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حريم اراضي برای کاربریهای عمومي
در فقه امامیه و حقوق ايران


کبری عباسی مقدم ،رسول مظاهری کوهانستانی
(تاریخ دریافت0315/13/10 :؛ تاریخ پذیرش)0315/13/21 :

چکیده
موضوع این نوشتار «حریم اراضی برای کاربری های عمومی در فقه امامیه وحقوق ایران» می باشد .همانگونه که می دانیم باا پیرارفت
جوامع و روی کار آمدن دولت ها ،حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون الزمه زندگی اجتماعی ،واگذاری حقاویی
چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند ،بنابراین بهتر است این رواباط توساط یاانون باه ن ام
درآید .براساس "یاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت ،حقی انکارناپذیر است و به دلیا اهمیات
آن ،کانون توجه ن ام های حقویی مختلف وایع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می
باشد .از دیگر سو مطابق "یاعده الضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شام تمامی افراد حقیقی و حقاویی مای
شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چرم پوشی نماید .پس در تعاار میاان مصاالا عاماه و مناافع
خصوصی ،مصالا عمومی به دلی تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است .ناگفته نماند ملای کاردن ،مصاادره و خریاد
امالک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در یلمرو ،هادف و نحاوه سالب مالکیات
دارند ،ولی مبنای کار آن ها ،تأمین منافع عامه است؛ یدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگاذاری حاق خاود،
پرداخت ییمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب یوانین مناسب ،برنامه ریزی صاحیا و راهکارهاای
مطابق یانون ،ن م عمومی و اخالق حسنه به دست می آید.

کلیدواژگان
حریم ،یاعده سلطنت ،یاعده الضرر ،مصلحت عامه.

 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد حقوق خصوصي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهk.a.moqadam@gmail.com :

 عضو هیأت علمي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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پیشینه تحقیق
حدود  0011سال پیش از میالد ،با انتشار آیین حمورابي قوانین حاکم بر امالال خصوصالي ایدالاد
گردید .یکي از تغییرات بنیادی در تاریخ بشر گردهم آمدن مردم در مراکز شهری بالزر

و ررآینالد

انقالب شهری شدن است که به تبع آن با ارزایش امتیازات طبقاتي ،اهمیت حقوق ملکي نیز رو باله
رزوني ررته به گونه ای که در برخي موارد حاکمان در بحث حرمالت هالا ،مالال را مقالدم باله الان
اشخاص مي دانسته اند و یا حتي پیش تر ررته هنگام احساس خطر نسبت به حقوق اموالشان ان
ارراد را زیر چکمه های خود به نام قانون له کرده اند چرا که همیشه این شکاف طبقالاتي بالوده کاله
حتي مدازات ارراد را تعیین مي نموده است .این نوع درنده خویي ویالهه ررهنالش شالهری را یالام
باتیستا ویکو"0توحش مدنیت "2مي نامد و شاید بتوان پیشینه ای برای قدرت عمومي دانسالت کاله
امروزه از نوعي اقتدار و ا بار در تملک اراضي و امال بهره مي برد.
تبیین مفاهیم
حریم

واژه حریم ،عربي و از ریشه حِرم (به معنای بازداشتن) است (عمید ]،ررهنش عمید[  ،ج)939 : 2

3

و در ررهنش و ادبیات ایران حریم به معنای «بازداشت کرده» و «حرام کرده شده» آمالده اسالت کاله
مَس آن ایز نیست به طور کلي حریم ،اصطالحي رقهي ال حقوقي به معنای محالدودهای معالین در
اطراف برخي اموال غیرمنقول که دیگران بالرای بهالره بالردن کامال مالکالان از آن امالوال ،از برخالي
تصررات در آن محدوده منع شده اند .حریم ،بیشتر در معنای محدودهای از اطراف زمین احیا شالده
به کار ررته است .حریم اصوال در مورد اموال غیرمنقول مطرح بوده (عمید ]،ررهنش عمیالد[  ،ج: 2
 )939و شرایط ایداد حق حریم ،و الود ملالک و و الود زمالین هالا مالوات در مدالاورت ملالکِ

َ .3حَرَم ََی ِرَم و َح ِرَم ََیَرمُ ِحرماً و َح ِرمیاً و ِحرماانً و َح ِرماً و َح ِرمهً و َحرمیهً ال الشیءَ :منعه اایه املنجد

1. Giambatista Vico
2. Barbarism of Civilization
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موردنظر دانسته اند برپایه نظر میرزای قمي (عمید ]،ررهنش عمید[  ،ج )939 : 2حریم بر دو گوناله
است :حریم عین ملک (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منارع آن.
در ک عنوان حریم به لحاظ نوعي مسامحه است .آنچه که از ماده  031قالانون مالدني برداشالت
مي شود منع از تضرر ،پیشگیری از تصرف زیان آور و اینکه اصوال حریم در زمین موات ایداد مي
شود نه در ملک اما در نهایت رلسفه ای ز کمال انتفاع برای حریم نمي داند اگرچاله اصال ایدالاد
شدن حریم در اراضي موات صراحتا در قانون مدني نیامده اما مي تالوان آن را باله راحتالي از مالواد
مختلف مث ماده  039و تقاب دو ماده  93و  031استنباط کرد.
زمین

زمین از لوه های مال الهي است که خداوند در آن نعمات رراواني برای آدمیالان آرریالده و ایالن
موهبت الهي ،امروزه به لحاظ توسعه شهر و شهرنشیني اهمیتي به مراتب بیشتر از گذشته پیدا کرده
است با تو ه به تعدد قوانین مصوب ،لزوم بررسي دقیق و مطالعه عمیق بالرای آگالاهي از مقالررات
مربوط به اراضي را طلب مي نماید و ا رای این قوانین پخته و کارآمد از مهم ترین عواملي اسالت
که این امنیت را در امعه پدید آورده و استوار مي سازد که این وظیفه مهم در کشور ما را سازمان
امور اراضي برعهده گررته است.0
کاربری های عمومي

هر رعالیت در شهر نیازمند رضای ویهه ای است که مي تواند در قالب یا قلمرو آن مکالان یالا رضالا
 .0سازمان امور اراضي که در این اساسنامه 0سازمان نامیده مي شود ،مؤسسه دولتي وابسته به وزارت کشاورزی است که باله
منظور انتظام بخشیدن به ا رای قوانین و مقالررات مربالوط باله امالور زمالین در محالدوده وظالایف و اختیالارات وزارت
کشاورزی ،ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگالذاری زمالین از ادغالام تشالکیالت ا رایالي سالازمان
اصالحات ارضي ،ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفتنفره واگذاری زمین تشکی ماليشالود .شالورای عالالي
شهرسازی و معماری از طرف مدلس اختیار تصویب طرح های تفصیلي کلیه شهرهای ایالران را دارد کاله قابال ا الرا
برای همه ارگان ها است.
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تحقق عیني یابد .مهمترین عام ررم دهنده ی محیط کالبد و در واقع بستر رعالیالت هالای شالهری،
زمین مي باشد و پیوسته به عنوان اساسي برای نمای شهری مورد تو ه برنامه ریزان بالوده اسالت و
به همین دلی برنامه ریزی کاربری زمین را علم تقسیم زمین و مکالاني بالرای کاربردهالا و مصالارف
مختلف زندگي و وظیفه برنامه ریزان شهری را الگوهای بهینه مصرف مکان دانسالته انالد شالاید باله
نوعي برنامه ریزی کاربری زمین و مدیریت خردمندانه رضا به منظور بهیناله سالازی الگالوی توسالعه
رعالیت های انسان است.
فلسفه وجودی حریم

بر خالف حق مالکیت ،که حقي عیني ،مطلق و انحصاری است و مالک مالي توانالد در ملالک خالود
همه گونه تصرف (که قانون مداز دانسته است) را بنماید صاحب حق حریم که در ملالک مدالاور،
برای کمال انتفاع خود ،حق حریم کسب مي نماید منحصراً مداز به استفاده حریمالي از آن بالوده و
تصررات و اعمال دیگری را بدون اذن مالک ملالک ،نمالي توانالد اندالام دهالد و همچنالین شالخ
دیگری هم مداز نیست در حریم مورد نظر ،اقدام یا عملي را اندام دهد که باعث توقف یالا تالاخیر
یا ضرر صاحب حق حریم گردد ( عفری لنگرودی م ،ص .)329برای تعیین قلمرو حریم عین مال
به عرف و متعارف هر منطقه -با تو ه به موقعیت و شرایط مکاني و منطقهای -ر وع ماليشالود و
معیار کلّي آن عبارت است از محدودهای که انتفاع کام از عین مال بر آن متوقف باشد .مهم تالرین
نکته حکمت تشریع حریم را درع ضرر از مالک ذکر نموده اند.
فلسفه وجودی کاربری عمومي زمین

هر رعالیت در شهر نیازمند مکان یا رضای خالي است که مي تواند در مختصات یا قالالب آن مکالان
یا رضا تحقق عیني یابد زمین مهمترین عام شک دهنده ی محیط کالبالدی و بسالتر رعالیالت هالای
شهری است و همیشه به عنوان "اساسي برای نمای شهری" مورد تو ه برنامه ریزان بالوده اسالت.
در شهرسازی امروز هان ،برنامه ریزی کاربری زمین یعني چگونگي اسالتفاده ،توزیالع و حفاظالت
اراضي که همواره از محورهای اساسي شهرسازی و یکي از زمینه های دستیابي به توسعه ی پایدار
شهری به شمار مي رود ،طرح کاربری زمین شهری یکي از ابزارهای مهم برای دستیابي به اهالداف
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کام ا تماعي و اقتصادی و کالبدی است .تو ه به زمین به عنوان یک منبع اصلي و تددید ناپذیر
در توسعه پایدار شهری امری ضروریست چرا که زمین شهری ز منابع اصلي توسعه پایدار شهر
تلقي مي شود و دسترسي عادالنه استفاده بهینه از زمین از مولفه هالای توسالعه پایالدار اسالت پالس
زمین یک ثروت همگاني است و بستری مناسب برای رعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقق
خواست هالا و آرزوهالای انسالاني اسالت .موضالوع تقسالیمات کالبالدی شالهر و چگالونگي ابعالاد و
سلسلهمراتب آن یکي از مباحث عمدة برنامهریزی شهری است که ارتباط مستقیم با نحوه کالاربری
زمین ،توزیع رعالیتها و تعیین سالرانههالای شالهری دارد .و بهتالر اسالت بگالوییم اسالاس توزیالع و
تخصی

کاربریها و تعیین استانداردها و سرانههای شهری بر پایه تقسیمات رضای کالبدی شالهر

استوار است (سعیدنیا.)0333:01 ،
رویکرد فقه امامیه به حریم اراضي برای کاربری های عمومي
قواعد رقه ،ررمولها بسیار کلى هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مىشوند و به یک مالورد
ویهه اختصاص ندارند ،بلکه مبنا قوانین مختلف و متعدد قرار مىگیرند .به یک اعتبار ،قواعد رقاله
بخشى از مسائ رقه و به اعتبار دیگر ،از مسائ علم اصول رقه هستند و و وه مشترکى با هر دو
دارند ،ولى تفاوتهایى نیز بین آنها مشاهده مى شود بدین توضیح که با مسائ علالم اصالول ایالن
تفاوت را دارند که قواعد رقهى چنان نیستند که رقالط واسالطه و وسالیله اسالتنباط و کشالف احکالام
گردند ،چرا که قواعد رقهى به یک اعتبار ،خودشان «احکام» هستند ،نه واسطها بالرا کشالف ،در
حالى که مسائ علم اصول چنین وصفى دارند .در بررسي مباني رقهي حریم اراضي برای کالاربری
های عمومي بعد از توصیف مفاهیم آن ،اولین قاعده رقهي مورد تو ه قاعده سلطنت اشالخاص بالر
اموالشان مي باشد.
قاعده تسلیط

قاع ده تسلیط از مهمترین و کاربردی ترین قاعده های رقه اسالم مي باشد که همانند قاعده الضالرر
به قول شهید مطهری از اعضایي به شمار مي روند که دارای حق وتو مالي باشالند و ایالن شالاید باله
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علت کاربرد وسیع اقتصادی و ا تماعي اش باشد و شاید به نوعي تثبیت کننده ارکان مالکیت بوده
و به علت ایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگي روزمالره بشالر ،اهمیالت و بر سالتگي خاصالي
دارد .به بیان قانون مدني هم ارراد در مورد اموال خود صاحب اختیالار هسالتند و مالي تواننالد در آن
هرگونه تصرف مشروعي داشته باشند .ماده  31و  30قانون مدني اص تسلیط را بیان مي کند که از
همان حدیث معروف نبوی"الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم و حقوقهم" گررتاله شالده یعنالي
مردم بر اموال خود سلطنت دارند  .حدیث یاد شده هرچند به لحاظ سند مرس مي باشد اما تقریبالا
مورد پذیرش اکثر رقها بوده و بر آن استدالل کرده انالد .امالا از سالوی دیگالر مالاده 0الیحاله قالانوني
مصوب  53به دولت حق داده اراضي اشخاص حقیقي و حقوقي را تملک کند .این قاعالده از نظالر
تاریخي پیشینه رراواني دارد و کاربرد آن به همان دوران های اولیه باز مي گردد .در واقع به مو ب
این قاعده اص بر آن است که همه گونه تصررات برای مالک مداز است مگر آنکه خالالف آن باله
مو ب دلی شرعي ثابت شود .در باب خود قاعده تسلیط صاحب واهر مي ررمایند:
قاعده سلطان المالک و تسلط «الناس علی امواهلم اصل الخیرج عنهه یهی هل الشه » (ندفي 0111 ،ه ق،
ج.)033: 20
یعني قاعده سلطنت مالک ،یا همان تسلط مردم بر اموال خود اص است ،که در موارد شالک و
تردید نميتوان از آن خارج شد .تقریبا در کالم تمام رقهالایي کاله در مقالام بیالان چنالین موضالوعي
بودهاند و حتي در مستندات قاعده سلطنت عقیده کم و بیش یکساني داشتهاند دیده ميشود.
قلمرو قاعده تسلیط

این قاعده ،که در زبان حقوقي ما «تسلیط» نامیده مي شود ،محدود بر این است که تصرف و انتفالاع
به زیان همسایه نباشد (قاعده الضرر) ،یا در اندازه متعارف و بالرای ررالع حا الت و ررالع ضالرر از
مالک باشد (ماده032قانون مدني) و هر ا که قاعده تسلیط بالا الضالرر تالزاحم پیالدا کنالد ،الضالرر
حکومت دارد.
به مو ب اص  11قانون اساسي «هیچ کس نمي تواند اعمال حق خویش را وسیله اضالرار باله
غیر یا تداوز به منارع عمومي قرار دهد».
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قانونگذار در قانون مدني در مواد  5و 90و 001به بعد اص تسلیط را بهتر بیان نمالوده اسالت و
نیز درباره حدود ناشي از اشاعه مواد 003و  033و 532صراحتا در این باب اعالم نموده است.
به منظور حفظ منارع عمومي ،قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفالاع مالالک کاسالته اسالت از
مله ،قانون روابط مو ر و مستا ر  0351و ، 0312قانون زمین شهری ،قانون توسعه معابر ،قانون
اصالحات ارضي ،قانون دیات ...و مانند این ها که گاه باعث سلب مالکیت نیز مي شود.
ماده " -30هیچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بیرون کرد مگر به حکم قانون".
 .0حکم این ماده شام سلب مالکیت نیز به طریق اولي مي شود.
 .2قواعد مربوط به ررع تصرف عالدواني در قالانون آیالین دادرسالي مالدني و غصالب در قالانون
مدني(ماده 313به بعد) این حکم را تضمین مي کند.
 .3به مو ب اص  10قانون اساسي« :مالکیت شخصي که از راه مشالروع باشالد محتالرم اسالت.
ضوابط آن را قانون معین مي کند».
نتیدتا اینکه همان شارعي که سلطه ارراد بر اموالشان را تبیین نموده برای پیشالگیری از اسالتفاده
ناروای سو استفادهکنندگان نیز ضوابطي را تعیین ميکند .مث قاعده الضرر و قاعده عسر و حرج.
الضرر

به دلی اهمیت قاعده الضرر بزرگان زیادی حتي در رساله ای اختصاصي مانند آیت الاله سیسالتاني
در این مورد قلم ررسایي و در باب آن سخن به میان آورده انالد چالرا کاله یکالي از مبنالایي تالرین و
بنیادی ترین قاعده های رقهي است .پر واضح است که این قاعده رقط در اسالم نیسالت بلکاله ایالن
حکم کلي هاني است که هر عق سلیمي آن را مي پذیرد و باور دارد و اختصاص به اسالم ندارد
البته که در اسالم حکم ضرری نیست و نباید و ود داشته باشد چه بسا اگر مسلمانان ببینند کاله دو
گروه غیر مسلمان در حال اضرار به همدیگر هستند بایستي مسلمانان لالوگیری نماینالد (آیالت اهلل
منتظری 0119 .ه ق ،ج .)00 :3بهتر است بگوییم قاعده الضرر ر وع به رطرت و امضالای حقالوق
رطری است خصوصا با در نظر گررتن مورد حدیث که مي گوید :کسالي حالق نالدارد حالق رطالری
کسي را سلب کند و یا به آن تضییق وارد آورد برا مثال ،قاعده «ال ضرر و ال ضرار» خود حکمالى
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شرعى است که به مو ب آن ،ایراد ضرر و زیان به دیگر  ،و یا «احکام ضرر » نفى شده است .و
در واقع از میان نسب اربعه آن ها را عموم و خصوص مطلق به شمار آورده است.
مفهوم الضرر

در مفردات الفاظ القران معنالای "ال" را تحالت عنالوان عالدم المحالن معنالي کالرده اسالت (محقالق
داماد 0111،ه ق ،ج )2: 0و در شمس العلوم نفي عنوان شد (حمیری 0121 ،ه ق ،ج ،)5955 :9امام
خمیني به معنای ضد نفع و مقاب نفع بیان کرده است.
قاعده الضرر قلمرویي وسیع تر از مساله سو استفاده از حالق دارد و رقهالای اسالالمي از آن باله
عنوان حکم ثانوی و محدود کننده استفاده کرده اند تا هر ا ضرر نامشروع و نامتناسالبي از احکالام
ناشي مي شود از آن پرهیزکنند لیکن چون به اعتقاد همگان قاعده الضرر بر اص احترام به مالکیت
حکومت دارد و اختیار مالک را در مواردی که بیهوده به دیگران ضرر میرساند محدود مي کند باید
از آن به عنوان منبع لوگیری از سو استفاده از حق نیالز نالام بالرد (تالاج العالروس 0101 ،ه ق ،ج2
 .)391:به بیان دیگر یک سلسله قواعد و قوانین در دین اسالم وضع شده که کالار آن هالا کنتالرل و
تعدی قوانین دیگر است .رقها این قواعد را قواعد حاکمه مي نامند.
قاعده فقهي عسر و حرج

این قاعده را از عناوین نسبي و اضاري دانستهاند که با تو ه به اخالتالف ازمناله و امکناله دگرگالون
ميشود .رقیه با تشخی

موارد عسر و حرج که با اختالف زمان و مکان مختلف ميشود مانع از به

سختي ارتادن مردم ميگالردد (مکالارم شالیرازی 0120 ،ه ق .)291 :حالرج را تنگالي و ضالیق معنالي
کردهاند راغب ميگوید اص آن مح

مع شدن شي است و از آن تنگي به نظر آمده لذا به تنگالي

و گناه حرج گفتهاند .کلمه عسر ضد یسر است معنای عسر عبالارت اسالت از صالعوبت ،مشالقت و
شدت است که در رارسي از آن به دشواری و سختي تعبیر ميشالود (طباطبالایي ،ج .)101: 01مالال
احمد نراقي از میان نسب اربعه عموم و خصالوص مطلالق را بالرای رابطاله میالان عسالروحرج ذکالر
کردهاند وگفتهاند عسر اعم و مطلق از حرج و ضیق است (دهخدا ،لغتنامه .ذیال واژه عسالر) امالا
محقق داماد این رابطه را تساوی و ضابطۀ تعیین مصداق عسر و حرج ،عرف دانستهاند .و بالاالخره
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اینکه از تفاوتها آشکار میان تکالیف حر ى و ما ال ی طالاق ایالن اسالت کاله تشالریع تکلیالف مالا
الیطاق از طرف شارع امر محال و غیرمعقول است اما تکلیف به امر حر ى از سو شارع ایالن
گونه نیست.
مباحث تطبیقي قاعده عسر و حرج

در بخش تطبیقي هم نظریه تغییر اوضاع واحوال 0یا نظریه حوادث پیش بیني نشده 2را با این قاعده
مشابه دانسته که ریشه آن را به سن توماس داکن رومي نسبت داده اند .با ایالن توضالیح کاله در اثالر
بروز حوادث پیش بیني نشده غیرقاب ررع و ا تناب و به هم خوردن تعادل راحش عوضین قاضي
حق دارد حسب مورد تعدی یا منح کند اگرچه ایالن موضالوع در حقالوق داخلالي کشالورها وارد
نشده اما مي توان در معاهدات بین المللي نمونه های آن را دیالد مالثال مالاده  10کنوانسالیون 0911
وین و یا در مورد مواد  0110تا  0119قانون مدني ایتالیا هم مي توان تشابهاتي را مالحظه نمود .و
در نهایت رقها اگرچه مالکیت ارراد بر اموالشان را سلطه مي پندارند و قاعده الضرر و عسر و حرج
را محترم مي شمارند مصلحت عامه را نیز مطرح و بر آن پي رشار دارند.
مصلحت عمومي

پیدایش منارع یا مصالح عمومي را در اروپا از زمان انقالب صالنعتي در اروپالا دانسالتهانالد چالرا کاله
دولتها در هر زمان به مقتضای سیاست خود مقرراتي را به عنوان حفظ منالارع و مصالالح عمالومي
تشخی

و تصویب و به موقع ا را ميگذارند تشخی

مصلحت عمومي در ید قالدرت عمالومي

قرار دارد که این قدرت عمومي گاه ممکن است در خدمت عمومي باشد و گاه مُهلک آن .رویکرد
مصلحت عمومي به طور عمده به عناصر ا تماعي مو الود در انسالان هالا نظالر ماليکنالد و تالالش
مينماید منارع آنان ر ا در پرتو معیارهایي تفسیر کند که راهنمای یک ررد عاق و با و داني اسالت
که ميداند در این دنیا تنها زندگي نميکند و باید ررتار خود را با منالارع دیگالران و خیالر همگالاني
3. Change of circumstance
4. Theore de I imprevision
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تطبیق دهد .و باالخره پدر علم حقوق ایران دکتر کاتوزیان معتقد است که نفع عموم به معنالي نفالع
برتر است نه نفع اکثریت.
رویکرد حقوق ایران به حریم اراضي برای کاربری های عمومي
قانونگذار برای تنظیم روابط ا تماعي و تعیین حقوق ،حدود آن و تکالیف اشخاص قواعدی وضع
مي نماید .زیرا انسان تنها و دور از ا تماع زندگي نمي کند .از سال 0319ش باله بعالد قالانونگالذار
ایران برای پیشگیری از زیان رسیدن به امال و اموال ،بخشي از زمین های اطرافِ این قبی امالوال
را حریم آن ها قلمداد کرده و ممنوعیت هایي را برای تصرف ارراد در آن محدودههالا مقالرر داشالته
است .موضوع حریم امال در مواد  031تا  039قانون مدني ایالران مطالرح ،و مقالدار حالریم چالاه،
قنات و چشمه معین شده است .گاه میان قوانین و مصوبهها ،تعارضات ظاهری پدید آمده است که
نظام قضایي ایران و حقوقدانان به ح آن مبادرت کردهاند (کاتوزیان ،0331 ،ج ،0ص .)99به نظالر
حقوقدانان ،قانونگذار ایران در مادّه  039قانون مدني ،حریم را در حُکمِ ملکِ دارنده ملالک اصاللي
دانسته است بر این اساس ،مالکیت وی بر حریم« ،مالکیت حکمي» (در حدود حُکم قالانونگالذار)
است و تصررات ارراد دیگر در حریم ،اگر مو ب زیان رسیدن به صاحب ملک نشود ،ایز اسالت
(حائری ،ج ،0ص011به نق از کاتوزیان ،0331 ،ج ،0ص.)93
اما در مورد زمین با عنایت به و ود مقررات محالدود کننالده حقالوق مالکاناله ،قالوانین اراضالي
شهری صرراً حاکم بر زمین هایي است که به آن ها زمین شهری گفتاله مالي شالود ،در ایالن قالوانین
تعاریف محدوده ها از در ه اهمیت روق العاده ای برخوردار است .نکته مهم دیگالری کاله در ایالن
قوانین باید مورد تو ه قرار گیرد این است که محدوده مورد عم در قانون اراضي شالهری بسالیار
متفاوت از محدوده مورد عم در قانون زمین شهری است بنابراین بر حسب زمان تملک اراضالي
و تطبیق آن با هر کدام از محدوده های مذکور وضعیت پرونده بسیار متفالاوت از یکالدیگر خواهالد
بود .الزم به یادآوری است که گرچه هر کدام از قوانین مذکور دارای  5سال مهلت اعتبار بودند که
مهلتهای مذکور به اتمام رسیده لیکن هنوز مسائ آن مبتال به محاکم مي باشالد باله مالوارد کاله در
ذی بیان شده تو ه نموده و خود قضاوت نمایید.
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در باب زمان تملک و تشخی

مقررات حاکم بر زمان آن و تطبیق آن با مالواد هالر یالک از دو

قانون مذکور ،ورور پرونده تملکهای زمان قوانین مالذکور و تشالخی

وضالعیت آنهالا ،اخالتالف

تعاریف زمین موات و بایر در قوانین ،دائميبودن قوانین مذکور در مورد اراضي مالوات ،موقوراله و
دولتي و باالخره نکته مهم این که در زمان تصویب قوانین زمین شهری بعضي از نقاط هنالوز شالهر
یا شهر نبودند و در خالل ا رای قانون تبدی به شهر و شالهر شالدند و دولالت در آن هالا نیالز
قانون را ا را کرده است در این صورت که چگونه ميتوان از لحاظ شرعي این امر را تو یه کالرد
که در موقع تصویب قانون در مدلس نقطه ای شهر نبوده و ضرورت آن بررسي و تصویب نشده و
بعداً به لحاظ اطالق تعریف شهر به آن ضرورت و عنوان ثانویه بر آن تعلق گیرد که این مباحالث و
بررسي ها بعضاً در حوزه صالحیت بررسي و اظهار نظر قضات محتالرم محالاکم اسالت و بعضالاً در
صالحیت کارشناسان رسمي در موضع اظهارنظر مي باشد .در هر حال بالرای بررسالي الامع نظالام
حقوقي کنوني به این مساله ابتدا به توصیف و تحلی مسالائ مربوطاله یعنالي "مالکیالت" و سالسس
"تملک" ميپردازیم.
مفاهیم مالکیت و تملک

مقصود از مالکیّت را اختصاص مال به انسان دانسته اند (شالاهرودی و همکالاران 0121 ،ه ق ،ج،0
ص )100به گونها که هر نوع تصرف مشروع  ،استیال و سلطنت در آن امکان پذیر باشد .مالکیت
از مال گررته شده است .معنای لغوی مال را نیز اینچنین تعریف کرده اند :مالال از مالول باله معنالای
هاُ مها َملَتَهَهه ِمه ِهل
عنکبوت گررته شده آنچه انسان مالک مي شالود .در قالاموس و اقالرب آمالده" :امل ُ
شه ء" (قرشي 0102،ه ق  ،ج ،1ص  0) 320مالکیت و مال در قالانون مالدني تعریالف نشالده امالا از
الدنَيا" مقابله مال با
اْلَياةِ ُّ
َماُ َو الَبَهنُو َن ِزينَةُ َ
 .0گفتهاند مال در نزد بادیه ،چهارپایان است .0در آیه شریفه 11سوره کهف آمده "ال ُ
رج ًًل َش ِريف ًا
ن
ا
"
الطفی
حدیث
در
:
اند
بنون نشان ميدهد که مراد از مال متاع دنیاست .و در کتاب تاج العروس آورده
َ ُ
َميِ ًًل" یعني مرد شریف دارای مال است .راغب مي گوید مال را از آن هت مال گویند که پیوسته مائ وزائ است (از
این گروه به آن گروه می ميکند) .و از این هت عرض خوانده شده که عارض است ودوام ندارد .و نیز آورده شده
که مال مانند زن زناکار است که روزی در خانه عطار وروزی در خانه راح است.
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دیدگاه حقوقدانان هم اگر بررسي شود تمایز قاب تو هي با معنای لغوی آن نمي توان دید چرا که
آن حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت است مگر در مالواردی کاله قالانون
استثنا کرده باشد ( عفرلنگرودی ،ترمینولوژی حقوق) .دکتر کاتوزیان بدین گونه تعریف کرده انالد:
"مالکیت حقي است دائمي که به مو ب آن شخ

مي تواند در حدود قوانین تصرف در مالالي را

به خود اختصاص دهد و به هر طریقي که مای است از تمام منالارع آن اسالتفاده کنالد"( کاتوزیالان،
دوره مقدماتي حقالوق مالدني ،ج ،0ص .)012در قالانون مالدني رقالط مالال را از هتالي باله منقالول
وغیرمنقول تقسیم کرده اند (ماده 00قانون مدني ) .تملک نیز به مانند مالکیالت تعریالف نشالده و در
قاموس رقهي (سعدی 0113 ،ه ق ،ص )339 :آن را به مالکیت درآوردن قهری ملک آورده است.
سابقه تملک قهری

با گسترش شهرنشیني و تدمع ارراد در مح های معین به علت نیاز امعه به توسعه راههای داخ
شهرها و یا به سبب نیاز حاکمان به احداث و توسعه کاخهای خود خریداری امال و اراضي ارراد
قطعاً در تا ریخ ،سابقه دارد و این امر را از ارسانه یالا واقعیتالي کاله در مالورد کالاخ انوشالیروان شالاه
ساساني که به علت عدم رضایت پیرزني به رروش خانه خود کج ساخته شده بالود نقال ماليکننالد،
ميتوان دریارت و یا اگر کتاب خوا ه تا دار (ژان گور ،تر مه ذبیح اله منصالوری ،ج ،0ص)000
را کتاب تاریخ بدانیم ،ميخوانیم "شاه عباس کبیر در کرمان  1خیابان بو الود آورد و  1خیابالان در
قسمتي از شهر که وسعت داشت و چون مربع مستطی بود احداث کرد و  2خیابالان را در قسالمتي
دیگر از کرمان که به شک مربع مي نمود و کوچکتر از قسمت دیگالر بالود پادشالاه بالزر

صالفوی

برای احداث خیابان های مزبور مدبور شد که یک قسمت از خانه ها را که در مسالیر خیابالان بالود
ویران نماید و خانه هایي را که باید ویران شود از صاحبان آن ها به قیمت روز خریداری ميکرد و
در هر کومان  2عباس بهای خانه را بیشتر مي دارد و عالوه بر آن در قسمت دیگر از کرمالان زمالین
به بهای ارزان به آن ها مي رروخت تا اینکه برای خالود بنالا نماینالد و تالا خانالههالای دیالد بالرای
سکونت مردم ساخته نمي شود منازلآن ها را برای ایداد خیابان ویران نميکرد".
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ضرورت تملک

روابط اعتباری اشخاص و اشیا در شهر یکسان نیست در کنار اموالي که متعلق به اشخاص حقیقي
است اموالي نیز و ود دارد که متعلق به شهر است به عبالارت دیگالر نالوعي مالکیالت عمالومي نیالز
و ود دارد و این مالکیت سبب مي شود عموم شهروندان و سکنه شهر بتوانند از ایالن نالوع امالوال
استفاده نمایند .شهر برای بقا و دوم خود نیازمند این گونه اموال است .اشخاصالي کاله زنالدگي در
شهر ر ا مي پذیرند قبول مي کنند که اگر زماني شهر نیازمند امال و اراضالي آنالان بالود نسالبت باله
واگذاری امال خود به متولیان شهر اقدام نمایند .باله عبالارت دیگالر پالیش شالرط زنالدگي شالهری
پذیررتن این گونه شروط است که مالک با ادامه زندگي شهری خود این شرط را مي پذیرد به نظالر
مي رسد ام تیاز تملک را باید در ضرورت زندگي ا تماعي و امکان دوام و قوام شهر ستدو کالرد
به عبارت دیگر بدون برخورداری از حق تملک قهری ،شهر با بحران موا ه خواهد شالد و دیالری
نخواهد پایید با زوال و اضمحالل موا ه مي گردد .الزمه زندگي مطلوب شهری ایداد چنین حقالي
است .حقوقدانان ع قیده دارند که در تزاحم حقوق خصوصي و عمومي باید حق عمالومي را مقالدم
داشته البته نه به معنای انکار حق خصوصي بلکه برای برقراری پیوند میان این دو باید بر پرداخالت
قیمت عادله پای رشاری نمود و بدین ترتیب عالوه بر ررع حا ت های شهر ،عدالت معاوضي نیالز
رعایت شده است .حکم حکومتي بر مبنای ضوابط پیش بیني شده طبق مصالح عمومي برای حفالظ
سالمت امعه ،تنظیم امور آن ،برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتي و غیر دولتي با مردم
در مورد مسائ مختلف تعیین مي شود.
شیوه های تملک

حاکمیت اراده در تملک اراضي و امال مورد نیاز نهادهای عمومي اراده با قصد قرین اسالت و در
تعریف آن مي توان گفت خواست اندام یا عدم اندام امری است به نحوی که باله صالورت رعلالي
مداز یا غیر مداز ظهور مي کند .به عبارت دیگر بدون و ود اراده مو ودات اعتباری عقد و ایقاع
خلق نمي شوند و اعالم اراده اشخاص حقوقي توسط نمایندگان مداز آنان صورت مي گیالرد ایالن
اشخاص همچون اشخاص طبیعي طرف عقود و معامالت قرار مالي گیرنالد بنالابراین اولالین طریالق
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ایداد حق مالکیت بهره مندی از عقود مملک است که با ایداد و قبول طالررین محقالق مالي گالردد.
بنابراین شهروندان مي توانند با استفاده از عقود بیع ،ا اره و  ...و یا قالرارداد موضالوع م  01قالانون
مدني حق مالکیت یا حقوق ارتفاقي و انتفاعي خود را به شهرداری و دولالت واگالذار نماینالد .ایالن
طریق متضمن احترام به حق مالکیت اشخاص اسالت باله نحالو بالارزی در الیحاله قالانوني سالال 53
تصریح گردیده است.
تملک قهری و ملي کردن

دولت به عنوان حارظ منارع عمومي و به دلی سیاسي یا اقتصادی ممکن است مؤسساله ای را ملالي
کند .با ملي کردن ،دولت انشین مالک اصلي مي شود و اداره موسسه را بدست مي گیالرد و تمالام
تعهدات دین و طلب و سایر تعهدات مالک اولیه به دولت منتق مالي شالود(عبدالحمیالد ا ،حقالوق
اداری ،ج ،0ص  313و  .)300ملي کردن لزوماً مو ب مالکیت مالکین قبلي نمالي گالردد و ممکالن
است سرمایه و حتي منارع آنان محفوظ بوده و رقط اداره موسسه از اختیار مالکان خارج شود (م 0
ق ملي شدن بانک ها مصوب  .)53مث قانون ملي شدن بانک ها.
فلسفه وجودی مالکیت

مالکیت که در حقیقت رابطه بین مالک و مال را به هم پیوند مي دهد ونتیدتا به مالالک اختیالار مالي
دهد تا در چارچوب قوانین هرگونه استفاده و بهره برداری از مال تحت مالکیتش داشته باشالد اعالم
از اینکه بخواهد خودش استفاده نماید یا در اختیار غیر قرار دهد و یا ررضا آن را به دیگری واگذار
نماید و یا همچنین از مزاحمت ها و ضررهای احتمالي کاله آن را تهدیالد مالي نمایالد لالوگیری و
ممانعت نماید .ویهگي های مالکیت را مي توان باله دوام ،اطالالق ،انحصالار ،دارای نفالع عقالیالي و
ارزش ذاتي داشتن برشمرده اند بعضي از علمای حقوق هفت ویهگالي را باله عنالوان و اله ممیالزه
مالکیت از دیگر امتیازات مو ود بیان نموده اند که به شرح ذی عنوان مي گردد:
الف) و ود خار ي داشتن
ب) اختصاص بالفع به شخ
ج) عموم وشمول داشتن

داشتن
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د) ویهگي بعدی مالکیت اصالت اختصاص یا اختصاص به ذات داشتن است
ه) قابلیت نق وانتقال مالکیت پندمین ویهگي آن مي باشد
و) دوام حق مالکیت ز) استقالل از حیث مالکیت ملک ویهگي ختم مالکیت مي باشد
ح) ویهگي دیگری که بعضي از حقوقدانان برای مالکیالت شالمرده انالد انحصالاری بالودن حالق
مالکیت است.
محدودیت های ناشي از حفظ منافع عمومي

به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تدارتي رزوني مالي یابالد و رکالر ملالي شالدن
صنایع تقویت مي شود مالکیت خصوصي نیز محدود مي گردد زیالرا دولالت در بسالیاری از مالوارد
شیوه استفاده از اموال را تابع قواعد خاص مي کند و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود
مي سازد تثبیت قیمت ها  ،منع احتکار در مالورد ارزاق عمالومي و  ...محالدودیت هالایي اسالت کاله
دولت به منظور حفظ حقوق عمومي و سرمایه های ملي برای مالکیالت خصوصالي و تدالارت آزاد
ایداد کرده است .مقرراتي که مالکیت را به دلی حفظ منارع عمالومي محالدود مالي نمایالد در یالک
نظریه عمومي نمي گندد و تفصی هر کدام باید داگانه مطرح شالود .ساللب مالکیالت خصوصالي
منوط به تأدیه قیمت عادله آن شده است .تملک قهری امال نه تنها در قانون شهرداری پیش بیني
شده است در سایر قوانین نیز آمده است.

0

نتیجه
موضوع بحث یعني تملک حریم اراضي و امال برای کالاربری هالای عمالومي از سالوی نهادهالای
عمومي به ویهه دولت و شهرداری ها به دلی رشد بي رویاله معیالت انسالاني و نیالاز روز ارالزون
 .0مث قانون اصالح قانون ادعای شاخ

علیه دولت را ع به امال مصوب  01آذر  ،10ماننالد قالانون توسالعه و نوسالازی

شهر برای شهرد اری که در این قانون وزارت نش مکلف است بهای عادله ابنیاله و اراضالي را بالرای ایدالاد و توسالعه
سربازخانه ها و ررودگاهها و  ...به تشخی

وزارت نش مورد احتیاج ارتش به مالکیت بسردازد.
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اشخاص و به تبع آن ،نهادهای عمومي به اراضي و امال  ،یکالي از موضالوعات مبالتال باله امعاله
کنوني است که هم از هت نظری و هم از هت عملي و کالاربردی کاله در ا تمالاع دارد ایگالاه
ویهه ای دارد و نقش بنیادی و اساسي این پدیده ،در ارضا نیازهای بي حد و حصری کاله وامالع
امروز بشری دارند باعث تالش روز ارزون و برنامه ریزی های الامع و هوشالمندانه تمالام ارالراد و
حتي نهادهای عمومي برای تصرف و تملک بیشتر اراضي گردیده کاله ایالن موضالوع بالا تو اله باله
محدودیت منابع و کمبودهای مو ود سبب ایداد تعارض منارع بالین طالبالان امالال شالده اسالت.
همیشه متصدیان امر به ای برنامه ریزی و پیشگیری از بروز مشکالتي که گاهي غیر قاب

بالران

مي نماید حتي مرا ع ذی ربط در تصویب قوانین هم به نوعي مبالادرت باله روش آزمالون و خطالا
کرده اند به هرحال با تو ه به اینکه قوانین موضوعه مي بایست مبتني بر شرع باشالد و نسالبت باله
قوانین قب از انقالب و حتي پس از آن این شبهه و ود دارد که این قوانین مطابقت بالا شالرع دارد
یا خیر ،در این تحقیق قوانین مربوط به حریم اموال عمالومي را بالا قالوانین شالرعي بررسالي تطبیالق
نموده و مباني هریک مورد تحقیق قرار گررت و نتایج زیر به دست آمد:
 .0در خصوص رویکرد رقه امامیه در باب تملک حریم اراضي توسط نهادهای عمالومي حالریم
در رقه امامیه تنها اختصاص به زمین موات دارد که بهره برداری کام از آن مکالان متوقالف
بر آن محدوده است و تحت تصرف دیگری ز کسي که آن را احیا کالرده نیسالت نتیداله
اینکه صررا زمین موات احیا شده را دارای حریم دانسته اند و حریم آن به احیا کننالده آن
اختصاص دارد ،تبعا شرط احیای زمین موات را نیزحالریم نبالودن آن بالرای ملالک دیگالری
دانسته اند.
 .2در نهایت اینکه از طرري اص تسلیط بیانگر سلطه اشخاص بر اموالشان است از سوی دیگر
قاعده الضرر بر نفي ضرر عمومي پارشاری دارد و مصلحت عامه ا ازه تعالرض باله امالوال
دیگرا ن را صادر مي کند پس با اصال تساللیط تعالارض پیالدا کالرده و از آندالا کاله همیشاله
مصلحت عامه به وسیله قاعده الضرر ،عسروحرج و حکم حکومتي تو یح شده است پس
تزاحم و یا به نوعي تعارض این دو قاعده را برطرف نموده و سخن آخر اینکاله هرچنالد از
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نظر حقوق و رقه ،مالکیت خصوصي محترم و خدشه ناپذیر است اما بي تردید نمالي توانالد
منارع عمومي امعه را در مخاطره قرار دهد .به همین دلی مالکیت خصوصي مشالروع ،تالا
ایي محترم است که مغایر با منارع عمومي نباشد ،از این رو چنانچه مالکیت خصوصي یالا
همان اص تسلیط با منارع عمومي  ،مغایرت پیدا کند منارع عمومي مقدم مي شود و در این
راه مالکیت خصوصي محدود یا سلب مي گردد.
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