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 مقدمه
دولت و اشخاص عمومی برای انجام وظایف و تعهدات خود امووال بسویاری را در اختیوار    

دکتورین آاواز شود.     از سووی دارند. بررسی حقوقی اموال اداره در فرانسه از قرن نوزدهم 
ریوف مالکیوت عموومی و امووال     دانوان مختلوف تع   حقووق  های دیدگاههای قضایی و  رویه

در متون قانونی اثری از این تعواریف وجوود نداشوته     ، زیراعمومی را مشخص نموده است
و  (Gestion public) عنوان متوولی مودیریت عموومی    است. در فرانسه میان اموال اداره به

مورور تموایزی بنیوادین میوان      هتمایزی نبوده است. ب (Gestion privé) مدیریت خصوصی
 Le domaine public des personnes ) «ثروت عموومی »های عمومی شکل گرفت و  ارایید

publiques) ثروت خصوصوی » و» ( Le domaine privé des personnes publiques)   مبتنوی
 ,Févrot) وجوود آمود   هحقووق خصوصوی( بو    -)حقوق عمومی بر دوگانگی حقوقی فرانسه

2012, p. 841)عنووان امووال    باهایی در نظام حقوقی ما  و تفاوت ها . این مفهوم با شباهت
 تأمول با توجه بوه رورورت    .(325, ص. 9312)مؤتمنی,  شود عمومی و دولتی مطرح می

امووال اشوخاص    ۀپیرامون این اموال و از طرف دیگور مشوخص نموودن مفهووم و حیطو     
نسوه  نظری و عملی کشور فرا ۀعنوان تجرب به این موروع به ،عمومی از اشخاص خصوصی

ثر از نظام حقووقی ایون کشوور    أپردازیم. نیاز به یادآوری نیست که نظام حقوقی ما مت می
ایون تحقیوب بوه دنبوال      کنود.  که این مسئله ررورت این پژوهش را دوچندان موی  است
گویی به این پرسش اسوت کوه معیوار تموایز میوان امووال اداره در حقووق فرانسوه          پاسخ

بایود در ییول پرسوش     ناچوار و اهمیوت مورووع   تر شودن بحوث    چیست؟ و برای روشن
فرعی پژوهش حارور   پرسشبه مبنای تمایز میان اموال اداره نیز بپردازیم که  گفته پیش

گیری نظام حقوقی دوگانه در حقوق فرانسوه، تنهوا قواعود حقووق      است. تا پیش از شکل
الحیت های حقوقی نسبت به روابو  اجتمواعی صو    و ساختار دادگاه (Droit commun)عام

مانند تمایز میان اعموال   ،مداخله داشتند. با پیدایش مفاهیم بنیادین حقوق اداری مدرن
حاکمیتی و تصدی دولت، قواعد خواص برگرفتوه از حقووق اداری و نیوز دادرسوی اداری      

گیری نووع جدیودی از    شکل ،اموال اداره ۀثیر مستقیم این تحول در زمینأشکل گرفت. ت
گیری مفهوم ثوروت عموومی در    ومی است. لذا بررسی روند شکلاموال با عنوان ثروت عم

سوت   هتشریح ظهور تمایز میان ثروت خصوصی و عمومی اشخاص عمومی نیز  ،آن واحد
چراکه در حقیقت این ثروت عمومی است که با شرای  جدید از دل اموال اداره کوه توابع   

به بررسی مبنای تمایز و سوپس بوه    نخستوجود آمد. بنابراین  هحقوق خصوصی بودند ب
مفهووم   شومریم.  می بندی را بر آثار و نتایج این دسته ،پردازیم. در ادامه سیر تحول آن می
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«Domaine» اموال دولت و اشخاص عموومی دیگور اطوالق     ۀدر حقوق فرانسه به مجموع
این بوا  شود که در ادبیات حقوقی ما معادل دقیب فارسی برای آن وجوود نودارد. بنوابر    می

   .9برای آن ورع شده است« ثروت» ةواژ ،بررسی اصطالحات و مفاهیم گوناگون

                                                           
همان مجموعۀ اموال دولت به معنای عام در حقوق فرانسه است. هرچند در دولت در اینجا « ثروت»پس .  9

استفاده شده اسوت، اموا ایون بوه آن معنوا      « ایرخصوصی»برای اموال « ثروت»متون قانونی ایران از تعبیر 
نیست که ررورتاً مفهوم و آثار حقوقی آن منطبب با حقوق فرانسه باشد. اما قدر متیقن آنکه ایون اصوطالح   

کوار رفتوه اسوت.     دبیات حقوقی ما نامأنوس نیست و برای اطالق امووال دولوت و اشوخاص عموومی بوه     در ا
  و ثروتهوای   انفال»کند: پنجم بیان می و ترین آن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در اصل چهل مهم

ها،   ، کوه عمومی  ها و سایر آبهای  ، رودخانه ، دریاها، دریاچه ، معادن یا رهاشده  موات  زمینهای  از قبیل  عمومی
  المالک  مجهول  ، و اموال وارث  بدون  ، ارث نیست  حریم  که  ، مراتعی طبیعی  های  ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه  دره

  عاموه   مصوالح   توا بور طبوب     است  اسالمی  شود در اختیار حکومت  مسترد می  از ااصبین  که  عمومی  و اموال
اسوتفاده از اصوطالح   «. کند می  معین  را قانون  از هریک  استفاده  و ترتیب  نماید. تفصیل  آنها عمل  به  نسبت
جوز   کنود. بوه   برای اموالی که در اختیار حکومت است، انتخاب این واژه را تقویت موی « های عمومی ثروت»

ژگان بهره گرفته شده اسوت.  قانون اساسی، در متون قانونی متعددی از این اصطالح و ترکیب آن با دیگر وا
مصووب   -تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکوام  »شاید برای نخستین بار در متون قانونی، در قانون 

، «ثوروت ملوی  »استفاده شده است. در دیگور قووانین از تعوابیر    « ثروت مملکت»از عبارت « 9222آیر  23
ثروت »و « های طبیعی ثروت»، «ثروت طبیعی»، «های عمومی ثروت»، «ثروت عمومی»، «های ملی ثروت»

برای مجموعۀ اموالی که خارج از ملکیت افراد و در اختیار دولت یا اشوخاص عموومی دیگور اسوت     « کشور
قوانون     9339-بورداری از منوابع آبوزی جمهووری اسوالمی ایوران       قانون حفاظت و بهوره کار رفته است ) به

  قوانون  9325-ای دولتی از چاپ و انتشار نشریات ایر رورور ه ها و مؤسسات و شرکت ممنوعیت وزارتخانه
اراروی در حکوموت    یواگوذاری و احیوا   ةقانون نحوو   9393-ملی شدن آن ةقانون آب و نحو   9322-نفت

هیئوت  توان یافوت.   (. آثار این تعبیر را در دکترین و آرای محاکم نیز میو... 9352-جمهوری اسالمی ایران
و  2ابطال بنودهای  بهره برده است )« ثروت عمومی»ری در دو رأی خود از عبارت عمومی دیوان عدالت ادا

 ،95/9/9322تاریخ:  ت وزیرانئهی 92/3/9323ی قانون توزیع عادالنه آب مصوب یاجرا ۀنام آیین 29 ةماد 3
ع عادالنه ی فصل دوم قانون توزییاجرا ۀنام آیین 29 ةابطال ماد  29/12پرونده:  ۀکالس ،991دادنامه:  ةشمار
منووچهر موؤتمنی در بواب چهوارم      (.23/399پرونده: ۀ کالس،    221 :دادنامه ةشمار  ،29/9/9322تاریخ:  آب

به بررسی اموال تحت سلطه دولوت  « های عمومی اموال و ثروت»کتاب حقوق اداری خود فصلی را با عنوان 
. هرچنود وی در ییول ایون فصول عبوارت      (325, ص. 9312)موؤتمنی,   و اشخاص عمومی قرار داده اسوت 

Domaine public  رسود معوادل امووال بورای      نظور موی   ترجموه کورده اسوت. بوه    « اموال عموومی »را به
Domaine      مناسب نیست  چراکه اموال در زبان فرانسه بنا به موورد اسوتفاده یکوی از واژگوان Biens , 

dependances, choses  است. از سویی دیگرDomaine یوات حقووقی فرانسوه یوک مجموعوه و      در ادب
بوراین، اصوطالح    شوود. افوزون   بلوک از اموال دارای قواعد خاص است و صرف تعدادی موال محسووب نموی   

«Biens publics»  است، در حقووق فرانسوه بورای نامیودن کلیوۀ امووال       « اموال عمومی»که ترجمۀ آن
 ,Chapus, 2001)شوود   استفاده موی  Domaine privé و public  Domaineازاشخاص عمومی اعم 

p. 415)و (Gaudemet, Traite de Droit Aministratif, 2014, p. 4)   دنبوال     بنوابراین بایود بوه
شوود. مطوالبی    پیشنهاد می« ثروت»بود. پس باتوجه به مصادیب فوق، کلمه « اموال»معادلی دیگر جز واژة 

در ادبیوات حقووقی ایوران و    « ت عمومی و خصوصیثرو»دلیل مصطلح و متداول نبودن واژة   که گذشت به
 نماید. برای مأنوس شدن عبارت رروری می
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 خصوصی ثروت و عمومی ثروت نمیا تمایز مبنای
گیوری ثوروت    ترین مبنای نظری شوکل  اصلی ،ن اعمال حاکمیتی و تصدی ادارهمیاتمایز 

 ةبوه ایود  ای است که حقووق اداری متکوی    هرچند این تفکیک یادگار دوره عمومی است.
 «خودمات عموومی  »تفوق مفهووم   ةاما در دور ،بود( Puissance public) «قدرت عمومی»
(Service publique) اموری کوه شواید      حیات داده اسوت  ۀنیز تمایز میان اموال اداره ادام

هموواره   ،سازد. فرای مباحث نظری دالیل کاربردی بیشتر از دالیل نظری آن را موجه می
تنگاتنو    یارتبواط در وجود داشته که با منافع جامعوه   ییعی و مصنوعاموالی اعم از طب

 هرسانی به همو  عنوان قدرت برتر برای نفع بهاز آن حمایت دولت مردم برای و انتظار  بوده
تموایز میوان    ،فارغ از نوع فضای نظری حقووق اداری  ،است. این ررورت کارکردی مطرح

قرن نوزدهم با تفاسیر خوود   آاازفرانسوی در  دانان حقوق اموال را استمرار بخشیده است.
وجود آوردند. عامل اصلی پیدایش  هدسته اموال را ب از قانون مدنی فرانسه، تمایز میان دو

 این دکترین احساس فزاینده نسبت به ررورت پذیرش یک نظام خارج از حقووق مودنی  
(Exorbitante de droit civil) صوورت ویوژه از    بتواند بوه نظامی که   برای اموال عمومی بود

این اموال در قالبی جدید حفاظت کند و ثروت عمومی را از قلمرو حقووق مودنی خوارج    
 .(325, ص. 9312)مؤتمنی,  تابع قواعد حقوق عمومی بگرداند ساخته،

 عمومی قدرت مفهوم و عمومی ثروت. 1
ن . قوالال گرفوت قدرت عمومی شکل  ةدر قرن نوزدهم میالدی حقوق اداری مبتنی بر اید

 های ناشی از قدرت عمومی یوا اقتودار   های دولت را به دو گروه فعالیت به این نظر فعالیت
(Autorité) های مدیریتی و فعالیت (Gestion) قلمورو فعالیوت    ،اساس تقسیم کردند. براین

. فعالیت قودرت عموومی   شدخاص هریک از حقوق اداری و حقوق خصوصی نیز مشخص 
« امتیازات قدرت عموومی »حقوق اداری و استفاده از آنچه آن را  ةژبستر اجرای قواعد وی

 .قرار گرفتیا خصوصی  های مدیریتی تحت تسل  قواعد حقوق عام و فعالیت ،نامند می
فعالیت قدرت عمومی یا اعمال حاکمیتی فعالیتی است کوه در آن سواختار دولوت از    

کننود. وجوه بوارز ایون حووزه       جانبه عمل موی  ها و مقررات یک ، ممنوعیتها مانطریب فر
 (Gaudemet, 2014, p. 33) دولت است. (Volonté de commandement ) «آمیز تحکم ةاراد»

است. بوه عبوارت    (Intérêt général ) «نفع عام »مین أدنبال ت انحصاری دولت به ةاین اراد
قودرت   از امتیوازات  ،دنبال تحقب یک نفوع عموومی اسوت    اداره تنها درجایی که به ،دیگر

بنوابراین، رژیوم     (Laget-Annamayer, 2003, p. 1201) کنود.  عموومی خوود اسوتفاده موی    
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هوا نیوز    حقوقی حاکم در این زمینه حقوق اداری و مرجع خواص دادرسوی حواکم بور آن    

هرجا که اداره اقدامات خود را بواسطه قدرت » های اداری هستند. به بیان برتلمی: دادگاه
چنینوی   عمل خارج از حقوق عام است چراکوه اقودامات ایون    برد آن تحکم خود پیش می
اما اداره همیشه از این دست  .(Berthélemy, 1933, p. 1008) «شود توس  افراد انجام نمی

نمایود و   مانند افراد عادی رفتار می گاهیبلکه  ،کند )اعمال اقتدار( استفاده نمی برتر خود
عمل تصودی یوا مودیریت     ،قرارداد که این فعالیتمانند عقد   جایگاهی برابر با افراد دارد

دیگور منفعوت عموومی     شورای    طبیعتاً در این (Gaudemet, 2014, p. 34) شود نامیده می
بلکه ممکن است منافع خاص اداره مطرح باشد. امتیوازات قودرت عموومی     ،مطرح نیست

ک منفعوت  زنود کوه پوای یو     م موی ه القاعده زمانی اصل برابری اشخاص حقوقی را به علی
صورت به حالت اولیه که هموان برابوری اسوت     عمومی مستقیم در میان باشد. درایر این

ای که به دولت اعطوا   العاده . البته نباید فراموش کرد تمامی اختیارات فوقشود  مراجعه می
مین منفعت عموومی اسوت. بایود توجوه     أبرای ت ،کند می« لویاتان» شده، تاجایی که او را

منفعوت عموومی حاصول     ،برخالف تفکر آنگلوساکسون ،فکر سیاسی فرانسهنمود که در ت
هوای سوسیالیسوم در ایون     بلکه با توجه به رگوه  ،تک افراد جامعه نیست جمع منافع تک

 ,Tifine) منافع افراد جامعه است ۀکشور، منفعت عمومی امری اصیل و متمایز از مجموع

2012, p. 67) . نظوام حقووقی    ةاست که قلوب تپنود  منفعت عمومی بیش از دویست سال
مین این أفرانسه است. دکترین فرانسه نظریات قدرت عمومی و خدمات عمومی را برای ت

حقووق   ،ایون مبنوا   بور . (Laget-Annamayer, 2003, p. 1201) مفهووم ارالوه کورده اسوت    
صوالح   ،های حقوقی نسبت به دعواوی آن  حاکم و دادگاه ،خصوصی بر اعمال تصدی اداره

 است.
مبنای اصلی حقوق اداری شد و بور تموام اجوزای     ،بندی میان اعمال اداره این تقسیم

در بحوث   ،دکور طوور کوه فعالیوت اداره را بوه دو دسوته تقسویم        ثیر گذاشت. همانأآن ت
ن مشواال حواکمیتی و   ادو گوروه مسوتخدم   درن اداره را ااستخدام عمومی نیز مستخدم

کار گرفته شد و تموایز   هاموال اداره نیز ب ةدربار . دقیقاً همین مبناقرار دادمشاال تصدی 
 ن ثروت عمومی و ثروت خصوصی در دل اموال اداره از قرن نووزدهم مطورح گردیود.   میا

(Gaudemet, 2014, p. 37)   یعنوی    ثروت عمومی اموالی است که تابع حقووق اداری اسوت
شامل اموالی اسوت  آمیز دارد و ثروت خصوصی  جایگاه برتر و تحکم ،آن خصوص اداره در

و در نتیجوه توابع حقووق     کنود  برخوورد موی   آن هماننود افوراد عوادی    ۀکه اداره در زمین
  در ثروت عموومی یوک نفوع عوام مطورح اسوت      .  (Guettier, 2008, p. 76) خصوصی است
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دنبال منافع خاص خود از جمله منافع اقتصادی و  درحالی که در ثروت خصوصی اداره به
مین أت حمایت از اموالی که منفعت عموومی را تو  رو نه منفعت عمومی است. ررو ،مالی
امتیوازات قودرت   »گیوری مفهووم ثوروت عموومی شود کوه اداره از        باعث شکل ،کنند می

 .(2, ص. 9312)مؤتمنی,  برد برای حفاظت از آن بهره می« عمومی

 عمومی خدمات مفهوم و عمومی ثروت .2
نیوز اداموه یافوت. در    « قدرت عمومی»مفهوم  ۀاز زوال سلطبندی میان اموال پس  تقسیم

ثوروت عموومی    ،االب در حقوق اداری فرانسه شود  ۀاندیش« خدمات عمومی»عصری که 
 ,chevalier, 2012) یافوت سابب خود باقی ماند و البته تحول و تکامل  ةبا تعریف و محدود

p. 19)   ها بوود  فرانسوی ۀهمگانی دادامین منفعت عمومی و نیازهای أت همچنانچراکه 
ایون دوره ثوروت عموومی صورفاً      آاواز در  .(92, ص. 9322اسوتوار سونگری,    &)امامی 

تودریج   هاموا بو   کردنود،  موی اسوتفاده   عموم مردم مسوتقیم از آن محدود به اموالی بود که 
کوه کواربری خودمات عموومی     را قرن بیستم اموالی  میانۀدنبال آن رویه در  دکترین و به

این اموال تنهوا شوامل امووالی     در آااز. البته شمار آورد بهبخشی از ثروت عمومی ، تداش
هفتواد مویالدی قورن     ۀولی در دهو  ،یافت بود که به خدمات عمومی اداری اختصاص می

ثوروت   ةبیستم ورود اموال با کاربری خدمات عموومی بازرگوانی و صونعتی هوم در دایور     
در حقوق فرانسه، دالیول کواربردی   امروزه  .(Gaudemet, 2002, p. 40)قرار گرفت عمومی 
بوا   کوه انتقادات نظری توجیوه نمووده اسوت     باوجودن اموال را میابندی  این تقسیم ۀادام

 پوشی نیست. توجه به آثار و نتایج آن قابل چشم

 عمومی اشخاص اموال میان تمایز تحوالت تاریخچۀ
جدیود در حقووق    مورووعی هرچند تمایز میان ثروت عموومی و ثوروت خصوصوی اداره    

گواه رد   دلیل نتایج عملی آن هوی   ه، اما باز آن شدهفرانسه است و حتی انتقادات فراوانی 
   «ایرقابول انتقوال بوودن   » ةای با قاعد صورت گسترده هنشده است. مفهوم ثروت عمومی ب

( Le principe d'inaliénabilité) گیری ثروت عموومی   ثقل شکل ۀچراکه نقط  مرتب  است
اموال ثروت عمومی را از اموال ثروت خصوصوی   ۀاین قاعده استوار است. آنچه مجموع بر

ای ایرقابول واگوذاری    همین اصل است. اموال ثروت عمومی به هر شیوه ،کند متمایز می
مووال ثوروت خصوصوی    درصوورتی کوه ا   ،شرای  ویژه مانند تصویب قوانون  درمگر   است

هاست. بنوابراین   آن ةتابع اراد اشخاص عمومی مانند اموال افراد خصوصی قابل واگذاری و
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پیدایش اصل ایرقابول انتقوال بوودن ثوروت      أبرای بررسی تاریخی ثروت عمومی به منش

 پردازیم. میآن ترین وجه تمایز  عنوان اصلی عمومی به

 فرانسه کالسیک حقوق .1
البتوه در آن  گرفوت.   ثروت سلطنتی تحت حمایت ویژه قرار موی  ،فرانسه ۀدر نظام گذشت
چنین تمایزی میان اموال وجود نداشت که بتووان آن را  « اموال سلطنتی»نظام و نظریه 

دلیول   هحساب آورد. ترکیوب امووال سولطنتی بو     تمایزی در عصر مدرن به ۀعنوان سابق به
هوا( بسویار    هوا، رودخانوه   دی )مانند راهوجود حقوق ایرمادی پادشاهی در کنار عناصر ما

شورای  حقووقی یکسوان    در این امووال   ۀاما هم ،(Gaudemet, 2014, p. 48) بود ناهمگون
هموراه   هدی را بورای او بو  یو عوا و شد می شمردهها ملک پادشاه  آن ۀیعنی هم قرار داشت 
م ایون امووال تحوت    9522در سوال   (Moulins) یید فرموان موولن  أتدریج و با ت داشت. به
 .(Berthélemy, 1933, p. 362) ایرقابل انتقال بودن قرار گرفت ةشمول قاعد

 فرانسه انقالب از پس ۀدور حقوق. 2
معوروف بوه    9312 نووامبر  22ۀ بخشونام  ۀواسوط  هگذار انقالبی تغییرات مهمی را بو  قانون
اموال مطرح ساخت. او بورای ایون    ۀدر زمین (Code domanial ) «قانون مربوط به ثروت»

  (Yolka, 1997, p. 56) مالک جدیدی یعنی ملت تعیین کورد « ثروت ملت»اموال با تعبیر 
تووان   اموا موی   ،وجه تموایزی میوان امووال ایجواد نکورد      هی  گذار جدید به در مقابل قانون

مثوال در موواد یوک و دو     رایکاربردهایی از این تمایز را در متون قانونی آن زمان دید. ب
و دیگوری  « ثروت عمومی»یکی اصطالح   کار رفته است هدو نوع اصطالح ب یادشدهقانون 
ن میوا که شاید حاکی از تمایول بوه ایجواد تموایز      (9 ة)ماد «به معنای خاص ثروت ملی»

اما امروزه ثابوت شوده کوه ایون عبوارات       .(Guettier, 2008, p. 98) اموال دولت بوده است
دنبوال فوراهم    ها تنها بوه  گون در یهن نویسندگان آن معنای واحدی داشته است. آنگونا

 اند.  کردن یک مبنای قانونی برای بنا کردن دکترین خود در قرن نوزدهم بوده

 نوزدهم قرن در تمایز پیدایش. 3
آن و  ةعموومی، گسوتر   ثوروت تعریوف عینوی    ۀلئمسو  در حقوق فرانسوه  در قرن نوزدهم
مالکیت عمومی مطرح شد. قانون مودنی فرانسوه تنهوا چنود عنصور را در      های  محدودیت

این قانون مطورح   2222و  599تا  532که در مواد  نماید عرفی میپاسخ به این مسالل م
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ی کوه  یاشویا » د:نو ک میشده است. این قانون در دو عبارت اقدام به تشریح ثروت عمومی 
عمومی متشکل از اموالی اسوت کوه    های تثرو»و « گیرند اصالً مورد داد و ستد قرار نمی
دکترین بود تا  ۀوظیفدیگر  .(Gaudemet, 2002, p. 21) «قابلیت تملک خصوصی را ندارند

حوال تموایز آن را بوا ثوروت      عوین  ای دقیب و روشن این مفهوم را تعریف کند و در گونه به
 کردنود  میلی ثروت عمومی را محدود به اموا دانان نخست حقوقخصوصی در نظر بگیرد. 

. اما بعود  (Binczak, 2000, p. 13) را نداشته باشداز سوی افراد  خصوصی تملککه قابلیت 
مطرح شد  یعنی تنهوا  « عمومی ةمطلب به استفاد کاربری»معیار  از آن و در قرن بیستم،

 ,Gaudemet) آمود  حسواب موی   کردند، ثروت عمومی به اموالی که عموم از آن استفاده می

2002, p. 21). 
سورعت ایون تموایز و اصوطالحات ناشوی از آن را       گوذار نیوز بوه    قضایی و قوانون  ۀروی

له را ئبرای اولوین بوار ایون مسو     9259 ژولن 92پذیرفتند. قانون مالکیت الجزایر مصوب 
استفاده کرد. اصطالح ثروت دولت « ثروت دولت»و« ثروت عمومی»و از اصطالح  ،تصریح
  .(Gaudemet, 2002, p. 23) داد« ثروت خصوصی»اصطالح تدریج جای خود را به  به

 عمومی اشخاص اموال میان تمایز معیار
( برای یوافتن معیارهوایی کوه    م2222) تا پیش از تصویب قانون مالکیت اشخاص عمومی

اساس آن میان ثروت عمومی و ثوروت خصوصوی تموایز قالول شوویم بایود بوه سوراغ          بر
اما اینک این پشتوانه و منبع انوی در رویوه و دکتورین     ،رفتیم قضایی می ۀدکترین و روی

لذا برای آشونایی بوا سویر     .( pp. L.2111-1 ,2006) در قالب مواد قانونی پیش روی ماست
 ةماد .پردازیم میپیشین به بررسی هر دو منبع  ۀهای قانون جدید با روی تحوالت و تفاوت

که اینک منسوو    (Code du domaine de l'Etat, 1957) «ثروت دولت»قوانین  ۀمجموع 2
اموال و حقوق منقول و ایرمنقول متعلوب  « ثروت عمومی»کرد که  شده است تصریح می
اسواس   براساس طبیعت خود قابلیت تملک خصوصی را نودارد یوا بور   »به دولت است که 

هدفی که برای آن تعیین شده است به عنوان بخشوی از ثوروت عموومی ملوی محسووب      
ایون  از اموا  «. دهنود  سایر اموال نیز ثروت خصوصی را تشوکیل موی  » ینهمچن .«شود می

 داد بلکه به مفهومی ارجاع می ،کرد تنها مشکل را حل نمی چراکه نه شد،تعریف استقبال ن
های بعدی مبتنوی بور ایون     شده برای اموال( که خود تبیین نشده بود. رویه )هدف تعیین

صراحت بخشی  در قوانین گذشته، مصادیقی به .قانون چندان به این عبارات ارجاع ندادند
 .ه استای حاکم بود های رویه حساب آمده و در بقیه، معیار از ثروت عمومی به
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  قانونی معیار. 1
توان به قوانین زیر اشواره   می فرانسه، به بعد قانون مدنی 532بر مواد  افزوندر این زمینه 
ژولون   ۀ)بخشونام  های اسوتانی  : راهبود شدهبه ثروت عمومی افزوده  هایی صداقکرد که م
 هوای روسوتایی   های محلی به استثنای راه (، راه9155آوریل  2)قانون  ها (، بزرگراه9132

هایی کوه در اثور    (، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی، زمین9151 ۀژانوی 3)دستورالعمل 
رودهوا،   (،9123 نووامبر  22 قوانون ) آیود  وجوود موی   ههوا و مودد دریاهوا بو     رسوب رودخانوه 

دسوامبر   92)قوانون   هوا و...  نقول، آبوراه   های قابل کشتیرانی و حمل و ها، دریاچه رودخانه
آهون   راه ۀ(، امووال ایرمنقوول متعلوب بوه شوبک     9121ژانویه  3)قانون  ها (، آزادراه9129

 نقل ریلی اختصاص داده شده و برای این امور آموایش شوده اسوت     فرانسه که به حمل و
عنووان   عمومی با اشخاص ها در بخش دوم قانون مالکیت  عمدة این ( و9113فوریه  93 )قانون
 اند. ( تصریح شدهCONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC ) «ترکیب ثروت عمومی»

 ای رویه معیارهای. 2
عموومی بوود کوه     ثوروت تعریفی کامول و عوام از    ۀدنبال ارال هقاری اداری تا حد امکان ب

ب(  )مالکیوت عموومی(   تعلب موال بوه شخصوی عموومی     الف(: باشدمبتنی بر سه معیار 
 .آمایش ج( )کاربری( عمومی نفعاختصاص آن به یک 

 یوا  یعمووم  ةاسوتفاد  یوک است و بوه   یعموم یکه در تملک شخص یاموال ینبنابرا»
متعلوب بوه ثوروت     ،شوده  یشآموا  یجهاثر و نت ینا یو برا یافتهاختصاص  یخدمت عموم

خوارج   یعمووم  یوت مالک حووزة  از نظرمال مورد اول، شرط نبوداست. در صورت  یعموم
 در همچنوان موال   ،اما با نبود شروط دوم و سووم  شود می یخصوص یتاست و وارد مالک

 .«شودیمحسوب م یشخص عموم یثروت خصوص ءاما جز است، عمومی مالکیت قلمرو
این تعریف را با اندکی  م2222مجموعه قوانین مالکیت اشخاص عمومی مصوب سال 

ثروت عمومی یوک شوخص عموومی موذکور در     » پذیرفته است: L2111-1ة تغییر در ماد
ها تعلب دارد و موورد اسوتفاده مسوتقیم عمووم      متشکل از اموالی است که به آن L1ماده 
وسویله   هها ب شرطی که آن یابند به گیرند و یا به یک خدمت عمومی اختصاص می قرار می
 Code général de la) 2«رروری، منطبب با اهداف خاص این خدمت شده باشوند آمایش 

                                                           
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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propriété des personnes publiques 2006).   اسوتناد   بوه آن این تعریف که امروزه فوراوان
)کواربری(   عموم و خدمات عمومی ةبه استفاد یافته زمان معیارهای اختصاص هم ،دشو می

           «سوازی روروری   منطبوب » ةعامول محدودکننوده، ایود   عنووان یوک    هاما ب ،را اتخای کرده
( Adaptation nécessaire) یا آمایش (Aménagement)     را وارد این معیار نمووده اسوت. توا

برای اموال دارای کاربری خودمات   هم صرفاً و آن« آمایش ویژه»شرط  ،پیش از این قانون
 شود.   به تشریح آن پرداخته می هعمومی مطرح بود که در بخش مربوط

 عمومی مالکیت اصل .2.1
 عمومی شخص انحصاری مالکیت .2.1.1

برای اینکه یک مال را متعلب به ثروت عمومی بدانیم باید حتماً در تملک شخص عمومی 
کافی است که یک مال متعلب به یک شخص خصوصی باشد توا از   ،باشد. به عبارت دیگر

مالکیت عمومی اولین شرط برای اجرای قواعد خواص ثوروت   ملکیت عمومی خارج شود. 
صورت عوام   یک فرد یا به .(Binczak, 2000, p. 16) است (Domanialité publique) عمومی

تواند مالک یک مال عمومی باشد. شورای دولتی فرانسوه   یک شخص خصوصی هرگز نمی
بوه   ،محسوب کرده بودهای عمومی کمون  که راهی را جزء راهرا تصمیم یک مقام محلی 

لغوو نموود. بوه     ،دلیل آنکه یک قطعه از زمین زیرین راه متعلب به شخصی خصوصی بوود 
 .(Guettier, 2008, p. 56) له مانع اداام کامل در ثروت عمومی اسوت ئشورا این مس ةعقید

یا به تعبیر حقووقی   «تمام»و  «کامل»نکتۀ بسیار مهم آنکه مالکیت شخص عمومی باید 
مستلزم مالکیت تمام و کامول شوخص عموومی بور     « قواعد ثروت عمومی. »اشدب «طلب»

آن مال قابلیت ورود بوه ثوروت    ،یک مال است. پس اگر حقی از حقوق مالکیت جدا شود
بنابراین ملکوی کوه میوان شوخص خصوصوی و       مانند مالکیت مشترک.  عمومی را ندارد

 Cie d'assurances la)د آیو  حسواب نموی   عمومی مشاع است، بخشی از ثروت عموومی بوه  

Préservatrice foncière, 1994)
 . و در شمار اموال ثروت خصوصی شخص عمومی اسوت. 3

 ةبلکوه حوب نظوارت و ادار    ،دولت مالک اموال عموومی نبوود   ،در حقوق کالسیک فرانسه
 ،داردرا هوا   آن ها را داشت. اما اینکه اداره مالک این امووال اسوت و حوب مالکیوت بور      آن

تووان در   ایون امور را موی    ،بور تصوریح قوانون    افزونرسمیت شناخته شده است.  امروزه به

                                                           
 که به اختصوار   (Conseil d’Etatآرای یادشده در مقاله همگی متعلب به شورای دولتی فرانسه است ).  3

CE .آورده شده است 
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صورت مستقیم مشاهده کرد. از طورف   کار رفته در آرای قضایی به هعبارات و اصطالحات ب

قضوایی قواعود مربووط بوه حقووق       ۀشناسایی حب مالکیت باعث شده است که روی ،دیگر
گونوه   تووان گفوت هوی     ومی اعمال کند. تقریبا میثروت عم خصوصمالکیت فردی را در 
تصویب نرسیده  قضایی فرانسه به ۀرویاز سوی مالکیت  ۀای برخالف نظری موروع یا قاعده

 است.
تواند به عنووان مورووع مالکیوت اداره قورار      این نظریه که ثروت عمومی نمی ها مدت
 بوا البه داشت کوه آنچوه   مطرح بوده است. در طول قرن نوزدهم میالدی این ایده  ،گیرد

ایون  دانوان   شود هی  ارتباطی با مالکیوت نودارد. حقووق    عنوان مالکیت عمومی مطرح می
      «حوب نگهوداری و نظوارت   »مالکیت، حوب اداره را در قالوب    ۀبا حذف نظریروند فکری، 

( Droit de garde et de surintendance)  کردنود  تبیین موی (Gaudemet, 2002, p. 29)،   اموا
 است.  ، توافب شدهاین نظر که اداره مالک ثروت عمومی استبر اکنون 

 عمومی ثروت بر مالکیت حق دارندگان. 2.1.2
پوذیر اسوت.    عموومی امکوان   ۀیک مجموع از سویمالکیت یک مال از ثروت عمومی تنها 

ثوروت   ةتوانستند دارند می )دپارتمان، کمون و..( های محلی مجموعه وتنها دولت  نخست
تعلب ثروت عمومی به  ۀلئقضایی، امروزه مس ۀاما بعد از تردیدهایی در روی ،عمومی شوند

در گذشوته  . (soc, 1965 ) صورت قطعوی پذیرفتوه شوده اسوت     اموال مؤسسات عمومی به
اموا   ،توانند مالک ثوروت خصوصوی شووند    سسات عمومی تنها میؤاین بود که م اعتقاد بر

و درنهایت منسو   شدسسات عمومی اداری انتقاد ؤم ةویژه دربار این نظریه بهاز تدریج  به
دیوان عالی کشور و شورای دولتی فرانسه هم بوه مورور   .  (Debbasch, 1999, p. 53) گشت

شورای دولتی این امکان را  م9129از سال . پذیرفتندشصت قرن پیش  ۀاین نظریه را از ده
 .(Mansuy, 1984) داده است« گانیچه صنعتی و چه بازر»سسات عمومی ؤم ۀبه کلی

 کاربری شرط .2.2
هوایی کوه بوه یوک نفوع عوام        در میان اموالی که به اشخاص عمومی تعلوب دارد تنهوا آن  

 موردم  یعنوی خوواه عمووم     شووند  جزء ثروت عمومی محسوب می ،اختصاص یافته باشند
 ,Marécar) باشود به آن نیواز داشوته   یا یک خدمت عمومی  کننداستفاده از آن  مستقیم

پس از مالکیت عمومی، کاربری برای یک نفع عام دوموین شورط اجورای قواعود      .( 1935
 کنود.  ثروت عمومی است که این اموال را از ثروت خصوصی اشخاص عمومی متمایز موی 
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دهود از   قاری اداری ترجیح می بیشتر اوقات امروزه به دلیل البۀ مفهوم خدمات عمومی،
ممکون  درحوالی کوه     یازهای خدمات عمومی اسوتفاده کنود  معیار تخصیص کاربری به ن

موردم از آن  که مستقیم عموم  باشدرسد این  نظر می به دربارة یک مال بیشتر آنچهاست 
ثوروت عموومی را محودود بوه      ،در نظریات سوابب . (Dauphin, 1959)استفاده کرده باشند

در دکتورین  ایون دیودگاه   دیگور   کننود، ولوی   اسوتفاده از آن دانستند که همه  می یاموال
در حقوق موروعه نیز بسیاری از  .(Berthélemy, 1933, p. 1105) داری ندارد حقوقی طرف

بوه عنووان بخشوی از ثوروت عموومی       ،اموال مهم که به خدمات عمومی اختصاص یافتوه 
 معرفی شده است.

 عمومی خدمات پیمانکار: عمومی ثروت کاربر و مالک میان تمایز. 2.2.1
له مطرح شود  ئاین مس ،خدمات عمومی به بخش خصوصی ۀگسترش واگذاری ارالدر اثر 

خدمت خود اسوتفاده   ۀتواند از یک مال عمومی برای ارال که پیمانکار خدمات عمومی می
امووال   بوه تواند مالک آن باشد. تموایز میوان مالکیوت و کواربری      درصورتی که نمی  کند

در .  (Gaudemet, 2002, p. 65)یافته اسوت  عموم هم تسری  ةاستفاد رایاختصاص یافته ب
  شوود  ثروت عمومی محسوب نموی  ءاموال شخصی پیمانکار جز ،واگذاری خدمات عمومی

هرچند که در راستای خدمت واگذار شده استفاده شوند. در مقابل، پیمانکار اموالی را در 
بوه دلیول    شوخص عموومی ماننود دولوت     از سووی بلکه  ،اختیار دارد که به او تعلب ندارد

توانود براسواس    خدمت عمومی به او اختصاص یافته است. این واگذاری موی  ۀررورت ارال
قوانون   از سووی مبنایی همچون قرارداد پیمانکاری، واگذاری حب تصورف و یوا واگوذاری    

از سویی ممکن است مال عمومی واگذارشده بوه  .  (Debbasch, 1999, p. 35) صورت گیرد
 بیشوتر اوقوات  بلکه ایجاد آن به او واگذار گوردد.   ،د نداشته باشدپیمانکار پیش از آن وجو

خودمات   ۀو امکانوات عموومی و ارالو    بناهوا سیس أقرارداد پیمانکاری در آن واحد شامل ت
عبور و  درها  های عمومی به محض ایجاد و کاربری آن ها(. راه )مانند بزرگراه عمومی است
قورارداد   ةهوا در دور  بورداری از آن  بهوره  شوده، امووال دولوت    ۀوارد مجموع ،مرور عمومی

هوا ایون    شود. همچنین حب اخذ عووار  مورتب  بوا آن    پیمانکاری به پیمانکار واگذار می
قضوایی   ۀرویو ن راه را حفو  کورده، توسوعه دهود.     دهود کوه آ   اجازه را به پیمانکوار موی  

نکواری تموایز   خود میان چند دسته اموال موجود در قرارداد پیما یهاست که در آرا مدت
 مقاطعوه یوا پیمانکواری   تور بایود گفوت در چوارچوب یوک        روشنصورت  به  شود قالل می
 تمییز داد: دیگرتوان سه گونه اموال را از یک می
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اسوت   دهنده همقاطعمتعلب به شخص عمومی  این اموال .اموال قابل بازگشت الف(
صاحب امتیاز از سوی حتی اگر این اموال   گردد دوباره به او بازمی اتمام مقاطعهو پس از 

 دست آمده یا ساخته شده باشد. هب
و  سوت ا خصوصوی  پیمانکوار  امووال متعلوب بوه   این  .اموال قابل تصرف مجدد ب(
 د.بگیرپس آن را  هزینهبا پرداخت  مقاطعهپایان تواند دوباره و در  نده میده مقاطعه
شوخص عموومی    از سووی  وده،بو  پیمانکوار امووال متعلوب بوه    ایون   .اموال خاص ج(
 .(Binczak, 2000, p. 17) ایرقابل تصرف استمجدداً  دهنده مقاطعه

دیگور   دارا بوودن  اموال قابل بازگشت واجد شرط مالکیت عمومی هستند و درصوورت 
. البته در چارچوب قووانین هموواره   شوند شمردهعمومی  ثروتتوانند جزلی از  شرای  می

شود کوه براسواس منوافع عموومی در قورارداد پیمانکواری        میاین اختیار به طرفین داده 
 ورعیت آتی اموال را مشخص نمایند.

  آمایش .2.3
بر اساس قانون مالکیوت اشوخاص عموومی آن را اعموال      آخرین معیاری که قاری اداری

آمایش امری روروری   د.نشده باش 9«آمایش» ستبای این است که این اموال می کند،  می
اختصواص   عموم باشد یا به نیازهای یک خدمت عمومی ةری مال استفادخواه کارب  است

رویه در تحوالت خود به این نتیجه رسوید کوه    ،اینوجودبا. (le Béton, 1956 ) یافته باشد
را مطورح  « آموایش »عنوان  بابه همین دلیل شرطی تکمیلی   معیار کاربری کافی نیست

ساخت. بنابراین قواعد خاص ثروت عمومی زمانی اعمال خواهد شد که کواربری عموومی   
صوورت   . این آمایش باید متناسوب بوا اسوتفاده از آن موال    ودمال با یک آمایش کامل ش

سازی یک مال یا حتی اقدام به حفاظت از یک موال   تواند اعم از اقدامات آماده و می گیرد
مثال شورای دولتوی در رأی خوود پیراموون مالکیوت      رایب. (Binczak, 2000, p. 26) باشد

کوه   بووده هوای عموومی    ثوروت  ءکند که این گردشگاه زمانی جوز  یک گردشگاه بیان می
خوود  که ایون   گرفته صورتاقداماتی برای حفاظت از آن  ،عموم ةبر کاربری استفاد افزون

 حفاظت ساده از یک ساحلآرای شورای دولتی،  . در(Berthier, 1960) نوعی آمایش است

(Gozzoli, 1975)  قرار دادن زنجیر برای محدود سواختن دسترسوی بوه یوک گردشوگاه      و
 ،تر گفتوه شود   طور که پیش همان است.  دهش حسوبآمایش م،(Dauphin, 1959 )  عمومی

                                                           
4. Aménagement 
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موتن   از رویوه وارد  معیار آمایش 5م2222در قانون اخیر مالکیت اشخاص عمومی مصوب 
اموا   ،را معیوار قورار داده بوود    2«آمایش ویژه»پیش از آن، رویه  قانون شده است. البته تا

انود. هودف از وروع     استفاده کرده 3«آمایش رروری»از عبارت  یادشدهنویسندگان قانون 
کنترل و حتی محدود ساختن قلمرو ثروت عمومی اسوت  چراکوه بودون ایون      ،این معیار

گاه صورت افراطی در حال رشد بود که قواعد سنگین آن  همی بثروت عمو ةمعیار محدود
. بورای  (Rozet, 2007, p. 571) ساخت های عمومی را با مشکل مواجه می دولت و مجموعه

آن را دقیوب و مشوخص    بایود  ،دکور حقووقی و قضوایی    ةاینکه بتوان از این معیار استفاد
به معنی منطبب سواختن، تغییور دادن چیوزی     «aménagement»در زبان فرانسه  ساخت.

بنابراین آمایش باید چیزی فراتر از  .(p. 12 ,2001) برای کارآمدی بیشتر معنی شده است
عمول خوود آن موال را منطبوب بوا       ۀواسوط  یعنی بشر به  موقعیت طبیعی یک مال باشد

ثوروت   شرای  و اهداف مدنظر خود تغییر دهد. پس در آمایش یوک موال بورای ورود بوه    
مین یک نیاز عمومی منطبوب سواخت.   أیک خدمت عمومی یا ت ۀعمومی باید آن را با ارال

پوشوی اسوت.    الزم، رروری و ایرقابل چشوم  ایدر فرانسه به معن «indispensable» ةواژ
 ،مرتب  با کاربری موال اسوت. بوه عبوارت دیگور      ،شود این صفت که به آمایش ملحب می

در ایون    ناپوذیر باشود   برای آن کاربری رروری و اجتنواب  باید سازی می آمایش و منطبب
 صورت است که این معیار خاصیت محدودکنندگی خود را خواهد داشت.  

 عمومی اشخاص خصوصی ثروت
های گوناگون اداری مالکیتی عادی با ماهیت مالکیوت   ثروت خصوصی اداره برای مجموعه

و  نمایود   حقووق خصوصوی پیوروی موی    کند که در اصل از قواعد  خصوصی افراد ایجاد می
این امووال   .(Guettier, 2008, p. 87) شود های قضایی رسیدگی می اختالفات آن در دادگاه

تابع مقررات مربوط به ثروت عمومی نیست. حب دولت نسبت به این امووال شوبیه حوب    
و حقوق مالکانه از قبیل حوب بیوع، اجواره، صولح، رهون، هبوه        ۀمالکیت افراد است و کلی

الحاق ثروت خصوصی اشوخاص عموومی    .(392, ص. 9312)مؤتمنی,  وکالت را داراست
 ۀپیامدهای مهموی در زمینو   ،به حقوق خصوصی و صالحیت قضایی برای رسیدگی به آن

مربوط به ثروت خصوصوی در سوطح وسویعی،     ۀدنبال خواهد داشت. ازسویی روی همنابع ب
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وانین و مقوررات خاصوی وجوود نداشوته     که قو  شرایطیقضایی است. از دیگر سو در  ۀروی
این اموال تابع قواعد مربوط به اموال قانون مدنی خواهند بود. اموا قووانین خواص،     ،باشد

قواعود خواص حواکم بور ثوروت       شووند.  منبعی مهم برای ثروت خصوصوی محسووب موی   
اسوت  « قواعد خاص ثروت عموومی »متفاوت از  ،دهکرورع آن را گذار  خصوصی که قانون

 گوذار  قوانون یعنوی    اساس تدبیر قانون صوورت گرفتوه اسوت    ای است که بر لهئمسو این 
بوودن قواعود ثوروت     ،خواهد که این دو از هم متمایز باشند. خارج از حقوق خصوصی می

 ۀخصوصی به معنای ورود به قواعد خاص ثروت عمومی نیست. از طرفی خوروج از حیطو  
اما در هر صورت دعاوی  ،استثنایی و مصرح است های صداقحقوق خصوصی منحصر به م

ثروت خصوصی متشوکل    . (Gaudemet, 2002, p. 200) آن مربوط به دادرسی قضایی است
های گوناگون عمومی است و در قالوب تعریوف    اموالی است که متعلب به مجموعه ۀاز هم

              ی اسوواس ثووروت خصوصوو بووراین. ( pp. L 22 11-1 ,2006) گنجوود ثووروت عمووومی نمووی
اما بخش بسویار مهموی از امووال     ،ثروت اشخاص عمومی است ةماند به عنوان بخش باقی
عمووم و   ةاموالی است که به اسوتفاد  ۀگیرد. ثروت خصوصی شامل هم عمومی را دربر می
 کوامالً ای  از جنبوه بلکه بخشی از اداره  ،اند )نفع عمومی( اختصاص نیافته خدمات عمومی

عمووم یوا خودمات     ة. امووالی کوه بوه اسوتفاد    کنند از آن استفاده می« صادیمالی و اقت»
ثوروت خصوصوی قورار     ةاما دارای آمایش نیستند نیز در دایور  ،اند عمومی اختصاص یافته

 گیرند. می

 عمومی اشخاص اموال میان تمایز آثار
مربووط بوه   ثیر این تمایز أترین ت ترین و اصلی مهم ،طور که در خالل بحث بیان شد همان

باشود. براسواس     های صالح برای رسیدگی به دعاوی این امووال موی   قواعد حاکم و دادگاه
 ،گیورد  گفته، مالی که در چارچوب تعریف ثروت عمومی قرار موی  پیش ۀگان معیارهای سه

شوود. ایون    نامیوده موی   «قواعد خاص ثروت عمومی» دارای نظام حقوقی خاصی است که
تملوک، واگوذاری، نگهوداری و اسوتفاده از امووال       ۀدر زمین مجموعه قواعد شامل اصولی

که تفصیل آن به مجال دیگوری نیازمنود    (Dufau, 2012, p. 1381) شود ثروت عمومی می
متفاوت از قواعد حقوق اموال قوانون مودنی اسوت و     است. اما در مجموع این قواعد کامالً

ودن، اصل عودم شومول مورور    اصل ایرقابل انتقال ب گنجد. در چارچوب حقوق اداری می
اصول  ماننود   ،عمومی ثروتاصول حاکم بر استفاده از و  بودن توقیفزمان، اصل ایرقابل 
 ,Douence) ، از اجزای ایون نظوام حقووقی اسوت    اصل مجانی بودن و آزادی، اصل برابری
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2006, p. 238 ) در مقابل، ثروت خصوصی اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق خصوصی و .
صالحیت دادگاه قضایی است و در شورای  اسوتثنایی هوم قواعود خاصوی بور آن حواکم        

 باشد که از قواعد ویژة ثروت عمومی مجزاست.  می

 نتیجه
که  هستنداهمیت و جایگاه خاصی  دارایای  در میان اموال موجود در هر کشوری دسته 
 انای را نسوبت بوه آنو    هوای بیشوتر و ویوژه    ها حمایت شود تا دولت له موجب میئین مسا

 ءمبذول دارند. در کشور فرانسه آن دسته از امووال کوه توا پویش از انقوالب فرانسوه جوز       
ثوروت  »حاکمیت ملی ناشوی از انقوالب بوه     ۀبه دلیل ظهور اندیش ،بود« ثروت سلطنت»

اما با تودوین قوانون    .دکر  ها را اداره می ز مردم آنمبدل شد و دولت به نمایندگی ا« ملت
مرور با عودول از حقووق عوام، قواعود      مدنی ناپلئون، دولت خود مالک این اموال شد و به

. نموود برای حمایت و حفاظت بیشتر از این ثوروت کشوور مطورح    را خاص حقوق اداری 
بلکه با قواعد حقوق عام  ،دالبته دولت اموالی نیز داشت که نیازمند این حد از حمایت نبو

از سووی   مها را مدیریت نماید. بحثی که در قرن نوزده توانست آن یا حقوق مدنی نیز می
معیاری که ثروت عمومی دولت را   ن اموال دولت بودمیامعیار تمایز  ،دکترین مطرح شد

سوه معیوار مالکیوت شوخص      ،از ثروت خصوصی آن متمایز کند. دکترین با کموک رویوه  
عموومی یوا خودمات     ةعمومی بر مال مدنظر، اختصاص یافتن کواربری موال بوه اسوتفاد    

و آمایش مال برای کاربری را اراله کرد. بنابراین اموالی کوه در دل امووال دولوت     ،عمومی
عمومی یا خدمات عموومی را داشوت و بورای آن کواربری آموایش       ةبود و کاربری استفاد

شود و   ها دولت محسوب موی  س آنأثروت عمومی اشخاص عمومی و در ر ءجز ،شده بود
های اداری بود. اگر یک مال شورط مالکیوت عموومی را     تابع قواعد حقوق اداری و دادگاه

گیورد. ولوی اگور شوخص      اموال تابع مالکیت خصوصی و افوراد قورار موی    ءجز ،دارا نباشد
ثوروت   ءآن موال جوز   ،یش نباشود شرط کاربری و آموا  عمومی مالک آن باشد و دارای دو
هوای   گیرد و قواعد حقوق خصوصی و صالحیت دادگاه خصوصی اشخاص عمومی قرار می

امووال   ةآن حاکم است. بنابراین اشخاص عمومی و در رأس آن دولت برای ادار قضایی بر
هم از قانون مدنی و حقوق خصوصی و هم از قواعود حقووق عموومی و     ،خود ۀتحت سلط
 د.نبر یاداری بهره م
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