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Abstract
Under Article 83 of the Iranian Constitution, the transfer of governmental buildings
and properties is subject to special conditions and regulations such as: the principle
of non-transferability of government buildings and properties including national
treasures as well as the absolute non-transferability of “unique national treasures”. It
can be argued that the idea underpinning the said principles is linked to the cultural,
economic, and moral values of Iran. As such, the rather stringent approach of the
constitutional legislator in Article 83 seems reasonable. Nonetheless, lack of a clear
definition of governmental buildings and structures, specially the so-called “unique
national treasures”, puts the issue of transferring such buildings and structures in a
vague frame and makes it quite challenging. The present study, by focusing on
Article 83 of the Iranian Constitution, intends to explain the rules on transfer of
government buildings and properties in the Iranian legal system.
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چکیده
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل  83قانون اساسی ایران ،تابع شررای و
ضواب ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناهرا و امروال دولتری مشرمول نارایم ملری،
تصویب مجلم شورای اسالمی و اصل عدم انتقال مطلق ناایم ملی منحصربهفرد است .در این
خصوص میتوان گات تاکر حاکم برر اصرل یادشرده برهنروعی برا مبرانی و ارز هرای هرویتی،
فرهنگرری ،هنررری ،قررومی ،اقتصررادی و اجتمرراعی هیونررد خررورده اسررت ،ازایررنرو اسررتاناتاو و
سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه میسازد .برا وجرود ایرن نبرود قرانون
عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی بهویژه شاخصة نایسة ملی و
همچنین منحصربه فردیت ،مسئلة انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و
چالشبرانگیز قرار می دهد .از بعدی دیگر ،یکری از امتیازهرای حقروم عمرومی کره بره دولرت و
دستگاه های دولتی واگذار شده است ،اختیار سلب مالکیت به ناع عموم و تبردیل نن بره امروال
دولتی است .در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا هیدا می کند که میان نیازهای عمرومی و
منافع اشخاص ،تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است .ازاین رو در نوشتار حاضرر برا توجره و
تأکید بر اصل  83قانون اساسی ،در هی تبیین شرای و ضواب انتقال بناهرا و امروال دولتری در
نظام حقوقی ایران هستیم.

کلیدواژگان
اموال دولتی ،اموال عمومی ،ناایم منحصربهفرد ،اصل  83قانون اساسی.
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مقدمه
دولتها با طی کردن مراحل مختلف از حالت دولتهای مدیریتی 1و مناعل در عرصة تأمین رفاه
عمومی 2به عرصة دولتهایی فعال در زمینة خدماو و تأمین منافع عمومی 3یعنی دولرت رفراه4
گام نهادند ،با نصب العین قرار دادن منافع عمومی همة شرهروندان جامعره در سررلوحة وفرایف
خود ،در مسیر تأمین این خدماو در قبال یکایک شهروندان جامعره هریش رفتنرد و بره همرین
دلیل ،نیاز روزافزونی به منابعی که بتواند امکان اراتة هرچره بهترر ایرن اهردا را میسرر سرازد،
احساس شد .بنابراین یکی از این منابع بسیار ارزشمند کره در اختیرار دولرت قررار دارد ،امروال
دولتی 5است ) .(Gaus, 2012: 25همانگونهکه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوم خصوصی برای
کار و ادامة فعالیت خود به اموالی نیاز دارند که نیازمندیهایشان را برطرر سرازد ،دولرت بره
معنای عام کلمه) نیز از این قاعده مستانا نیست و برای تأمین منافع عمومی به اموالی نیاز دارد
که شکل حقوقی خاصی داشته و از قوانین عام حقوم مدنی و تجاری فاصله گرفتره باشرد .ایرن
اموال در اصطالح «اموال دولتی» نام گرفتهاند و تابع قواعد و احکام حقروم عمرومیانرد فراروم
عبدالحمید ،بیتا ،)3-5 :لیکن برخی اموال دولتی همانند بناها و نثار تاریخی ،جزء نارایم ملری
محسوب میشوند که متعلق به ملت هستند و استااده از ننها به تمامی شهروندان اختصاص دارد
و چگونگی ادارة ننها با ابتکار دولت بهعنوان امین و نمایندة مرردم مشرخص مریشرود .ازایرنرو
مالکیت ننها به صورو عمومی خواهد بود و هر گونه استااده از این اموال باید برا رعایرت حقروم
مردم و حاظ فرهنگ و تمدن و ارز های جامعره باشرد خسرروی .)173 :1391 ،در راسرتای
چنین محدودیتهایی ،قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر انگارههای هیشینی خود مقرراتری را برر
ابنیه و ناایم ملی معین کرده است .بدینسان ،در اصل  83نمده است« :بناها و اموال دولتی که
از ناایم ملی باشد قابل انتقال بره ییرر نیسرت .»...امرا ممکرن اسرت برهمنظرور تقلیرل نقرش
مداخلهگرانة دولت و توسعة بخش خصوصی ،گستر رقابت و بهبود کارایی ،کسب درنمد مرالی
جهت خزانة دولت ،حداقل کردن بوروکراسی اداری ،کاهش انحصاراو دولتی ،تقلیل هزینههرای
حاظ و نگهداری بناها و ییره ،انتقال بناها و اموال دولتی که از ناایم ملی محسوب میشوند ،به
ییر الزم باشد ،ازاینرو اصل  83قانون اساسی مقرر میدارد ... « :مگر با تصویب مجلم شرورای
اسالمی نن هم درصورتیکه از ناایم منحصربهفرد نباشد» .بنرابراین برا شررایطی کره در اصرل
مذکور نمده است ،بناها و اموال دولتی میتواند قابل انتقال به ییر باشد .با توجه به شمای مذکور
در نوشتار حاضر با رو توصیای -تحلیلی و جمعنوری اطالعاو کتابخانهای به بررسی اصل 83
___________________________________________________________________
1. Moderating governments
2. Public welfare
3. public interest
4. The welfare state
5. public property
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قانون اساسی ایران و تشریااو انتقال اموال ،ابنیه و ناایم ملی هرداخته خواهد شد .شایان ذکر
است ،مطالعة اصل  83قانون اساسی در میان حقوقدانان معاصر مورد توجه چندانی واقع نشده و
در نثار مکتوب عدة قلیلی از نویسندگان ،جز اشارة کوتاه و تعریف مختصر و کلی ،تحلیل و کرار
تخصصی در این زمینه مشاهده نمی شود .اما مطالب موجود در خصوص تعریف امروال دولتری و
دیگر مطالب مرتب با موضوع هژوهش حاضر که بهصورو هراکنده و محدود بهطور مستقل یا در
ضمن کتاب های مختلف حقوقی موجود بوده ،در هژوهش حاضر مورد توجه قررار گرفتره اسرت.
هاسخ به این هرسش که اموال و بناهای دولتی چیست؟ و فرایند انتقال ننان به ییر چگونه است؟
به بحث و بررسی نیاز دارد و سراسر تحقیق در هاسخ به هرسش اصلی بر محور این فرضیه استوار
است که «چارچوب تعریف و نیین انتقال اموال موضوع اصل  83قانون اساسری برا امروال دیگرر
متااوو و حسب مورد براساس مصوبه مجلم شورای اسالمی تعیین میشود» .بیشترین توجره،
به نن صر شد که تحلیل جامعی از اصل  83قانون اساسی بهعمل نید.

پیشینة اصل  83قانون اساسی
اینگونه تدوین و مطرح شد:

در هیشنویم قانون اساسی ،اصل  83 64فعلی)
«بناها و اموالی دولتی که از ناایم ملی باشد قابل انتقال بره ییرر نیسرت مگرر برا تصرویب
مجلم شورای اسالمی نن هم درصورتیکه از ناایم منحصربهفررد نباشرد» .هرم از مرذاکراو
مجلم بررسی نهایی قانون اساسی ،اصل مذکور بدون هیچگونره تغییرری برا  56رأی موافرق6 ،
رأی ممتنع و بدون رأی مخالای از  62رأی مأخوذه ،به تصویب رسید صورو مشروح مرذاکراو
مجلم بررسی نهایی قانون اساسی891 :1369 ،ر.)890
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرران از
قانون اساسی مشروطیت  )1285و قانون اساسی جمهوری هنجم فرانسره  )1958الگروبرداری
شده است؛ ولی در هیچیک از این قوانین اساسی ،نمیتوان اصلی مشابه اصل  83یافت .ازایرنرو
میتوان گات اصل مذکور ابتکاری است .در بازنگری قانون اساسی در سال  ،1368ضرورتی برای
اصالح این اصل احساس نشد و هیچگونه تغییری نیافت.

مبانی اصل  83قانون اساسی در زمینة بناها و اموال دولتی
میراث مشترک بشریت همانند حق بر محی زیست ،حق بر توسعه و حق برر صرل از مصرادیق
حقوم نسل سوم بشر بهشمار میرود .ویژگی اساسی این نسل از حقوم بشر این است که حارظ
و نگهداری از مصادیق نن نیازمند تال و همکاری همة عوامل اجتماعی یعنی افراد ،دولرتهرا،
انجمنهای عمومی و خصوصی و جامعة بینالمللی است و به همین دلیل ،حقوم جایگرفته در
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این نسل ،بهعنوان حقوم همبستگی یا حقوم جمعی نیرز شرناخته مریشروند .برهمنظرور اراترة
تعریای از ماهوم میراث مشترک بشریت میتوان گات« :میراث مشترک بشریت ثروتی مشترک
است که نسل حاضر در ایجاد نن نقشی نداشته ،بلکه از گذشتگان برهجرای مانرده اسرت و مری
بایست تقسیم منافع نن بهطور عادالنه و به ناع بشریت انجام گیرد» .واژة بشرریت نیرز برر ایرن
موضوع داللت دارد که استااده از این منابع باید بهگونهای باشد که نسلهرای نینرده نیرز از نن
محروم نمانند .میراث مشترک بشریت ،خود شامل مصادیق متعددی همچون فضای ماورای جو،
بستر دریا ،کف اقیانوس ،زیر بستر ننها ،مناطق قطبی ،ژنوم انسانی ،تنروع فرهنگری ،گونرههرای
مهاجر و حیاو وحش و  ...است .یکی دیگر از مصادیق این ماهروم ،میرراث باسرتانی و تراریخی
است که در قالب بناها و اموالی که بهعنوان ناایم ملی شناخته مریشروند ،تعریرف مریگردنرد
صل چی .)848 :1382 ،با توجه به سرخنان برخری نماینردگان مجلرم بررسری نهرایی قرانون
اساسی در جریان تصویب اصل  83قانون اساسی ،بهنظر میرسد بتوان گات که گنجاندن اصرل
مذکور در قانون اساسی ،در واکنش به انتقال بیضابطة اموال و اشیای نایم تاریخی و باسرتانی
به سایر کشورها در زمان رژیم سابق و هیش از نن و بهعبارو مختصر ،سابقه و ذهنیرت تراریخی
تنظیمکنندگان اصل مذکور بوده است .شهید بهشتی نایبرتیم مجلم ،در بررسی نهایی قانون
اساسی در این خصوص و در هاسخ به سخنان نقای ربانی املشی مبنی برر عردم وجرود ایرراد در
انتقال اموال و اشیای تاریخی به سایر کشورها چنین افهار میکند ...« :مسئله این است کره در
طول تجربة گذشته ،در طول این مدو اسنادی از علوم اسرالمی مرا و نثرار هنرری و صرنعتی و
فرهنگی ما ربوده شده که دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن ،حق دارند حساس باشند؛ چرون
بعضی چیزهایش را واقعاً محال است که به این مملکت بازگردانیم و چون اینگونه مساتل ثروو
های یک نسل نیست بلکه ثروو نسلهاست ،این است که یک مقدار مراقبرت در نن فکرر نمری
کنم ضرری داشته باشرد » صرورو مشرروح مرذاکراو مجلرم بررسری نهرایی قرانون اساسری
جمهوری اسالمی ایران ،1364 ،ج.)859 :2
ازاینرو یکی از موضوعاو مهم در مباحث مربوط به بناها و امروال دولتری موضروع مبرانی و
ارز نن است؛ چراکه تمام ننچه در خصوص حاظ بناها و اموال دولتی انجام میگیررد ،اعرم از
شناسایی ،حاافت و  ...همه ،بهسبب ارزشی است که در بناها و اموال نثار تاریخی ر فرهنگری)
مستتر است ،اما مهمترین مبانی حاافت از بناها و اموال دولتی عبارو است از :مبرانی هرویتی،
ارز های هنری یا فنی ،کمنظیر بودن ،مبانی اقتصادی ،مبانی کاربردی و مبانی نموزشی.1
نکتة شایان توجه اینکه ممکن است تصور شرود کره حارظ و نگهرداری از امروال و بناهرای
تاریخی مربوط به شاهان گذشته ،که مستلزم صر هزینههای کرالن از بودجرة عمرومی کشرور
___________________________________________________________________
 .1برای مطالعة ببشتر ر.ک:
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است ،توجیهی ندارد و از ننجا که اموال و ابنیة مذکور به حاکمان و مستبدانی متعلقانرد کره در
طول حیاو خود چهبسا استاادة مناسبی نیز از ننها نکردهاند ،بنابراین ضرورو اقتضا میکند که
اموال و ابنیة مذکور نابود شده یا حداقل به حال خود رها شوند کمری ماننرد تاکرر طالبران در
تخریب بناهای تاریخی افغانستان) .هندار مذکور صحی نمینماید؛ چراکه یکری از فوایرد و نثرار
مابت نگاهداری و حاافت از اموال و ابنیه مرورد اشراره ،موضروع عبررو گررفتن از سرگذشرت
کسانی است که این اموال متعلق به ننها بوده و در نن بناها سکنا گزیده بودند .موضروع مرذکور
بهحدی اهمیت دارد که قرنن کریم نیز در نیاو متعددی به نن هرداخته و انسانها را بره هنرد و
عبرو گرفتن از سرگذشت هیشینیان دعوو کرده است .شاید بهنظر برسد کره تخریرب و نرابود
کردن کاخها و ابنیة مربوط به هادشاهان و حاکمان فالم گذشته کره محرل حکمرانری و صردور
احکام فالمانه از سوی ایشان بهشمار میرفته ،الزم و ضروری است که ایرن هرم تاکرری اسرت
نادرست؛ چراکه صر نظر از اینکه از جانب اتمة اطهار ع) دستور یا توصریهای مبنری برر لرزوم
تخریب این گونه بناها صادر نشده است ،در رویة عملی ایشران نیرز مدیردی مبنری برر ضررورو
تخریب بناهای مذکور ،یافت نمیشود .برای ماال در روایتی نقل شده است که حضرو على ع)
در مسافرو به مداتن ،در ایوان مداتن توقف کرد و در نن مکان نماز بهجای نورد .مرحروم شریخ
عباس قمی رحمهاهلل علیه) ضمن نقل روایت مذکور ،یکی از تکالیف افرادی را که به این مکران
مسافرو میکنند ،بهجای نوردن نماز از باب اقتدا به حضرو على ع) میداند .عالوهبرر ایرن ،در
روایتی در باب  80کتاب شریف بحاراالنوار با عنوان «باب التاکیر و اإلعتبار و االتعرا برالعبر»،
چنین نقل شده است که در مسیر حرکت حضرو على ع) برای نبرد با سپاه شام به فرمانردهی
معاویه بن ابی سایان ،سپاه نن حضرو از مجاورو شرهر مرداتن عبرور کررد .یکری از سرپاهیان
ایشان با دیدن ایوان مداتن شعری بر زبان جاری کرد .نن حضرو از وی هرسید چرا بهجای ایرن
شعر ،نیاتی از قرنن کریم را قراتت نکردی؟ نن حضرو سپم این نیاو را قراترت فرمرود« :چره
بسیار باغ و بستانها و چشمههای نب و کشت و زرعها و مقام و منزلهای عرالی رهرا کردنرد و
رفتند و ناز و نعمت وافری که در نن یرم بودند و از همه چشم هوشیدند .اینچنین بود و مرا نن
ناز و نعمت ها را از قوم گذشته ارث به قوم دیگر دادیم و بر مرگ گذشتگان هیچ چشم نسمان و
زمین نگریست و بر هالکشان مهلت ندادند» .نن حضرو سپم در سخنانی که معنرایی برهجرز
لزوم عبروهذیری و هندنموزی از سرنوشت حاکمان ساکن در منطقه مرداتن نمریتوانرد داشرته
باشد ،فرمود« :به راستی که اینان وارث بودند ،هم ارث گذار شدند؛ نعمرت را شرکر نکردنرد ،در
نتیجه دنیای ننها بر اثر معصیت از دستشان گرفته شد .از ناسپاسی نسبت به نعمرت بپرهیزیرد،
که عذاب بر شما نازل خواهد شد .بهنظر میرسد این هندار که نثار و ابنیرة تراریخی مربروط بره
گذشتگان حال با هر توجیهی) میبایست تخریب و نابود شود ،صحی نباشرد؛ چراکره یکری از
ثمراو نگاهداری و حاافت از اینگونه نثار ،بررسی معماری بهکاررفته در ننهاست که در برخری
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موارد خیرهکننده و حیرو برانگیز است .بدیهی است اهمیت موضروع تحرول معمراری در طرول
سالیان و بلکه قرون مختلف ،نکتهای است که نمیتوان بهنسانی نن را نادیده گرفت و حکرم بره
تخریب بناهایی که از این حیث ارز فراوانی دارند ،کرد .افزونبر این ،بهنظرر مریرسرد تغییرر
کاربری ابنیه و ساختمانهای بهجایمانده از دوران گذشته راهحلی مناسبترر و برهصررفهترر از
تخریب و نابود کردن ننها باشد؛ چراکه بناها و ساختمانهای مذکور با صر هزینرههرای بسریار
ساخته شده و تخریب ننها عالوهبر نابودی سرمایهای کالن ،اسرتاادة بهینره از ننهرا را در مروارد
مختلای که به رفاه عمومی انجامیده و مقتضای گسرتردگی جوامرع و افرزایش جمعیرت اسرت،
ناممکن میسازد تقیزاده.)11-13 :1397 ،

مفهوم اموال دولتی
یکی از مااهیم مهم و چالشبرانگیز اصل  83ماهوم اصطالح «اموال دولتی» است .تبیین دقیرق
معنای اموال دولتی و حد و مرز نن بهمنظور تحلیل شرای انتقال اموال موضوع این اصرل مهرم
مینماید .اموال دولتی از نظر لغوی یک ترکیب اضافی مرکب از دو کلمرة «امروال» و «دولتری»
است .اموال جمع کلمة مال است که تعریف نن همواره با ابهام و چالشهای فراوانی روبهرو بوده
است .با این حال برخی حقوقدانان شهیدی )26 :1377 ،مرال را برر مبنرای «مایرد برودن» و
اینکه نیاز مادی و معنوی انسان را تأمین کند ،تعریف کردهاند .دستهای دیگر کاتوزیان:1389 ،
 )41مال را از دیدگاه «قابلیت اختصاص» به فرد و اینکه بتوانرد در اختیرار انسران قررار گیررد،
تعریف کردهاند .برخی دیگر نیز معتقدند برای تعریف مال باید دو مبنای مایرد برودن و قابلیرت
اختصاص داشتن را با هم در نظر گرفت هاشمی و تقیزاده .)15 -16 :1394 ،با توجه به ننچره
گاته شد ،تعریف مال ماهومی نسبی دارد و باید معیارهرای بسریاری بررای نن در نظرر گرفرت،
اگرچه تعریف عرفی نن هم میتواند مالک عمل قرار گیرد .اما واژة دیگر ایرن ترکیرب «دولرت»
است .بر دولت در اصطالح حقوم عمومی معانی مختلای بار شده است؛ برهکرارگیری هریرک از
این معانی به اوضاع احوال خاص بستگی دارد.
قانون اساسی ،تعریف خاصی از اموال دولتی اراته نکررده ،فقر در اصرول  138و  83قرانون
اساسی از واژة اموال دولتی استااده کرده است .مطابق اصل « 83بناهرا و امروال دولتری کره از
ناایم ملی باشد قابل انتقال به ییر نیست مگرر برا تصرویب مجلرم شرورای اسرالمی نن هرم
درصورتیکه از ناایم منحصربهفرد نباشد» .ماهوم مخالف این اصل چنین است :امروال دولتری
که از ناایم ملی نباشد قابل انتقال به ییر است .بدینترتیب قانون اساسی نیز بر امکران انتقرال
اموال دولتی در قالب ناایم ملی تأکید دارد .از این عبارو نتیجة دیگری نیز حاصرل مریشرود:
«برخی اموال دولتی مانند ناایم ملی قابل انتقال به ییر نیست».
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در قانون اساسی افزونبر اصل  ،83در اصل  139نیز ،ترکیب اموال دولتی بهکار رفته اسرت.
این اصل مقرر میدارد« :صل دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجراع نن بره داوری در
هر مورد ،موکول به تصویب هیاو وزیران است و باید به اطالع مجلرم برسرد .در مرواردی کره
طر دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلم نیز برسد .موارد مهم را
قانون تعیین میکند» .ننچه در خصوص اصل  139شایان توجه است قرار گرفتن دو واژة امروال
دولتی و اموال عمومی در یک اصل در کنار یکدیگر است .در اصل  83تنها از واژة اموال دولتری
استااده شده است ،این در حالی است که موضوع اصل  83و سخن گاتن از بناها و ناایم ملری
این فرض را تقویت میکند که اموال دولتی در ایرن اصرل برهخروبی ایارای مقصرود نمریکنرد.
بنابراین لزوم شرح و توضی تمایز دو ماهوم اموال دولتی و امروال عمرومی بریش از هریش الزم
مینماید .ازاینرو بهمنظور تبیین این موضوع مراجعه به قوانین عادی ضروری است.
در قانون محاسباو عمومی کشور مصوب  ،1366اموال دولتی یا عمومی تعریف نشده است؛
ولی مااد مواد  106به بعد این قانون حاوی نمونهها و معیارهایی بهمنظور شناخت اموال دولتری
است .با توجه به مواد  112، 110و  114قانون محاسباو عمومی مهمترین ویژگی اموال دولتی،
صر نظر از ننکه دولت میتواند بهصورو انحصاری از این دسته امروال بهررهبررداری و اسرتاادة
عموم را از ننها منع کند ،امکان انتقال مالکیت اموال دولتی براساس قوانین عام است.
افزونبر قوانین مذکور در چندین مرادهواحردة مختلرف بره امروال دولتری اشراره شرده اسرت.
مادهواحدة «قانون اجازه واگذاری و فرو اراضی و سراختمانهرای دولتری مصروب »1347مقررر
میدارد :به دولت اجازه داده میشود اراضی و سراختمانهرای متعلرق بره خرود را کره مرورد نیراز
وزارتخانهها و مدسساو دولتی نباشد طبق مقرراو به فرو رساند و وجروه حاصرل را در حسراب
مخصوصی نزد خزانهداری کلی متمرکز نماید» .مرادهواحردة «قرانون فررو خانرههرای سرازمانی
مصوب  »1365چنین است« :دولت موفف است خانههای سازمانی در حال بهرهبرداری یرا ناتمرام
خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استااده از ننهرا را ضرروری نمریدانرد و
همچنین خانههای سازمانی فرسوده که نگهداری از ننها برهصررفه و صرالح دولرت تشرخیص داده
نمیشود و از محل اعتباراو دولتی ساختهشده حسب مرورد فروختره و یرا هریشفررو نمروده و
درنمد حاصله را به خزانه واریز نمایند» .مطابق دو قانون اخیر دولت میتواند برخی از اموالی را کره
مورد نیاز وی نیستند ،باروشد و وجه نن را بهحساب خزانه واریز کند .بدانمعنا که دولرت برر ایرن
اموال ید مالکانه دارد و میتواند ننها را به اشخاص خصوصی نیز واگذار کند.
افزونبر قوانین عادی در نییننامههای داخلی نیز حسرب مرورد از امروال دولتری و عمرومی
بحث شده است .مطابق مادة  2نییننامة اموال دولتی مصوب « : 1372اموال دولتی اموالی است
که توس وزارتخانهها ،مدسساو و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی
دیگر به تملک دولت درنمده یا درمینیند» .در این نیریننامره از لارظ امروال عمرومی اسرتااده
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نشده ،ولی در خصوص اموال دولتی معیار روشنی مقرر داشته اسرت .براسراس مرادة  2مرذکور،
معیار دولتی بودن اموال ،تملک نن توس دولت است .در مواد بعدی نییننامه به امکران انتقرال
اموال نیز اشراره شرده اسرت .تصرویبنامرة شرمارة /112907و  - 38339مرورخ  16/7/86در
خصوص تعلق اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی به دولت مقرر میدارد« :اموال فرهنگی و
تاریخی منقول زیر خاکی جزء اموال عمومی و مالکیت ننها متعلق به دولرت جمهروری اسرالمی
ایران است» .در این تصویبنامه مرز بین اموال عمومی و دولتی مشخص نشده است .برخری برر
این باورند مقصود قانونگذار تأکید بر عردم امکران تملرک امروال مرذکور توسر دولرت بروده و
تصویبنامة مذکور در مقام بیان تعریف اموال عمومی و دولتری نبروده اسرت کاتوزیران:1389 ،
 .)68در این مورد ،ادارة حقوقی قوة قضاییه اموال دولتی را اینچنین تعریف کرده است« :امروال
دولتی عبارو است از اموالی است که از بودجة عمومی کل کشور استااده میگردد و در اختیرار
قوای سهگانه و مدسساو و شرکتهای دولتی و شورای نگهبان قرار میگیرد» .در این نظریه برا
تعریف کلی از اموال دولتی معیاری صحیحی به دست ما نمیدهد و با عنایت به تصویب مصروبة
شمارة  /10863و  15081ه مورخ  1374/9/1هیأو وزیران که امروال شررکتهرای دولتری از
اموال دولتی خارج کرده است و با توجه به اینکه در نییننامة اموال دولتری جرزء امروال دولتری
تلقی شده است؛ و علت خروج اموال شرکتهای دولتی از اموال عمومی ،تاراوو در وفرایف نن
دو است .وفرایف دولرت اصروالً حراکمیتی اسرت ،درصرورتیکره وفرایف شررکتهرای دولتری
تصدیگری است .همچنین شخصیت حقوقی مستقل این شررکتهرا در مقابرل دولرت ،موجرب
استقالل ،اموال شرکتهای دولتی از اموال دولت میشود .ازاینرو از منظر حقروقی بایرد اذعران
کرد عبارو اموال دولتی دارای دو معنای خاص و عام است .امروال دولتری در معنرای عرام هرم
شامل اموال قوة مجریه و هم شامل دولت به معنای عام یا حکومت میشرود؛ در مقابرل عبرارو
اموال دولتی به معنای خاص ،تنها شامل اموال قوة مجریه میشود عباسی.)157 :1398 ،
شایان ذکر است ،با توجه به اینکه اموالی را که بتوان ننها را جزء ناایم ملی محسوب کرد،
قطعة منحصر در اموال دولتی به ماهوم خاص نن نیست و شامل مواردی ییر از نن نیز میشود،
بیشک بهکار رفتن اصطالح اموال دولتی در اصل  83تنهرا در صرورتی توجیرههرذیر اسرت کره
شمول نن بر مواردی بهجز اموال وزارتخانهها ،مدسساو و شررکتهرای دولتری باورهرذیر باشرد.
افزونبر این میتوان به این موضوع نیز اشراره کررد کره مرراد و منظرور نماینردگان مجلرم در
بررسی ن هایی قانون اساسی نیز قطعاً معنای مضریق امروال دولتری و لرزوم تصرویب مجلرم در
جریان انتقال اینگونه اموال نبوده است؛ چراکه نمایندگان در ماالهای خود برای نارایم ملری
به مواردی همچون بناهای تاریخی ،مشترکاو عمومی و تپهها اشاره کردهاند کره برهطرور حرتم
خارج از ماهوم اموال دولتیاند .این همه در حالی است که مطابق نییننامة اموال دولتی مصوب
 1372هیأو وزیران اموال دولت ،اموالی است که توس وزارتخانهها ،مدسساو یرا شررکتهرای
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دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درنمده یا درمینیند .با این
توصیف روشن میشود که برداشت عام از اصطالح «اموال دولتی» بهگونرهای کره شرامل امروال
عمومی نیز شود ،امکانهذیر نبوده و بدینترتیب ،اصل  83با ایراد بزرگی روبهروست و نن اینکره
شامل برخی ناایم ملی که جزء اموال دولتی نیستند ،نمیشو .ازاینرو ممکن اسرت ادعرا شرود
که قید «دولتی» در اصل  83قرانون اساسری معنرای عرامی دارد و در مقابرل قیرد شخصری یرا
خصوصی قرار نمیگیرد .بهعبارو دیگر ،مراد از عبارو «بناها و اموال دولتی» در اصل  83قانون
اساسی ،شامل هر گونه بنا و مالی است خواه مالک نن دولت باشد یا اشخاص حقیقی یا اشخاص
حقوقی حقوم خصوصی .در نقد این ادعا باید گات صر نظرر از اینکره در نظرر گررفتن چنرین
معنایی برای واژة «دولتی» برخال معنایی است که در علم حقروم از ایرن واژه صرورو گرفتره
است ،با مجموعه مذاکراو صوروگرفته میان نمایندگان مجلم بررسی نهایی قانون اساسری در
جریان تصویب اصلمذکور نیز تطابق و هماهنگی ندارد؛ چراکه برخی نمایندگان به حصر موضوع
اصل  83به بناها و اموال دولتی و عدم ذکر اموال و بناهای متعلق به افراد اشاره کررده و شرهید
بهشتی نایبرتیم مجلم مذکور ،ضمن هذیرفتن این افهاراو ،بیان مقرراو مربوط به امروال و
بناهایی که در مالکیت افراد قرار دارد را به قانون عادی احاله میدهد .حرال اگرر واژة «دولتری»
ماهومی عام و گسترده میداشت همانگونهکه اشاره شد) ،احالة موضوع بناها و اموال شخصری
و تبیین مقرراو مربوط به ننها به قانون عادی ،معنایی نمیداشت تقیزاده.)15-16 :1397 ،

شرایط انتقال اموال دولتی
موضوع انتقال بناها و اموال دولتی به دیگران ،اساساً موضوعی اجرایری اسرت ،نره تقنینری و بره
همین دلیل ،به طور طبیعی موضوع مذکور نیاز به اخذ مجوز از مجلم شورای اسالمی ندارد؛ اما
با توجه به اهمیت فومالعادة ناایم ملی در معرفی هویت یک ملت و لزوم حارظ و نگهرداری از
نثار مذکور ،انتقال بناها و اموالی که بهعنوان مصادیق ناایم ملی شناخته میشوند ،مریبایسرت
لزوماً با تصویب مجلم و موافقت این نهاد صورو گیرد .با این حرال همرانطورکره گاتره شرد،
انتقال بناها و اموال دولتی از سنخ مساتل اجرایی است و به همین دلیل ،بهنظر میرسد مجلرم
شورای اسالمی هرچند از امکان وضع قانون در عموم مساتل کشور برخوردار باشرد) ،مجراز بره
اراتة طرح مبنی بر الزام دولت به انتقال و فرو بناها و اموال متعلق به خود ،خواه جزء نارایم
ملی محسوب شوند یا خیر ،نباشد .بهعبارو دیگر ،ابتکار عمل در رابطه برا انتقرال نارایم ملری
صرفاً در اختیار دولت است و تنها دولت میتواند با اراتة الیحه به مجلرم ،درخواسرت موافقرت
مجلم با انتقال ناایم ملی را مطرح سازد .این یکی از نثار نظارتی دانستن مصروبة مجلرم در
این زمینه است .در هر حال اصل  83قانون اساسی ،شرای و ضوابطی را مقرر داشته اسرت کره
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انتقال بناها و اموال دولتی ،تنها با در نظر گرفتن این شرای تحقق مییابد .انتقال بناها و امروال
دولتی تحت نظارو استصوابی مجلم است و این نظرارو برا موضرعگیرریهرای صرری قرانون
اساسی در اصول مختلف و از جمله اصل  ،83شرای خاصی را میطلبد که به اعتقاد ما ،هریرک
از این شرای در هر مرتبه ،مکمل شرای و ضواب بعدی محسوب میشود؛ ازایرنرو در قسرمت
هیش رو به واکاوی بیشتر این شرای هرداخته میشود:

 .1شروط اولیة پیش از انتقال
در اصل  83قانون اساسی اصل عدم انتقال ناایم ملی ،عدم شمول مال دولتی در ناایم ملری،
منحصربهفرد نبودن مال دولتی از شروط اولیة نقل و انتقال بناها و اموال دولتی هسرتند کره در
ادامه بررسی میشوند.

 .1 .1اصل عدم انتقال نفایس ملی
با توجه به ننچه گاته شد ،بناها و اموال دولتی در قالرب نارایم ملری ،میرراث فرهنگری کشرور
محسوب میشود .اصل  83قانون اساسی ابتداتاً انتقال بناها و اموال دولتری را کره جرزو نارایم
ملی باشند ،ممنوع میداند .به بیان دیگر ،از دیدگاه قرانون اساسری اصرل برر ممنوعیرت انتقرال
اموال مذکور است و برخی از اعضای مجلم بررسی نهایی قرانون اساسری همرین ماهروم را در
اصل اولیه هیشنهاد کرده بودند صورو مشروح مذاکراو مجلم بررسی نهرایی قرانون اساسری،
 .)1704 -1705 :1364ازاینرو هیچ مرجع ،نهاد یا مقامی حق واگذاری و انتقال بناهرا و امروال
دولتی منحصربهفرد را ندارد و انتقال یک مسئلة استانایی بوده و تنها برا فرراهم برودن شررای
بعدی در اصل  83قابل طرح است .اصل یادشده با بیان ممنوعیت ابتدایی انتقال به ییر ،سرپم
با ذکر کلمة «مگر» در ادامة جمله ،اصل را به دو قسمت تقسیم کرده و با بیان ضوابطی کره در
ادامه نامبرده است ،انتقال را به محدودة خاصری هردایت کررده ترا سرایر اصرول قرانون اساسری
همچون اصل  9که هیچ فرد ،گروه و مقامی را مجاز به کمترین خدشهای به استقالل و تمامیت
ارضی ایران ندانسته ...بار دیگر در ذهن تداعی سازد و احتیاط و تأکید فراوان قانون اساسی را بر
استقالل و تمامیت ارضی ،نشان دهد ،زیرا انتقال بناها و اموال دولتی همرانطورکره در قسرمت
مبانی اصل  83مطرح شد ،بهنوعی با استقالل ،وحدو و تمامیت ارضی کشرور مررتب اسرت .از
سوی دیگر ،به نظر انتقال اموال مذکور تشریااو خاصی را مریطلبرد ،از جملره انتقرال بناهرا و
اموال دولتی به اشخاص بیگانه بهواسطة انعقاد قرارداد یا معاهده میان دو کشور صورو میگیرد،
که لزوم مراعاو قیود مقرر در اصل  153در زمینة ممنوعیت انعقاد هر گونه قرارداد که موجرب
سلطة بیگانه بر منابع طبیعی و فرهنگی ،هنری از جمله انتقال اموال دولتی را الزم مینماید .در
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مجموع موضعگیری اصل  83حالتی استانایی است کره تنهرا برا فرراهم شردن شررای خراص
هیشبینیشده در اصل محقق شده و بدون نن ،ممنوعیت مطلق در اصل مطرح میشود .در این
زمینه مادة  115قانون دیوان محاسباو عمومی مصوب  1366نیز مقرر میدارد« :فرو امروال
ییرمنقول وزارتخانهها و مدسساو دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده مریشرود بره اسرتانای
اموال ییرمنقول مشروحه زیر[جایز است]:
اموال غیرمنقولیغیرمنقولی که از نفایس ملی باشد -3... .آثار و بناهاا تاارییی -4
اموال ییرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملای در تصرر دولرت باشردکه فررو ننهرا
ممنوع میباشد» .شایان ذکر است در مادة مذکور بررخال اصرل  83قرانون اساسری ،اصرل برر
فرو اموال در نظر گرفته شده است ،اما با توجه به اینکه مستانیاو ماده از مصادیق اصرل 83
قانون اساسی است؛ وزاتخانهها و مدسساو دولتی اجازة فرو ننها را ندارند و تعیین تکلیف ننها
حسب مورد باید از مجرای اصل  83روشن شود که در ادامه بدان خواهیم هرداخت.

 .2 .1عدم شمول مال دولتی در نفایس ملی
شرط اولیه برای انتقال اموال دولتی در اصل  83قانون اساسی نن اسرت کره از جملره «نارایم
ملی نباشد» .به عبارو دیگر ،اموال دولتی که از ناایم ملی باشند ،اصوالً قابل انتقال و واگرذاری
به ییر نیستند .بنابراین یکی از شروط اصلی انتقال بناها و اموال دولتی ایرن اسرت کره نارایم
ملی نباشد .تاکنون از سوی قانونگذار تعریف یا شاخصهای تمییز بناها یا اموالی جز ناایم ملی
با ییر نن ،اراته نشده است؛ البته به موجب مادة  114برنامة چهارم توسعه کره بره تمرایز میران
ناایم ملی و ییر نن اشاره دارد .در سال  1387نییننامهای برا عنروان تشرخیص نارایم ملری
مطرح شد که باید به تأیید رتیمجمهور وقت میرسید ،اما چنرین امرری صرورو نگرفرت و در
همان سالها بهدست فراموشی سپرده شد .بنابراین همچنان کمیتهای از  17صاحبنظر مطررح
میراث فرهنگی به بررسی و تمایز این بناها میهردازند .ناایم ملی از دو واژه ،ناایم بره اضرافه
ملی تشکیل شده است.
ناایم به معنای جمع نایسه؛ چیزهای گرانبهرا ،ناریم و براارز اسرت و ملری نیرز ننچره
مربوط به یک ملت و قوم و جمع کایری از افراد سکنة یک کشور باشرد .بررای مارال مریتروان
گات بناهای تاریخی که در مناطق کشور و در میان اقوام گوناگون هراکنده شدهاند ،مانند نقرش
رستم ،تخت جمشید ،طام بستان ،قلعه بابک که در شهرهای شریراز ،کرمانشراه و تبریرز وجرود
دارند ،همه جزء ناایم ملی بهحساب مینیند یا ممکن است افزونبر ارز تاریخی دارای ارز
اقتصادی باشند .برای ماال اسکلههای کشتیرانی در سواحل شمال و جنروب ایرران جرزء امروال
دولتی و از ناایم ملی با ارز اقتصادی محسوب میشروند یرا در برخری مواقرع ممکرن اسرت
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دارای ارز اجتماعی و فرهنگی باشند ،مانند سالنهای تئاتر ،فرهنگسراها و سالنهرای سرینما
و ...بنابراین میتوان گات هر بنا و اموال دولتی که گرانبها و مربوط به یک ملت باشرد ،از جملره
ناایم ملی محسوب میشود .نکتة جالبی که باید در تبیین ماهوم «ناایم» به نن اشاره کررد،
اینکه هرچند برخی نثار که بهعنوان ناایم ملی شناخته میشوند ،نثاری تاریخی و باستانیانرد،
اما چنین نیست که صرفاً چنین نثاری بهعنوان مصرادیق نارایم ملری قابرل شناسرایی باشرند.
مالک و معیاری که میتوان بهعنوان نایم بودن یک اثر ذکر کرد ،ارزشی است که نن اثرر را از
سایر نثار متمایز میسازد؛ حال ممکن است ارز مذکور ارزشی تاریخی باشد یا ییرتاریخی .برا
این توصیف حتی میتوان نثاری را که مربوط به عصرر حاضرر و محصرول اراده و اندیشرة نسرل
معاصر باشند ،شایستة عنوان «ناایم» دانست .با این توصیف ،نثراری را کره ارز هرایی ماننرد
ارز فرهنگی ،مذهبی ،ملی ،علمی و فناوری داشته باشرند ،مریتروان نایسره محسروب کررد.
بنابراین ،رابطة میان ناایم ملی با نثار تاریخی و باسرتانی ،رابطرة عمروم و خصروص مرن وجره
است؛ بدین بیان که هر اثر تاریخی را نمیتوان بهعنوان نایسهای ملی هذیرفت و هر نایسة ملی
را نیز نمیتوان بهعنوان اثری تاریخی در نظر گرفت ،بلکه برخی از نثار تاریخی جزء ناایم ملی
بهشمار مینیند و برخی از ناایم ملی نیز ،اثری تاریخی محسوب میشوند.

 .3 .1منحصربهفرد نبودن مال دولتی
شرط ثانویه برای انتقال ناایم ملی دولتی نن است که منحصربهفرد نباشد ،به بیان دیگر چنانچره
اموال دولتی در قالب ناایم ملی منحصربهفرد باشد ،قابل انتقال به ییر نیست .در واقرع اصرل 83
قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی به ییر را منوط به این میداند که از ناایم منحصربهفررد
نباشد .در قوانین و مقرراو ایران تعریای از این اصطالح نشده است .کلمرة منحصرربهفررد معرادل
واژة « »uniqueدر زبان انگلیسی است .در واقع میتوان گات بناها و امروال منحصرربهفررد ننهرایی
هستند که در نوع خود تنها یکی از ننها وجود دارد و بیهمتا و بیماننرد تلقری مریشروند .در ایرن
زمینه بناهایی چون ارگ بم ،چغازنبیل ،میدان نقش جهان و ...جزء امروال منحصرربهفررد شرناخته
میشود .از طر دیگر ،اموالی چون کوه نور و دریای نور از جملره امروال منحصرربهفررد شرناخته
میشوند .در تأیید این نظر صحبتهای شهید بهشتی نایربرتریم مجلرم بررسری نهرایی قرانون
اساسی شایان توجه است .ایشان در در خصوص واژة منحصربهفرد توضری مریدهنرد« :هیرامرون
جواز انتقال ناایم ملی به موزههای معرو دنیا جهرت معرفری فرهنرگ ایرانری  -اسرالمی ،صررفاً
ناایسی را قابل انتقال میداند که دارای چندین نمونه باشند ،بهگونهای که هم از انتقال یکی از این
نمونهها به خارج از کشور ،سایر نمونهها در داخرل کشرور براقی باشرد» هیشرین ،صرورو مشرروح
مذاکراو مجلم بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 133،و .)138
متأساانه همان طورکه گاته شد ،در قوانین ایران تعریای از دو اصطالح مهم نارایم ملری و
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منحصربه فرد نشده است؛ عدم تعریف و تبیین دقیق مدلاههای ننها میتواند زمینة سوء استاادة
متولیان ننها را بهراحتی فراهم کند هاشمی .)258 :1386 ،نکتهای که در اینجا باید بدان اشاره
شود این است که انتقال بناها و اموال دولتی در صورتی قابلیت انتقال به ییر را ندارد که ناایم
ملی منحصربه فرد باشد .بنابراین اگر بنا یا اموال دولتی از جمله ناایم منحصربهفردی باشد کره
نظایر نن وجود دارد ،در صورو تحقق سایر شرای قابل انتقال به ییر خواهد بود.
یک چالش جدی که در خصوص اصل  83قانون اساسی قابل اشاره است ،مربوط بره نثراری
است که اگرچه نایم و ذیقیمتانرد ،لریکن برا فرهنرگ دینری و شرئون اسرالمی در تضراد و
تعارضاند .بدینترتیب ،سدال و ابهامی که میتواند در اینجا مطرح شود این اسرت کره نیرا بایرد
اینگونه نثار را محو و نابود کرد یا ننها را ییرقابل نمایش اعرالم کررد و بره مکرانی دور از انظرار
عمومی منتقل ساخت یا اینکه ننها را بهنحوی به سایر کشورها انتقال داد تا در نن کشورها مورد
بازدید قرار گیرند؟ به هر ترتیب ،شورای نگهبان در خصوص فرو برخی نثار باستانی ییرقابرل
نمایش ،اینگونه افهارنظر میکند« :در بند الحاقی یک تبصرة  ،7اطالم تجویز فرو بخشری از
نثار ییرقابل نمایش موجود ،چون شامل مواردی که فرو نن مستلزم انجرام اعمرال حرامری از
قبیل اشاعه فحشا و منافی عات میباشد ،از این جهت خال مروازین شررع شرناخته شرد.» ...
شورای نگهبان در بند الحاقی  1تبصرة 7چنین ادامه مریدهرد ...« :بره وزارو فرهنرگ و ارشراد
اسالمی اجازه داده میشود ،بخشی از نثار ییرقابل نمایش موجود را ،از طریق مزایده بره فررو
برساند و وجوه حاصل را بهحساب درنمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و معرادل نن را
صر خرید نثار ملی و فرهنگی موجود داخلی و خارجی نماید» تقیزاده.)31 :1397 ،
یکی از ایراداو دیگری که میتوان بره اصرل  83قرانون اساسری وارد کررد ایرن اسرت کره
قانونگذار اساسی در این قانون صرفاً به بناها و اموال دولتی اشاره کرده و به بناهرا و امروالی کره
تحت مالکیت اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوم خصوصی قرار دارند ،اشرارهای نداشرته
است .در این خصوص شهید بهشتی نایبرتیم مجلم بررسی نهایی قرانون اساسری در جرواب
سدال نقای فاتحی یکی از نمایندگان مجلم خبرگان در این زمینه ،از تکلیف قانون اساسری در
خصوص بیان کلیاو و تبیین جزییاو موضوع مذکور در قوانین عادی سخن مریگویرد صرورو
مشروح مذاکراو مجلم بررسری نهرایی قرانون اساسری جمهروری اسرالمی ایرران ،1364 ،ج:2
 .)1889-1890این در حالی است که بهنظر میرسد لزوم اشارة قانونگرذار اساسری بره امروال و
بناهایی که در دست اشخاصی به جز دولت قرار داشته و حاظ ننها ضروری است ،موضوعی است
که نمیتوان تبیین نن را به قانون عادی احاله کرد .با ایرن حرال قروانین عرادی نیرز تضرمیناو
مناسبی بهمنظور حاافت از نثار تاریخی و باستانی و نیز رعایت حق مالکران حقیقری و حقروقی
در هیش گرفتهاند .برای نمونه ،قانون در خصوص حاظ نثار ملی مصوب 1309/08/12در مادة 5
خود ضمن احترام به حق مالکیت اشخاص نسبت به نثاری که در فهرست نثار ملری ثبرت شرده

 1064فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،2تابستان 1401

باشند ،هرداخت هزینة مربوط به تعمیر نثار مذکور و حاافت از ننها را بر عهدة دولرت دانسرته و
مقرر میدارد« :اشخاصی که مالک یا متصر مالی باشند که در فهرست نثرار ملری ثبرت شرده
باشد ،میتوانند حق مالکیت یا تصر خود را حاظ کنند ولیکن نباید دولرت را از اقرداماتی کره
برای حاافت نثار ملی الزم میداند ممانعت نمایند .درصورتیکه عملیاو دولرت بررای حاافرت
مستلزم مخارجی شود ،دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقداماو مزبور مالکیت مالک
را متزلزل نخواهد کرد» .افزون بر این ،قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسراو بررای حارظ نثرار
باستانی و تاریخی مصوب  134/06/29در مادة  1خود موارد خریرد نثرار تراریخی و باسرتانی را
محصور کرده و نورده است« :هر گاه برای حاظ نثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمرت ننهرا و
همچنین بهتر نمایاندن نثار مزبور و انجام عملیاو حااری و بررسریهرای باسرتانی احتیراج بره
خرید اراضی و ابنیه و تأسیساو متعلق به افراد یا مدسساو خصوصری باشرد ،وزارو فرهنرگ و
هنر طبق مااد این قانون عمل میکند ».در مادة  2این قانون و در جهت حاظ حقروم مرالکین
نثار فوم ،به لزوم وجود توافق در زمینه خرید این نثار اشاره شده است .لیکن مادة  3این قرانون
بهتاصیل به احتمال عدم دستیابی به توافق در خرید اینگونه نثار و راهکرار مناسرب در چنرین
موردی که ضامن حقوم مالکین باشد ،هرداخته است .مادة مرذکور کره براسراس الیحرة قرانونی
اصالح مادة  3قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیساو برای حاظ نثار تاریخی و باسرتانی مصروب
شورای انقالب در تاریخ 1358/08/26اصالح شده ،چنین مقرر کرده است« :هر گراه نسربت بره
بهای اراضی و ابنیه و تأسیساو بین وزارو فرهنگ و نموز عرالی و مالرک یرا مالکران توافرق
حاصل نشود ،بهای اراضی و ابنیه و تأسیساو مذکور ،بهوسریلة هیرأتی مرکرب از وزیرر کشرور،
دادستان کل ،رتیم سازمان ثبت اسناد و امالک یا نمایندگان ننها با توجره بره نظرر کارشرناس
تعیین خواهد شد و در استانها ،این هیأو مرکب خواهرد برود از اسرتاندار ،رتریم دادگسرتری
استان و مدیر کل ثبت اسناد استان .تصمیم این هیأوها قطعی است و در ایرن مرورد عرالوهبرر
قیمت تعیینشده ،هنج درصد نیز اضافه هرداخت خواهد شرد و هرر گراه مالرک در ملرک مرورد
معامله ساکن باشد ،عالوهبر هنج درصد فوم ،ده درصد دیگر به قیمت تعیینشده افزوده خواهرد
شد و هر گاه محل اعاشه او منحصر به درنمد نن ملرک باشرد ،هرانزده درصرد دیگرر بره قیمرت
تعیینشده از این بابت ،به او هرداخت خواهد گردید».

 .2شروط ثانویه انتقال اموال دولتی
در خصوص انتقال اموال دولتی در قالب ناایم ملی ،مسئلة بااهمیت ،شرای و تشریااو انتقرال
اموال موضوع اصل  83است .در این حالت سه فرض میتواند مطرح شود:
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 .1 .2در مورد بناهاا و اماوال دولتای کاه تکلیاد ن در قاوانیه بودحاه و محاسابا
عمومی معیه شده است:
دولت قوة مجریه) مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست های اجرایی کشور محسوب مریشرود و
بیشترین حجم امور را در زمینههای مختلف و در یک شبکة وسیع و گسترده بر عهده دارد ،بره
همین سبب ،برنورد دخل و خرج و تدوین الیحة بودجه در توانرایی اوسرت .سرازمان تخصصری
برنامه و بودجه که مجهز بره تمرام امکانراو بررای بررنورد درنمردها و هزینرههاسرت ،زیرر نظرر
رتیم جمهور قرار دارد و هماهنگکنندة برنامه و بودجة دولت و سایر دستگاههای عمومی است.
بدین سبب است که اصل  52قانون اساسی دولت را مسئول تهیة بودجة ساالنه براسراس قرانون
محاسباو عمرومی کررده اسرت .دولرت در برنامرههرای خرود عرالوهبرر بودجرة وزارتخانرههرا و
سازمان های وابسته ،بودجة سایر مدسساو عمومی را وصول و هم از همراهنگی الزم و تصرویب
هیأو دولت بهصورو الیحه تقدیم مجلم میکند هاشمی.)203 :1386 ،
در ایررن زمینرره مطررابق مررادتین  112و  115قررانون محاسررباو عمررومی امرروال منقررول و
ییرمنقولی که جز نثار و ابنیة تاریخی انحصاری و منحصربهفرد وزارتخانهها و مدسسراو دولتری
نباشد و در معرض اسقاط یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیراز سرایر وزارتخانرههرا و
مدسساو دولتی نباشد ،قابل انتقال فرو ) است .در این صورو فرو و انتقال ننها برا اطرالع
قبلی وزارو امور اقتصادی و دارایی و اجازة باالترین مقرام دسرتگاه اجرایری ذیربر برا رعایرت
مقرراو مربوط به معامالو دولتی مجاز است .هنگام تدوین بودجة کل کشور موضوع فررو نن
مال مطرح می شود و هم از تصویب الیحه در هیأو دولت به مجلم ارسال میشود .الیحه هم
از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در صحن مجلم به قانون تبدیل میشود .هم
از این وزارتخانه یا مدسسة دولتی باید مطابق با نییننامة معامالو دولتی نن مرال را در شررای
مقررشده در قانون به فرو رساند .بدینترتیب کره وفرق مرادة  79قرانون محاسرباو عمرومی
معامالو وزارتخانه ها و مدسساو دولتی اعم از فرو و اجاره و اسرتجاره و هیمانکراری و اجررو
کار و ییره به استانای مواردی که مشمول مقرراو استخدامی میشود ) باید برحسب مرورد از
طریق مزایده انجام گیرد.

 .2 .2اموال یا بناهای دولتی که منحصربهفرد است
چنین بناهایی وجه فراملی دارد و جزو نثار منحصربهفرد کشور است؛ بدینسبب عالوهبر ننکه از
اعتبار مالی باالیی برخوردار است ،از نظر فرهنگی و اجتماعی حاظ و نگهرداری ننهرا ضرروری و
فرو ننها مطلقاً ممنوع است ،و حتی مجلم حق تصویب فرو و انتقال ننها را به ییر نردارد.
ازاین رو از این حیث مقرراو فرایند انتقال اموال سالبة انتااع موضوع است .به بیان دیگرر ،وجره
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ممنوعیت مطلق انتقال و فرو این اموال ،یگانه بودن ،منحصربهفرد بودن و بینظیر بودن است
و هیچ نهاد ،مقام و  ...هرچند صالحیتدار مانند مجلم شورای اسالمی از چنین حقی برخروردار
نیست که بتواند اموال دولتی در قالب ناایم ملی منحصربهفررد و برینظیرر همچرون ارگ برم،
تخت جمشید و طامبستان را در معرض فرو و انتقال به ییر قرار دهد.

 .3 .2شیوة انتقال بناها و اموال دولتی غیر منحصربهفرد
همانگونهکه اشاره شد ،ناایم ملی بهعلت قدمت تراریخی و برخرورداری از ارز هرای فرهنگری،
بهطور معمول از جذابیتهای باالیی برخوردارند و بره همرین سربب در ردیرف اعتبراراو کشرور و
هشتوانة ملی بهحساب مینیند .ازاینرو نقل و انتقال ننها شایسته نیست ،اما اگر ضرورو اقتضا کرد،
فرو یا نقل و انتقال ننها به ییر ،بهشرط ننکه منحصربهفرد نباشد ،با اجازة مجلم جایز است .امرا
نکتة جالب در خصوص اصل  83قانون اساسی اینجاست که تاکنون قانون تکمیلی در خصوص این
اصل تدوین و تصویب نشده است .حتی در مادة  212نییننامة داخلی مجلم صرفاً به تکرار اصرل
 83هرداخته شده است .ازاینرو نظام حقوقی ایران با فقدان مقررة قانونی در این زمینه مواجه است.
حال که قانونگذار برای انتقال اموال دولتی تشریااو قانونی خاصی را تبیین نکرده اسرت ،نظرر بره
اهمیت انتقال اموال دولتی موضوع اصل  83به طریق اولی به تشریااو قانونی و چرهبسرا شررایطی
بهمراتب دشوارتر از اموالی که در بودجة ساالنه فرو ننها مقرر میشود ،نیازمندیم.
قانونگذار بهصورو سلبی در مادة  115قانون مذکور به نکاو ریرزی در خصروص تشرریااو
انتقال این دسته از اموال اشاره کرده است ،بدینترتیب که فرو اموال ییرمنقول وزارتخانهها و
مدسساو دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود ،به استانای اموال ییرمنقول مشروحة زیر:
 .1اموال ییرمنقولی که از ناایم ملی باشد .3 ... .نثار و بناهای تاریخی  . 4اموال ییرمنقول
که در رابطه با مصال و منافع ملی در تصر دولت باشد که فررو ننهرا ممنروع اسرت بنرا بره
هیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیأو وزیران و با رعایت سایر مقرراو مربروط مجاز میباشا
وجوه حاصل از فرو این قبیل اموال باید به حساب درنمد عمومی کشور واریز شود.
بنابراین فقدان قانون در این زمینه و رفع این شبهه و حل نن مرا را برا ایرن فرضریه مواجره
میسازد که جزییاو انتقال ناایم ملی به دست مجلم سپرده شده است و در هر مورد موکول
به مصوبه مجلم می باشد .اما با توجه به عموماو قضیه مراحل زیر مریتوانرد در انتقرال امروال
دولتی موضوع اصل  83الزماالجرا باشد:
 .1 .3 .2تنظیم مقدما توسط قوة مجریه
موضوعی که در خصوص اصل  83متبادر به ذهن میشود این است که نیا هیشنهاد انتقال اموال
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موضوع اصل  83فق از جانب دولت امکانهذیر است یا اینکه مجلم نیز بهعنوان مرجرع مبردأ
میتواند مصوبهای در این خصوص در صحن علنی مطرح کند؟ در هاسخ میتوان گارت نظرر بره
صراحت اصل  174منشأ مصوباو مجلم یا الیحة دولت است یا طرح نمایندگان مجلم .با توجه
به اینکه در اصل  83قرینهای بر انحصار این موضوع توس دولت مشاهده نمریشرود ،مریتروان
گات ابتکار عمل در این مورد نیز میتواند در دست نمایندگان قرار گیرد .بنابراین نمایندگان نیز
با توجه به اینکه با خواست و نیاز جامعه نشنایی دارند ،ممکن است ضرورو انتقال اموال موضوع
اصل  83را برای کشور احساس کرده و با طرح موضوع در مجلم تمایرل خرود را ابرراز کننرد و
تصویب نن را خواستار شروند .در تأییرد ایرن مطلرب اصرل  74قرانون اساسری مقررر مریدارد:
«طرحهای قانونی -از جمله انتقال اموال موضوع اصل  )83بره هیشرنهاد حرداقل هرانزده نارر از
نمایندگان ،در مجلم شورای اسالمی قابل طرح است» .اما نمیتوان این امرر را انکرار کررد کره
دولت بهدلیل تولیت اموال موضوع این اصل از اطالعاو بیشتری در این خصوص برخوردار است،
هم بدون شک میتواند نقش هررنگتری نسبت به مجلم در این خصوص ایارا کنرد .بره بیران
دیگر ،قوة مجریه ،در مقام اجرا ،با نیازها و چالشهای موجود بیشتر سروکار دارد .به همین سبب
با تشخیص ضروروهای قانونی مبادرو به تهیه و تدوین لوای و طرحهای کارامدتر میکند.
اما نکتهای که در اینجا باید بدان اشاره شود ،این است کره طررحهرای اراترهشرده از طرر
نمایندگان نوعاً بهعنوان یک خواست و نیاز ملی مطرح میشود .اما در بیشتر موارد ،این طرحهرا
فاقد تمهیداو الزم اجرایی و احتمرا ًال خرارج از توانرایی دولرت اسرت و در نتیجره ،در اجررا برا
مشکالو فراوانی مواجه میشود .این اشکاالو وقتی بهصورو جدی خود را نمایان میسازند کره
مصوباو قانونی حاوی تکالیف مالی سرنگین و ماالیطرام بررای دولرت باشرد .بره همرین سربب
قانونگذار اساسی با بیان اینکه «طرحهای قرانونی و هیشرنهادها و اصرالحاتی کره نماینردگان در
خصوص لوای قانونی عنوان میکنند و بره تقلیرل درنمردهای عمرومی یرا افرزایش هزینرههرای
عمومی می انجامد ،در صورتی قابل طرح در مجلم است که در نن طریق جبران کاهش درنمرد
یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد» .در حقیقت برای نمایندگان ایجاد محدودیت کررده
است ،تا از عنوان کردن طرحهای حسابنشده خودداری شود .بهنظر میرسرد نکترة مرذکور در
مورد طرحهای مربوط به اصل  83نمی تواند مرتب باشد ،چراکه طرح مربوط به اصل  83مرورد
افزایش درنمدهای دولت -با فرض اینکه انتقال معوض است -خواهد شد و طبیعتراً هزینرههرای
عمومی که در جهت حاظ و نگهداری مال صر می شود نیز کاهش هیدا مریکنرد .ازایرنرو برا
توجه به خوانش اصرل  83محردودیت اصرل  75در خصروص طررحهرای مربروط بره اصرل 83
___________________________________________________________________
« .1لوای قانونی هم از تصویب هیأو وزیران به مجلم تقدیم میشود و طررحهرای قرانونی بره هیشرنهاد حرداقل
هانزده نار از نمایندگان ،در مجلم شورای اسالمی قابل طرح است».
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نمی تواند قابل تصور باشد .در هایان این قسمت شایان ذکر است که شاید بزرگترین مشرکل در
زمینة اصل  ، 83فقدان قانون عادی در این زمینه باشد ،زیرا حتی اگرر انتقرال امروال دولتری از
جهاتی موجباو کاهش هزینه های عمومی برای حارظ و نگهرداری ننهرا شرود ،امرام از جهراتی
ممکن است احساساو قومی ،مذهبی و...جمع کایری از شهروندانی را کره بره امروال و بناهرای
دارای ارز تاریخی و مذهبی تعلق خاطر دارند ،تحریک کند و در هی نن اعتماد عمومی مرردم
نسبت به دولت خدشهدار شود؛ ازاینرو بهتر است راهحلی در قالب یک قانون منحصربهفرد برای
اصل مذکور اندیشیده شود.
 .2 .3 .2انتقالگیرنده داخلی باشد :شیوة انتقال اموال دولتی به انتقالگیرندة داخلی
واژة ییر در اصل  83قانون اساسی عمومیرت دارد و شرامل تمرامی اشرخاص اعرم از حقیقری و
حقوقی و اعم از اینکه در داخل کشور یا خارج از نن باشند و حتی دولتهای دیگر نیز میشرود.
بنابراین درصورتیکه شرط مذکور در اصل  83قانون اساسی رعایت شود ،انتقال ناایم ملی بره
هریک از نامبردگان فاقد اشکال خواهرد برود .ایرن در حرالی اسرت کره برا توجره بره افهراراو
نمایندگان مجلم بررسی نهایی قانون اساسی ،بهنظر میرسد ایشان موضوع انتقال ناایم ملری
را تنها به کشورهای دیگر در نظر داشتهاند .ازاینرو واژة «ییر» در اصل 83قانون اساسی اطالم
دارد و شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواه تابعیت ایران را دارا باشند یرا نباشرند ،مری
شود .مدعای مذکور را میتوان با مراجعه به نظرهای شورای نگهبان نیز اثباو کرد .بررای مارال
شورای نگهبان در نظر شمارة  7466/30/83خود مورخ 1383/03/03در خصوص الیحة برنامرة
چهررارم توسرررعة اقتصررادی ،اجتمررراعی و فرهنگررری جمهرروری اسرررالمی ایررران مصررروب
1383/02/13مجلم شورای اسالمی ،واگذاری تأسیساو ،خدماو یا بهررهبررداری از هرر گونره
مهمان سرا ،زاترسرا ،مجتمع مسکونی ،رفاهی ،درمانی ،فضاهای ورزشی و تاریحی و نظرایر نن را
به بخش ییردولتی که مصادیق نن تحت عنوان کلی اشخاص حقوقی جرای مریگیرنرد) مرورد
ایراد قرار داد .شورای نگهبان در نظر خود چنین استدالل کرد« :اطالم بند ز مادة  148از ایرن
جهت که شامل ناایم ملی میشود ،مغایر اصل  83قانون اساسی شناخته شد» .شورای نگهبان
در نظر دیگری به شمارة  758/21/79مورخ 1379/06/02در خصوص الیحة موافقتنامة علمری
و نموزشی بین جمهوری اسالمی ایران و دولرت کویرت مصروب 1379/05/23مجلرم شرورای
اسالمی ،تبادل کتابها ،اسناد و نسخههای خطی قدیمی میران دانشرگاههرا و مراکرز تحقیقراو
علمی دو کشور را که مصادیقی از اشخاص حقوقی داخلی و خارجی بهشرمار مریرونرد ،برا ایرن
استدالل که موارد مورد اشاره شامل ناایم ملی نیز میشوند ،با ایراد مواجره سراخت .افرزونبرر
این ،در برخی از نظرهای شورای نگهبران مریتروان برداشرت عرام ایرن شرورا از واژة «ییرر» را
بهگونه ای که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی میشرود ،مشراهده کررد .بررای
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نمونه ،این شورا در نظری به شمارة  30/81مورخ 1381/12/06در خصوص الیحة بودجة 1382
کل کشور مصوب  1389/11/17مجلم شورای اسالمی ،با تصری به این مطلرب کره نثرار ییرر
قابل نمایش موجود که به وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازة فررو ننهرا داده شرده ،شرامل
ناایم ملی نیز میشوند ،با الیحة مزبور مخالات کررد .ازایرنرو در اصرل  83برهصرورو عرام از
انتقال اموال موضوع این اصل سخن گاته شده است و قرینهای دال بر انحصار انتقال به اشخاص
خارجی یا داخلی وجود ندارد .از طر دیگر ضابطه ای در این زمینه در دست نیست که مطرابق
نن انتقالگیرنده ،ویژگیها و مشخصاو نن و شرای انتقرال گیرنرده در نن مشرخص و ابهامراو
مسئلة یادشده رفع شود .ازاینرو میتوان گات انتقال موضوع اصل  83میتواند به یرک شرخص
حقیقی یا شخص حقوقی اعم از حقوم خصوصی یا عمومی داخلی و خارجی باشد و محدودیتی
در این مورد وجود ندارد ،چراکه عمومیت اصل یادشده و عردم تقییرد نن توسر قرانون عرادی
تداعیکنندة همین امر است .ازاینرو ،تمامی اشرخاص حقیقری و حقروقی در حقروم عمرومی و
خصوصی میتوانند در جایگاه انتقال گیرنده قرار داشته باشرند .برا توجره بره ننچره گاتره شرد،
احتماالو یادشده را در صور زیر بررسی میشود:
 .3 .3 .2انتقالگیرنده خارحی (دولت یا شخص خصوصی) باشد
اگر انتقالگیرنده موضوع اصل  83قانون اساسی دولت خارجی یا نهادی ذیرب باشد ،در این صرورو
فرایند انتقال بناها و اموال دولتی از طریق معاهداو بینالمللی میان کشورها صورو مریگیررد و اگرر
انتقال گیرنده از اشخاص حقیقی یا حقوم حقوقی خصوصری باشرد ،قررارداد منعقرد خواهرد شرد .بره
همین دلیل هر گونه نقل و انتقال بناها و اموال دولتی در چارچوب معاهده یا قرارداد انجام میگیرد.
الد) انعقاد معاهده یا قرارداد

همان طورکه مذکور افتاد ،نقل و انتقال اموال موضوع اصل  83قانون اساسی ،برا منرافع و ثرروو
ملی کشور مرتب است و از طر دیگر ،موضع گیرری صرری قرانون اساسری در اصرل  153در
زمینة ممنوعیت انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطة بیگانگان بر منرابع طبیعری ،اقتصرادی،
فرهنگی ،نظامی و دیگر شئون کشور شود و همچنین عدم اعتنای اصرل  77قرانون اساسری بره
دسته بندی مذکور در زمینة معاهداو و قراردادهای بین المللی و لزوم تصویب مطلرق معاهرداو
توس مجلم ،بیانگر قوو مدعای مذکور است .ازاینرو ابتردا بایرد در خصروص انتقرال بناهرا و
اموال دولتی میان کشور ایران و کشورهای انتقالگیرنده ،مرذاکره صرورو گیررد و ایرن وفیاره
به دلیل صالحیت فنی قوة مجریه و در اختیار داشتن وزارتخانههرای صرالحیتدار و کارشناسران
متخصص از جمله وزارتین امور خارجه و اقتصاد و دارایی ،صورو میهذیرد تا با رایزنی و مذاکره
با مقاماو صالحیتدار کشور مقابل ،زمینة تدوین و انعقاد معاهدة انتقال بناها و امروال دولتری را
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با توجه به شرای مندرج در قوانین اساسی و دیگر قوانین دو کشور ،فراهم نورند زهری:1391 ،
 .)65هرچند قانون اساسی و بهویژه اصول  77و  ،125بهصرراحت بره فراینرد مرذاکره و تردوین
قراردادها و معاهداو از جمله معاهداو انتقال بناها و اموال دولتی ،اشارهای نکردهاند ،از ننجا که
قوة مجریة ایران ویژگیهایی از نظام نیمهریاستی را نیز با خرود برههمرراه دارد ،ازایرنرو انعقراد
معاهداو و برقراری رواب خارجی با سایر دول ،از جمله وفایف قروه مجریره تلقری مریشرود و
نظارو و تصویب مجلم ،هم از هیشنهاد معاهده انتقال بناها و اموال دولتی بهصرورو الیحره از
طر هیئتوزیران ،اجرایی میشود .شایان ذکر است درصورتیکه شخص خارجی یرک شرخص
حقیقی یا حقوم خصوصی باشد نیاز به انعقاد معاهده نیست و قرارداد منعقد میشود.
ب) تصویب الیحه /معاهده در هیأ وزیران و ارسال ن به مجلس

اصل  83قانون اساسی هیچگونه تصریحی در خصوص لزوم تقدیم الیحرة انتقرال بناهرا و امروال
دولتی از سوی هیأو وزیران و تقدیم نن به مجلم ندارد .اما نظر به اینکه از یرک سرو ،مسرئلة
ا نتقال بناها و اموال دولتی به اشخاص خارجی از طریق انعقاد معاهرده برا کشرور دیگرر صرورو
هذیرفته و به موجب اصل  77قانون اساسی تمامی عهدنامههرا ،معاهرداو و  ...بایرد بره تصرویب
مجلم برسد و هم بر انعقاد معاهداو بینالمللی و هم بر مسرئلة انتقرال بناهرا و امروال دولتری،
نظارو استصوابی دارد و اصوالً زمینة انعقاد معاهدة انتقال بناها و امروال دولتری بره ابتکرار قروة
مجریه منعقد و تدوین شده است ،لذا معاهده باید بهصورو الیحره از طرر هیرأو وزیرران بره
مجلم تقدیم گردد تا هم دربارة معاهده بحث و بررسی صورو گیرد و هرم نظرارو استصروابی
هیشبینیشده برای نن ،محقق شود .بنابراین الیحة انتقال بناها و اموال دولتی ،در هیأو وزیران
تصویب شده و به موجب اصل  ،74به امضای مشترک رتیمجمهور و وزیر مسرئول مریرسرد و
چنانچه وزیر مسئول نداشته باشد ،امضرای رتریمجمهرور کرافی اسرت مرادة  135نیریننامرة
داخلی) .هم از نن باید در جلسة علنی مجلم توس وزیر مربوطره یرا نماینردة دولرت تقردیم
گردد و در موقع طرح نن نیز باید وزیر مربوطه یا یکی از وزرا بهتناسب موضوع در مجلم حاضر
باشد مادة  136نیین نامة داخلی) که در مورد انتقال بناها و اموال دولتی ،ممکن است وزیر امور
خارجه یا وزیر امور اقتصاد و دارایی ...با توجه به انعقاد قرارداد یا توافقنامه توس هریک از ننهرا
با کشور دیگر ،هم از تقدیم الیحه به مجلم ،برای طرح نن حاضر گردد .مرادة  183نیریننامرة
داخلی در این زمینه مقرر داشته است « :براساس  ...هشتادوسوم  ... )83قانون اساسى ،اقداماو
دولت در  -3فرو بناها و اموال دولتى و ناایم ملى به استاناى ناایم ملى منحصربهفرد کره
در هر صورو قابل فرو نخواهد بود» .نکتة شایان ذکر در این ماده نن است که مجلم هم بره
نظارو استصوابی خود بر عهدنامه ها نظر داشته و هم نظارو استصوابی بر انتقال بناهرا و امروال
دولتی را در قالب نظارو بر عهدنامهها و  ...ذکر کرده اسرت .ازایرنرو ایرن امرر ،نشران از تأکیرد
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قانونگذار به ماهوم اصل  153در خصوص ممنوعیت قراردادهایی دارد که موجب سرلطة بیگانره
بر منابع طبیعی و  ...می شود .شایان توجه است درصورتیکره شرخص طرر قررارداد از جملره
اشخاص حقوقی حقوم خصوصی باشد ،با توجه به نظریة شورای نگهبان نظریة شرمارة -3903
 1360/8/7معاهدة بینالمللی محسوب نمیشود مهرهور )41 :1387،و نیاز به تصرویب مجلرم
ندارد .بهنظر میرسد با توجه به اصل 83قانون اساسی و بهدلیل اهمیت اموال و بناهرای مرذکور
همانند اصل  139قانون اساسی بهتر میبود که در هر مورد که طرر خرارجی گیرنردة انتقرال
باشد ،باید به تصویب مجلم میرسید.

 .4 .2بررسی در کمیسیون و تصویب در مجلس شورای اسالمی
تصویب نمایندگان مجلم در خصوص انتقال بناها و اموال دولتی که از نارایم ملری نباشرند و
اگر از ناایم ملی باشند منحصربهفرد نباشند ،نخرین شرطی است که اصرل  83قرانون اساسری
الزمة این امر دانسته و در واقع مهر تأیید الزم برای بررسری الیحرة انتقرال بره ییرر در صرحن
مجلم بهشمار می نید .اما در هاسخ به اینکه چرا انتقال این اموال نیاز به رضرایت مجلرم دارد،
باید گات دولت متولی اموال دولتی است ،هم بهعنوان مالرک و طری تشرریااو انتقرال امروال
دولتی نمی تواند به انتقال ننها بپردازد .از سوی دیگر ،دموکراسی نیمهمسرتقیم ایرن حرق را بره
نمایندگان مردم اعطا میکند که بهعنوان نماینده و بهجای ننها در مساتل کرالن تصرمیمگیرری
کنند ،بهعبارو دیگر ،اخذ رضایت از تکتک افراد ملت بهعنوان مالکران امروال و ابنیره موضروع
اصل  83امکان هرذیر نیسرت ،بره همرین دلیرل مجلرم بره نماینردگی از مرردم در ایرن مرورد
تصمیمگیری می کند .اما هم از اینکه نمایندگان مجلم بره تصرویب یرک طررح یرا الیحره در
خصوص انتقال اموال موضوع اصل  83تشکیل جلسه دادند ،نحوة شرور نصراب نرا و مرواردی از
این دست از اهمیت برخوردار است .مادة  183نییننامة داخلی مجلم در خصوص لزوم تصویب
امرروال موضرروع اصررل  83بیرران مرریدارد« :براسرراس اصررول هشررتادم  ،)80هشررتادودوم ،)82
هشتادوسوم  )83و یکصدوسىونهم  )139قانون اساسى ،اقداماو دولرت در مروارد ذیرل قربالً
باید به تصویب مجلم برسرد :گررفتن و دادن وام یرا کمرکهرای بالعروض داخلرى و خرارجی،
استخدام کارشناسان خارجى در موارد ضرورى ،فرو بناها و امروال دولترى و نارایم ملرى بره
استاناى ناایم ملى منحصربهفرد که در هر صورو قابل فرو نخواهد بود .صل دعاوى راجرع
به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع نن به داورى که طر دعروی خرارجى باشرد و همچنرین در
موارد مهم داخلى در تمام موارد مذکور ،دولت موفف است متن تاصیلى ننها را همراه با الیحرة
قانونى تقدیم مجلم نماید تا به صورو یک شورى مورد رسیدگى قرار گیرد ،بدین ترتیرب کره
هم از گزار کمیسیون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیاو و جزتیاو هر کدام
به مدو هانزده دقیقه) براى تصویب به رأى گذاشته میشود».
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بنابراین رسیدگی به انتقال اموال عمومی دولتی) بهصورو یک شوری خواهد بود و براساس
نییننامة داخلی مجلم نصاب خاصی برای تصویب اموال عمومی بهشرطی که جزو ناایم ملری
نباشد ،مقرر نشده است ،ازاین رو با نصاب اکاریت مطلق نرا خواهد بود .اما این سردال مریتوانرد
مطرح شود که الیحه یا طرح مربوط به اصل  83در کدام کمیسیون تخصصری مجلرم شرورای
اسالمی مطرح میشود؟ در هاسخ می توان گات از طرر کمیسریون فرهنگری مجلرم شرورای
اسالمی میتواند مطرح شود ،چراکه همانطورکه اشاره شد ،موضروع اصرل  83مربروط بره نثرار
تاریخی و فرهنگی است و هر بیراه نیست که الیحه و طرح مربوط به اصل مذکور در کمیسریون
فرهنگی که طبق مادة  43نییننامة داخلی مجلم از اصلی ترین وفایف نن در محدودة فرهنگ
و هنر است ،باشد .از طر دیگرر ،موضروع اصرل  83کمیسریون برنامره و بودجره و محاسرباو
مجلم شورای اسالمی است که یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلم شرورای اسرالمی اسرت
میتواند صال به رسیدگی باشد.
کمیسیون مذکور مطابق مادة  39نییننامرة داخلری مجلرم شرورای اسرالمی بررای انجرام
وفایف محوله در محدودة برنامه ،بودجه ،نظارو برنامه و بودجه و دیوان محاسباو و امور مرالی
مجلم و نمار و خدماو عمومی فنی مطابق ضواب این نییننامه تشکیل مریشرود .بنرابراین از
ننجا که اصل انتقال اموال دولتی موضوع اصل  83میتواند بار مالی داشته باشد ،طبیعتاً در ایرن
کمیسیون مطرح شود.
مطابق بند  3مادة  183نییننامة داخلی مجلرم شرورای اسرالمی« ،فررو بناهرا و امروال
دولتی و ناایم ملی به استانای ناایم ملی منحصربهفرد که در هر صورو قابل فرو نخواهرد
بود» ،باید به تصویب مجلم شورای اسالمی برسد .بره بیران دیگرر ،بنرد مرذکور تنهرا از لرزوم
تصویب مجلم در مورد فرو ناایم ملی سخن به میران نورده ،درحرالیکره اصرل  83قرانون
اساسی از واژة «انتقال» در رابطه با موارد فوم یاد کرده است و واض بهنظرر مریرسرد کره واژة
مذکور دارای ماهومی عام است کره یکری از مصرادیق نن فررو انتقرال) عرین و مناعرت بره
ضمیمة یکدیگر است .با این اوصا  ،نظر به اینکه بند  3مرادة  183نیریننامرة داخلری مجلرم
دایرة ماهومی اصل  83قانون اساسی را محدود کرده است ،خالی از اشکال بهنظر نمیرسد.
نکتة جالب دیگر اینکه با توجه به وجود برخی نهادها که مصوباو ننها در حکم قانون است و
با عنایت به متن اصل  83قانون اساسی ،مجلم شورای اسالمی در زمینة تصویب انتقال نارایم
به دیگران ،از صالحیت انحصاری برخوردار نیست .در توضی این ادعا میتوان گات نظر به عدم
تبیین صالحیت انحصاری مجلم شورای اسالمی در انتقال ناایم ملی از سوی قانونگذار اساسی
در اصل  ،83مشخص است ،برخی نهادها همانند شورای عالی انقالب فرهنگی که مصوباتشران در
حکم قانون بوده ،بتوانند در این زمینه دارای مصوبه باشند و بدینترتیب اختیار مجلرم شرورای
اسالمی را در این زمینه تحت تأثیر قرار دهند تقیزاده .)29 :1397 ،البته با عنایت به فرهنگری
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بودن موضوع اصل  83و اهمیت و تأثیر انتقال ناایم ملی به دیگران و با توجه به لرزوم تمرکرز
تصمیمگیری در موضوعاو فرهنگی در شورای عالی انقرالب فرهنگری ،هیشرنهاد مریشرود کره
صالحیت تصمیمگیری در مورد موضوع اصل  83بهجای مجلم شورای اسالمی به شورای عالی
انقالب فرهنگی واگذار شود .هیشنهاد دیگر در این خصوص این اسرت کره هرر دو نهراد در ایرن
موضوع دخیل باشند و موضوع اصل  83هم به تصویب مجلم شورای اسالمی و هم به تصرویب
شورای عالی انقالب فرهنگی برسد.
بهنظر می رسد با هذیرفتن این فرض که دولت در خصروص امروال موضروع اصرل  83صررفاً
نقش متولی را بر عهده دارد ،انتقال از یک مدسسة دولتی به مدسسة دولتی دیگر نیاز به رعایرت
اصل  83نباشد .با وحدو مالک از نظریة تاسیری اصل  180قانون اساسری کره مقررر مریدارد:
«اخذ و هرداخت وام و کمکهای یک دستگاه دولتی بره دسرتگاه دیگرر دولتری مشرمول اصرل
هشتادم  )80قانون اساسی نمیباشد .ولی با توجه بره اصرل هنجراهودوم  )52اگرر منتهری بره
تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون میباشد» .در اصل  83بهنظرر مریرسرد
نیاز به رعایت تشریااو مقرر در اصل  83در خصوص انتقال اموال از یرک دسرتگاه بره دسرتگاه
اجرایی دیگر نباشد ،اما در زمینة ضمانت اجرای انتقال بناها و امروال دولتری موضروع اصرل 83
بدون تصویب مجلم شورای اسالمی به رأی دیوان عدالت اداری میتوان استناد کرد:
سازمان بازرسی کل کشور ،در دادخواستی با موضوع شکایت و خواسته ابطال بند  3مصروبه
مورخ 1373/7/3شورای میراث فرهنگی از ننجا که اصل موضوع واگذاری مدیریت و بهرهبرداری
از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصرربهفررد ماننرد مجموعرههرای فردوسری و نرادری بره بخرش
خصوصی و نیز نحوة واگذاری اماکن یادشده محل سدال و تردید بود ،لرذا مجوزهرا و توجیهراو
مربوطه مطالبه شد ،بدین ترتیب که مدیریت میراث فرهنگی خراسان در هاسخ ،انجرام معرامالو
یادشده را مستند به صوروجلسة مورخ  1373/7/3شورای سازمان میراث فرهنگی کشور اعرالم
داشت .براساس مدارک موجود در تاریخ  1373/1/8وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ارسال
نامهای خطاب به محضر مقام رهبری معروض داشته ،به استحضار عالی میرساند:
در مجموع اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قررار دارد مقرادیر معتنرابهی
اموال مکرر ،خارجی یا فاقد ارز های فرهنگی تاریخی وجود دارد که از حیرث وفرایف قرانونی
نن سازمان ،مازاد بر نیاز تلقی میشود ،و درحالیکه نگهداری ننها جز خسارو مرالی نتیجرهای
ندارد ،امکان فرو یا مبادله قانونی ننها هم نیست .قبل از طی سیر قانونی و برهمنظرور روشرن
شدن خ مش ی کل در این باب ،استدعا دارد اجازه فرمایید نن دسرته از امروال در اختیرار ایرن
___________________________________________________________________
 .1گرفتن و دادن وام و یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طر دولت بایرد برا تصرویب مجلرم شرورای
اسالمی باشد.
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سازمان که جزو ناایم ملی ،منحصربهفرد و دارای ارز های ویژه فرهنگری تراریخی محسروب
نمیشود با رعایت این شرای معاوضه یا مبایعه شود .1 .تشخیص کارشناسری امروالی کره فاقرد
ارز فرهنگی است بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور باشد .2 .تشخیص مصرلحت
نحوة اقدام بر عهدة شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که به ریاست رتریمجمهرور تشرکیل
میشود باشد .3 .معامالو یادشده با رعایت یبطه و صالح دولت ،خارج از شمول مقررراو نرافر
بر معامالو دولتی انجام شود و وجوه حاصل را سازمان میراث فرهنگی کشور اخذ و در حسراب
خاص نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست سازمان برهمنظرور اسرترداد امروال فرهنگری
تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم و تعمیق فعالیتهرای هژوهشری بررای حارظ و
احیاء و معرفی میراث فرهنگی و تحکیم هویت ملی -اسالمی جامعه هزینه شود.
متعاقباً دفتر مقام رهبری در هاسخ شمارة  /1/8557م مورخ  1373/3/18اعرالم داشرتهانرد:
نامة جنابعالی در خصوص هیشنهاد معاوضه یا مبایعة اموال در اختیار میراث فرهنگی برا رعایرت
شرای مطروحه به استحضار مقام رهبری رسید فرمودند« :با هر سه هیشنهاد مروافقم» .در هری
استعالم و هاسخ مذکور جلسة شورای سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ 1373/7/3تشکیل
شده و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ کرده است .3 . ... ،سازمان میراث فرهنگی کشور مریتوانرد
خانهها و اماکن فرهنگی تاریخی در اختیار خود را به بخش دولتی ،بخش عمرومی ییردولتری و
بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد اجاره یا فرو واگذار کند .فرو امالک دولتری کره در
اختیار سازمان قرار دارد ،منوط به هیشنهاد وزیرر فرهنرگ و ارشراد اسرالمی و تصرویب شرورای
سازمان میباشد .»...از ننجا که با توج ه به متن نامة وزیر وقت فرهنگ و ارشراد اسرالمی عنروان
مقام رهبری و حدود اجازة ایشان ،همچنین مااد صوروجلسة مورخ  1373/7/3شورای سازمان
میراث فرهنگی کشرور تصرویب واگرذاری مجموعرههرای تراریخی و فرهنگری کشرور از جملره
مجموعههای توس و نادری در مشهد به بخش خصوصی ،خرارج از حردود اذن رهبرر انقرالب و
حدود اختیاراو قانونی نن شورا بهنظر میرسد ،مدیر دفتر امور حقروقی و برینالمللری سرازمان
میراث فرهنگی کشور در هاسخ بره شرکایت مرذکور طری نامرة شرمارة 1/2/2987مرورخ 9/16
1381/اعالم داشته اند :از جمله شروط هیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بررای لحرا در
امر مبایعه یا معاوضة اموال موضوع گزار  ،تشخیص مصلحت نحوة اقدام در خصروص مرورد از
سوی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور بوده است .شورای مرذکور براسراس مرادة  5قرانون
اساسررنامة سررازمان میررراث فرهنگرری کشررور ،مصرروب 1367مجلررم شررورای اسررالمی در
1373/7/3تشکیل و به استناد موافقت مقام رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و با
توجه به اینکه تشخیص مصلحت نحوة اقدام از سوی معظمله به شورای مذکور واگذار شده برود،
نحوة اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابالغ کرده است .با توجه به اینکه عبرارو «امروال» در
تقاضرای وزیرر وقرت فرهنرگ و ارشراد اسرالمی برهطرور مطلرق ذکرر شرده اسرت و قیرودی از
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قبیل«فق ان ارزش فرهنگی و تارییی و تکرار »که بعد از عبارو امروال در مرتن گرزار
مذکور است ،اصوالً شامل اموال منقول و ییرمنقول می شود و با توجه به اینکه براساس بند  2از
گزار وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی که مورد موافقرت مقرام رهبرری قررار گرفتره اسرت،
تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رتیمجمهروری واگرذار و شرورای مرذکور
عبارو اموال را نافر بر هر دو طبقه اموال منقول و ییرمنقرول تشرخیص و نحروة اقردام در هرر
مورد را معین کرده اسرت .هیرأو عمرومی دیروان عردالت اداری در تراریخ مرذکور بره ریاسرت
حجتاالسالمالمسلمین دری نجف نبادی و با حضور رؤسای شرعب بردوی و رؤسرا و مستشراران
شعب تجدیدنظر تشکیل می شود و هم از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکاریت نرا به شررح
نتی مبادرو به صدور رأی میکند .رأی هیأو عمومی نظر به اصل  83قانون اساسی جمهروری
اسالمی ایرا ن که مقرر داشته بناها و اموال دولتی که از ناایم ملی باشد قابرل انتقرال بره ییرر
نیست مگر با تصویب مجلم شورای اسالمی نن هم درصورتیکه از ناایم منحصربهفرد نباشرد.
و با عنایت به اینکه موافقت مقام رهبری به شرح نامرة /1/8557م مرورخ  1373/3/18متضرمن
اذن معظمله با معاوضه یا مبایعة اموال مکرر ،خارجی یا فاقد ارز های فرهنگی تراریخی مرازاد
بر نیاز با رعایت شرای و قیود مرذکور در نامرة شرمارة /3/1/48م مرورخ 1373/1/8وزیرر وقرت
فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،بند  3مصوبه مورخ 1373/7/3شرورای میرراث فرهنگری کره بره
موجررب نن اجرراره یررا فرررو خانررههررا و امرراکن فرهنگرری -ترراریخی در اختیررار نن سررازمان را
علی االطالم و بدون هر قیرد و شررطی بره بخرش دولتری ،بخرش عمرومی ییردولتری و بخرش
خصوصی مجاز اعالم داشته است ،مغرایر قرانون و خرارج از قلمررو اذن مقرام رهبرری و حردود
اختیاراو قوة مجریه در وضع مقرراو دولتی تشخیص داده میشرود و مسرتنداً بره قسرمت دوم
مادة 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد1.
همانطورکه اشاره شد ،مطابق اصل  83قانون اساسی ،بناها و اموال دولتی که جرزء نارایم
ملی محسوب شوند ،تنها با تصویب مجلم قابرل انتقرال بره ییرر خواهنرد برود .نکترة مهرم در
خصوص اصل مذکور اینکه مشخص نیست واژة انتقال ،عالوهبر عین موردنظر شامل انتقال منافع
نن نیز میشود یا خیر .به بیان روشنتر ،در اصل  83مشخص نشده که افزونبر فررو بناهرا و
اموال دولتی که فهور در انتقال مالکیت اعیان و منافع ننها به خریدار دارد ،نیا میتوان در قالرب
عقدی همانند اجاره ،صرفاً منافع مربوط به یکی از بناها یا اموال دولتی را به شرخص یرا دولتری
واگذار کرد؛ بهگونه ای که نن شخص یا دولت ،صرفاً مالک منافع نن بنرا یرا مرال مرذکور شرود؟
هاسخ به این هرسش ازننرو اهمیت دارد که در مباحث حقوقی ،انتقال اعم است از انتقال اعیران
و منافع به ضمیمة یکدیگر یا صرفاً انتقال منافع .در این خصروص مریتروان بره مرادة  1قرانون
مجازاو در زمینة انتقال مال ییر مصوب 1308/01/05مجلم شورای ملی اشراره کررد کره برر
___________________________________________________________________
1. https://cp.divan-edalat.ir/aho-detail/6572.
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شمول واژة «انتقال» به هر دو معنای مذکور داللت دارد .در این ماده نمده است« :کسی که مال
ییر را با علم به اینکه مال ییر است بهنحوی از انحاء عینة یرا مناعرت بردون مجروز قرانونی بره
دیگری منتقل کند ،کالهبردار محسوب و مطابق مادة  238قرانون عمرومی محکروم مریشرود».
برخی اندیشمندان علم حقوم هرچند به شمول ماهوم انتقال نسبت بره انتقرال اعیران و منرافع
نسبت به یکدیگر و صر انتقال منافع تصری نکردهاند ،از تعریای که در خصوص ماهوم مذکور
اراته کرده اند ،شمول مذکور قابل برداشت است .در یکی از تعریااو ایشان از انتقال که بههمرراه
تقسیم این ماهوم ذکر شده ،چنین نمده است« :زوال مالکیت مالک نسبت به مرال یرا امروال)
معین به ناع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است .انتقال دو قسم است:
الد) انتقال مسبوق به نقل مانند بیع .ب -انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثة متوفی.

معموالً اولی را نقل و دومی را انتقال میگویند» جعاری لنگرودی .)288 :1387 ،با توجره بره
عبارو ایشان میتوان چنین استدالل کرد که مالکیت شخص مالک هم نسبت به اعیان و منافع
یک مال و هم نسبت به صر منافع نن مال قابل تحقرق اسرت و از ننجرا کره زوال مالکیرت در
هریک از دو فرض باال امکانهذیر خواهد بود ،بنابراین انتقال صر منافع یک مال نیرز باورهرذیر
خواهد بود .در تعریف دیگری از ایشان در خصوص انتقال نمده اسرت« :انتقرال در علرم حقروم
عبارو است از زوال حقی از موضعی به موضع دیگر مانند حق مالک مبیع که بره موجرب عقرد
بیع زاتل میشود و به مشتری تعلق میگیرد = انتقال ارادی) و زوال حق از متروفی و تعلرق نن
به ورثه = انتقال قهری) .دیون و مطالباو هم انتقالهذیرند» جعاری لنگررودی.)149 :1390 ،
در این تعریف نیز هرچند به شمول انتقال نسبت به دو صورو باال اشاره نشده است ،اما از ننجرا
که انتقال مساوی با زوال حق دانسته شده و حق نیز هم به صر منافع تعلق گرفتره و هرم بره
اعیان بهصورو ضمیمه با منافع ،بنابراین زوال مناعت یکی از اموال از موضعی به موضرع دیگرر،
قابل تحقق خواهد بود .افزونبر این با توجه به اینکه در گاتار فوم انتقرال در دیرون و مطالبراو
نیز هذیرفته شده است ،این نکته روشن میشرود کره در تحقرق ماهروم انتقرال ،عینری برودن و
ملموس بودن مورد انتقال الزم نیست تقیزاده.)19 :1397 ،
یکی از ایراداتی که میتوان به اصل  83قانون اساسی وارد کرد این است که برهنظرر مریرسرد
ناایم ملی که اختیار تصمیمگیری در خصوص انتقال ننها به دیگران ،به دولت و مجلرم شرورای
اسالمی سپرده شده است ،جزء اناال است و میبایست در اختیار حکومت اسالمی قرار گیرد ترا در
جهت تأمین مصال عامه بهکار گرفته شروند .اصرل  45قرانون اساسری در خصروص مرواردی کره
مشمول عنوان اناال قرار میگیرند و نیز نحوة تصمیمگیری در خصوص ننها مقرر مریدارد« :انارال
و ثرووهای عمومی از قبیل زمینهای مواو یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچرههرا ،رودخانرههرا و
سایر نبهای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیسرت،
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ارث بدون وارث ،و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از یاصبین مسترد میشرود ،در اختیرار
حکومت اسالمی است تا بر طبق مصال عامه نسبت به ننها عمرل نمایرد» .برا توجره بره اصرل 45
قانون اساسی و ننچه گاته شد ،سپردن موضوع انتقال ناایم ملی بره مجلرم شرورای اسرالمی و
تصمیمگیری این نهاد در مورد ناایم مذکور بی وجه بهنظر میرسد.

 .5 .2تأیید شورای نگهبان
مطابق اصل  94تمامی مصوباو مجلم شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شرود ترا
از نظر انطبام با موازین اسالم و قانون بررسی شود ،در این زمینه مصوبة انتقال اموال دولتی نیز
مشابه همة مصوباو مجلم باید برای شورای نگهبان ارسال شود ترا از نظرر انطبرام برا مروازین
اسالم و قانون اساسی ،نن را بررسی کند تا در صورو مغایرو نن را دوباره به مجلم بازگردانرد.
در واقع این امر شرط دیگری در فرایند انتقال اموال و بناهای دولتی بهحساب مینید .افرزونبرر
این نهاد ،می توان نهاد دیگری را نیز در قانون اساسی متصور شد؛ که در صورو ایجراد اخرتال
میان شورای نگهبان و مجلم شورای اسالمی در خصوص مصوبة انتقال اموال دولتری نقرش نن
برجسته میشود .به بیان دیگر ،درصورتیکه شورای نگهبان مصوبة اصالح انتقال اموال و بناهای
دولتی را مورد ایراد قرار دهد و دوباره برای تجدیدنظر به مجلم بازگرداند و مجلرم هرم طبرق
نظر شورای نگهبان به اصالح مجدد نن مبادرو ورزد ،اما شورای نگهبان باز هم ایراداو را تکرار
کند و نن را خال موازین شرع یا قانون اساسی بداند ،اما مجلم برا در نظرر گررفتن مصرلحت
نظام در مصوبة انتقال اموال و بناهای دولتی ،نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ،در این صرورو
به موجب اصل  112قانون اساسی ،مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظرام ارجراع مریشرود.
تااسیر شورای نگهبان نیز در این زمینه می تواند بر ابهاماو مسئله و هیچیدگی نن بیازایرد .برر
مبنای نظر تاسیری شمارة  5318مورخ  1372 /7 /24شورای نگهبران ،درصرورتیکره مصروبة
مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به اختال نظر شورای نگهبان و مجلم شرورای اسرالمی
ماالً در مورد انتقال اموال و بناهای دولتی) باشد ،مجلم هم از گذشت زمان معتدبه که تغییر
مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد مهرهور .)273 :1387 ،این مسئله
باز هم بر هیچیدگی و طوالنی شدن فرایند تصویب انتقال اموال و بناهای دولتری خواهرد افرزود.
بهعبارو دیگر اگر مجلم بر مصلحت نظام اصرار داشته و شورا مصوبه را خال مروازین شررع و
قانون اساسی دانسته و مجمع نظر مجلم را در مورد مصلحت نظام تأیید کند ،نیازی بره طررح
دوبارة مصلحت و تصویب قانون مغایر با قانون تأییدشده از طر مجمع و حتی ارجاع اولیره بره
مجمع وجود ندارد ،از طر دیگر ،این تاسیر با بیان جملة «تغییر مصلحت موجه باشد» اجرازة
تشخیص مصلحت را به مجلم میدهد؛ یعنی مجلم هرر زمران کره تشرخیص دهرد مصرلحت
دیگری اقتضا شده ،می تواند قانون مغایر را طرح و تصویب کند .این امر میتواند مصروبة انتقرال
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اموال دولتی یا قراردادی را که برای انتقال نن به ییرر بسرته شرده اسرت ،در معررض تزلرزل و
بی ثباتی قرار دهد و در واقع نظام قانونگذاری کشور را که باید ثبراو و اسرتحکام قرانونی الزم را
داشته باشد ،با خطر بی ثباتی مواجه سازد و وجهة سیاسی و قانونی نظام را تهدید کند .بنرابراین
اعتقاد بر این است که در زمینة انتقال اموال و بناهای دولتی و در مرواردی کره تمرام شررای و
ضواب مصرح در اصل  83رعایت شده ،قانونگذار باید زمینة تصویب قانونی مجرزا را در راسرتای
شرای اصل مذکور فراهم نورد .به بیان دیگر ،تصویب قانون عادی در زمینة انتقال اموال دولتری
در قالب ناایم ملی توس مجلم شورای اسرالمی و ذکرر جزتیراو و تااصریل مربروط بره نن،
بسیار ضروری و حاتز اهمیت است.

نتیجه و پیشنهادها
مبنا و هد از تصویب اصل  83قانون اساسی و درج نن در قرانون اساسری ،حمایرت از میرراث
فرهنگی و نثار باستانی بوده است .با این حال بهنظر میرسد تنظیم اصل مذکور برهصرورتی کره
در قانون اساسی وجود دارد ،خالی از اشکال نباشد؛ چراکره اوالً صررفاً ابنیره و امروالی کره جرزء
ناایم ملی است و در اختیار دولت قرار دارد ،مشمول حکم مقرر در این اصل شده اسرت؛ ایرن
در حالی است که بخشی از ناایم ملی و نثار تراریخی در اختیرار اشرخاص حقیقری اسرت کره
انتقال ننها به اشخاص یا کشورهای دیگر دور از ذهن نیسرت ،امرا متأسراانه برهمنظرور حارظ و
نگهداری از این میراث ارزشمند ،اصل مذکور خالی از هر گونه الزامی است .ثانیاً بهنظر میرسرد
یکی از نکاو مهمی که قانونگذار اساسی در جریان تنظیم اصل  83از نن یالت کررده ،موضروع
نسیبرسانی به نثار و مااخر ملی است .بدیهی است هرچند انتقال بیضابطة ناایم ملی یکی از
نسیبهای جدی است که در اصل  83برای رفع نن چارهای اندیشیده شده اسرت ،امرا هریش از
نن و مهم تر از نن ،موضوع لزوم حاافت و نگهداری از اموال و ابنیة تاریخی و باستانی و ضرورو
برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی است که به اموال و ابنیة مذکور نسیب وارد مریکننرد کره
متأساانه این موضوع نیز در اصل مذکور مورد بیتوجهی قرار گرفته و حتی اشرارهای نیرز بردان
نشده است .ثالااً اصل  83قانون اساسی یکی از اصول مندرج در قانون اساسی است کره هرم از
هیروزی انقالب و در جریان تدوین قانون اساسی از سوی مجلم بررسی نهایی قانون اساسی ،در
این قانون درج شد .با این حال ،تنظیمکنندگان اصل مذکور ،موضوع این اصل را صرفاً به ابنیه و
اموال مربوط به دورة اسالمی اختصاص نداده و بهطور مطلق ،از ضرورو تصویب مجلم شرورای
اسالمی در خصوص انتقال ابنیه و اموال دولتی سخن گاتهاند .دقت در این نکتره کره حراکی از
تلایق فرهنگ ایرانی -اسالمی است ،نشاندهندة ایرن حقیقرت اسرت کره همرت و عرزم نظرام
جمهوری اسالمی بر نن است تا از تمامی ناایم ملی خود ،خواه مربوط به دورة اسالمی یا هیش
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از نن باشد ،حمایت بهعمل نورد .اما یکی از موضوعاو مهمی که اصل  83قانون اساسری اشراره
ای به نن نکرده ،لزوم حاافت از نثار باستانی و تاریخی و ضرورو برخورد با اشخاص حقیقری و
حقوقی است که به ابنیه و اموال تاریخی کشور نسیب وارد میکنند .با ایرن توصریف ،هیشرنهاد
میشود در بازنگری اصل مذکور به این موضوع توجه شده و نسبت به اصالح اصل مزبور از ایرن
حیث ،اقدام شود.
چهارم :در هر حال با توجه به ننچه گذشت ،در خصوص انتقال امروال موضروع اصرل  83سره
فرض میتواند مطرح شود :فرض اول ،بناها و اموال دولتیانرد کره تکلیرف ننهرا در قروانین بودجره
مشخص است ،ازاین رو برای این مرورد تصرویب مجلرم الزم نیسرت .فررض دوم ،بناهرا و امروالی
هستند که از لحا تاریخی و ملی جز ناایم ملی محسوب میشوند و قابل انتقال به ییر نیسرتند،
اما در حالت ضرورو و درصورتیکه منحصربهفرد نباشند ،با تصویب مجلم قابرل انتقرال بره ییرر
هستند .فرض سوم ،بناها و اموالی که منحصربهفردند و از ناایم ملی محسوب میشوند و در هریچ
حالتی قابل انتقال به ییر محسوب نمیشوند .همچنین از ننجا که اصطالح «ناایم ملی» تا هریش
از جای گرفتن در اصل  83قانون اساسی ،در متون حقوقی بهکار نرفته و ازاینرو ماهوم این واژه تا
اندازهای مجهول است ،هیشنهاد میشود در بازنگری اصل مذکور ،از واژة مناسبتری بررای تبیرین
ارز ابنیه و اموال مورد بحث در این اصل استااده شود یا اینکه حداقل ،مالک و ضرابطهای بررای
نایم تلقی شدن ابنیه و اموال مورد اشاره در این اصل معرفی شود.
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