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Pathology of the Right of Ownership of Individuals 
from the Point of View of Public Law with Emphasis 

on the Role of the Administrative Justice Court  

Abstract 

Property and the resulting rights have always been honored and protected, and of 
course, restricted and deprived. In the relevant laws and regulations, although property 
is one of the basic human rights, it may be violated and restricted in some necessities 
such as securing the public interests of society, so that the damage leads to its 
deprivation and abstraction of property from the owner. The Islamic legislator has tried 
to expropriate property in accordance with property rights and according to the needs of 
society. Therefore, measures such as the provision of the Court of Administrative 
Justice and the Guardian Council have been considered in order to protect private 
property. In this article, which has been compiled in a library method, we will be in a 
position to answer the question of how the Court of Administrative Justice can prevent 
or protect the expropriation of persons, but the result is that the Court of Administrative 
Justice cannot prevent expropriation alone or without legal protection or fully protect 
the right to property.  
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بر    د ی با تاک   ی حقوق عموم   دگاه ی افراد از د   ت ی حق مالک   ی شناس ب ی  س 
   ی عدالت ادار   وان ی نقش د 

 

 چکیده
البته از سو   تیو حما   یاز آن همواره مورد تكر  ي و حقوق ناش  تيمالك و سلب    دیمورد تحد  گرید  یو 

ها است،  انسان  ي اساساز جمله حق    ت يو مقررات موضوعه، با وجود آنكه مالك  نيلرار گرفته است. در لوان
لرار    دیو تحد  شیدامعه، مورد تخ ج  ي منافع و مصالح عموم  نيمانند تأم  اتیضرور  یاممكن است در پاره

بر    ي سع  ي . لانونگذار اسالمجامدنيخدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملك از مالك ب  نیكه ا  یبنحو  رديگ
  ن ی. بدرد يجامعه صورت گ  اتیا بر ضرورحقوق مالكانه و بن  تیبا رعا  تيآن داشته است كه سلب مالك

تمه پ  ي داتيخاطر،  ادار  وانید  ي نيبشيمانند  شورا  ی عدالت  راستا  باننگه  یو  مالك  انتيص  یدر    ت ياز 
 وان یاست كه د  نیشده است پرسش ا  نیتدو   یامقاله به روش كتابخانه  نیشده است. ا دهيشیاند  ي خصوص

ادار م   یعدالت  نحو  چه  مالك  تواندي به  سلب  ممانعت    تياز  نت  تیحما  ایاشخاص  البته  آورد    جه يبعمل 
  ت ياز سلب مالك  ،ي لانون  یهات یو بدون حما  یي نهابه ت  تواندي من  یعدالت ادار  وانیحاصله آن است كه د
 .لرار دهد  شیخو تیبطور مطلق مورد حما را تيحق مالك ایممانعت بعمل آورد و 

عادللله، جبللران   یبهللا  ،یعمرانلل   یهاطرح  ،یمناف  عموم  ت،یسلب مالک  واژگان کلیدی:

 .خسارت
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 مقدمه

ادامي كه به این حق احترام گذاشته شده  »مالكيت« حق طبيعي هر فرد در جامعه است. م
انسان از باالترین و برترین  جامعه از امنيت و ثبات برخوردار بوده است. خاستگاه هویتي  

است.  آمده  شمار  به  او  مالكيت  هویتي  1حق  خاستگاه  این  كه  كه    چرا  است  انسان 
مي تضمين  و  تثبيت  را  انسان  این   2كند.موجودیت  اناز  هویّتي  خاستگاه  »حق  رو  سان، 

گيرد  آید. »اصوالً هر چيزی كه به تاریخ و فرهنگ انسان تعلّق ميمالكيت« او به شمار مي
آورد، در مكان مشخصي شكل گرفته است  و آن را بعنوان یك مشخصه هویّتي او در مي

مك این  هویتي  كه  خاستگاه  این  است.  شده  ناميده  فرد«  هویّتي  »خاستگاه  مشخص،  ان 
  3آید«. مالكيت او به حساب ميانسان، نخستين حق 

آزادگي، زندگي    در والع »مالكيت« حّقي است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با
دهد.   بَسط  را  و شخصيت خود  بَرد  بسر  را  »خود  مالكيت بنابراین  ه حقولي  از جمل  « حق 

كتاب در  و  اسـت  مطلـق  احتـرام  دارای  شـرعي  مـوازین  طبق  بر  كه  فقهياست  ا  ب   های 
لرار   بحث  مـورد  سيره  و  روایات  كری ،  لرآن  آیات  به  استناد  با  احترام«  »لاعده  عنوان 

   4گرفته است.

 

كارشناس  ،يمال  حقوق   درس  راتیتقر  ،يامام  نسدحيس.  1 )  ي مقطع  از:  65  ص  ،(تا  ي بحقوق،  نقل  به    هروز دب يس؛ 

  ، يعموم  منافع   جهت   در  يخصوص  ياراض  از  تيمالك  سلب  ،یريپورلصاب ام  يو عل  يحسن  رضايعلمطلق،    يهاشم

 .  3ص  ،(تا يبواحد دامغان، ) يدانشگاه آزاد اسالم ،يدانشگاه قيتحق

  لت عدا  وان یبر نقش د  دي با تأك  يحقوق عموم  دگاهیافراد از د  ت يحق مالك  ي ناسشبيآس  ،یقصودم  ي فضل  نيحس.  2

  ، يرشته حقوق عموم  ان،یصابر  رضا يعل فردود و مشاوره    یتقو   نیالعابدنیز   یيبه راهنما  ،یرساله مقطع دكتر  ،یادار

 . 2 ص ،(1398واحد سمنان، ) يدانشگاه آزاد اسالم

  در   ده یگرد  منتشر،  13/05/1400:  دیبازد  خ یتار  «،يعموم  منافع  ظ لحا  به  يخصوص  تي مالك  »سلب  لدس،  بهاره .  3

 (.  تا ي ب(، )http://www.hasanilaw.blogfa.com) يحسن رضا يعل يلحقو  وبالگ

و  ح ن   نیبد  پرسشي  -  ی رازياهلل ناصر مكارم ش  تیحضرت آ  -فقه معاصر كشور  قدرياز مرجع عال  نمونه  عنوان  به.  4

»شهرد )محلّامطر  گردد:  امالک  بدون رضارى  را  مردم  كار و سكونت(    ن یچند  و  داده،  لرار  طر   در  آنان  تی 

وجود آورده است.  ب آنان  اجتماعى زندگى و  خانوادگى  ط يمح در ادىیهاى زیناهنجار  و نموده،  سرگردان را  ارنو خا

گونه سال به  عائله  سر  نُه  با  خانوار  سه  اكنون  كه  چاى  شرع  حك   سرگردانند.  ا  ت؟سيهاست  ا  شانیپاسخ    ن یدر 

و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر والعاً نياز  ، امالكى را در طر  لرار بدهد ، دولت ستين زیبود: »جا ن يخصوص، چن

آنها   از روى  را  باید طر   ندارد  نياز ضرورى  اگر  بپردازد، و  نر  روز  به  را  آنها  ليمت  باید  دارد،  آنها  به  ضرورى 



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 296

یكي از حقوق مه     « و احترام به آن،اصل مالكيتدر این ارتباط در حقوق ایران نيز »
گذاری  سرمایهبرای  رشد و توسعه كشور و اشتغالزایي و ایجاد انگيزه    الزمهندی و  شهرو

مادی و  االع  )ك، انتقال و زوال حق بالمعني  شود. تملّل به پيشرفت محسوب ميجهت ني 
های  ن و اساسي در آموزهّقيوق مدني است. این اصل از اصول متاز اركان حق   (غيرمادی

حقولي   و  اصل  پایه  و    اسالمفقهي  است.  التصادی  و  اجتماعي  روابط  تنظي   در  مه  
مشروع» مالكيت  تمام شهرون  « حرمت  شمرده برای  مقبول  و  محترم  اساسي  لانون  در  دان 

است.  مالكيت    1شده  از حق  راستای صيانت  در  و  اساس  این  اصل  اشخاص،  بر  (  47)در 
ضوابط   .است  « محترم»مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد  »لانون اساسي آمده است:  

 . « كند ن ميآن را لانون معيّ 

اصل   مقرر 46) در  است:    (  مالك حاصل » شده  مشروع خویش   هر كس  و كار  كسب 
كار را تواند بعنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و  است. هيچ كس نمي 
نماید اصل    . همچنان« از دیگری سلب  توجه   ( 40) كه در  اساسي مسأله مهمي مورد  لانون 

حوزه  در  كه  گرفته  كاربرد لرار  دارای  شهروندی  التصادی  حقوق  جمله  از  مختلف  های 
اضرار به وسيله  تواند اعمال حق خویش را  كس نمي   هيچ »   دارد: ل مزبور مقرر مي است. اص 

داشتن مال و اموال و احساس مالكيت،   «. همچنان كه ع عمومي لرار دهدغير یا تجاوز به مناف 
دهد و مولعيتي را برای فرد مبارزه با شرایط و مشكالت سخت را مي   به انسان توان و لدرت
كند تا بتواند در كمال آرامش از حيات مادی و معنوی خود پاسداری در اجتماع فراه  مي 
( لانون اساسي بر امنيت مال و مالكيت 47( و اصل ) 22ل ) ای كه در اصو دفاع كند؛ به گونه 

ه است. ضمانت اجرای عيني این امينت نيز در لوانين كسب و كار مشروع هر فرد تاكيد شد 
سرلت مباحث  جمله  از  مختلف  مقررات  لانون و  در  ارتشا  و  كالهبرداری  اختالس،   ،

اسالمي )مصوب   لرار گرفته  1392/ 02/ 01مجازات  اشاره  در به همين جهت  است.  ( مورد 
لطه و استيال اشخاص س   اموال بر    یش،اجرای وظایف خو   در راستای دولت    ،موارد متعددی 

در اموال صغار تصرف    ،های عمراني ها و طر  راضي برای ایجاد راه تصرف َا مانند:   یابد مي 

 

گذاشتن   بالتكليف  استخ بردارد.  شرع  اطالع  «.الف  پایگاه  به:  كنيد  مكارم  رجوع  اهلل  آیت  حضرت  دفتر  رساني 

   .1400/ 13/05. تاریخ بازدید: 1400/ 04/ 16ریخ انتشار مطلب: تاشيرازی، 

سبه  دیبنگر  .1 تحق  «،ياساس  حقوق  در  ت يمالك  حق  به   »احترام   ،يمنصوركاشانو    يني ام  دصادقي :    قات يفصلنامه 

 . 172-171 صص   ،(1396، )79شماره   ،يحقول 
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 توليف و فروش مال احتكار  ،توليف اموال در گمرک   ، اموال لاچاق  ضبطِ   ،و محجورین 
( لانون اساسي یا مصادره 49از طریق مصادره اموال مانند اجرای اصل ) لب مالكيت و َسشده 
   1دباش جمله این موارد مي  از   خارجيهای  ه سرمای 

 

ذ  كیهرگاه    كه  باشديم  حي توض  به  الزم.  1 به  ای  يدولت  صال  یشخص  عمومخ  مأمور  دستگاه    قیاز طر  -يدمات 

  دستورالعمل   بخشنامه،  نامه،نیي)آ  يمقرره لانون  كیبر اساس    ایو    -شیخو   استیر   ای  تیریتحت مد  یياجرا  ای  یادار

  از   يو ناش  ندیناخوشا  دادیرو  كی  ياتفال   نيچن  دیتردي ب  گردد  ناگرید  يخصوص  اموال   تيمالك  سلب  به  بنا(،  ره يغ  و

  و   یتعدّ  هرگونه  لذا .  است  ملت  حقوق  از  انتيص   و  تیحما  پروسه  در  كشور   عهضو مو   مقررات  و  ني لوان  عفض

به هر علت كه باشد ناشي از ایرادات وارد به متون لانوني است، چرا كه   گرانید  يلانون  و  مشروع  ملكیَما  به  تجاوز

اجازه تعدّی و چ یك مسئولين  يه لوانين از حيث ضمانت اجرا به خود  لاطعيت  جاوز به حقوق  ت   كشوری در موالع 

نمي را  شهرداریدیگران  مورد  در  رویه  این  یا  دهند؛  نظامي  نهادهای  عمومي(،  خدمات  به  مأمور  نهاد  )بعنوان  ها 

تخانه و همچنين بعضي از نهادهای  مربوط به وزار   های انتظامي )بعنوان ركن اجرایي لّوه مجریه( و بعضي از دستگاه 

اس بيشتر  به دولت(  لالب طر ت  انقالبي )غيروابسته  ميراث  كه در  منفعت عمومي جامعه،  تأمين  ملي، عمراني،  های 

به تصرف اموال خصوصي افراد مي نمایند. بنظر مي رسد چنين فرآیندهایي  فرهنگي، طر  عمومي و غيره مبادرت 

  مغایرت با عدالت و منطق حقولي و بر خالف ضرورت اجتماعي )منفعت عمومي(   ون اساسي و درناگر برخالف لا 

ترمي ب به  نياز  كه  بود  خواهد  جدّی  لانوني  آسيب  یك  داشت.  اشد،  خواهد  وجود  مؤثری  لضایي  و  لانوني  های 

خواهي  رجع در تظلّ متوان بسادگي گذشت، چرا كه این  همچنين از نقش دیوان عدالت اداری در این فرآیند نمي

كه زماني  در  ایشان  حق  اِحقاق  همچنين  و  مالكيت  حق  تضمين  در  دستگاه م  افراد  توسط  تجاوز  و  تعدّی  های  ورد 

شبّه و  شهرداریدولتي  )مانند  مي دولتي  لرار  داشت.  ها(  خواهد  رسيدگي  و  ورود  صالحيت  نمونه:    بعنوانگيرد، 

  563شماره    ی مورد استناد لرار گرفته است. مانند رأ  ی رعدالت ادا  وانیمتعدد د  یحقوق مالكانه افراد در آرا  تیرعا

ادار  وانید  ي عموم  أتي ه  1389/ 10/ 27مور     470شماره    یرأو    08/12/1390مور    از:  یعدالت  نقل  به   .

  پرتو  در  ي شخص  یادار  یريگ ي تصم  یهاستهیبا  از  يبرخ  بر  يتأمل»   شوند،ی درو  ابوالفضلو    زاده  یيرضا  محمدجواد

.  127  ص  ،1393  تابستان  ،8  شماره   سوم،  سال   ،يعموم  حقوق  دانش  فصلنامه  ،ی«ادار  دالتع  وانید  شعب  یاآر

 وان ید  يعموم  أتي ه  02/1378/ 25  مورخه  277-77  پرونده   كالسه،  47  شماره   دادنامه:  به  شود  رجوع  ن،يهمچن

  روزنامه   از  لنق  به  اختمان،س  پروانه  صدور  به  یشهردار  في تكل  و  اشخاص  تيمالك  اعتبار  مورد)در    یادار  عدالت

(  یادار  عدالت  وانید  یسو )از    ی اصدار  ی اآر  از  یريگ  مفهوم   با(.  07/06/1378  مورخه  15876  بشماره   يرسم

  لانونگذار   كه  یحدود  در  دیبا  یادار   مرجع  داده،  را  افراد  ملك  تصرف  اجازه   لانونگذار  كه  یموارد  در  است  مشهود

  ان يب  مسأله   ن یا  بر  د ي تأك  با   وانید  شعب   از   يكی  راستا،   ن يهم  در .  كند  افراد  امالک  تصرف   به   الدام   است،  داده  اجازه 

  ی اجرا  ازيك نشده باشد و یا لسمتي از آن مازاد بر نطر  مصوب تملّ  یچنانچه ملك شاكي در اجرا »  :است  داشته

بت به  سك كل ملك نطر  و تملّ  یشاكي این حق محفوظ است كه با توجه به اجرا  یك شده باشد براتملّ   طر 

مور     9109970905200013اره  شم   ی. )رأ«استرداد ملك یا وجه آن نسبت به مازاد بر طر  الدام نماید  یعواالامه د

رو24/11/1391 انتشار  اداره    ی فقها  نه،يزم  نیا  در  كه  است  ذكر  انیشا(.  40  ص،  1391  بهمن  كشور،  یيلضا  هی، 
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راه بررسي  ضمن  كوشد  مي  مقاله  این  روی  هر  عدالت  به  دیوان  حمایتي  كارهای 
ای  به  موضوعه(،  مقررات  و  لوانين  حدود  )در  خصوصي  مالكيت  خصوص  در  ن  اداری 

احترام و صيانت از حق مالكيت در  ها نيز در جهت احراز راهكارها، پاسخ داده كه  پرسش 
نون اساسي جمهوری اسالمي ایران به چه نحو مورد تصریح و صيانت لرار گرفته است  لا

لح با  لانوني،آسيبو  مواضع  این  با  اظ  مالكيت  حق  از  حمایت  و  تضمين  به  وارده  های 
 عدالت اداری به چه شكل خواهند بود؟ عنایت به نقش مؤثر دیوان 

من  به ردّ مسأله  پيداست كه هرگاه دیوان نظر  )به هر علّت  ناگفته  مالكيت  به سلب  جر 
به وجود »آسيب حقولي« در آن    تردید در آن لضيه باید اِذعانكه باشد( داشته باشد، بي

»آسيب شود:  مي  گفته  اصطال   به  فرض  این  در  بنابراین  داشت.  حق  شنازمينه  سي 
 كه بررسي مبسوط و خالصه آن موضوعِ بحث ما در این نوشتار است.   1مالكيت«

 حقیقپیشینه ت
   رغ  اهميت وافر به طور مستقل، منسجباید اِذعان داشت كه موضوع پيشنهادی حاضر به

جانبه، مَطمع نظر محققان و پژوهشگران داخلي  و جامع االطراف و با رویكرد تحليل همه
نگرفته جنبه  لرار  نيز  و  موضوع  كليات  با  رابطه  در  حال  این  با  آن،  است.  مختلف  های 

پایانه تأليفات و پژوهش  نامه و رساله وجود دارد  ای ارزشمندی در لالب كتاب، مقاله و 
های تحقيق مورد استفاده لرار گيرند. مانند: ام این مقاله نيز بعنوان دادهتواند در انجكه مي

با عنوان   با حقوق  »تملّك اراضي توسط سازمانطر  پژوهشي  های دولتي و تعارض آن 
محمودی.   پریسا  نگارش  »ت مالكانه«  عنوان  با  دیگری  تحقيقاتي  مالكيت  طر   حدید 

 

  شرع   نیمواز  خالف  را  مالك  تی رضا  بدون   اج ياحت  دموار  از   تر  عيوس  اشخاص  ياراض   تملّك  زين   نگهبان  یشورا

)نظ اند  كرده   اعالم  باطل  و  داده   صي تشخ   در   نگهبان  ی شورا  ی فقها  1389/ 11/ 26  مور   30/89/ 41529  شماره   هیر. 

 (.  07/09/1347 مصوب یشهر عمران و  ینوساز لانون 24 ماده  مورد

در    دینمايم   يخصوص  ل اموا   ت« يمالك  »سلب   به   مبادرت  یشهردار  ای  دولت   يولت  چراكه.  1 مسأله  از طر   پس  و 

ادار  وانید د  ،یعدالت  ب  وانیاگركه  به  نوع  -باشد  داشته  يدولت  دستور  یارتباعينظر  به  شاك  یرأ  يو  نفع    ي به 

  در   يدولت  دستگاه   استدالل   و  است  بوده   يدولت   دستور  یاعتباريبر ب  وانیمسلّ  است كه نظر د  -)صاحب مال( بدهد

تشر  يحت  -يخصوص اموال    تيمالك  انتزاع  بودن  يلانون مالك  يط  فاتیبا وجود  به سلب  )منجر  رسماً    -را(  تيشده 

  بوده  یيهابيآس ی دارا اشخاص  تي مالك حقّ ن يتضم كه  یافرض، گزاف نگفته  نیاعالم نموده است. در ا يانون رل يغ

 نموده است.   يترم مولع  ه ب و  شناخته را هابيآس نیا یعدالت ادار وان ید نكیا و  داشته  يترم  به از ين كه است
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به مصو با توجه  «  های مجمع تشخيص مصلحت نظام بهخصوصي براساس مصالح عمومي 
 « عنوان  با  دیگری  طر   همچنين  برزگر.  عبدالرضا  حقوقنگارش  از  مالكانه    صيانت 

نگهبان شورای  نظرات  و  اداری  عدالت  دیوان  آرای  پرتو  در  لحاظ  اشخاص  )بدون   »
های حقولي موجود در سلب مالكيت اشخاص( نگارش محسن ایرج ها و چالش ایينارس

از غال  كتابي  منفعت  و  سبب  به  مالكيت  سلب  كيفيت  و  نحوه  در خصوص  كاميار  مرضا 
 ایران و فرانسه( در حوزه حقوق اداری اموال.  ای تطبيقي در حقوق عمومي )با مطالعه

 . مفاهیم و مباني حقوقي مالکیت1
 م مالکیت . مفهو1-1

است نشده  ارائه  تعریفي  مدني(  لانون  )مشخصاً  مقررات  و  لوانين  در  »مالكيت«  و   از 
لانونگذار تنها به مختصات، شرایط و اوصاف این نهاد پرداخته است. در این گفتار مفهوم  

 ررسي مي شود. مالكيت ب

 . مفهوم لغوی 1-1-1
نتقال یك چيز یا صاحب چيزی  برداری و ا»مالكيت« در لغت بمعنای استعمال كردن، بهره

ي خود الهام گرفته است.  رسد در لغت، مالكيت از معنای اصطالح به نظر مي  1بودن است.
« است:  گفته  مالكيت  حق  تعریف  در  كشور  حقوق  بزرگان  از  یكي  مبنا  همين  ي  حقّ بر 

تواند هرگونه تصرفي در آن بكند؛ به جز آنچه  ای دارد و ميءاست كه انسان نسبت به شي
برداری و انتقال یك چيز به هر صورت  ه مورد استثنای لانون است. حق استعمال و بهرهك
كرده باشد. در لانون مدني ایران مالكيت فقط در مورد    ء ر در مواردی كه لانون استثنا مگ

 2. « شده استعين استعمال ن

 

فصلنامه    س«،يانگل   و  رانیا  حقوق  فقه،  در  آن  تقال ان   زمان  و  تيمالك   »مفهوم  ان،یرنجبر  الي سه  و  انیسرباز  د يمج  .1

 .  59ص  ،(1394حقوق اسالم و غرب، سال دوم، شماره سوم، )  يقيپژوهش تطب

  599( ص  1381ج دانش،  : انتشارات گن نتهرا)  دوازده    چاپ   حقوق،  ینولوژ يترم  ، یلنگرود  یجعفر  محمدجعفر.  2

 . 36 ص  ن،يشيپ ،یمقصود يفضل نيحسبه نقل از: 
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 . مفهوم اصطالحي  1-1-2
ق.م.( و دائ     31مستند به ماده  در اصطال  عل  حقوق، »مالكيت« هرگونه حقّ انحصاری )
تصرفات مشروع و لانوني را در  كه اشخاص نسبت به اشياء )اموال( دارد و امكان هرگونه  

 1آنها ميسّر سازد. 

 . مفهوم فقهي 1-1-3
از مالكيت ارائه شده است؛ بعنوان نمونه گفته شده است  فقه اسالم، تعاریف متعددی    در 

ب   سلطه   هرگونه   »مالكيت«،  استيال  مالكيت   است   ملك   ر و  تعریف،  این  صرفاً    )مطابق 
ارتباط   كه   است   صفتي  ایجاد  مالك  و  ملك  تعریف مي   ميان  در  دیگر  جای  در  كند(. 

ميان افراد و    مالكيت گفته شده است: »مالكيت، یك اعتبار عقالیي و مشروع است كه 
مال اموال علقه و اختيار ایجاد مي  بر آن مال كند كه این اختيار و رابطه، منشا تسلط  ك 

 2خواهد بود«. 

 . انواع مالکیت 1-2
. این تعبير خود  « است خاص بين مال و شخصای  رابطه»در تعریف مالكيت گفته شد كه:  

بندی  ه لِس  سومي از تقسي . البتباشدمي عمومي و خصوصي   به مالكيت  تقسي نشان دهنده 
نامگذاری دولتي«  »مالكيت  عنوان  تحت  كه  دارد  وجود  نيز  این  مي  مالكيت  در  گردد؛ 

 لسمت، هر سه لِس  مالكيت به اختصار تشریح مي شوند. 

 صوصي . مالکیت خ 1-2-1
تعلّق    « مالكيت خصوصي» پيداست،  آن  عنوان  از  كه  یا    هب  )اموال(  مالهمانگونه  شخص 

معّين  بود  اشخاص  خواهد  مطلوب  و  وصف،؛  مراد  این  خصوصي    با  تواند  ميمالكيت 
»گروهي« باشد. در مالكيت خصوصي فردی، مال تنها یك    مشتمل بر دو لِس  »فردی« و

در فرض مالكيت خصوصي گروهي، مال مشترک   مالك دارد و فرض اشاعه منتفي است.
شركا خواهد بود )ماده و مشاع ميان چند مالك است كه ذره ذره این ملك، سه  تمام  

 

 .  105( صص 1388: نشر دادگستر،  تهران) هشت   چاپ ت،يمالك و  اموال : يمدن حقوق ان،یكاتوز صرنا. 1

  .53.( ص قه.  1421طباطبایي یزدی، حاشيه مكاسب، جلد اول، چاپ دوم )ل : نشر مؤسسه اسماعيليان،   دكاظ  يس. 2
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و معّين( باشد،    ق.م.(. البته هرگاه در مالكيت مشاع، سه  هر شریك مفروز )مشخص   571
ع« ترسي  نمود  توان لِس  سومي از مالكيت خصوصي را با عنوان »مالكيت مفروز و مشامي

 1كه تابع ابعاد حقولي مختص بخود خواهد بود. 

 . مالکیت عمومي 1-2-2
السام از  دوم  »  نوع  عمومي مالكيت،  لِس   مالكيت  برخالف  مالكيت  نوع  این  است؛   »

ریفي كه از مالكيت خصوصي ارائه شد( نيست و هدف  نخست، دارای مالك خاص )با تع
 2. جامعه )و نه مالك معّين و تحدیدشده( خواهد بودبرداری كلِ  از عموميت، انتفاع و بهره

ضمن آنكه برای همه مردم )حّتي    وران محدود شده ودر این نوع مالكيت، تصرف بهره
نشده هنوززاده  كه  ی  3اند(افرادی  هيچ  دولت  نه  و  مردم  اموال  نه  بر  مطلق  مالكيت  ك 

شده لحاظ  جامعه  عموم  استفاده  برای  چراكه  داشت  نخواهند  بيان عمومي  باید  البته  اند. 
كه   این  داشت  اول،در  نوع  مانند  مالكيت  عناصر  نوع  )اموال(،  مال  و  عموم  مبّين    ميان 

يدا  ارتباط پكه مال به او    شخصي ليكن  مالكيت وجود دارد )مال، مالك و رابطه اعتباری(  
خصوصي،   مالكيت  برخالف  تملّك(  نه  و  تصرف  )بقصد  كرد  مضّيق   خاصخواهد    و 

بود؛  زمين   نخواهد  موات، جنگلمانند  كنارههای  و  طبيعي، سواحل  منبع  دریاها،  ها،  های 
باتالقدریاچه و  ملك كوهها،  ها  اموال،  این  كه  نيست  آن  معنای  به  این  البته  غيره.  و  ها 

بتوانن  و  باشد  مردم  رفع  مشاع  جهت  صرفاً  بلكه  باشند  داشته  مالكانه  تصرف  آن  در  د 
 4ی لرار خواهند گرفت.بردار نيازهای عمومي مورد بهره

 

 . 14( ص 1383 ،يدفتر انتشارات اسالم : ل )  ياسالم التصاد يفقه  يمبان ، يعبدالله محمودبه:  د یبنگر نمونه  بعنوان . 1

 . 51ص   ن،يشيپ ،یمقصود يفضل  نيحس. 2

از دانشنامه حوزو  34ص    ،يعموم  یهاثروت  ای  انفال   درباره   يقيتحق  ،يزنجان  يحقّان  نيحس.  3 واژه    لیذ  ،یبه نقل 

 .  «يعموم تيلكا»م

  است  شده  مطر  ( انفال )مانند  يموم ع  یهاثروت از ي بعض خصوص  در يمفصّل ار يبس مباحث اسالم  حقوق در البته. 4

  آنجا   یيشناسا  نیا  ثمره (.  ياسالم)حكومت    امام  تيمالك  در  داخل  اموال   ای  است  يعموم  اموال جزء    اموال   نیا  كه

  مورد  يعموم  اموال   عمومات  مانند  و  داشت  نخواهد  هسلط  آنها  بر   كحا   ، يبدان  يعموم  را  آنها  اگر  كه  بود  خواهد

انفال(    هیآ)  خدا   رسول   و   خدا   به  متعلق   را   آنها  اگر  كن يل  گرفت   خواهند   ار لر  ی برداربهره   و  انتفاع سوره  نخست 

دولت را بر    اريتملّك و اخت  دی( خواهد بود و موجّهاً بايلق به امام )حاك  اسالمعاموال مت  نیا  صورت  نیا  دردانست  

دولت(    ي)حتّ  يشخص  چيه  يملك شخص  ي( چرا كه گفته شد اموال عمومي)بعنوان ملك خصوص  رفتیلهراً پذ  آن
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 . مالکیت دولتي1-2-3
»مالك  از  سوم  گا   «ي دولت  ت ي»مالك   ت«يلِس   كه  بود  اشتباه    ي ه خواهد  مسامحتاً    ا ی به 

دارد كه بدون رابطه    ي ال اشاره به امو   ت، ينوع مالك   نی . ا شود ي م   ده ينام   «ي عموم   ت ي»مالك 
اخت و  سلطه  تحت  بالواسطه،  ب   ت ي حاكم   ار يو  همسان  و  بوده  »مالك )دولت(    ت يا 

ا   «ي خصوص  با  مالك شخص غ   فاوت ت   نی لرار خواهد گرفت  اول،  نوع  در    ي ردولتيكه 
دولت    ت يفرض، مالك   نی مالك حاك  )دولت( است. البته در ا   ر، يض اخ در فر   ي است ول 

  ی ها یي و كنترل هرگونه دارا   ت ی ر یدر برداشته باشد؛ مانند مد   ي مختلف  ی ها گونه   تواند ي م 
مل شركت   ا ی  ع یصنا   ، ي سازمان  سطح  در  اموال يمالك   ي حتّ   ای و    ی ا منطقه   ا ی   ي ها  بر  ت 
عموم   د ي)ل   ها ی شهردار  خدمات  به  ا  ت يمالك   ي ف نا   ، ي مأمور  اموال  بر  نهاد    نی دولت 
 (.نخواهد بود   ي عموم 

 انون اساسي . احترام به »حق مالکیت« در ق1-3
مالكيت در   این حق   حق  تاكيد شده است كه  بنيادین  جمله  از    همواره  وده ب   بشر حقوق 

دو   در  اساسـي    لرن كه  لـوانين  در  كشورها  اخيـر  از  گرفته  بسياری  لرار  توجه  مـورد 
همي   1است.  مي به  مشاهده  جهت  در  ن  ایران  اسالمي  جمهوری  اساسي  لانون  در  شود 

مي  اشخاص«،  »مالكيت  مؤلفه ت خصوص  این  نمایانگر  كه  یافت  اصولي  مي وان  باشند  ها 
«،  اشخاص نسبت به مایملك خصوصي خویش  كيت »اصل احترام مطلق به حق مال مانند  

مالكيت   سلب  برای  اموال  »اصل  تأمين  تنها  و  عموم جلب  به ي  منافع  مشروط    آنه  
عادالنه  بهـای  تملّك شده   پرداخـت  اموال  اموال  مصادره  ممنوعيت  »اصل  و  عنوان «  به 

نخواه   مجازات« مقاله  در  بحث  موضوع  و  دارد  بسيار  واكاوی  به  نياز  اخير  فرض  د  كه 
صيانت .  بود  و  حمایت  جهت  اساسي  لانون  با  منطبق  و  ایران  حقوق  در  زمينه  این  در 

توان به موارد متنابهي  لكانه اشخاص )مشخصاً مالكيت خصوصي(، مي )احترام( به حق ما 
احترام به مالكيت اشخاص نسبت  توان  ( مي 45، مطابق اصل ) اشاره جست؛ بعنوان نمونه 

 

  ي دائم  استفاده   جهت  اموال   نیا  از   انتيص  و  حفظ  فه يوظ  ،همگانيو نظارت    تيو دولت صرفاً از باب حاكم  ستين

 د تملّك خصوصي این اموال. داشت و نه لص د ی از تضييع و تباهي آنان خواهريشگيپ و( نده یآ و)حال  مردم

، رجوع كنيد به: منصور اميني و سيدصادق كاشاني، »احترام به حق  نه. جهت كسب اطالع و مطالعه بيشتر در این زمي1

 .  171-193(، صص 1396، )79مالكيت در حقوق اساسي«، فصلنامه تحقيقات حقولي، شماره 
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كار   و  كسب  اینبه  با  را  »   مشروع  مشروع متن  كار  و  كسب  حاصل  مالك  كس  هر 
ب و كار خود امكان توان بعنوان مالكيت نسبت به كس خویش است و هيچ كس را نمي 

نماید  سلب  دیگری  از  را  كار  و  مطابق  كسب  این،  بر  عالوه  دریافت.  را   (47)صل  ا« 
محترم  »  باشد  مشروع  راه  از  كه  مشروعيت    بودهمالكيت شخصي  و  احترام  مورد  و  آن 
 طون علي امواله  الناس مسلّ فقهي  لاعده  أكيد لرار گرفته است« )این اصل در انطباق با  ت 

نه  باشد(.  اصل مي  مطابق  آنكه  تعرّض و تضييع حقوق    (40)  ایت  مرلوم، عدم  لانون  از 
ت  چنين  اشخاص  »ه مالكانه  است:  شده  نمي رسي   كس  اِ يچ  را  تواند  خویش  حق  عمال 

 1«.منافع عمومي لرار دهد وسيله اضرار به غير یا تجاوز به 

 سلب مالکیت   جهات. 2
ناظر بر آن )در انطباق با لانون  مطابق تعاریف بعمل آمده از »مالكيت« و ضوابط حقولي  

ا واضح  مالكيت(،  باب  در  اسالم  فقه خصوصي  عمومات  و  مالكيت  مدني  حق  كه  ست 
تي محترم است  یك مطلق، انحصاری و دائ  است. با این وجود در دین مبين اسالم، مالكي

فعاليت  و  مكاسب  اال  و  باشد  شده  حاصل  مشروع  طُرق  از  مالكيتي  كه  اساساً  حرام  های 
نماید كه سخن از احترام آن برود. اصالت مالكيت در اسالم مبتني بر آیات و  اد نميایج

شماری است كه مشهورترین آنها حدیث نبوی »الناس مسلّطون علي امواله «  بي  روایات
ميباشد كه  در فقه به لاعده تسليط معروف شده است. بر اساس این لاعده، مردم همهگونه  
و   مالك ميتواند هرگونه تصرف  این سلطنت  بوسيله  و  اموال خود  دارند  بر  را  سلطنت 
انتفاعي را كه بخواهد از آن ببرد، امّا این اصل نيز همچون سایر اصول حقولي مصون از  

 

  از   تیحما  و  ياساس  لانون  از  انتيص  مراجعمدرضا ویژه، »ع كنيد به: مح و. جهت مطالعه اجمالي در این زمينه رج1

پژوهش حقوق، سال  فرانسه  و   رانیا  ياساس  لانون   از   انت يص   مراجع  عملكرد  بر   يقيب تط  ينگرش :  تيمالك «، فصلنامه 

 (.  1389، ) 29دوازده ، شماره 
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   1استثناء نمانده است.
اس  این  »تحقق مصلحت  بر  مالكيت،  باب  در  موضوعه  مقررات  و  لوانين  مطابق  اس، 

هدف   و  فلسفه  اسالمي،  جامعه  و  نيز  فرد  و  اسالمي  لوانين  و  مقررات  احكام،  وضع 
نّزلت تمام احكام و دولت اسالمي  گيری دولت اسالمي است. بلكه م هدف، فلسفه شكل 

مص  منزلت تحقق  به  اسالمي  و دولت  احكام  تمام  منزلت  اسالمي  به  و جامعه  فرد  لحت 

 

پرونده 1 )كالسه  خود  آرای  از  یكي  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومي  هيأت  دادنامه  شمار  -  91/ 458  .  در  754ه   )

شورای اسالمي شهر اروميه، لبول    1390/ 19/10  –  648ه  صورتجلسه شمار   2خصوصِ شكایتي با عنوان: »ابطال بند  

توانند هرگونه انتفاعي-  حتي اگر منافي حقوق جامعه  نداشته است كه بر مبنای لاعده تسليط، اشخاص )مالكان( مي

باشد-  استيفا نمایند. بر  همين اساس، شكایت شاكي )خان  الف ک( را با استدالل ذیل ردّ نمود با این استدالل كه  

»مطابق ماده 5  لانون تأسيس شورای عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1531 با اصالحات بعدی بررسي و  

تصویب طر های تفصيلي شهری و تغييرات آنها در هر استان با كميسيون مندرج در این ماده  ميباشد و  طبق بند 43   

سال  5731  با   انتخاب شهرداران مصوب  و  اسالمي كشو ر  انتخابات شوراهای  و  تشكيالت، وظایف  ماده  17  لانون 

اصالحات بعدی، شورای اسالمي شهر وظيفه ارسال طر های هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حری  و محدوده 

لانوني شهرها را به مراجع ذی ربط لانوني جهت تصویب نهایي  بر عهده دارند. نظر به اینكه بند  2  صورتجلسه شماره  

0931  شو رای اسالمي شهر اروميه به طور لطعي تصویب شده و از لالب پيشنهاد خارج است، خالف  /846/01  -  91

لانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب ميباشد و به استناد بند 1 ماده  21 و ماده 88 لانون تشكيالت و آیين  

دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب سال  2931  ابطال ميشود« )تاریخ دادنامه  03/ 5931/90(. جهت مشاهده شر   

 دعوا و گردشكار پرونده، رجوع كنيد به وبگاه دیوان عدالت اداری به آدرس فضای مجازی ذیل: 

https://divan-edalat.ir/aho-detail/9244. 
كن  نيهمچن دادن  ديرجوع  شماره  ابه:  پرونده:  1392مهر    15دوشنبه    -  454مه  كالسه  )ا90/1117،  در   نی.  دادنامه 

  لانون   اصال   لانون  5  ماده   ونيسيكم  1374/ 11/ 11-25  شماره   جلسه  صورت  كیبر ابطال بند    يمبن  يتیكاخصوص ش

  لطعات   يسكاربر  رييتغ  كردن  مشروط  بر  يمبن  شهر  اسالم  شهرستان  در  یمعمار   و  یشهرساز  يعال  یشورا  سيستأ

 مساحت   ی صد  در  35  عوض   بال  یواگذار  به  یشنهاديپ  يكي تفك  طر   مطابق  يمسكون  به  یشهر  ره يذخ  از   نظر  مورد

با استناد به »لاعده    يشاكدعوا،    نیبعنوان سه  خدمات صادر شده بود(. »در ا  یشهردار  به  ضیتعر  از  پس  لطعه  هر

عا   ی نبو   ثی)حد  ط« يتسل مسلّطون  تقاضا  یالناس  م  یامواله (  مصوبه  موافقت  ابطال  مورد  كه  است،  داشته  را  زبور 

در    يخصوص   ت ياحترام به مالك  نه، يزم  ن یدر ا  وان یواضح است كه موضع د.  لرار نگرفته است  ی عدالت ادار  وانید

تری نسبت  به  حقوق جمع ي است. جهت مشاهده شر  شكایت و گردشكار پرونده، رجوع كنيد به  تيدرجه ك  اهم

 وبسایت ذیل:

https://divan-edalat.ir/aho-print/8629. 
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است«.  ول   1وابسته  كه  بود  خواهد  نكته  این  است  مبرز  زمينه  این  در  احراز  بنابراین  تي 
د با باش گردد اساساً تحصيل مال و یا خود مال از نظر مقررات شروع اسالم نامشروع مي 

مبنا،  این  بر  است.  نتایج آن جایز  و  اصل  به  نسبت  مالكيت  مقررات شرع سلب  رعایت 
به طوری كه ضبط  ضب به سهولت لابل توجيه است  نيز  ط اشياء و اموال حاصل از جرم 

نماید كه همانند مقدمه واجب تقنيني به آن توجه شده  روری مي لدر ض در این رابطه آن 
لهر  »تملّك  حال،  هر  در  )وصف است.  مجازات  عنوان  به  خواه  خصوصي،  اموال  ی 

مقاصد خيرخواهي )مانند اموال ولفي(    كيفری( یا موارد تملّك امالک و اراضي بجهت 
های خدماتي شهرداری و  یا تأمين منافع و مصالح عمومي مانند ملّي كردن و انواع طر  

مت اموال وی كه عدم رضایت مالك و هتك حر خواه به عناوین دیگر، با توجه به این
توافقي   -را  موارد  در  ما   -جز  با  شدید  تعارض  در  امر  این  لذا  دارد  دنبال  لكيت  به 

خصوصي است. به همين جهت است كه همواره تاكيد شده است لانونگذار اسالمي، در  
مورد كه سلب   مقرر  هر  را  اموال خصوصي  یا مصادره )ضبط(  و  استمالک  یا  مالكيت 

ه التصادی و منصفانه آن با ذكر جهات و مقاصد نيكو و نموده است باید در مقام توجي
و رایج باشد. در توجيه این مطلب، مواد لانوني كه  پسند از منظر عرف  ثمربخش و عامّ 

در مباحث گوناگون اشاره خواه   نمایند را  سلب مالكيت اموال خصوصي را تجویز مي 
ایران، اه ّ  الزم بذكر مي   2نمود. )اركان( اصلي جهاتِ »سلب باشد مطابق رویه حقولي 

 

1« آتاني،  رفيعي  اهلل  عطاء  سال  اسالم   ی التصاد  ظام ن  در  دولت   گاه یجا.  اسالمي،  التصاد  پژوهشي  علمي  فصلنامه   ،»

 .  29(، ص  1386، )28هفت ، شماره 

  دهلاع   برخالف   از يمازاد بر ن  يك و تصرف اراض معتقد بوده است كه تملّ   یمتعددآرای  در    یعدالت ادار  وانید  .2

  ی جمهور   ي اساس  لانون  47  و   40  -22  اصول  ا ب  ریمغا  زياالسالم« و ن   ي الضرر و الضرار ف »  ي   فقهمسلّ  اصل  و  طيتسل

باشد  كه در فقه اسالم مالكيت  همانند  خون  مسلمان  لابل  احترام  بوده   و  يباور م  نیبر ا  نيهمچن.  است  رانیا  ياسالم

مطابق  لاعده   »ما  ابي ح   للضرورت   یتقدّر بقدرها« در  موارد ضرورت صرفاً به لدر رفع ضرورت ميتوان مرتكب امر  

ممنوع شد. رأی  وحدت رویه  شماره  851 /48  -  11/03/ 6831. همچن ين  رجوع كن ي د  به  دادنامه شماره  271   و  371  

مور   1831/50/72   هي أت   عمومي   دیوان  عدالت اداری،  رأی   شماره  65   -  03/ 0831/20   هي أت   مزبور و نهایتاً،  دیوان  

عدالت اداری-  با رعایت  مستندات مزبور )در خصوصِ احترام به مالكيت  خصوصي  اشخاص(  -  در خصوصِ »سلب  

مالكيت   »سلب  است:  نموده  زمي ن«  چني ن  اظهارنظر  واگذاری  لسمتي  از  به  آنان  اشخاص  یا  الزام  مالكيت  مشروع 

مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری لسمتي از زمين به طور رایگان و یا پرداخت ليمت معادل آن به منظور  

شماره  074  هيات   رأی  متن  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به  است«.  لانون  خالف  آنها  تفكيك 
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 نحو خواهد بود:   مالكيت« بدین
مصادره؛  -1 سبب  به  مالكيت  مصالح    -2  سلب  و  منافع  تأمين  سبب  به  مالكيت  سلب 

خصوصي اشخاص. در ذیل،  سلب مالكيت به سبب ملّي شدن )كردن( اموال    -3عمومي؛  
 شود.هر یك به اجمال بررسي مي

 اموال . سلب مالکیت به سبب مصادره 2-1
یكي از مهمترین مصادیق )جهات( سلب مالكيت خصوصي در حقوق ایران )با تبعيت از  

عبارت است از  »  رامين فقهي(، »مصادره اموال« مي باشد؛ در نگاهي كلي »مصادره اموال« ف
وال مردم عنوان مجازات و به حك  لانون و به تعبير دیگر، خارج شدن  ضبط امالک و ام

مِ از  دارایي  و  مجازات اموال  عنوان  شخص  مُ  1«. لكيت  القانونيه،  در  المصطالحات  عج  
تصرف دولت در مالكيت دیگری از جمله تصرف در حقوق  »عبارت است از:    « مصادره»
 

عمومي دیوان عدالت اداری به این شر  است:  اوالً: مطابق نامه شماره 12404/  03/ 98  مور   21/  8/ 9831 لائ    مقام 

دبير شورای نگهبان، اطالق بندها ی  1ـ 2  و  1ـ3  از لسمت  4ـ01   مصوبه معترضعنه نسبت به مقدار بيش از لزوم  و  نيز  

فقهای   توسط  لطعات كوچكتر  به  نسبت  و  ندارد  به شهرداری  ارتباطي  امور  آن  تصدّی  در خصوص خدماتي كه 

عدالت   دیوان  عمومي  هيأ ت  آرای  به  توجه  ثانياً  با  است.  شده  داده  تشخيص  شرع  موازین  نگهبان خالف  شورای 

اداری به شماره دادنامههای 65 مور   03/  2/ 0831 و 95  مور   90/  40/  5731 و 012  مور  41/ 21/ 2731، هرگونه  

الدام به تفكيك و افراز اراضي كه موكول به اخذ مجاني لسمتي از زمين شده باشد خالف اصل تسليط و مالكيت  

مشروع و لوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و  امالک اشخاص بوده و در هيچ یك از وظایف و اختيارات شورای  

ایران   معماری  و  عالي شهرسازی  تأسيس شورای  ماده  2   لانون  در  مقرر  به شر   ایران  معماری  و  عالي شهرسازی 

یا   و  رایگان  طور  به  زمين  از  لسمتي  واگذاری  به  آنان  الزام  یا  و  اشخاص  مشروع  مالكيت  سلب  مصوب  1531، 

شر    به  معترضعنه  مصوبات  اساس  این  بر  است.  نشده  تجویز  آنها  تفكيك  به  منظور  آن  معادل  ليمت  پرداخت 

به جهت   اهواز،  نفوذ شهر  دفترچه طر  جامع و حوزه  زمين  تفكيك  لسمت  4ـ01  مقررات  بندهای  1ـ2  و  1ـ3  از 

لانوني مستند به ماده  14   و بند  1  از ماده  91   لانو ن  دیوان عدالت  اداری ابطال   مغایرت با موازین شرعي و مقررات 

در   اداری  عدالت  دیوان  ریيس  منتظری  محمدجعفر  المسلمين  و  حجتاالسالم  امضای  از  پس  رأی  ميشود.  این 

 روزنامه رسمي انتشار یافته است )جهت اهميت بحث، عين رأی ذكر شده است(. 

(، كد خبر:  1389اسفند  16یخ نشر خبر: ، تار1398تير  5بنگرید به: خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«، )چهارشنبه  -

 ضای مجازی ذیل: ف   . مندرج در تارنمای094411 - 8912

https://www.isna.ir/news/ 8912-09411 / . 

علمي  1 فصلنامه  منافع عمومي«،  راستای  در  مالكيت خصوصي  »بررسي حقولي  پندار،  یار،    -. كمال  لانون  حقولي 

 . 370 (، ص 1397ایيز پدوره دوم، شماره هفت ، )
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ك دولت در اموال دیگری غالباً در  تملّ  2و 1. « ي مالي شخص مدیون به صورتي جزئي یا كلّ
كند، مورد حك   ون تعيين ميموالعي است كه عنوان مجازات تكميلي در شرایطي كه لان

مي مصادره  لرار  خاص.  یا  باشد  عام  است  ممكن  مصادره  كه  گيرد.  مواردی  مانند  عام 
مي التصادی  جرائ   مرتكب  وی  شخص  اموال  تمامي  بالاستثناء  این صورت  در  كه  شود 

ميم خا صادره  مصادره  تأميني  ص  گردد.  تدابير  و  لانوني  مجازات  اجرای  مقام  در  صرفاً 
ر مصادره اموال رفتار  د  گيرد.كيت از بعضي از اموال و نه همه آنان صورت ميسلب مال

است ك  توجه ميفرد  مورد  تعيين مي ه  مجازات  و خطاها،  اشتباهات  دليل  به  و  شود  باشد 
با خطا و اشتباه باشد و در اینجا، اتخاذ تصمي  به مصادره با لوه  البته مجازات باید متناسب  

است.   ا»لضائيه  دارامصادره  و  شدیدترین  ي یموال  دولت  توسط  اشخاص خصوصي  های 
است مالكيت  سلب  د  نوع  كه  طوری  جبران  به  به  دولت  مالكيت  سلب  موارد  سایر  ر 

نماید، در حالي كه  خسارت وارده و پرداخت خسارت به صاحبان حق مالكيت الدام مي
ت كيفری به  شود، بلكه ممكن است خصلدر مصادره اموال نه تنها خسارتي پرداخت نمي 

نيزخود گرفته و حتي جریمه صوصاً فقه  از منظر دین مبين اسالم خ  4و3د«. دریافت شو  ای 
ميشيعه،   ایجاب  مردم،  اموال  و حرمت  مالكيت خصوصي  هرگونه  مشروعيت  كه  كند 

تصرف در مال غي ر بدون اذن مالك یا لائ  مقام لانوني و یا لراردادی وی، مجاز نباشد.  
است.   باطل  وضعي  نظر  از  و  حرام  تكليفي  نظر  از  مشروع  اموال  ترتيب،  مصادره  بدین 
غير   مال  شمردن  حالل  را  ارتداد  اسباب  از  یكي  فقهای  اسالمي  كه  است  توجه  جالب 

 

 . همان. 1

شابه، رجوع كنيد به: حسين فضلي مقصودی، پيشين،  م  . جهت شناخت دليق مفهوم مصادره و تفاوت آن با نهادهای2

 . 101الي   107صص  

 . 371. همان، ص 3

ها اموال خصوصي را تحت عناوین مختلف ضبط و توليف مي نمایند. این عمل گاه موّلت و گاهي دائمي  دولت.  4

ماهيت حقولي  و  گاهي دیگر   پرداخت غرامت است، گاهي  با  پرداخت غرامت و زماني دیگر بدون  است، زماني 

ليمت و ارزش آنها مورد نظر است. بازداشت مولت   جنبة كيفری دارد و باالخره زماني عين اموال و زماني دیگر 

اموال، السام ضمان و مسئوليت مدني، دیه، تعزیرات مالي، كفّارات مالي، تملّك و تصاحب امالک خصوصي برای  

استفاده عموم، ملّي كردن اموال و در نهایت،  مصادره   از جمله مصادیق  توليف به معنای اع  است.  فضلي مقصودی،  

 حسين، پيشين، ص 79.



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 308

امام خميني    1ز ضروریات فقهي است. اند، زیرا حرمت اموال و مالكيت خصوصي ادانسته
)ره(  نيز بارها مصادره اموال مشروع را مغایر با موازین اسالم دانستهاند، از جمله فرمودهاند: 
»و هر كس كه به من نسبت دهد كه من راضي هس ت  به این كه یك وجب از زمين مردم  
بر  خالف موازین اسالمي اخذ بشود یا یك شاهي از مردم  گرفته بشود و   غصب بشود، 
مصادره بشود و موازین اسالمي نداشته باشد ... من از آنها بریء هست  و خدای تبارک و  

دم و باغات  های مرگویند كه زمين »مي  اند:و در جای دیگر فرموده  2تعالي ه  بریء است«
مردم را غصب ميكنند و هيچ جا هيچ كس ه  دخالت در این امر نميكند. ميگویند  
این گروه  هفت نفری كه گفته شده به آنها، اعالم كردند بر آنها، دولت ه  اعالم كرده  
است كه باید  در آن چيزهایي كه غيرمشروع است دخالت نكنند، آنها دخالت ميكنند و  
هيچ اعتناء   به این مسائل نميكنند. ميگویند مصادرۀ اموال مردم، بيجا مصادره ميشود،  
از   فرماني  طي  ایشان  در  نهایت  باشد«3  و  داشته  جهت  شرعي  اینكه  بدون  مردم  اموال 
مسئولين ميخواهند كه با جدیّت از مصادره اموال مشروع جلوگيری كرده و متخلفين را  

   4برسانند.  به مجازات

 

 . 103به نقل از: حسين فضلي مقصودی، پيشين، ص   .388، ص  6لد شهيد ثاني، همان، ج. 1

 . 104قل از: حسين فضلي مقصودی، پيشين، ص  به ن .512، ص  13 لدصحيفه امام، ج. 2

 به نقل از: همان منبع.  .436، ص 13 لد ج صحيفه امام،. رجوع كنيد به: 3

مفيد فایده خواهده بود كه بيان بداری  در یكي از شكایاتي كه به  . 208، ص  11  لدصحيفه امام، ج. رجوع كنيد به:  4

)مبني   است  شده  اداری  عدالت  ماده  ر  بدیوان  آیين  18ابطال  و  اصالحي  مخدر  مواد  با  مبارزه  لانون  اجرایي  نامه 

مواد مخدر  10/1384/ 19مور     118آن، مصوب جلسه    7و    6،  3،  های یكتبصره  با  مبارزه    ي عموم  أتي ه(،  ستاد 

  ی شورا  مرمحت  یفقها  7/12/1387  مور   87/ 30947/30  شماره   نامه  به  تیعنا  با  »اوالً،:  بود  داده   یرأ  نيچن  وانید

  18  ماده  934/ 85  كالسه  دهپرون  در   شورا  آن  1386/ 15/9  مور    30/86/ 24125  شماره   ه ینظر  به  معطوفاً   ن نگهبا

  ص ي تشخ  شرع  احكام  خالف  ماده   آن  6  و  3  ك،ی  یهاتبصره   و  مخدر  مواد  با  مبارزه   لانون  یياجرا  نامهنیيآ  ياصالح

  و   3 و  كی ی هاتبصره  و  18 ماده   1385  مصوب یرادا عدالت  وان ید لانون 41 ماده به  مستنداً  ن،یبنابرا. است شده  داده 

  احكام   شامل  مصوبه   نی»ا  داشته   مقرر  كه  اعتراض  مورد   نامهنیيآ  7  ماده  تبصره   ت يّكل:  اًيانث.  شوديم  ابطال  ماده  آن  6

  نامه نیيآ  از  ماده   نآ  6  و  3  ك،ی  ی هاتبصره   و  18  ماده   ابطال   تبع   به.  گردديم  زين   اجرا  و  بیتصو   خیتار  از   لبل  استرداد

  لانون   170  اصل   دوم   لسمت  به  مستنداً   و   شوديم  داده   ص يتشخ   لانون  خالف  و  يلانون   وجاهت  فالد  اعتراض  مورد

.  گردد«يم  ابطال   یادار  عدالت   وانی د  لانون  42  ماده   و   19  ماده  كی  بند   و  كی  ماده  و  رانیا  ياسالم  یجمهور  ياساس

 .1388 خرداد 17 كشنبه ی: یرأ خیتار  ،87/301 : پرونده  كالسه ، 235/88: شماره  دادنامه
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ایران،   حقوق  نمودهدر  تجویز  را  اموال«  »مصادره  متعددی  مقررات  و  از  لوانين  اند؛ 
 جمله این لوانين و مقررات ميتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

فاظت و توسعه صنایع ایران مصوب  لانون ح  -2 1لانون اساسي جمهوری اسالمي ایران؛  -1
كيفيت  -3؛  10/04/1358 و  شهری  اراضي  مالكيت  لغو  مصوب    لانون  آن  عمران 
لانون    -5؛  26/02/1364و اصالحيه    1362/ 01/03لانون معادن مصوب    -4؛  05/04/1358

 2. 17/05/1363( لانون اساسي جمهوری اسالمي ایران مصوب 49اجرای اصل ) نحوه

 ه سبب منافع و مصالح عمومي. سلب مالکیت ب2-2
های عمراني، نظامي یا عمومي  »ممكن است هدف از سلب مالكيت جهت اجرای برنامه

اجرای   برای  امالک  و  اراضي  تملّك  و  خرید  نحوه  لانوني  الیحه  در  چنانچه  باشد. 
برنامههای عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداریها مصوب  8531/11/71  شورای  

های عمومي،  ( آن مقرر داشته: »هرگاه برای اجرای برنامه1در ماده )  3ست«.انقالب آمده ا
دولت،   به  وابسته  یا  دولتي  شركتهای  و  مؤسسات  یا  وزارتخانهها  نظامي  و  عمراني 
لانون   كه شمول  و سازمانهایي  دولتي  و  دانشكدههای  بانكها  و  همچنين، شهرداریها 
به   ميشود  ناميده  اجرایي«  »دستگاه  پس  این  از  و  باشد  نام  ذكر  مستلزم  آنها  به  نسبت 
اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و سایر حقوق مربوط به این اراضي متعلق به اشخاص  
حقيقي یا حقولي نياز داشته باشند و اعتبار آنها لباًل به وسيله »دستگاه اجرایي« یا از طرف  
را   نياز  مورد  زمين  ميتواند  اجرایي«  »دستگاه  باشد  شده  تأمين  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مستقيماً به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در این لانون  
خریداری و تملّك نماید. یا ممكن است هدف از كمك در جهت رفع مشكل  مسكن و  
مق رر   لانون زمين شهری  ماده )1(  باشد«. چنانچه در  زمين  ليمت  باال رفتن  از  جلوگيری 
داشته است: »برای نيل به اهداف مذكور در اصول )13(، )34(، )54( و )74 ( لانون اساسي  
جمهوری اسالمي كه تأمين نيازهای عموم به مسكن و تأسيسات عمومي شهری را وظيفه  

 

 (.49( و )45. اصول )1

مطالعه اجما2 پيشين، صص    لي . جهت  فضلي مقصودی،  به: حسين  این مصوبات، رجوع كنيد  از  الي    112هر یك 

114 . 

 . 373. كمال پندار، پيشين، ص 3
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دولت لرار داده و  به منظور جلوگيری از باال رفتن ليمت زمين به صورت كاال و حركت  
زیربنایي   توليدی  بخش های  به  التصاد كشور كه سوق سرمایهها  در جهت مصالح كلي 
به   اشخاص  مالكيت  سلب  ميرسد  نظر  به  به  هر  روی  ميباشد.  صنعتي(  و  )كشاورزی 
عمومي   مصلحت  و  مبنای  منفعت  بر  غيره«  و  صنعتي  نظامي،  عمراني،  »طر های  جهتِ 
جامعه باشد چراكه در غير این مورد، مسلّماً »مالكيت« و »احترام«  به آن، مقدّم بر هر دليل  

  1دیگری خواهد بود. 
ان پيروزی  از  پس  ایران، خصوصاً  حقوق  سال  در  ماه  بهمن  در  اسالمي   1357قالب 

بر مب شمسي، در دوره تسليط    نای لاعدههای نخست فعاليت شورای نگهبان، فقهای شورا 
نجاميده است. در  اند كه در برخي موارد به افراط اهای مطلقي را از مالكيت داشتهحمایت

دهه كه  دوره  مي  این  بر  در  را  تجاشصت  از  نگهبان  شورای  فقهای  به  گيرد،  دولت  وز 
تواند  مالكيت خصوصي جلوگيری كرده و معتقدند كه دولت، جز در موارد استثناء نمي

خصوصي افراد را نقض كند. برای مثال در پي تخریب دیوار بنای ثبت شده در مالكيت  
توس تبریز  به  بازار  مبادرت  گردشگری  و  فرهنگي  ميراث  سازمان  خصوصي،  مالك  ط 

به محكمهشكایت از مالك كرده و پروند  شود. محكمه در موضوع  عمومي ارجاع مي  ه 
عالي لضایي نيز از شورای نگهبان    مزبور از شورای عالي لضایي استعالم كرده و شورای 

 كند.  نظر مي تقاضای ارائه
اظهارنظر در  نگهبان  مي  3/8/1361مور     6076  شماره  شورای  لانون  بيان   ...« دارد: 

مصوب   ملي  آثار  اصال   1309حفظ  مور   حيهو  جلسه  در  آن  از  بعد  الحالات  و  ها 
لرار17/7/1361 بررسي  مورد  و  مطر   نگهبان  شورای  فقهای  لانون   ،  شمول  و  گرفت 

رعي تشخيص داده  نسبت به اموال شخصي به نظر اكثر آلایان فقهای شورا، مغایر موازین ش
مالكيت خصوصي  با توجه به رویكرد فقهای شورای نگهبان در اهتمام به حمایت از  2شد«. 

 

رد، ليكن این حق  ف را در آن دارط است و حق انحای تصهر شخصي بر مال خود مسلّ  « لاعده تسليط» اساس    بر  .1

ي اداره امور جامعه  متولّ  اسالميشود. از آنجا كه دولت  يمطلق نيست و در تعارض با منافع عمومي، تحدید یا سلب م

و مسئول انجام خدمات عمومي و اجرای عدالت در جامعه است، گاهي به استناد مباني شرعي، مجاز به سلب مالكيت  

 . ست منافع عمومي ا از افراد در جهت تأمين 

نگهبان،  2 شورای  تحقيقات  مركز  تفسيری .  نگهبان  شورای  نظرات  لانون    و  مجموعه  اصول  در خصوص  مشورتي 

   .43( ص 1381( )تهران: نشر دادگستر، 1380الي   1359)  ها و تذكراتاساسي به انضمام استفساریه
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تسليط نزد فقهای شورای نگهبان، این وجه در صدور نظر شورا مؤثر    و نيز اهميت لاعده
وده است. با اینكه حفاظت از آثار ملي از مصادیق منافع عمومي و به تبع آسيب رساندن ب

شود، امّا این امر در اظهار نظر فقهای  يراث فرهنگي، موجب ضرر و زیان به جامعه ميبه م
كردهشو حمایت  خصوصي  مالكيت  از  یكجانبه  صورت  به  و  نشده  لحاظ  نمونه را    اند. 

حمایت فقهای شورای نگهبان از مالكيت خصوصي دارد،  دیگری كه حكایت از نگرش  
  است كه با توسعه   1360/ 29/05هری به تاریخ  اظهار نظر مشهور ایشان در طر  اراضي ش 

اختيارات دولت در صيانت از منفعت عمومي را  »الناس مسلطون علي امواله «    مفاد لاعده
  1به تمامي نادیده گرفتند.

ار صاحبان  طر ،  این  اساس  ميبر  بایر  تا  اضي  حداكثر  در    1000توانستند  زمين  متر 
باشند و حق فروش آن را   این  اختيار داشته  بر اساس  آنجا كه  از  نداشتند.  به دولت  جزء 
نياز دولت و شهرداریهاطر ، مالكان اراضي موظف بودند زمين  با تقوی   ی مورد  را  ها 

كرد. فقهای شورای نگهبان به  مي  مالكان را تحدید  ها بفروشند، آشكارا سلطهدولت به آن
لاعده عمومي    استناد  منافع  بر  را  خصوصي  مالكيت  طر   تسليط،  این  و  دانستند  مقدّم 

مي نظر  به  اعالم كردند.  مغایر شرع  را  فلانوني  نگرش  كه  در  رسد  نگهبان  قهای شورای 
های شورا  گرا بوده است. از این حيث فقمالكيت، بيشتر دیدگاهي آرماني و نه والع  حوزه

بر مالكيت خصوصي مي ن  پذیرفتند. برای مثال، فقهای شورای نگهباكمتر محدودیتي را 
شماره نظر  اظهار  ماده 30/6/1361مور     5453  در  »ه«  بند  »الیحه1)  ،  وزارت   (    تشكيل 

عهده  بر  را  دارویي  خدمات  توزیع  و  توليد  كه  را  پزشكي«  آموزش  و  درمان    بهداشت، 
مي مزبور  موجود،  گذاوزارت  خصوصي  مؤسسات  به  شمول  نظر  از  را  آن  اطالق  شت، 

 مغایر شرع تشخيص دادند.  
بيني این امر از جانب فقهای شورای نگهبان به دليل حساسيت این  نكه پيش توضيح ای

از خدمات   عمومي، مينوع  نفع  از  موسّع  تفسيری  با  بود كه  بهداشت عمومي  توان  برای 
آن دانست و حال اینكه فقهای شورای نگهبان از آن    بهداشت عمومي را نيز زیرمجموعه

وابستگي بسيار فقهای شورای    2اند.ت كردهاحتراز ورزیده و از مؤسسات خصوصي حمای

 

دوره    اسالمي جلس شورای  مورد مصوبات م  مجموعه نظرات شورای نگهبان در. مركز تحقيقات شورای نگهبان،  1

 .   92( ص 1390)تهران: نشر دادگستر،  13(، جلد 1363الي خردادماه  1359)خرداد ماه اول 

 . 28. به نقل از: محمدرضا ویژه و حسن امجدیان، پيشين، ص 2
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های اخير نيز در اظهارنظرها  كانه، در دورهمال  نگهبان به اصل مالكيت و حمایت از سلطه
  ی شورای نگهبان در پاسخ به نامهدیده شده و این رویه تاكنون نيز ادامه یافته است. فقها
مهرماه   هشت   تاریخ  به  اسالمي  شورای  مجلس  )  در  1386رئيس  بند  ماده9مورد   )  (10  )

برنامه مصوب    لانون  ا   1351كشور  جواز  »اطالق  داشتند:  از  بيان  دولت  نمودن  ستفاده 
استفاده   جواز  اطالق  بنابراین،   ... شد  دانسته  شرع  موازین  خالف  مذكور،  بدون  اراضي 

ذی یا  مالك  است«.  رضایت  شرع  موازین  خالف  مبيحه  ضرورت  نبود  فرض  در  حق 
ساماندهي و حمایت    ( الیحه8)  شورای نگهبان در اظهارنظر مربوط به ماده  همچنين فقهای

های سازماني شامل  از جهت اینكه آیا خانه  2/10/1386مسكن به تاریخ    عرضهاز توليد و  
  1؟ تأیيد نكرد. شودهای خصوصي ه  ميخانه

مور    دستورالعمل  مغایرت  كه   14/10/1371ادعای  غربي  آذربایجان    استانداری 
ها را به شهرداری داده است«، با  از اراضي مالكان پس از كسر گذرگاه  %50»مجوز اخذ  

لاعدها و  تسليط  تقدی     صل  خصوصي  مالك  سوی  از  دادخواستي  موجب  به  ضرر،  ال 
در   1393/ 24/10مور     . فقهای شورای نگهبان در جلسهدیوان عدالت اداری شده است

  بودن دستورالعمل   اند كه »رسيدگي از حيث غيرلانونيدیوان اعالم داشته  پاسخ به استعالم
داری است. بدیهي است در صورتي كه غيرلانوني بودن  استانداری بر عهده دیوان عدالت ا

خواهد بود«. دستورالعمل مذكور،    دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خالف موازین شرع
را به شهرداری داده است    هادرصد از اراضي مالكان پس از كسر گذرگاه  50مجوز اخذ  

تبصره اینكه  حال  ماده3)  و  شهرداری  101)  (  لانون  اصالحي  به   1390مصوب  ( 
درصد از اراضي را دریافت كنند. از این    25ها اجازه داده است صرفاً تا سقف  شهرداری

درصد اخذ اراضي مالكان در مغایرت با لانون مذكور و   25رسد كه مازاد  يث به نظر ميح
 شود. تسليط محسوب مي اعدهنيز ل

العمل مذكور اظهار  شورای نگهبان به صورت مستقي  در مورد مغایرت شرعي دستور
  نظر نكرده و تشخيص موضوع را به مراجع لانوني واگذار كرده و بيان نموده در صورت 
بنابراین در   بود.  نيز خالف موازین شرع خواهد  غيرلانوني بودن دستورالعمل، اخذ اموال 

 

دوره    المي سامجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای  . مركز تحقيقات شورای نگهبان،  1

 . 463( ص 1389)تهران: نشر دادگستر،  14جلد  (،1387الي خرداد ماه  1383)خرداد ماه   هفت
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لاعدهاظ از  حمایت  به  نگهبان  شورای  فقهای  مالكان    هارنظر  حقوق  حفظ  بر  تسليط 
 1د شده است. خصوصي تأكي 

 . سلب مالکیت به سبب ملّي کردن اموال خصوصي 2-3
»انتق  به  آن  از  اموال«،كه  كردن  تعبير  »ملّي  ناعادالنه،  عوض  با  یا  و  بالعوض  اجباری  ال 

به    2شود«، مي مالكيت  سلب  لانون  از جمله جهات  كه  نمود  اضافه  باید  است.  نفع جامعه 
ایران  اسالمي  جمهوری  اكثر    -اساسي  خالف  جهان،  لانونبر  كشورهای  اساسي  های 

فرانسه من  اساسي  لانون  به  -جمله  مالكيت  نحوه و كيفيت سلب  ملّي    در خصوصِ  جهت 
نموده است. اختيار  اموال سكوت  نظر مي  3كردن  ملّي كردن )شبه  ریشه  مبنا و  دن(  رسد 

 اموال در حقوق ایران را باید در »ملّي شدن صنعت نفت«، در دوران نخست وزیری دكتر
كه   پيداست  ناگفته  دریافت؛  حقوليملّمصدق  والعه  بزرگترین  نفت  صنعت  كردن    -ي 

ایر معاصر  تاریخ  ميسياسي  محسوب  ایران»شود.  ان  نفت  ملي  شركت    «، شركت  یك 
تاریخ   در  كه  بود  ملّبا تالش  1951مارس    15انگليسي  محمد مصدق  اعالم  های دكتر  ي 

اده واحده و چند تبصره است كه تبصره  ي شدن صنعت نفت مشتمل بر یك مشد. لانون ملّ
رسيدگي به دعاوی و  »  دارد:آن به موضوع غرامت اختصاص دارد. این تبصره بيان مي  (6)

  25بيني تودیع  يش ه شركت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پمطالبات حّق
سابق شركت  به  غرامت  پرداخت  منظور  به  نفت  خالص  عایدات  از  ملّل  4«. درصد  ي  انون 

از جمله لوانين مه     1347ي شدن آب مصوب  و لانون ملّ  1341ها مصوب  كردن جنگل

 

مالكانه  1 حقوق  از  صيانت  و  حفظ  خصوصِ  در  خویش  لاطع  موضع  مختلفي،  آرای  در  اداری  عدالت  دیوان   .

؛  1393شهریور    20  91/ 965رونده:  پ، كالسه  118اشخاص را پذیرفته است؛ به عنوان نمونه بنگرید به: دادنامه شماره  

  6و ماده    5از ماده    5و    3،  2های  ابطال تبصره )با موضوعِ    645و    557،  555،  103،  6،  5،  4،  3،  2،  1/93كالسه پرونده  

شورای    11/1385/ 8های خدماتي شهر كرج مصوب  گيری در خصوص حفظ سرانهآیين نامه هماهنگي تصمي   7و  

  9/08/1375مور     1146؛ دادنامه شماره  1957الي    1945ادنامه شماره  ، د1393اسفند    11( دوشنبه  اسالمي شهر كرج

 دیوان عدالت اداری. 28شعبه  12/1391/ 09مور   9109970902804910ماره  ش و رأی

فرانسه(  2 ایران و  )مطالعه تطبيقي در  منفعت عمومي  به سبب  مالكيت  اموال: سلب  اداری  . غالمرضا كاميار، حقوق 

 . 33( ص  1394علمي و فرهنگي مجد،   انتشارات مجمع )تهران:

 . همان. 3

 . 45. همان، ص 4
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انقال از  ثروتلبل  و كنترل  عمومي  مالكيت  زمينه گسترش  در  لوّب  توسط  طبيعي  ه  های 
 ند.  روحاكمه به شمار مي

بانك بزرگ،  صنایع  اسالمي  انقالب  پيروزی  از  شركتپس  و  ملّها  بيمه  ي  های 
شود. با گذشت  گيرد و به تدریج فربه مي. دولت اداره امور مختلف را بدست ميشوندمي
نمایان ميهای دیگراندیشه  ،زمان نظریهی  و    « سازیخصوصي»های  شوند و سياستمداران 

مي«  تمركززدایي» مطر   كه    د.كننرا  پنداشت  نتيجه  باید  مالكانه  حقوق  از  محروميت 
. در مقابل، سلب مالكيت مبتني بر یك غرامت  ي كردن و سلب مالكيت استمشترک ملّ

  1مي تواند ناعادالنه باشد.  عادالنه و لبلي است در حالي كه غرامت ناشي از ملي كردن
آن،   بر  تملّ»افزون  بر  است لانون حاك   واحد  ملّ  2«كات  لوانين  ي كو  به موجب  ردن 

ميویژه  انجام  ملّای  جنگلشود:  كردن  ملي  آب،  كردن  ملّي  كرها،  بانكي  باید ها.  دن 
  الدام سياسي و حقولي است كه بر یك    «ي كردنملّ، »حقولي ایران  نظامدر  اضافه نمود  

شود. با  ي كردن به صرف تصمي  مقامات اداری محقق نميشود. ملّاساس لانون محقق مي

 

گيرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هيچ تفاوتي  در همه موارد سلب مالكيت عمل انتقال صورت ميباشد مير الزم بذك .1

همه موارد    اوالً:ه  است ك  شود اینا آنچه باعث تفاوت ميي كردن با سایر موارد سلب مالكيت وجود ندارد امّميان ملّ

رسد كه در آن  دن، لانون خاصي به تصویب ميكري  ا در مورد ملّگيرد امّسلب مالكيت به موجب لانون صورت مي

ثانياً: در مورد ملي كردن، دولت د.  نمایبيني ميآن پيش  نحوه خاصي را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره 

گيرد ولي در سایر موارد  از جمله دیون و مطالبات را بر عهده مييه تعهدات آن لشود و كجانشين صنایع ملي شده مي

سسات تجاری و  ؤ ها و م ي كردن در خصوص بنگاهثالثاً: ملّد.  بهای ملك و زمين، تكليف دیگری ندار  ختجز پردا

  لي باشد، در حايمسسات مربوطه  ؤ ها و مها نيز جزء دارائي بنگاه گيرد و اموال منقول آنصنعتي بزرگ صورت مي

بيشتر در زمينه اموال(  )به جز مصادره  مالكيت  موارد سلب  رابعاً: در  د.  گيرموال غيرمنقول صورت ميا  كه در سایر 

داخليملّ بعد  در  كردن  كه  لانون  ،ي  را  غرامتي  ميزان  خود  مميگذار  به  پرداخت ؤ بایست  بخش خصوصي  سسات 

، چاپ سوم، انتشارات )دانشگاه تهران،  2قوق اداری، جلد  منوچهر، ح  ،نيم مؤت   نماید. طباطبایين ميشود، از لبل معيّ

عد مكاني )داخلي و بين المللي( صورت  خامساً: سلب مالكيت از طریق ملي كردن در دو بُ.  138-140(، صص  1387

جمله سلب    ي كردن ازملّد.  نمایعي را دنبال ميوسيله آن اهداف متنّو  گيرد به همين لحاظ دوگانگي، دولت بهمي

دولتيتمالك حاكميت  حق  لحاظ  به  كه  است  لانوني  ص های  خود  طبيعي  منابع  بر  ميورها  مالكيت  ت  گيرد. 

الشعاع مطالبات    گاهي اولات الزم است تا حقوق مالكيت تحت  اخصوصي تضميني است برای خودمختاری فرد امّ

: انتشارات وزارت امور خارجه،  ساوجي )تهران  دليبراليس ، ترجمه محم   گری،  جان  مربوط به سایر حقوق لرار گيرد.

 . 101( ص 1381

 . 372ص ( 1383سمت، چاپ دوم )تهران: انتشارات حقوق اداری، ، تمنيؤ منوچهر طباطبایي م. 2
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به موضوع مالكيت خصوصي    كشورها )مانند فرانسه(، جود توجه ویژه لانون اساسي  این و
شده   عادالنه  موجب  ليمت  پرداخت  نيازمند  عمومي  منافع  برای  مالكيتي  سلب  نوع  هر 

لانو در  ليدی  چنين  فقدان  لانونگذاری  باشد.  مجلس  لدرت  افزایش  به  ایران  اساسي  ن 
بمي مقابل  در  را  خصوصي  مالكيت  و  بيانجامد  حاكميت  از  ميخشي  كند. دفاع 

لانون   جنگللّ»منویسندگان  كردن  مراتعي  و  شهریلان»و    «ها  زمين  مالكان،    «ون  برای 
 1گيرد.غرامت ناچيزی را در نظر مي

 شناسي سلب مالکیت. آسیب 3
ایران  همانگونه الهام از فرامين فقهي  -كه شر  آن گذشت، در حقوق  مالكيت یك    -با 

هر از گاهي ممكن است به حك  لانون، زائل گردد. چنين زوالي از    وصف مطلق نبوده و
ب مالكيت« و به فرآیند سلب مالكيت اگر كه در حدود لوانين و  منظر عل  حقوق به »سل

لانون   از حك   یا فراتر  نباشد،  باشند، در  مقررات  اگر لوانين متهافت و متشّتت  یا  باشد و 
 شود.  ميشناسي سلب مالكيت« گفته اصطال  »آسيب

مي  مختلفي  علل  معلول  این وضعيت،  ایران،  ادبيات حقولي  از جمل در  باشد  ه  تواند 
آیين است  ممكن  مجلس  آنكه  )مصوبات  عادی  لوانين  یا  دستورالعمل  بخشنامه،  نامه، 

ليات لانون اساسي یا شرع انور باشند، امّا در زمان تدوین و تصویب  اسالمي( مغایر با ك 
به   نظرها  از  مه   مالكيت  این  بحث  در  اگر  رویكردی،  چنين  )نتيجه  است  مانده  دور 

به  منجر  مسلّماً  باشد،  مایملك   اشخاص  بر  اشخاص  مالكيت  حق  تزلزل  و  تخدیش 
و  تدوین  زمان  در  كه  دولت  مصوبات  خصوصاً  شد،  خواهد  نظر   خویش  از  تصویب، 

اشخاص،  مالكيت  زوال  دليل  است  ممكن  دوم،  كرد(.  نخواهند  گذر  نگهبان    شورای 
این بحث   از  پيش  باشد. همانگونه كه  مالكيت اشخاص  بر زوال  مقررات حاك   كثرت 

 -با وجود آنكه ذاتاً و ماهيتاً وصف كيفری ندارند   -ال حاضر مقررات زیادی شد، در ح 
مالكيت اشخاص بر مایَملك خویش دارند. سوم آنكه ممكن    امّا به وضو ، دال بر سلب 

 

 . 46. همان، ص 1

ليكن    - است  پذیرفته  را  خصوص«  اموال  كردن  »ملّي  نگهبان،  شورای  فقهای  نظر  با  همسو  اداری،  عدالت  دیوان 

ل  هم اشرایط  را  آن  شماره  نوني  دادنامه  به:  كنيد  رجوع  نمونه  عنوان  به  است.  داشته  مدنظر  تاریخ  948  -  949يشه   ،

 . 1441/ 95 - 592/ 94، كالسه پرونده:  28/09/1396دادنامه: 
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اعم  و  افعال  مالكيت،  سلب  دليل  و است  دولت  بَطن  در  مسئول  مقامات  خودسرانه  ال 
باشد؛ د دستگاه  وابسته و زیرمجموعه آن  مالكيت اشخاص  های  ر چنين وضعيتي، سلب 

)مأمور  لانون  اجرای  مأمور  تخلف  نتيجه  بلكه  نيست  لانون  حك   است.   نتيجه  دولت( 
مي  زیاندیده  وصفي،  چنين  در  است  ضرر طبيعي  ورود  باب  از  ا   -تواند  احتماالً  عالم  و 

های  در دادگاه   -جرم عليه مأمور خاطي اگر كه عمل مأمور دارای وصف مجرمانه باشد 
عليه   باشد  اداری  عدالت  دیوان  در صالحيت  داخل  موضوع،  كه  صورتي  در  و  صالح 

حَسَب   وی،  مأمور  یا  است  دولت  ممكن  فرض،  این  در  )البته  نماید.  دعوا  الامه  مورد 
خودخواهانه اداره دولتي باشد كه در این حالت به   الدام مأمور دولت بر اساس نيازهای 

، مالك مال مورد تعرّض خواهد بود و نَه مأمور نظر مي رسد اداره دولتي طرفِ شكایت 
ا  این  نتيجه  در  تملّك شده  اموال  یا  مال  كه  یا  دولت چرا  دولتي  اموال  در  داخل  لدام، 

به طور كلي  یا  ، مقرره مجوز دهنده  عمومي خواهد شد. چهارم، ممكن است كه لانون 
نگهبان(، اداره  سلب مالكيت موافق لانون اساسي و شرع انور باشد )به تشخيص شورای  

مأمور   است،  نموده  اموال  تأمين  به  مبادرت  اعالمي،  پيش  از  نيازهای  موافق  نيز  دولتي 
صالحيت  و  اختيارات  حدود  در  نيز  در دولت  امّا  است،  نموده  الدام  سازماني  های 

عادالنه یا خسارت )غرامت(، لصور شده و از این حيث به مالك، ضرر   پرداخت ليمت
 . ناروا وارد شده است

بشمار خواهد آمد، زیرا   مسلّماً یك آسيب حقولي  نيز  فرضي  طبيعي است كه چنين 
با لانون  چگونه ممكن است یك ل یا دستور دولتي، موافق شرع اسالم و در همگام  انون 

آن سلب مالكيت اشخاص باشد، امّا همان لانون یا دستور  اساسي تصویب گردد كه نتيجه  
خسا جبران  كيفيت  و  نحوه  را  دولتي،  مال  صاحب  به  عادالنه  ليمت  پرداخت  یا  رت 

پيش پيش  اگر  یا  ننموده  نحوه جبران خسبيني  نموده،  منظر  بيني  از  كه  است  بنحوی  ارت 
است چنين تدبيری    گردد!! طبيعيعرف معامالتي، ثمن پرداختي یك ثمن بَخس تلقي مي

عدالت حقولي،  منطق  هيچ  نَ با  كه  همچنان  نيست،  سازگار  انصاف  و  لانون  گستری  ه 
پسندد. در هرحال، جهت  اساسي، نَه شرع اسالم و نه هيچ عقل سليمي، این وضعيت را نمي

تشریح    تبيين  گفته  پيش  موارد  از  یك  هر  مبسوط  بنحو  ذیل،  در  بحث  این  بهتر  هرچه 
 شوند.مي
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 های حقوقي ناشي از مصوبات خالف قانون اساسي یا شرع سیب . آ 3-1
اسا  لانون  مطابق  مالكيت«  رسميت  »حق  به  حقوق  جمله  از  ایران  اسالمي  جمهوری  سي 

(. با این وجود مطابق همين اصول،  47و  22لابل احترام دانسته شده است )اصول  شناخته و
دارد؛ حقولدان سلب  لابليت  لانون«  »حك   به  مالكيت  )سلب  اصل  از حك   لانون 22ان   )

پنداشته چنين  عمزبور  منافع  تأمين  برای  مالكيت  سلب  كه  اموال  اند  مصادره  یا  مومي 
مواف  استنباط  اصل،  این  دوم  لسمت  در  لانونگذار  تصریح  به  بنا  مجازات(  ق  )بعنوان 

عادی    1اند.داشته لوانين  تصویب  و  تدوین  پذیرش  با  برابر  استنباطي  چنين  پذیرش  نتيجه 
  دهنده به سلب مالكيت جهت تأمين منافع عمومي )به طور مطلق( و مصادره اموال  حك 

بود.  )بعنوان خواهد  لانون    2مجازات(  كه  مواردی  در  »مگر  ليد  به  توجه  با  آنكه  نتيجه 
حك  به شناسایي مشروعيتِ لوانين و مقررات سالب حق مالكيت    توان تجویز كند ...« مي

 

. رجوع كنيد به: منصور اميني و سيدصادق كاشاني، »احترام به حق مالكيت در حقوق اساسي«، فصلنامه تحقيقات  1

 به بعد.  171(، ص 1396، )79اره  محقولي، ش

اساسي  2 لانون  در  گرفته  صورت  مطالعه  با  اس  35.  موضع  اسلانون  شد  مشخص  جهان،  مختلف  كشورهای  ي 

لانونگذاران داخلي كشورها در جهت حمایت از حق مالكيت سه وضعيت مختلف است؛ وضعيت اول، احترام مطلق  

. در فرض  178و    177جود ندارد(. همان، صص  وی از انحاء وحمالكيت )در این فرض امكان سلب مالكيت به هيچ ن 

. در فرض سوم سلب  179و    178بيني شده است. همان، صص  ن منافع عمومي پيشميدوم، سلب مالكيت تنها برای تأ

مالكيت كه به نوعي یك اصل لابل احترام در حقوق داخلي كشورهای مورد مطالعه بوده است، »منع مصادره برای  

(،  1358  وبنویس اول لانون اساسي )مص. در حقوق ایران در پيش179وده است. همان، ص بيني نم ا پيشرمجازات« 

ضمن احترام مطلق به اصل مالكيت )كه به لل  استاد فقيد حقوق ایران، استاد كاتوزیان بوده است(، هر سه اصل پيش  

م یعني منع مصادره حذف  يه شد، اصل سو هنویس دوم كه در دولت مولت ت . در پيش180گفته آمده بود. همان، ص  

مصا ولت،  دولت  كه  است  مشخص  تقریر  این  با  را  درگردید.  اموال  حق    –ه  از  حمایت  به  اساسي  لانون  در  ولو 

. جالب اینجا بود كه حضرت  180اند. همان، ص  بعنوان یك مجازات، مورد شناسایي لرار داده   -اندمالكيت پرداخته

انقالب اسالمي، مصادره را بعنوان یك مجازات برای سلب مالكيت هيچگاه  يانگذار فقيد  نامام خميني )ره( بعنوان ب 

ز ننموده است. رجوع كنيد به: حسين سيمائي، للمرو مالكيت خصوصي و حك  مصادره اموال از دیدگاه امام  ویتج

آدرس    مام خميني، بها. مندرج در پرتال  1400/ 05/ 25(، آخرین بازدید:  13/03/1396، )153825خميني، كد مطلب:  

 :امام_اه دیدگ_از_اموال _مصادره _حك _و_خصوصي_مالكيت_للمروفضای مجازی ذیل: 

http://www.imamkhomeini.ir/fa/n125911.  

http://www.imamkhomeini.ir/fa/n125911.
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باشي . نگهبان  شورای  منظر  مي  1از  نظر  به  مصادره  همچنين  )منع  این خصوص  در  رسد 
مناف تأمين  یا  مجازات  بعنوان  اشخاص(،  اموال  مالكيت خصوصي  سلب  بوسيله  عمومي  ع 

از شورای استعالم(  )اخذ  تكليف  از كسب  اداری  مبادرت خواهد    دیوان عدالت  نگهبان 
 2نمود و خود، نظر مشخص و لاطعي ندارد. 

آسیب3-2 ناشي  .  حقوقي  کننده های  سلب  مقررات  و  قوانین  اِزدیاد  از 
 مالکیت 

لو كه  است  مبرهن  پيشين،  توضيحات  مالكيت  مطابق  سلب  دهنده  مجوز  مقررات  و  انين 
نویسي  شتت در لانونخصوصي اشخاص تقریباً بسيار هستند و این خود، نوعي تهافت و ت

مالك سلب  به  حك   نيز  دیگری  لوانين  در  لانونگذار  این،  بر  عالوه  يت خصوصي  است. 
،  01/02/1392توان به لانون مجازات اسالمي مصوب  اشخاص داده است؛ از آن جمله مي

، لانون مبارزه با  19/09/1369لانون مجازات اخاللگران در نظام التصادی كشور مصوب  
و كاال  مصوب    لاچاق  اصالحات    1392/ 03/10ارز  با  21/07/1394و  مبارزه  لانون   ،

مصوب   سرمایه  02/11/1386پولشویي  در  مالكيت  سلب  لانون  و  مطابق  گذاری خارجي 

 

فع عمومي از منظر  رسد تأمين منا . البته به نظر مي185الي    183. منصور اميني و سيدصادق كاشاني، پيشين، صص  1

این   مقابله  در  و  باشد  نامتناهي  اصل  یك  نگهبان  مصالح  وضشورای  و  منافع  افراد،  خصوصي  مالكيت  حق  با  عيت 

( لانون اساسي،  49عمومي، ارجح لاطع خواهد بود. همچنين در خصوص سلب مالكيت خصوصي مستند به اصل )

رداد اموالي است كه به طور نامشروع تحصيل شده است و  این اصل، است  یرسد معنا باید چنين پنداشت كه به نظر مي

ل مشروع اشخاص. در هر حال، نویسندگان حقولي بر این تقریر تأكيد دارند كه مناسب است  وانه صِرف مصادره ام 

  د نحو اصال  گرد  ( لانون اساسي بدین22در جهت حفظ، احترام و صيانت از حق مالكيت مشروع اشخاص، اصل )

ب این اصل  مالكيت خصوصيتا  از  بيشتری در راستای صيانت و حمایت  بهتر و  تهميدات  نماید: »مصادره  ا  تواند  یفا 

لانوني تحصيل شده باشد را نمي توان  اموال بعنوان مجازات، ممنوع است و هيچ مایَملكي را كه از طریق مشروع و 

پس از تأیيدیه ليمت عادله به نر  روز و  ه حك  لانون،  ب بعنوان منافع عمومي یا هر عنوان دیگر، تملّك كرد، مگر  

 باكسب نظر كارشناس رسمي«. 

كسب اصالع بيشتر و مطالعه تفصيلي در این خصوص، رجوع كنيد به: محمدرضا ویژه، »مراجع صيانت از    هت. ج2

ای اساسي  لانون  از  صيانت  مراجع  عملكرد  بر  تطبيقي  نگرشي  مالكيت:  از  حمایت  و  اساسي  فرانسه«، رلانون  و    ان 

 . 480الي   443(، صص  1389، )تابستان 29.1، شماره 12فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، دوره 
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سرمایه حمایت  و  خارجي  تشویق  چنين    1. 19/12/1380مصوب  گذاری  كه  است  مسلّ  
منا خصيصه  یك  اشخاص،  مالكيت  سلب  برای  مجوز  صدور  در  حقولي  اِزدیادی  سب 

و   لوانين  است  ممكن  چگونه  چراكه  است،  تقنين  در  تشتت  و  تهافت  نوعي  بلكه  نيست 
مجوز  مق  مقابل، صدور  سوی  از  امّا  اندک  لدر  آن  مالكيت«  »حق  و ضامن  حامي  ررات 

با چه تشریفات و هجمه لانوني مورد عنایت لانونگذار لرار    برای سلب و زوال این حق، 
 گرفته است!!

آسیب 3-3 در   های.  مسئول  مقامات  خودسرانه  دستورات  از  ناشي  حقوقي 
 سلب مالکیت 

آسيب از  دیگر  وار یكي  اجرایي  های  اركان  كه  است  دستوراتي  مالكيت،  حق  به  د 
ميدستگاه صادر  دولتي  بدهای  ضوابط  نمایند.  حدود  در  دستور  این  كه  اگر  است  یهي 

م مسئول  اختيارات  حدود  در  و  اداره  نيازهای  موافق  مسلّماً لانوني،  گردد،  صادر  ربوطه 
مدنمي و  داد  لرار  سرزنش  مورد  را  گرفته  مالكيت صورت  سلب  عمل خالف  توان  عي 

ا پرسش اساسي  لانون اساسي(. امّ  47و    22لانوني یا عمل غيراخاللي بود )با رعایت اصول  
مازاد خود  از  بيش  اموالي را  و  اراضي  اداره دولتي  اگر  تأمين    -این است كه  در راستای 

عموميم ضرروی    -نافع  دولتي  اداره  برای  كه  نماید  تملّك  را  اموالي  یا  و  نماید  تملّك 
چه    نباشد، اداری  عدالت  دیوان  و  لانونگذار  موضوع  چيست؟  تكليف  وصف،  این  در 

بود؟ صاحب   مبنایي ميخواهد  بر چه  نتيجه،  مال سلب گردیده  در  و  ورود  ادعای  تواند 
پاس برای  نماید؟  زیان  و  پرسش مطالبه ضرر  به  دو فرض  خ  را در  موضوع  مطروحه،  های 

 ذیل پي خواهي  گرفت: 

 مالک بیش از نیاز دستگاه دولتي. تأمین اراضي و ا3-3-1
توس امالک  و  اراضي  تملّك  هرگونه  كشور،  كنوني  حقوق  منحصراً  در  دولت،  ط 

اجرای  مي برای  امالک  و  اراضي  تملّك  و  خرید  نحوه  لانوني  الیحه  حدود  در  بایست 
و مقررات موافق با این    17/11/1358های عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  مهبرنا

 

. جهت كسب اطالع تفصيلي در این خصوص، رجوع كنيد به: اميررئيسي نافجي، »سلب مالكيت غيرمستقي  و حق  1

 . 132الي   117، صص (1396)مرداد  ، 20گذاری خارجي«، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره نظارت در سرمایه
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)مانن  شهرداریالیحه  نياز  مورد  اراضي  و  امالک  ابنيه،  تقوی   نحوه  لانون  مصوب  د  ها 
مي1370 )(، صورت  مواد  مطابق  )1گيرد.  و  در  2(  اموال  و  اراضي  تملّك  الیحه،  این   )

عمران عمومي،  منافع  تأمين  ميراستای  نظامي  و  ذیل صورت  ي  شرایط  با حصول  بایست 
 گيرد:
ها یا مؤسسات  بایست وزارتخانهي، منحصراً ميمجری طر  عمومي، عمراني یا نظام  -الف

شركت هو  دولت،  به  وابسته  یا  دولتي  شهرداریهای  بانكمچنين  دانشگاهها،  و  ها،  ها 
ذكسازمان مستلزم  آنها  به  نسبت  لانون  شمول  كه  باشد  ردیفِ  هایي  در  و  باشد  نام  ر 
 های اجرایي« لرار گيرند. »دستگاه

منافع و مصالح عمومي و با وصف »خرید« به تملّك در   سلب مالكيت به منظور تأمين   -ب
ليمت   پرداخت  مقرره،  این  با  مالك،  آید.  اجرایي و  ميان دستگاه  با حصول توافق  عادله 

 الیحه(.  3و  2یك اصل غير لابل خدشه خواهد بود )جمع مواد 
اشد.  های اجرایي وابسته بتملّك، یك امر ضروری و مورد نياز وزارتخانه یا دستگاه  -پ

  این بدان معني است كه در فرضِ غيرضروری، امكان تملّك حتي با پرداخت ليمت عادله 
 1مّيسر نخواهد بود و طر  عمراني یا عمومي یا نظامي صورت گرفته لابل خدشه است. 

ملّف است برای اجرای طر  حتيظّؤمدستگاه اجرایي    -ت یا    ي شدهالمقدور از اراضي 
عدم   نماید.  استفاده  اراضيدولتي  لبيل  این  وزارت وجود  تأیيد  به  باید  مورد    حسب 

یا سازم ادارات كل و  كشاورزی و عمران روستایي  و  اراضي شهری در تهران  ان عمران 
 (.2)تبصره ماده  باشد ها رسيدهمربوط در استان شعب

با عنایت به این شرایط، مشخص است هرگونه سلب مالكيت در راستای تأمين منافع  
ني یا نظامي، توسط دستگاه اجرایي خالف لانون بوده و موضوع لابل طر   عمومي، عمرا

بایست در  اداری خواهد بود چرا كه محرز شد، دستگاه اجرایي الزاماً ميدر دیوان عدالت  
تواند نسبت  تملّك اراضي و اموال خصوصي نماید و نمي  حدود نيازهای خود، مبادرت به

 استيالء گردد. -دكه مالك خصوصي دار -به هر مایَملكي 
 

 

ادار1 عدالت  دیوان  در  لابل طر   موضوع  فرض،  این  در  مشاره  ی  .  رأی  به:  كنيد  رجوع  نمونه  بعنوان    628است. 

 (.  04/07/1396، تاریخ دادنامه: )93/1108كالسه پرونده: -هيأت عمومي دیوان عدالت اداری 
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 . سلب مالکیت اموال غیرضروری )تأمین مازاد( 3-3-2
دستگاه اگر  طر   امّا  مطابق  تأمين  اجرایي،  و  نظامي  عمراني،  )عمومي،  مصوب  های 

تواند مازاد بر نيازهای  صوصي داشته باشد، آیا ميمسكن( نياز به تملّك اراضي و اموال خ 
اراض تملّك  به  مبادرت  )مایَحتاج(  به  مصوب  نياز  پرسش  این  به  پاسخ  نماید؟  اموال  و  ي 
بعنوان مثال اگر دستگ  به ملكي كه متراژ آن دو هزار  تأمل فراوان دارد.  اه اجرایي نسبت 

بایست در خصوص كل ملك طر  ميمتر است، تنها نياز به هزار متر آن داشته باشد، آیا  
بایست نسبت به هزار متر  يتصویب و اجرا گردد )با فرضِ پرداخت ليمت عادله( یا تنها م

ا و  تصویب  غيره  و  عمراني  عمومي،  طر   نياز(  مورد  )مقدار  الیحه آن  در  نماید؟  جرا 
برنامه ي و  های عمومي، عمرانلانوني نحوه خرید و تملّك اراضي و امالک برای اجرای 

مصوب   دولت  نمي1358/ 17/11نظامي  این  ،  به  لاطع  طور  به  كه  یافت  را  تقریری  توان 
به  پرسش   حقولي  چالش  یك  و  اساسي  ایراد  یك  خود  این  بنابراین،  باشد!  داده  پاسخ 
ي و عمراني دولتي در جهت سلب مالكيت خصوصي است؛ توجيه آن نيز  های عمومطر 

تي صرف خرید اراضي و اموالي شود كه اساساً  بدان جهت است كه چگونه اعتبارات دول
تواند تجویز كند برای چنين لانون چگونه مي)الزاماً( مورد نياز دستگاه اجرایي نيست! هم 
ك دولت یا شهرداری در آید در حالي كه چه  تملّك هزار متر، دو هزار متر زمين به تملّ

ای از زمين مورد بحث داشته  توانست استفاده و انتفاع بهينهبسا مالك آن ملك، خود مي 
 باشد!؟

آسیب 3-4 خسارت .  ناعادالنه  جبران  از  ناشي  حقوقي  پرداخت    های  یا 
 غرامت

تأ سبب  به  مالكيت  سلب  در  برانگيز  چالش  و  بحث  لابل  موضوعات  جمله  منافع از  مين 
بعنوان مجازات(، بحث  عمومي، طر  نَه مصادره  )و  تأمين مسكن  و  نظامي  های عمراني، 

خسارت« یا »پرداخت غرامت« یا »ليمت« به صاحب مال سلب شده است. با اینكه  »جبران  
برنامه( ال3در ماده ) های  یحه لانوني نحوه خرید و تملّك اراضي و امالک برای اجرای 

های ذیل آن، این موضوع  و تبصره  17/11/1358نظامي دولت مصوب    عمومي، عمراني و 
د نارضایتي عمومي مالكان اراضي و اموالِ سلب تعيين تكليف شده است امّا در عمل شاه

ضمانت  دی در دیوان عدالت اداری هستي .  مالكيت بوده و عماًل شاهدِ طر  دعاوی متعد
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اجر دستگاه  و  مالك  ميان  توافق  حصول  عدم  )اجرای  ماده  در  الیحه  4ایي،  همين   )
ضوع این ماده،  رسد »هيأت سه نفره« مومشخص شده است امّا با این وجود نيز به نظر مي

منافع دستگاه اج تأمين  باشند، سعي در  مالك  نظر  تأمين  دنبال  به  از آن  رایي دارند،  بيش 
ن، مبادرت به  رسد این هيأت بدون در نظر لرار دادن نوسانات بازار مسكچراكه به نظر مي

كنند. این در حالي است كه از زمان اجرای طر  عمومي و غيره تا  كارشناسي ليمت مي
اب و معرفي كارشناسان، صدور رأی و پرداخت ليمت، مدّت تقریباً مدیدی گذشته  انتخ

)به جهت   نيست است  معلوم  امّا در والع  معامالت دولتي(  بر تشریفات  بروكراسي حاك  
س كدام بازه زماني اعالم شده است؟ آیا این ليمت، منافع مالك را  ليمت مصوب بر اسا

ب نوسانات  با  مطابق  و  امر  والع  پرداخت  در  زمان  در  اگر  تأمين خواهد كرد؟  مسكن  ازار 
ماه )احتماالً  مالك  به  كليمت  از  پس  طر (، ها  اجرای  فرآیند  اتمام  و  ليمت  ارشناسي 

داشت برابری  چند  افزایش  نظر  مورد  ملك  پرسش ليمت  و  چيست؟  تكليف  باشد،  های  ه 
های  د وجود آسيبمتعدد دیگری كه بدون تردید تا زمان ارائه پاسخ مناسب به آنها شاه

شده  پيش  مالكيت  سلب  اموال  مالكان  به  ليمت(  پرداخت  بحث  در  )الالل  خواهي   گفته 
مت  رسد دیوان عدالت اداری موضع صریح و لاطعي در زمينه پرداخت لي به نظر ميبود.  

عادالنه )به معنای والعي( و جبران كليه خسارات وارده به مالكان اموال سلب مالكيت شده  
نن  مذكور  اتخاذ  مرجع  از جانب  آرایي  شاهد صدور  هر چند  از گاهي،  هر  و  است  موده 
پسند حل  اند لضيه را به نحو صحيح و عامّهمي رسد آرای مزبور نتوانسته  ای  امّا بنظربوده
 1نماید. 

 

شماره  1 آرای  به  كنيد  رجوع  نمونه  عنوان  به  ع  948و    949.  پرونده:  هيأت  كالسه  اداری،  عدالت  دیوان  مومي 

. شر  پرونده و گردشكار رسيدگي مندرج  14/11/1396بتاریخ    95/1441ه/   592/ 94، شماره ه/95/1441  -  94/592

 در تارنمای ذیل: 

http://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16778. 
شماره  ر  - ه/  769أی  شماره  اداری،  عدالت  دیوان  عمومي  بتاریخ:  89/382هيأت  پرونده:  10/1395/ 26،  كالسه   ،

 (. 07/10/1395)تاریخ صدور دادنامه:   89/382

بدوی دیوان عدالت اداری )البته رأی این    8صادره از شعبه    1382/ 05/ 16بتاریخ    920997900800883رأی شماره    -

با آرایمشعبه در   د  قایسه  مالك را جهت  تا حدود زیادی، حقّ  بوده و  مالك  به حاِل  ليمت  ریلبلي، مساعدتر  افت 

 عادله، تصدیق نموده است(. جهت مشاهده متن رأی مزبور رجوع كنيد تارنمای فضای مجازی ذیل: 

 http://dadrah.ir/danesh . لبل-تيمالك-سلب-از-يناش-خسارت-پرداخت-نر /  

http://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16778
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 گیریهنتیج
»الناس   نبوی  )حدیث  اسالم  فقه  در  ه   آن،  به  احترام  و  خصوصي  مالكيت  حقِ  اصل 

ام علي  )اصول  مسلّطلون  موضوعه  در حقوق  ه   و  مورد    47و    22واله «(  همواره  ق.ا.( 
لانونگذار   و  مانند  تأكيد شارع  اطالق  این  وجود،  این  با  است.  گرفته  لرار  ایران  اسالمي 

فقه  عمومات  و  اصول  و  دیگر  است  نمانده  مغفول  استثناء  و  تخصيص  از  حقولي  و  ي 
محدودیت و  ليود  با  آن  استاجرای  شده  مواجه  دیگر  ق.م(.    132)ماده    هایي  سوی  از 

باشد و لانونگذاران  ي ميحقول   بنيادین یكي از اصول    خصوصي« لزوم احترام به مالكيت  »
بدون   بویژه  را  آن  سلب  و  تحدید  داشتند،  بي   آن  به  تجاوز  عادله،  از  ليمت  پرداخت 

ك  هایي بر حق مال، محدودیتعادالنهدانستند. در نظام مالكيت  مخالف حقوق فطری مي
مي محدودیتوارد  این  كه  شود.  صورتي  در  خود    عالالنهو    عادالنهها  نفع  به  ه   باشد 
مي  مالك نيز  ایشان  به  آن  فایده  نهایت  در  چون  و است،  بوده  جامعه  نفع  به  ه   و  رسد 

مي شود.  باعث  دارا  مفيد  و  معقول  حياتي  مالكيت  حق    بعالوهشود  موجد  فقط  مالكيت 
ت. نقض حقوق مالكانه اشخاص در لبال منافع و مصالح  نيست، بلكه موجد تعهد ه  هس

مدني نظير الزام به جبران خسارت و در برخي از  عمال ضمانت اجراهای  عمومي، مستلزم اِ
است كيفری  اجرای  ضمانت  والع  .موارد  با   در  و  عمومي  منافع  تأمين  جهت  به  دولت 

 نماید. معيارهای لانوني، الدام به عمل سلب مالكيت مي
الكيت در والع امتيازی است كه دولت به وسيله آن منافع عمومي را حفاظت  سلب م

بایست  ه كه مسلّ  است آن خواهد بود كه برای تأمين منفعت عمومي ميكند. امّا آنچمي
بایسته و  مالكيت  ضروریات  محدودیت  یا  سلب  جز  راهكاری  و  وجود  همواره  ها 

راز عنصر »ضرورت و نفع عمومي«  خصوصي در این گام نباشد؛ واضح است كه بدون اح
ی مسكن  تأمين  مانند  جایگزین  راهكار  هرگونه  فقدان  البته  اراضي  و  منابع  از  مستغالت  ا 

ميت با رعایت ضوابط  عمومي، در این صورت دولت و دیگر نهادهای اِعمال كننده حاك
هد  بایست مبادرت به سلب مالكيت خصوصي نمایند. در این گام، تردیدی نخوا لانوني مي

هایي مواجه خواهد بود )مطابق توضيحات  بود كه این فرآیند همواره با ایرادات و آسيب
حقوق  م تضييع  تمهيداتي،  و  رویكردها  اتخاذ  با  است  نموده  سعي  لانونگذار  لذا  رلوم( 

اِعمال  مالكا با  بيشتر  تمهيدات  این  ایران،  حقوق  در  برساند.  حدالل  به  را  اشخاص  نه 
اد  عدالت  دیوان  به  صالحيت  پاسخ  در  نگهبان  شورای  كه  است  نظریاتي  و  اری 



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 324

پي های دیوان ارائه ميدرخواست به نظر ميدا ميدهد نمود  رسد شورای  كند. هرچند كه 
صوصي«، نظر بر جلب لاطع نفع و مصلحت  نگهبان در تضاد »منافع عمومي« و »مالكيت خ

 عمومي داشته است.  
  نموده است و این بدان معنا نيست  با این وجود، مصلحت و منفعت را عمومي ترسي

خصو مالكيت  بر  را  عمومي  منافع  حالتي،  و  وصف  هر  در  این  كه  بداند.  ارجح  صي 
 ( اصلِ  دوم  لسمت  از  )22خصيصه  اصل  از  مالک  وحدت  و  اساسي  لانون  لانون  47(   )

های صورت گرفته دیوان عدالت اداری به وضو  لابل استنباط  مزبور، همچنين از استعالم
مياست.   نظر  به  آنكه  رسيدگيالنهایه  در  اداری  عدالت  دیوان  در  رسد،  خود  های 

ان اموال سلب مالكيت شده، موضعِ لاطع و صریحي كه منجر به  خصوصِ شكایت صاحب 
ا اعاده وضع به حالت سابق نماید، اتخاذ ننموده است. البته در  ابطال فرآیند تملّك دولت ی

به دریافت تقریباً موضع مناسبي داشته است    حدود تصدیق استحقاقِ مالك  ليمت عادله، 
نمي نظر  به  راهكا امّا  یك  تدبيری  چنين  كه  رسد  شخصي  برای  )عادالنه(  منصفانه  ر 

عمومي، عمراني، نظامي و غيره    مایَملك خویش را از دست داده و از زمان اجرای طر 
 دستگاه اجرایي، عماًل دیگر مالك آن مال نيست. 

، بدور از انصاف، عدالت، اخالق و مزامين دین مبين اسالم است.  مسلّماً چنين رفتاری
دیوان در خصوص احيای حقوق مالكانه اشخاص، موضع به  بنابراین مناسب است موضع  

های لانونگذاری در كشور چنين  ته مناسب است سياستمراتب مناسبتری اتخاذ نمایند. الب
هایي با موضوع  لت اداری در پرونده شود كه نياز به اِعمال صالحيت حداكثری دیوان عدا

»تملّك   یا  خصوصي«  مالكيت  »سلب  بر  ناظر  مقررات  مثال  ابطال  بطور  نباشي ؛  بالوجه« 
دستگا دیگر  و  دولت  و ضروری  نظامي  صنعتي،  عمراني،  ذیصال  حقوق  هنيازهای  های 

ه  اداری؛ بطور دليق، شفاف، صریح و كارشناسي شده تعيين و اعالن عمومي گردد یا آنك 
مقررات   لوانين و  را در نص  مالكيت خصوصي  یا محدودكننده  لانونگذار، جهات سلب 

لابل حقوق    بطور  از  صيانت  و  حفظ  جهت  در  همچنين  و  نماید  اعالن  و  تعيين  وصفي 
م الدامات  آن  مالكانه،  تضييع  كه  بنحوی  نماید  تعيين  كمتری(  بندهای  و  ليد  )با  ؤثرتری 

يده شود )مانند حذف ليد مگر به حك  لانون ...، سخت و استمرار آن لوّت بيشتری بخش
پرد باشد،  شده  مقرر  دیگری  بنحو  آنكه  ليود  مگر  یا  و   ... كلي  بطور  عادله  ليمت  اخت 

د مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم یا  دیگر( البته مصادیق داخل در حقوق كيفری مانن 
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در   امّا  بود،  خواهد  توصيف  این  از  خارج  نامشروع  بطریق  سلب  تحصيل  از  نوع  همين 
ه در فرض آنكه در  ها نيز فرآیند دادرسيِ كاماًل منصفانه و احترام به حقوق مالكانمالكيت

در دادگاه    نگاه اول هر نوع مالكيتي محترم است و هيچكس مجرم نيست، مگر جرم وی
 صالح و با رعایت اصول ناظر بر دادرسي عادالنه اثبات گردد، باید بخوبي رعایت گردد.  
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» وی - بر  ژه، محمدرضا،  تطبيقي  نگرشي  مالكيت:  از  و حمایت  اساسي  لانون  از  مراجع صيانت 
صيان مراجع  فرانسهعملكرد  و  ایران  اساسي  لانون  از  سال    ،«ت  حقوق،  پژوهش  فصلنامه 

 (. 1389ان ، )تابست29دوازده ، شماره 
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 رساله 

ومي با تأكيد  حق مالكيت افراد از دیدگاه حقوق عم  شناسيآسيب فضلي مقصودی، حسين،   -
اداری عدالت  دیوان  نقش  آزاد  بر  دانشگاه  عمومي،  حقوق  رشته  دكتری،  مقطع  رساله   ،

 (. 1398واحد سمنان، ) اسالمي

 سایر منابع  
 سي حقوق، )بي تا(. ، مقطع كارشناتقریرات درس حقوق ماليامامي، سيدحسن،  -
، كد امام خمينيللمرو مالكيت خصوصي و حك  مصادره اموال از دیدگاه  سيمائي، حسين،   -

انتشار مطلب:  153825مطلب:    ( آخرین 13/03/1396، مندرج در پرتال امام خميني، )تاریخ 
ذیل:  25/05/1400بازدید:   مجازی  فضای  تارنمای  آدرس  به   .

 ينيخم_امام_دگاه ید_از_اموال_ه مصادر_حك _و_يخصوص_تيمالك_للمرو
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n12591 
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