی به او اختصاص یافته است .این واگذاری مویتوانود براسواس
مبنایی همچون قرارداد پیمانکاری ،واگذاری حب تصورف و یوا واگوذاری از سووی قوانون
صورت گیرد ) .(Debbasch, 1999, p. 35از سویی ممکن است مال عمومی واگذارشده بوه
پیمانکار پیش از آن وجود نداشته باشد ،بلکه ایجاد آن به او واگذار گوردد .بیشوتر اوقوات
قرارداد پیمانکاری در آن واحد شامل تأسیس بناهوا و امکانوات عموومی و ارالوۀ خودمات
عمومی است (مانند بزرگراهها) .راههای عمومی به محض ایجاد و کاربری آنها در عبور و
مرور عمومی ،وارد مجموعۀ امووال دولوت شوده ،بهورهبورداری از آنهوا در دورة قورارداد
پیمانکاری به پیمانکار واگذار میشود .همچنین حب اخذ عووار مورتب بوا آنهوا ایون
اجازه را به پیمانکوار مویدهود کوه آن راه را حفو کورده ،توسوعه دهود .رویوۀ قضوایی
مدتهاست که در آرای خود میان چند دسته اموال موجود در قرارداد پیمانکواری تموایز
قالل میشود بهصورت روشنتور بایود گفوت در چوارچوب یوک مقاطعوه یوا پیمانکواری
میتوان سه گونه اموال را از یکدیگر تمییز داد:
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الف) اموال قابل بازگشت .این اموال متعلب به شخص عمومی مقاطعهدهنده اسوت
و پس از اتمام مقاطعه دوباره به او بازمیگردد حتی اگر این اموال از سوی صاحب امتیاز
بهدست آمده یا ساخته شده باشد.
ب) اموال قابل تصرف مجدد .این امووال متعلوب بوه پیمانکوار خصوصوی اسوت و
مقاطعهدهنده میتواند دوباره و در پایان مقاطعه با پرداخت هزینه آن را پس بگیرد.
ج) اموال خاص .ایون امووال متعلوب بوه پیمانکوار بووده ،از سووی شوخص عموومی
مقاطعهدهنده مجدداً ایرقابل تصرف است ).(Binczak, 2000, p. 17
اموال قابل بازگشت واجد شرط مالکیت عمومی هستند و درصوورت دارا بوودن دیگور
شرای میتوانند جزلی از ثروت عمومی شمرده شوند .البته در چارچوب قووانین هموواره
این اختیار به طرفین داده میشود کوه براسواس منوافع عموومی در قورارداد پیمانکواری
ورعیت آتی اموال را مشخص نمایند.

 .3.2آمایش
آخرین معیاری که قاری اداری بر اساس قانون مالکیوت اشوخاص عموومی آن را اعموال
می کند ،این است که این اموال میبایست «آمایش» 9شده باشند .آمایش امری روروری
است خواه کاربری مال استفادة عموم باشد یا به نیازهای یک خدمت عمومی اختصواص
یافته باشد) . ( le Béton, 1956باوجوداین ،رویه در تحوالت خود به این نتیجه رسوید کوه
معیار کاربری کافی نیست به همین دلیل شرطی تکمیلی با عنوان «آموایش» را مطورح
ساخت .بنابراین قواعد خاص ثروت عمومی زمانی اعمال خواهد شد که کواربری عموومی
مال با یک آمایش کامل شود .این آمایش باید متناسوب بوا اسوتفاده از آن موال صوورت
گیرد و میتواند اعم از اقدامات آمادهسازی یک مال یا حتی اقدام به حفاظت از یک موال
باشد ) .(Binczak, 2000, p. 26برای مثال شورای دولتوی در رأی خوود پیراموون مالکیوت
یک گردشگاه بیان میکند که این گردشگاه زمانی جوزء ثوروتهوای عموومی بووده کوه
افزونبر کاربری استفادة عموم ،اقداماتی برای حفاظت از آن صورت گرفته که ایون خوود
نوعی آمایش است ) .(Berthier, 1960در آرای شورای دولتی ،حفاظت ساده از یک ساحل
) (Gozzoli, 1975و قرار دادن زنجیر برای محدود سواختن دسترسوی بوه یوک گردشوگاه
عمومی )، ( Dauphin, 1959آمایش محسوب شده است .همانطور که پیشتر گفتوه شود،
4. Aménagement
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در قانون اخیر مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2222م 5معیار آمایش از رویوه وارد موتن
قانون شده است .البته تا پیش از آن ،رویه «آمایش ویژه» 2را معیوار قورار داده بوود ،اموا
نویسندگان قانون یادشده از عبارت «آمایش رروری» 3استفاده کردهانود .هودف از وروع
این معیار ،کنترل و حتی محدود ساختن قلمرو ثروت عمومی اسوت چراکوه بودون ایون
معیار محدودة ثروت عمومی بهصورت افراطی در حال رشد بود که قواعد سنگین آن گاه
دولت و مجموعههای عمومی را با مشکل مواجه میساخت ) .(Rozet, 2007, p. 571بورای
اینکه بتوان از این معیار استفادة حقووقی و قضوایی کورد ،بایود آن را دقیوب و مشوخص
ساخت .در زبان فرانسه « »aménagementبه معنی منطبب سواختن ،تغییور دادن چیوزی
برای کارآمدی بیشتر معنی شده است ) .(2001, p. 12بنابراین آمایش باید چیزی فراتر از
موقعیت طبیعی یک مال باشد یعنی بشر بهواسوطۀ عمول خوود آن موال را منطبوب بوا
شرای و اهداف مدنظر خود تغییر دهد .پس در آمایش یوک موال بورای ورود بوه ثوروت
عمومی باید آن را با ارالۀ یک خدمت عمومی یا تأمین یک نیاز عمومی منطبوب سواخت.
واژة « »indispensableدر فرانسه به معنای الزم ،رروری و ایرقابل چشومپوشوی اسوت.
این صفت که به آمایش ملحب میشود ،مرتب با کاربری موال اسوت .بوه عبوارت دیگور،
آمایش و منطببسازی میباید برای آن کاربری رروری و اجتنوابناپوذیر باشود در ایون
صورت است که این معیار خاصیت محدودکنندگی خود را خواهد داشت.

ثروت خصوصی اشخاص عمومی
ثروت خصوصی اداره برای مجموعههای گوناگون اداری مالکیتی عادی با ماهیت مالکیوت
خصوصی افراد ایجاد میکند که در اصل از قواعد حقووق خصوصوی پیوروی موینمایود و
اختالفات آن در دادگاههای قضایی رسیدگی میشود ) .(Guettier, 2008, p. 87این امووال
تابع مقررات مربوط به ثروت عمومی نیست .حب دولت نسبت به این امووال شوبیه حوب
مالکیت افراد است و کلیۀ حقوق مالکانه از قبیل حوب بیوع ،اجواره ،صولح ،رهون ،هبوه و
وکالت را داراست (مؤتمنی ,9312 ,ص .)392 .الحاق ثروت خصوصی اشوخاص عموومی
به حقوق خصوصی و صالحیت قضایی برای رسیدگی به آن ،پیامدهای مهموی در زمینوۀ
منابع بهدنبال خواهد داشت .ازسویی رویۀ مربوط به ثروت خصوصوی در سوطح وسویعی،
5. Code général de la propriété des personnes publiques
6. Aménagement spéciale
7. Aménagement indispensable
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رویۀ قضایی است .از دیگر سو در شرایطی که قووانین و مقوررات خاصوی وجوود نداشوته
باشد ،این اموال تابع قواعد مربوط به اموال قانون مدنی خواهند بود .اموا قووانین خواص،
منبعی مهم برای ثروت خصوصوی محسووب مویشووند .قواعود خواص حواکم بور ثوروت
خصوصی که قانونگذار آن را ورع کرده ،متفاوت از «قواعد خاص ثروت عموومی» اسوت
و این مسئلهای است که بر اساس تدبیر قانون صوورت گرفتوه اسوت یعنوی قوانونگوذار
میخواهد که این دو از هم متمایز باشند .خارج از حقوق خصوصی ،بوودن قواعود ثوروت
خصوصی به معنای ورود به قواعد خاص ثروت عمومی نیست .از طرفی خوروج از حیطوۀ
حقوق خصوصی منحصر به مصداقهای استثنایی و مصرح است ،اما در هر صورت دعاوی
آن مربوط به دادرسی قضایی است ) .(Gaudemet, 2002, p. 200ثروت خصوصی متشوکل
از همۀ اموالی است که متعلب به مجموعههای گوناگون عمومی است و در قالوب تعریوف
ثووروت عمووومی نموویگنجوود )  .(2006, pp. L 22 11-1بوورایناسوواس ثووروت خصوصوی
به عنوان بخش باقیماندة ثروت اشخاص عمومی است ،اما بخش بسویار مهموی از امووال
عمومی را دربر میگیرد .ثروت خصوصی شامل همۀ اموالی است که به اسوتفادة عمووم و
خدمات عمومی (نفع عمومی) اختصاص نیافتهاند ،بلکه بخشی از اداره از جنبوهای کوامالً
«مالی و اقتصادی» از آن استفاده میکنند .امووالی کوه بوه اسوتفادة عمووم یوا خودمات
عمومی اختصاص یافتهاند ،اما دارای آمایش نیستند نیز در دایورة ثوروت خصوصوی قورار
میگیرند.

آثار تمایز میان اموال اشخاص عمومی
همانطور که در خالل بحث بیان شد ،مهمترین و اصلیترین تأثیر این تمایز مربووط بوه
قواعد حاکم و دادگاههای صالح برای رسیدگی به دعاوی این امووال مویباشود .براسواس
معیارهای سهگانۀ پیشگفته ،مالی که در چارچوب تعریف ثروت عمومی قرار مویگیورد،
دارای نظام حقوقی خاصی است که «قواعد خاص ثروت عمومی» نامیوده مویشوود .ایون
مجموعه قواعد شامل اصولی در زمینۀ تملوک ،واگوذاری ،نگهوداری و اسوتفاده از امووال
ثروت عمومی میشود ) (Dufau, 2012, p. 1381که تفصیل آن به مجال دیگوری نیازمنود
است .اما در مجموع این قواعد کامالً متفاوت از قواعد حقوق اموال قوانون مودنی اسوت و
در چارچوب حقوق اداری میگنجد .اصل ایرقابل انتقال بودن ،اصل عودم شومول مورور
زمان ،اصل ایرقابل توقیف بودن و اصول حاکم بر استفاده از ثروت عمومی ،ماننود اصول
آزادی ،اصل برابری و اصل مجانی بودن ،از اجزای ایون نظوام حقووقی اسوت (Douence,
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 .) 2006, p. 238در مقابل ،ثروت خصوصی اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق خصوصی و
صالحیت دادگاه قضایی است و در شورای اسوتثنایی هوم قواعود خاصوی بور آن حواکم
میباشد که از قواعد ویژة ثروت عمومی مجزاست.

نتیجه
در میان اموال موجود در هر کشوری دستهای دارای اهمیت و جایگاه خاصی هستند که
این مسئله موجب میشود تا دولتها حمایتهوای بیشوتر و ویوژهای را نسوبت بوه آنوان
مبذول دارند .در کشور فرانسه آن دسته از امووال کوه توا پویش از انقوالب فرانسوه جوزء
«ثروت سلطنت» بود ،به دلیل ظهور اندیشۀ حاکمیت ملی ناشوی از انقوالب بوه «ثوروت
ملت» مبدل شد و دولت به نمایندگی از مردم آنها را اداره میکرد .اما با تودوین قوانون
مدنی ناپلئون ،دولت خود مالک این اموال شد و بهمرور با عودول از حقووق عوام ،قواعود
خاص حقوق اداری را برای حمایت و حفاظت بیشتر از این ثوروت کشوور مطورح نموود.
البته دولت اموالی نیز داشت که نیازمند این حد از حمایت نبود ،بلکه با قواعد حقوق عام
یا حقوق مدنی نیز میتوانست آنها را مدیریت نماید .بحثی که در قرن نوزدهم از سووی
دکترین مطرح شد ،معیار تمایز میان اموال دولت بود معیاری که ثروت عمومی دولت را
از ثروت خصوصی آن متمایز کند .دکترین با کموک رویوه ،سوه معیوار مالکیوت شوخص
عمومی بر مال مدنظر ،اختصاص یافتن کواربری موال بوه اسوتفادة عموومی یوا خودمات
عمومی ،و آمایش مال برای کاربری را اراله کرد .بنابراین اموالی کوه در دل امووال دولوت
بود و کاربری استفادة عمومی یا خدمات عموومی را داشوت و بورای آن کواربری آموایش
شده بود ،جزء ثروت عمومی اشخاص عمومی و در رأس آنها دولت محسوب مویشود و
تابع قواعد حقوق اداری و دادگاههای اداری بود .اگر یک مال شورط مالکیوت عموومی را
دارا نباشد ،جزء اموال تابع مالکیت خصوصی و افوراد قورار مویگیورد .ولوی اگور شوخص
عمومی مالک آن باشد و دارای دو شرط کاربری و آموایش نباشود ،آن موال جوزء ثوروت
خصوصی اشخاص عمومی قرار میگیرد و قواعد حقوق خصوصی و صالحیت دادگاههوای
قضایی بر آن حاکم است .بنابراین اشخاص عمومی و در رأس آن دولت برای ادارة امووال
تحت سلطۀ خود ،هم از قانون مدنی و حقوق خصوصی و هم از قواعود حقووق عموومی و
اداری بهره میبرند.
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