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ن خصوصي اسـتفاده  اهاي متعلق به مالك      گاهي ناگزير است كه از زمين      گونه وظايف  اجراي اين 
تواند حتي بدون رضايت مالك، اراضي       كه دولت مي  ده  كربيني   گذار مواردي را پيش     قانون. كند

مورد نياز خود را تصرف نمايد، اما شرط استفاده از اين اختيار، رعايت تـشريفاتي اسـت كـه                   
 اسـت كـه    پرسـش پي پاسخ به اين      پژوهش حاضر در  . گذار براي آن درنظر گرفته است      قانون

يفات، اراضي مورد نيـاز خـود را تـصرف نمايـد،            كه دولت بدون رعايت اين تشر      درصورتي
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 بدون رعايت قانون، دولت از سويكه تصرف اراضي اين نتيجه خواهيم رسيد       محاكم، به  يآرا

  .موجب تحقق ضمان غصب نسبت به اين تصرفات دولت خواهد شد
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  مقدمه. 1
ايف نياز گاهي براي اجراي اين وظ.  وظايف مختلفي دارد، كشور استةدار ادار دولت كه عهده

هاي برق و  ها، دكل ها، معابر، پارك توان به ايجاد راه  ميها آن ةازجمل. كند پيدا ميبه زمين 
ممكن است زمين مورد نياز، متعلق به دولت نباشد و مالك خصوصي . كردهاي گاز اشاره  لوله

اشخاص تزاحم دارد؛ چراكه  دولت با حقوق مالكانه ة انجام وظيف،صورت اين در. داشته باشد
ها در  هاي متعلق به افرادي كه اراضي آن بايست از زمين ها مي از طرفي براي اجراي اين طرح

طرح واقع شده استفاده شود و از طرف ديگر، مالكيت و حقوق افراد بر اموال خويش دائمي، 
در . ال غير تصرف كردتوان در م  و نمي1)105، ص1390كاتوزيان، (مطلق و منحصر به مالك است 

كند كه  اي تعيين تكليف مي گونه شود و به گذار در مقام حل تزاحم وارد مي اين وضعيت قانون
 جامعه انجام دهد و ة جامعه است بتواند وظايف خود را در راستاي ادارةهم دولت كه نمايند

براي  قوانين متعددي. يابدكاهش  اشخاص به حداقل ممكن ةهم تعرض نسبت به حقوق مالكان
قوانين «ها به   كه در اين پژوهش از مجموع آن تصويب شده استمهمامر به اين رسيدن 

يكي از . شود ياد مي) به اختصار قوانين مربوطه(»  تملك امالك مورد نياز دولتةمربوط به نحو
هاي  ك واقع در طرحترين اين قوانين كه حدود اختيار دولت در تملك و تصرف امال مهم

 خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي ة قانوني نحوةاليح «،نمايد عمومي را تبيين مي
موجب اين قانون، دولت  به. است 2»1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  برنامه

نمايد، بايد تشريفات  تصرف كه بتواند اراضي مورد نياز خود را بدون رضايت مالك آنبراي اين
گونه قوانين، در موارد بسياري دولت بدون رعايت  و شرايطي را رعايت كند، اما باوجود اين

د و به شهادت يكي نماي اقدام به تصرف اراضي مورد نياز خود ميها، ابتدا  تشريفات مقرر در آن
تنها در اين  مقررات قانون نه »رعايت«اين قبيل تصرف، بدون « از قضات ديوان عالي كشور

معاونت آموزش ( 3»هاي ديگر هم ديده شده و ما دست به گريبان آن هستيم پرونده بلكه در پرونده

دولت را در دو از سوي توان تصرف امالك  براي تبيين بهتر مسئله مي. )324، ص1387يه، ئقوه قضا
  :شدحالت متصور 

 كه در اين فرض، تصور مسئوليت دهد يش رضايت ميمالك به فروش ملك خو) الف
  . منتفي استمدني ناشي از تصرف

                                                            
مالكيت شخصي كه از :  قانون اساسي47 اصل .اشخاص از تعرض مصون است... مالحيثيت، جان،:  قانون اساسي22اصل . 1

 مگر به حكم ؛توان از تصرف صاحب آن بيرون كرد هيچ مالي را نمي:  قانون مدني31 ةراه مشروع باشد محترم است؛ ماد
 .قانون

 .شود خ ياد مي.ن.ق.از اين پس از اين قانون با عنوان ل. 2
 .20/11/1377 مورخ 28) اصراري(قضات هيئت عمومي ديوان عالي كشور در صدور رأي اظهارات يكي از . 3
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شود و دولت رأساً اقدام به تصرف ملك  مالك حاضر به فروش ملك به دولت نمي) ب
  : دو حالت قابل تصور است كه در اين حالت نيزنمايد مورد نظر خويش مي

 صورت اين  نظر را تصرف نمايد؛ دردولت با رعايت شرايط قانوني، ملك مورد، 
گذار بوده و  مسئوليتي متوجه دولت نيست؛ چراكه اوالً آن تصرف با اذن قانون

  .حدود اذن رعايت شده استديگر اينكه 
 براي مثال، ؛دولت بدون رعايت شرايط قانوني، ملك مورد نظر را تصرف نمايد 

، آن ملك را )خ.ن.ق.ل 8 ةماد(ل بدون توديع قيمت ملك در صندوق ثبت مح
وجود داشتن اذن  كه دولت با اين پژوهش ناظر به اين فرض است.تصرف كند

قانوني براي تصرف، بدون رعايت حدود اذن و رعايت تشريفات و شرايطي كه 
كه پرسشي . كند براي تصرف مقرر شده است، بر اموال ديگران سلطه پيدا مي

، اين است كه آيا امكان تصور باشد ميپي پاسخ به آن  ضر درپژوهش حا
مسئوليت مدني غيرقراردادي براي اين عمل دولت متصور است و اين عمل 

  مشمول عنوان غصب خواهد شد؟ در اهميت اين پرسش همين بس كه دردولت
عمل دولت، خواهان دعوا براي رسيدن خصوص صورت تحقق عنوان غصب در 

تري را نسبت به  هاي جبران خسارت كامل  شيوهشدة خويش وق تضييعبه حق
كه حتي با  ازجمله اين؛فرضي كه عمل دولت غاصبانه تلقي نشود خواهد داشت

. كردتوان قيمت روز را از دولت مطالبه   ميگذشت زمان و كاهش ارزش پول
وط به احراز اسباب مسئوليت مدني، تحقق غصب مشرديگر همچنين برخالف 

  .  سببيت نيستةتقصير و رابط
و آثار است مشاهده نشده در ميان آثار حقوقي  مستقلي پژوهش تاكنون در اين خصوص

و نه بررسي (دولت از سوي  تملك اراضي ةصرفاً به بررسي نظام حقوقي نحويادشده 
 در آثار فقهي نيز به شهادت يكي از فقيهان معاصر، تا .1اندپرداخته) مسئوليت ناشي از اين اقدام

 برپايي ة زمين)عليهم السالم( به دليل غصب حكومت از ائمه اطهار از انقالب اسالميپيش 
 و طبيعتاً اند برخورد نكردهبا اين مسئله  فقها همين دليل وجود نداشته است و بهدولت اسالمي 

عملي و عرصة در . )9، صق.1415مؤمن، ( 2در آثار فقهي گذشته، اشاره مستقيمي به آن نشده است
نداشته وجود خصوص  در اين اما نظر واحدي ، بودهطرح محاكم نيز اگرچه اين موضوع ميآرا

                                                            
 .ها تملك اراضي توسط دولت وشهرداري. بهشتيان، سيد محسن .ك.ر. 1
بلكه ايشان به بررسي اصل امكان تصرف اراضي ،  ارتباط مستقيم با موضوع پژوهش حاضر نداردحتي كتاب اين فقيه نيز. 2

 .نه مسئوليت ناشي از عدم رعايت قانون؛ اند  رضايت مالك اشاره داشتهبدون كسب
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گذار براي تملك اراضي مقرر   كه قانون ابتدا برخي تشريفاتپرسشاين اي پاسخ به بر. است
  .شود  ميبررسيامكان تصور، ماهيت و نوع مسئوليت دولت   سپس؛شود بيان مياست، داشته 

  مفاهيم. 2
 ةدر معناي خاص مرادف با قو؛  در دو معناي عام و خاص آمده استدولت .دولت. 1. 2

 ةقو(هاي اداري   كه شامل تمام سازماناست 2حكومتبه مفهوم در معناي عام اما  ،1مجريه
 ةقو(گذاري  و قانون) يهئ قضاةقو(، قضايي )ها جمله شهرداريهاي اداري از مجريه و ساير نهاد

در پژوهش حاضر منظور از مسئوليت مدني دولت، . )45، ص1388كاتوزيان، (باشد  مي) مقننه
ها،  هايي از جمله شهرداري  تا شامل نهادباشد مسئوليت دولت در معناي عام يعني حكومت مي

 1كه در مادة ديگري  هاي دستگاهو  ها هاي دولتي، دانشگاه ها، مؤسسات و شركت خانهوزارت
   .خ آمده است، بشود.ن.ق.ل
توان گفت   اما مي، در قانون تعريف نشده است3»طرح عمومي «.هاي عمومي طرح. 2. 2
هايي است كه در راستاي وظايف محوله به شهرداري و دولت و در جهت رسيدن به  طرح«

جمله متفاوتي ازهاي  جنبهها  طرح. )72، ص1390بهشتيان، ( »دشو  و اجرا مياهداف مختلف، ترسيم
 ناظر بر هر موردي  پژوهش حاضر،بنابراين.  دارندسازي و عمرانيفرهنگي، اجتماعي، شهر

هاي مختلف اعم از عمراني، نظامي،  است كه دولت براي اجراي وظايف خود در حوزه
  . ز دارداجتماعي و ساير موارد به زمين نيا

  4هاي تأمين اراضي مورد نياز دولت تشريفات و شيوه. 3
 ،)248، ص1390بهشتيان، (گذار براي تأمين اراضي مورد نياز دولت، به تعبير يكي از نويسندگان  قانون

 براي .استكرده بيني  را پيش) تملك(و تأمين غيرتوافقي ) خريد(دو روش تأمين توافقي 
به ادامه ها تشريفات خاصي درنظر گرفته شده است كه در  از اين شيوهاستفاده از هريك 

 .شود ها اشاره مي اختصار به آن
ترين راه براي تأمين اراضي مورد نياز  شك اولين و مناسب  بي.)دوجانبه(تأمين توافقي . 1. 3

د هاي خويش دست ياب سته تا هم به سرعت به خوا،دولت، توافق دستگاه اجرايي با مالك است
كاميار، ( است) عقد(ماهيت اين شيوه، عمل حقوقي . دو هم از بروز اختالفات جلوگيري نماي

                                                            
1. government  
2. state 
3. reconstruction plans 

هاي تأمين اراضي مورد نياز دولت، موضوع اصلي پژوهش حاضر نيست و در اين خصوص آثار  تبيين تشريفات و شيوه. 4
 نتيجة مسئوليت مورد بحثكه ايناما باتوجه به . أمين اين اراضي بررسي شده است تةها نحو متعددي وجود دارد كه در آن

 .شود اجمالي به اين تشريفات اشاره مي صورت در اين قسمت به ،اين تشريفات استنكردن رعايت 
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 ،اين برافزون .  در آن رعايت شده باشد شرايط صحت عقود قانون مدنيبايد لذا ،)179، ص1387
 تأمين ،باالترين مقام دستگاه اجرايياز سوي ح  تأييد طرخ شرايط ديگري ازجمله.ن.ق.لبرابر 

 1ماده1تبصره (امكان استفاده از اراضي ملي و دولتي نداشتن  ،)خ.ن.ق. ل1 ةماد(قبلي اعتبار 
ها صحيح نخواهد   معامله آن،اين شرايطنبود صورت  بايد وجود داشته باشد كه در) خ.ن.ق.ل

  . بود
كه تواند راساً و بدون آن  دولت با رعايت شرايطي مي.)جانبه يك(تأمين غيرتوافقي . 2 .3

اين اختيار در . ، نسبت به تملك امالك مورد نياز خود اقدام نمايدكندموافقت مالك را كسب 
هاي  يباً در همة نظامو تقر )12، صق1415؛ مومن، 428، ص1373؛ منتظرى، 456 و 455، ص1388اى،  خامنه( فقه

 .A( باشد  مي اما حدود صالحيت دولت در اين امر متفاوت،1حقوقي پذيرفته شده است

Epstin,1985: Chapter 1(. خريد « و قانون 2»غرامت اراضي«موجب قانون  در انگليس به
 ,Fairgrieve,2002(ود در آورد به ملكيت خامالك را تواند  مي، دولت با رعايت قانون 3»اجباري

p. 161( . قانون اساسي آلمان نيز سلب مالكيت صرفاً در راستاي نفع عمومي و 14در اصل 
 .)(F.Singh,2001, p. 62مشروط به رعايت قانون، تجويز شده است

 ةقوانين مربوطه، دولت براي تأمين اراضي مورد نياز خود از طريق شيوبرابر در ايران 
غير از شرايط صحت  (توافقي به آن اشاره شد بر شرايطي كه در تأمين توافقي، بايد عالوهغير

 اولين و .شود ها اشاره مي ترين آن ، شرايط ديگري را نيز رعايت نمايد كه در ادامه به مهم)عقود
صرف  بهدولت  و باشدغيرتوافقي راه حل نهايي شيوة ترين شرط اين است كه استفاده از  اصلي

تصرف كند، بلكه زماني دولت مستقالً و راساً درنگ  بيتواند امالك افراد را  نمي وجود طرح
توافقي وجود نداشته شيوة تواند ملك غير را تصرف و تملك نمايد كه امكان استفاده از  مي

مالك حاضر به واگذاري ملك اگر  ،ودبا صاحب آن وارد مذاكره شبايد يعني ابتدا . باشد
 در، جمله مشخص نبودن مالك، امكان توافق وجود نداشته باشدخويش نباشد و يا به داليلي از

 براي انجام معامله چه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعالم دستگاه اجراييچنان ،صورت اين
 وشود  ميمراتب براي بار دوم اعالم  ،نمايد خودداريمراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي 

،  به صندوق ثبت محلارزش تقويمي ملكبا توديع   روز مهلت مجدد،15 يپس از انقضا
  .)خ.ن.ق. ل8 ةماد( دولت مجاز به تصرف آن خواهد بود

  
  

                                                            
   Reynolds, 2008, p. 15 .ك. تاريخچة تملك اراضي در اروپا رةبراي مطالع. 1

2. Land Compensation Act, 1961 
3. Compulsory Purchase Act 1965 
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   مسئوليت مدني دولت در نتيجة تصرف غيرقانوني امالك.4
كه دولت بدون رعايت  هستيم كه درصورتيپرسش پي پاسخ به اين  دردر اين بخش 

 اين عمل دولت چه مسئوليتي ، ملك ديگران را تصرف نمايدتشريفات مقرر در قوانين مربوطه
  پي خواهد داشت؟ در

 ،1391صالحي مازندراني، (مسئوليت مدني دولت در فقه و حقوق اجماالً پذيرفته شده است 

اتالف؛ تسبيب؛ «: اند از طور كلي اسباب ايجاد مسئوليت مدني غيرقراردادي عبارت به. )329ص
 از ،حاضرپژوهش در . »غصب؛ استيفا؛ استفاده بدون جهت؛ ايفاي ناروا و ادارة فضولي مال غير

بيان دولت، به از سوي  غير ضمان ناشي از تصرف ملكخصوص ميان اين مصاديق، در 
اين عمل دولت خصوص تحقق غصب در   دربارةمحاكمچراكه . شود پرداخته مي» غصب«

، عنوان  بودهها تصرف و استيال موارد نيز چون موضوع آنبيشتر  و در نظر دارنداختالف 
 تحقق غصب، ضمانت اجرا و ةنتيج درديگر اينكه . است  قابل تطبيقغصب بر اين عمل دولت

ن ا براي تضمين حقوق مالك)اَلغَاصب يؤخَذُ بِأشَقِّ األحوالِ(تري  هاي جبران خسارت كامل شيوه
  .در دسترس خواهد بود

موجب  به. باشد مي )288، صق1414، زبيدي(در لغت به معناي چيزي به ستم اخذ كردن  1غصب
 بر حق غير است به نحو عدوان؛ اثبات يد بر مال غير غصب استيال« قانون مدني 308مادة 

شرايط تحقق غصب عبارت است  اين ماده برابرپس  .»بدون مجوز هم در حكم غصب است
  : از

به اين معنا . ؛اصب بر مال يا حق مغصوب است مادي و معنوي غة سلط استيال.استيال) الف
، 1390كاتوزيان، ؛362، ص1388امامي، (كرد بايست حق يا مال غير را تصرف  كه براي تحقق غصب مي

 بنابراين هرگاه كسي اعم از دولت يا غير آن در ملك غير .)26، ص1391؛ صفايي و رحيمي، 217ص
  .  بر مال او مستولي شده است،در زمين غير، خيابان احداث كند براي مثال  وتصرف نمايد

اعم از منقول و (كه شامل مال است  موضوع غصب، حق ،اين قيدبرابر  .بر حق غير) ب
  .)پيشين(باشد  و منافع مي) غيرمنقول

به  متعلق كه مالكند كه متصرف با علم به اين  عدوان هنگامي صدق مي.به نحو عدوان) ج
 عالم نبودن به مالكيت غير نيز ،به هر حال. )پيشين(كند   پيدا مي بر آن استيال،ديگري است

  . دو نيست آنميان تفاوتي نظر حكم غصب است و از اين   قانون مدني در308مادة موجب  به
كند، ير تصرف  در مال غكه دولت بدون رعايت تشريفات قانوني القاعده درصورتي علي

معاونت ( 2، حق و عدوان وجود دارد استيال،چراكه هر سه عنصر؛ عمل او غاصبانه خواهد بود

                                                            
1. usurpation 

 .1386نشست قضايي دادگستري الرستان، آبان . 2
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در ادامه  كه اند پاسخ منفي دادهپرسش اي به اين   اما با اين حال عده،)71، ص1388آموزش قوه قضائيه، 
  .خواهد شدارزيابي اين نظر مطرح و 

تصرفات خصوص ضمان غصب در نيافتن  تحقق ادله و مباني ديدگاه اول مبني بر. 1. 4
  غيرقانوني دولت

تملك شيوة  بدون رعايت قوانين مربوط به دولتاز سوي برخي معتقدند كه تصرف امالك 
ه، مالك مستحق قيمت درنتيج؛ 1 موجب تحقق مسئوليت ناشي از غصب نخواهد شداراضي

  .شود اشاره ميداليل و مستندات اين گروه در ادامه به . مال در زمان تصرف است

  اصل تقدم نفع جمعي بر نفع فردي . 1. 1. 4
هاي  به لحاظ اصل عقلي و عقاليي تقدم حق جامعه بر فرد و اختيارات شرعي و قانوني نهاد«

تصرف در ملك غير برداشته شده، تبديل به اصل جواز نظام اسالمي، اصل عدم جواز 
با اين توضيح كه با اجراي طرح، افراد جامعه . )327، ص1387يه، ئمعاونت آموزش قوه قضا( 2»...گردد مي

با تأسيس يك نيروگاه برق، هزاران نفر از برق آن استفاده براي نمونه شوند؛  ميمند  بهرهاز آن 
 ، اگرچه تأسيس نيروگاه برق در ملك غير با حقوق مالك منافات دارد،ترتيب اين به. كنند مي

شود، عقالً نفع يك جامعه بر نفع  اما چون در نتيجة ايجاد آن، يك جامعه از منافع آن منتفع مي
تشريفات قانون، غاصب نكردن رعايت يك فرد مقدم است؛ بنابراين دولت حتي در فرض 

   .نخواهد بود

  خصوص اختيارات حاكم اسالمي  در) ره(نامة امام خميني . 2. 1. 4
هاي نظام اسالمي، اصل عدم جواز تصرف در ملك  اختيارات شرعي و قانوني نهاد... به لحاظ«

 ؛)327، ص1387يه، ئمعاونت آموزش قوه قضا( 3»...گردد غير برداشته شده، تبديل به اصل جواز مي
 خود، اختيارات حاكم در نظام 16/10/1366امام راحل در نامه و فتواي تاريخي مورخ  «كه چنان

                                                            
در  20/11/1377يخ ر به تا28شمارة ) اصراري(نظر تعدادي از قضات هيئت عمومي ديوان عالي كشور در صدور رأي . 1

 ششم دادگاه ة شعب9309972512600408؛ )329، ص1387يه، ئآموزش قوه قضامعاونت (موضوعي مشابه با پژوهش حاضر 
نظر  ؛)322، ص1387يه، ئضامعاونت آموزش قوه ق (29/3/1376 به تاريخ هفتم دادگاه عمومي زنجان  ةشعب 76/161 حقوقي 

واسطة تصرف  ؛ بلكه به))161، ص1385موسوي مقدم،( 30/10/1383 به تاريخ هاي قضايي استان قم اقليت قضات نشست
 صرف تصويب طرح را سبب تملك اراضي اًشود؛ حتي برخي محاكم ظاهر دولت مالكيت آن به دولت منتقل مي از سويملك 
  ).6/7/1372به تاريخ  دادگاه عمومي تهران 28 ة شعب297امه دادن(دانند  مي
؛ استدالل يكي از قضات 16/4/1393 قم مورخ  شعبه ششم دادگاه حقوقي شهرستان9309972512600408 ة شمارةدادنام. 2

 .20/11/1377 مورخ 28) اصراري(هيئت عمومي ديوان عالي كشور در مذاكرات صدور رأي 
 .همان آرا. 3
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تواند مسجد  حاكم مي«: نويسند  و ميكنند اسالمي را حكم اولي و مقدم بر ساير احكام اعالم مي
به اين . يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول آن را به صاحب آن رد كند

 دولت در تصرف امالك اختيار مطلق دارد و اصل عدم جواز تصرف در ملك غير ،ترتيب
  .1»شود برداشته شده و تبديل به اصل جواز مي

  موضوعيت نداشتن تشريفات مقرر در قوانين مربوط به تصرف اراضي . 3. 1. 4
ت طرح اجازه داده شده حتي هاي عمومي درصورت فوري خ، به دولت و نهاد.ن.ق. ل9مادة در «

در همين . بدون رعايت تشريفات مقرر، نسبت به تصرف و تملك امالك مردم اقدام نمايند
بيني نشده كه چون دولت به وظايف قانوني خود عمل ننموده تصرفاتش غاصبانه  حال هم پيش

صرفاً از گردد كه تملك دولت نسبت به امالك  جا اين نكته نيز روشن ميگردد و از اين مي
تشريفات مزبور مملك و سبب ناقل و تنها طريق تملك نيست كه اگر . طريق توافق نبوده

بلكه . گونه نيست نه، اين. تشريفات قانوني مزبور رعايت نگرديد، تملك حاصل نشده باشد
تصرف عملي ملك نيز موجب تملك است و اصوالً مالك سبب ناقل رعايت تشريفات قانوني 

منزلة موضوعيت نداشتن   به9 ة لذا جواز عدم رعايت تشريفات به موجب ماد2.»...مزبور نيست
صادق ) درصورت عدم رعايت تشريفات(جا عنوان غصب در اين«. باشد اين تشريفات مي

 خودش تصرف ةباالخره با مجوزي متصرف بوده و به عقيد) دولت(نيست چون اين شخص 
   .)329، ص1387يه، ئ قضامعاونت آموزش قوه( 3»او با اجازه بوده

  تصرفات غيرقانوني دولتخصوص ادله و مباني تحقق ضمان غصب در . 2. 4
از سوي  تصرف غيرقانوني اراضي ،4در مقابل ديدگاه اول، به اعتقاد برخي ديگر از محاكم

ن هستند، داستا جا كه نگارندگان با اين نظر هماز آن .5دولت، مشمول عنوان غصب خواهد بود
هاي گروه اول، نظر غاصبانه  شود؛ لذا با رد استدالل  مينقد و بررسي ديدگاه پيشين ةابتدا ادل

                                                            
  .16/4/1393ششم دادگاه حقوقي شهرستان قم مورخ شعبة  9309972512600408شمارة دادنامه . 1
 .همان رأي. 2
 .20/11/1377 مورخ 28)اصراري(استدالل يكي از قضات هيئت عمومي ديوان عالي كشور در صدور رأي . 3
 و 30/4/1392 سوم دادگاه حقوقي شهرستان قم ة شعب9209972512300472 و 9209972512300286شمارة هاي  دادنامه. 4

  كل حقوقي قوة قضائيهةادار 6326/7مشورتي  ةنظري؛ 14/12/1370 دادگاه عمومي تهران 1087 ة؛ دادنامه شمار31/6/1392
 ).160 و 148، ص14، ج1387معاونت آموزش قوه قضائيه،  (30/11/1369
اند، در مورد  دانسته اند اما ظاهراً چون اين امر را بديهي مي ق غصب در مورد عمل دولت را پذيرفتهين محاكم، تحقااگرچه . 5

تر شده است، ريشه در   كمرنگ اگر در ادامه بحث، استناد به آرا،ترتيب اين به. اند مبناي رأي خود تحليل چنداني ارائه نكرده
 .اين مطلب دارد
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براي اين ادعا مطرح در پايان نيز ادلة ديگري . گردد ميبودن تصرفات غيرقانوني دولت اثبات 
  . شود مي

  دگاه اولديادلة  نقد .1. 2. 4
  .شود مي بررسيترتيب   ديدگاه قبل بهةادلدر اين قسمت 

 به استناد اصل كهاول آن ؛اولين دليل نظر نخست، از دو جهت قابل پذيرش نيست) الف
ين دادرسي مدني، دادگاه براي فصل خصومت و صدور ي قانون آ3 ةدا، م قانون اساسي167

 قانون مراجعه نمايد و استناد به منابع فقهي و فتاوي و اصول حقوقي دررأي ابتدا بايد به 
، 1389كاتوزيان، (صورتي مجاز است كه در آن موضوع، قانوني قابل تطبيق وجود نداشته باشد 

 308( در خصوص تصرفات غيرقانوني دولت نيز مواد مربوط به غصب ،به همين ترتيب. )10ص
كه به صراحت دولت (ين دادرسي مدني ي قانون آ173 ةر مادو تصرف عدواني د) قانون مدني

در اين پس . بر اين عمل دولت قابل تطبيق است) را طرف دعواي تصرف عدواني دانسته
. نيستپذير  خصوص قانون وجود دارد و باوجود قانون، استناد به اصول كلي حقوقي امكان

 عدم امكان تصرف در مال غير است و قواعد بايد افزود كه اصل اولي ،گفته پيشبر ايراد افزون 
بنابراين حكم قوانيني كه امكان تصرف . غصب و تصرف عدواني ضمانت اجراي آن است

عنوان حكم ثانوي   خالف اصل و به دليل ضرورت و به،كند دولت در اموال مردم را فراهم مي
ه مواضع نص اكتفا شود و جواز تصرف براي دولت درنتيجه بايد باست؛ وضع و تصويب شده 

. )323، ص1387يه، ئمعاونت آموزش قوه قضا( 1را مشروط به رعايت تشريفات اين قوانين دانست
بنابراين در استناد به اصل تقدم نفع جمعي بر نفع فردي نبايد افراط كرد؛ چراكه استناد به اين 

 قانون 31 ةقانون اساسي و ماد 47 و 22اصول  (اصل در اين موضوع، با اصل دوام مالكيت
ها  اي آن مواد مربوط به غصب و استصحاب مالكيت در تعارض است و بايد به گونهو ، )مدني

و ضمانت اجراي آن، )  قانون مدني31 ةماد(را با هم جمع نمود كه هم اصل دوام مالكيت 
 هم اصل تقدم نفع جمعي قابل اجرا  نقض نشود و،يعني مواد مربوط به غصب و ساير قوانين

شود اين  اي كه از اصل تقدم نفع جمعي مي يم نهايت استفادهيباشد؛ به اين صورت كه بگو
خ را .ن.ق.كه دولت شرايط و تشريفات قانوني ازجمله تشريفات مقرر در ل است كه درصورتي

ل تقدم نفع جمعي بر د، در اين صورت اصو، ولي بازهم مالك حاضر به فروش نشكندرعايت 
به  ، يعني هرچند مالك راضي به فروش مال خود نيست؛گردد  مياصل آزادي قراردادي حاكم 

كه  نه اين،شود خ و اصل تقدم نفع جمعي، دولت مالك آن ملك مي.ن.ق.دليل رعايت مواد ل
كه دولت قوانين مربوط به  حتي درصورتي و طور مطلق قائل به اصل تقدم نفع جمعي باشيم به

                                                            
 .20/11/1377 مورخ 28 ةشمار) اصراري(عالي كشور در رأي هيئت عمومي ديواناستدالل يكي از قضات . 1
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نداشته به استناد اصل تقدم نفع جمعي، دولت مسئوليت  ،نكند تملك اراضي را رعايت ةنحو
  .باشد

نيز بايد گفت اوالً ايشان ) ره( خصوص دليل دوم يعني استناد به فتواي امام خميني در) ب
در مقام بيان  ايشان در اين نامهدوم،  1اند؛ اخت قيمت مال اشاره كردهدر همين نامه به لزوم پرد

 در اين موارد گوينده در مقام اصولاهل به تعبير . كليات اختيارات دولت هستند، نه جزئيات آن
) ره(امام . توان از آن اطالق برداشت نمود  و نمي)100، ص1377محقق داماد، (اجمال و اهمال است 

 اما در مقام ،تواند رأساً ملك غير را تصرف كند در مقام بيان اين مطلب هستند كه دولت مي
 نيستند؛ بلكه تشريفات و جزئيات اختيار دولت در تصرف  آنتشريفات و اختيار  شرايطبيان

كه عموماً پس از انقالب (دولت  تملك اراضي مورد نياز ة در قوانين مربوط به نحواراضي
. آمده است) اند و فرض بر اين است كه مطابق شرع هستند اسالمي به تصويب رسيده

توان دريافت كه دولت امكان تصرف   با مراجعه به اين قانون مي، شدبيانتر  پيشطور كه  همان
بايست  فاده از اين اختيار ميبلكه دولت براي است، امالك را دارد، اما اين اختيار مطلق نيست
وجود رعايت تشريفات، امكان توافق وجود نداشت، تشريفات قانوني را رعايت نمايد و اگر با

 و درنگ بيكه دولت تواند رأساً ملك را تصرف كند؛ نه اين گاه مطابق همين قانون دولت ميآن
به اعتقاد مرجع اصلي تشخيص مطابقت قوانين ، سوم. بدون رعايت قانون مجاز به تملك باشد

 9بند ( مذكور اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي«با احكام شرع يعني شوراي نگهبان 
 . خالف موازين شرع دانسته شد)1351 /10/12 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 50 ةماد

باشد نيز  حق شرعي مي شرعي داراي مالك يا ذي زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط
در مقام بيان جواز اختيار مطلق ) ره(اين نظريه نيز مؤيد اين است كه امام خميني . 2»...گردد مي

 چراكه در موردي مشابه، اختيار مطلق دولت مغاير با شرع دانسته شده ؛اند براي دولت نبوده
  . است
 اجازه داده هماداين ست است كه  در،بيان داشتتوان   استدالل سوم نيز مي پاسخ بهدر) ج
 اما بايد دانست كه ، دولت تشريفات اين قانون را رعايت نكند درصورت وجود شرايطياست

توان  در اين ماده ميدقت  بلكه با ،اين به معناي موضوعيت نداشتن تشريفات اين قانون نيست
به اين دليل كه اوالً حكم ؛ بسيار مهم بوده استگذار  دريافت كه اتفاقاً اين تشريفات براي قانون

به  تشريفات اين قانون را  نشدناجراگذار جواز   چراكه قانون،اين ماده بسيار استثنايي است
نشان از اهميت و )  شرط9(است كه تعداد اين شرايط كرده منوط وجود شرايط بسيار استثنايي 

 )1(درصورت : 9مادة «ند از ا شرط عبارت» 9«اين . ت داردموضوعيت داشتن اين تشريفا

                                                            
 .16/10/1366جمهور وقت مورخ  به رئيس) ره( امام خمينيةنام. 1
  .2/3/1389  مورخ شوراي نگهبان3838/30/89ة شمار ةنظري. 2
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، به نحوي )باالترين مقام (تشخيص وزير، به )4 (موجه )3( داليلِ ذكربا  )2( طرح و فوريت
هم نه هر ضرر و زياني، بلكه ضرر  آن( موجب ضرر و زيان )5(كه عدم تسريع در انجام طرح 

نهايت نيز مقرر در دوم اينكه؛ »...با حضور مالك يا دادستان )7(و ناپذيري  جبران) 6( )و زيانِ
مطابق اين  )9 ( ماه3تا حداكثر بايد  )8(العاده استثنايي  شده است كه در همين شرايط فوق

اين نكردن رعايت  يعني در همين شرايط استثنايي جواز ؛قيمت عادله پرداخت شود قانون
 امري استثنايي 9 ة بنابراين حكم ماد. ماه است3تي و صرفاً براي مدت قانون به صورت موق

  .است و قابل تسري به ساير موارد نيست

   ديگرداليل .2. 2. 4
توان داليل ديگري براي اثبات شمول عنوان   مي،مطرح شدپيشين اي كه در رد نظر  بر ادله افزون

  :كردطرح قانوني دولت غصب بر تصرفات غير

  1 معاصريداليل فقهي و تصريح فقها. 1. 2. 2. 4
طوسي، ( عقل و حكم) 385، صق1409؛ حرعاملي، 88، صق1408نوري، ( 3، روايات2به داليلي چون آيات

ممنوع است و حتي در اين  بر مال ديگران ، تصرف و استيال)56، ص؛ محمدى، بي تا59، صق1387
، ق1410؛ ابن ادريس حلّى، 105، صق1417؛ عاملى، 137، صعالمه حلي، بي تا( خصوص ادعاي اجماع شده

 و بلكه گفته شده است كه حرمت آن از )200، صق1423؛ قمى، 59، صق1387طوسي، ؛ 480ص
كس حق ندارد بدون اذن مالك و صاحب   و هيچ)89ص، ق1426 طباطبايى، (ضروريات فقه است 

در كالم فقها . )59، صق1359نجفى، (در حقوق ديگران تصرف نمايد ) گذار قانون(حق يا اذن شارع 
 تصرف در امالك ديگران نهي شده است و اين اطالق شامل تصرفات صورت مطلق به

 قوانين به دولت اذن داده در ما نحن فيه نيز ،ترتيب اين ؛ بهغيرقانوني دولت نيز خواهد شد
 اقدام گذار است كه اراضي مورد نياز خود را تصرف نمايد، اما دولت بايد در حدود اذنِ قانون

  رعايت نمايد؛ درغير،شده استمعين   براي تصرفكهرا به تصرف كند و تشريفات و مقرراتي 

                                                            
 ةو دور) ص( پيامبر ةدورانقالب اسالمي، برپايي حكومت اسالمي منحصر به از  قبل اشاره شد، چون ترطور كه پيش همان. 1

مستقيمي  ةاشار  و طبيعتاً در آثار فقهياند نبودهبا اين مسئله روبرو  فقهاي گذشته بوده است،) ع(كوتاهي از امامت حضرت علي
 ،ترتيب اين به. و نيستاست اما با اين حال، فقه پويا عاجز از پاسخ به مسائل نبوده . )9 ص،ق1415مؤمن، ( به آن نشده است

خصوص امكان  توان در مستقيمي به اين امر نشده است، اما با مراجعه به مباني فقهي مي ةاشار اگرچه در كالم فقيهان گذشته
 . نظر نمودتحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات غيرقانوني دولت اظهار

 .)2 /رهبق( و ال تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ. 2

3 .يهتّى تُُؤَدح ما اخَذَت لَى اليدعهرِ إِذْنبِغَي رِهالِ غَيي مف رَّفتَصأَنْ ي دأَحلُّ لح؛ لَا ي.  
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  اطالق داليلي كه تصرف را بدون اذن مالك و شارعصورت تصرف دولت مشمول عموم و اين
 . و درنتيجه مشمول عنوان غصب خواهد شدبود كند، خواهد  منع مي

 بر امكان تحقق ضمان غصب نسبت به اين صراحت به  برخالف گذشتگانفقهاي معاصر
المي نيز قرار يكي از فقهاي معاصر كه اكنون در جايگاه حاكم اس. نوع تصرفات تأكيد دارند

 شرع يا با استناد به قانون جارى اگر زمين به حكم حاكم «:دفرماي  ميخصوصد، در اين دار
عى د مة، تصرف در آن متوقف بر اجاز... شده باشد دولت اسالمى از مالك قبلى آن گرفته

 :داردي نيز تصريح فقيه ديگر. )456 و 455، ص1388اى،  خامنه(» مالكيت و يا مالك قبلى آن نيست
بردارى متعارف و مشروع  هرگونه گرفتن ملك اشخاص يا تصرف در آن و يا ممانعت از بهره«

آور است و  كسى كه باشد، بدون رضايت و اذن مالك جايز نيست و ضماناز آن، از ناحية هر
هاى  ها جهت نصب دكل بر فرض كه در گذشته بدون رضايت مالكين، مقدارى از اراضى آن

ها الزم است و اگر شهردارى  برق تصرف شده است، تحصيل رضايت مالكين براى بقاى دكل
 كند بايد رضايت بردارى المنفعه از اراضى مذكور بهره هم بخواهد حتى براى كارهاى عام

 ديگري در همين زمينهپرسش  ايشان در پاسخ به .)426، ص1373منتظري، (» مالكين را تحصيل كند
اگر دولت با صاحبان ملك به توافق رسيده باشد و يا ملك با حكمِ حاكم شرع « :فرمايد مي

 اين به. )428، ص1373منتظرى، (» ...الشرايط، مصادره گرديده است، محكوم به غصبيت نيست جامع
  . دانند  اين دو فقيه، تصرف اراضي را مشروط به رعايت قانون مي،ترتيب

 جلب دولت رااز سوي اند و تنها راه تصرف اراضي  تي فراتر از اين رفتهبرخي از فقيهان ح
. كه به اين امر رضايت دهداند  كردهاند و صرفاً مالك را تشويق  ها دانسته رضايت مالكان آن

قطعه زمينى از طرف شهردارى جهت احداث «كه پرسش يكي از اين فقها در پاسخ به اين 
اخيراً شخصى مدعى است كه مالك زمين است و . تى واگذار گرديده استئد به هيمسج

 » زمين را از او خريده است، آيا نماز خواندن در اين مسجد جايز است؟،شهردارى به زور
شود؛ ولى بهتر است مالك اصلى،  اگر مغصوب بوده و راضى نباشد، مسجد نمى«فرمايند  مي

اين فقيه ديگري نيز در . )329، صق1428،  فومنيبهجت(» دهداصل زمين مسجد را رضايت 
       »...توان تصرّف كرد  مالك شرعى نمىةهيچ زمينى را بدون اجاز «:اند فرمودهخصوص 

 .)305، صق1427شيرازي، مكارم (

  محصور بودن اسباب انتقال مالكيت. 2. 2. 2. 4
احياء اراضي موات و حيازت «ل مالكيت در كتاب دوم قانون مدني، شناسايي و به اسباب انتقا

گذار در  كه قانوناما با اين. منحصر شده است» مباحات، عقود و معامالت، اخذ به شفعه و ارث
عنوان سبب مالكيت سخني  مقام بيان تمام اسباب ايجاد مالكيت است، از تصرف دولت به
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 تصرف سبب ايجاد مالكيت براي دولت نيست؛ 1خالف ديدگاه اول لذا بر.ميان نيامده است به
  . مشمول عنوان غصب خواهد شددرنتيجه اين تصرف

  اصل دائمي بودن و مطلق بودن مالكيت .3. 2. 2. 4
اشخاص از تعرض مصون ... حيثيت، جان، مال« :گويد كه ميقانون اساسي  22ل  اصبر افزون
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم «: دارد كه چنين مقرر مي 47  اصلو» است
توان از تصرف صاحب آن بيرون  هيچ مالي را نمي«: آمده است  قانون مدني31 ةماددر  ،»است

، 1390كاتوزيان، ( اصل بر دائمي بودن مالكيت است ؛ به اين ترتيب،»كرد مگر به حكم قانون

، 14، ج1387معاونت آموزش قوه قضائيه، ( 2»الك كماكان در ملكيت مالك باقي خواهد ماندام« و )108ص

بين رفتن مالكيت يا انتقال آن نياز به تصريح دارد و با ظن و گمان و استناد بنابراين از. )151ص
دليل گذار به   كرد و قانونتأسيساي براي انتقال مالكيت  توان سبب تازه به روح قوانين نمي

اهميت مالكيت افراد براي ضمانت اجراي آن قواعد مربوط به رفع تصرف عدواني در قانون 
  . ين دادرسي مدني و غصب در قانون مدني را مقرر كرده استيآ

  تملك اراضينحوة تصريح قوانين مربوط به . 4. 2. 2. 4
در ات قانوني مطرح شده، بايد گفت تشريفخصوص موضوعيت نداشتن  چه كه دربرخالف آن

  :  از جمله است؛خ بر موضوعيت داشتن تشريفات تأكيد شده.ن.ق.موارد متعددي در ل
 مورد نياز را مستقيماً ]اراضي [تواند دستگاه اجرايي مي...  «:است مقرر شده 1 در مادة ،اول

مقررات مندرج در اين قانون خريداري طبق وسيلة هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند و  يا به
 و قيد »طبق مقررات مندرج در اين قانون«در اين ماده واژة تملك پس از قيد . »و تملك كند

 رعايت مقررات اين قانون و خريد آن  به اين معنا كه شرط تملك آن؛ آمده است»خريداري«
: مقرر شده است اين قانون 8 در مادة ،اين برافزون ، دوم. دولتاز سوي است، نه تصرف مال 

 ملك پرداخت قيمت و انجام معاملهتصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از «
 صرفاً از طريق لذا به تصريح اين ماده، تصرف در مال غير .»...باشد يا حقوق مالك مجاز نمي
توافقي، خالف اصل يق شيوة تأمين غيرپذير است و تصرف از طر جلب رضايت مالك امكان

 اراضي مورد نياز خود را بدون تواند با رعايت شرايطي  اگرچه دولت مي،اين ترتيب به. است

                                                            
تصرف ... «: 16/4/1393اه حقوقي شهرستان قم مورخ  ششم دادگة شعب9309972512600408 ة شمارةدادنامبر اساس . 1

با «: چنين است 30/10/1383مورخ هاي قضايي استان قم   نظر اقليت قضات نشست.»...عمليِ ملك نيز موجب تملك است
  ).161، ص1385 موسوي مقدم،(» شود الواقع از مالكيت مالك خارج مي اجراي طرح ملك في

 . تهران دادگاه عمومي1218 ةشعب. 2
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 تصرف نمايد، اما اين اختيار منحصراً زماني وجود دارد كه دولت شرايطي جلب رضايت مالك
  . رعايت كند،گذار مقرر شده است كه از سوي قانونرا 

  الزم االجرا بودن و لزوم ضمانت اجرا داشتن قوانين. 5. 2. 2. 4
 تملك اراضي ةتشريفات مقرر در قوانين مربوط به نحونكردن رعايت  ،مطابق نظر اولاوالً 

ين قوانين  به اين معنا كه اگر رعايت ا؛1مورد نياز دولت، اثري در انتقال مالكيت نداشته باشد
دولت را قانون از سوي  تملك اراضي ةبراي دولت الزامي نباشد، نبايد قوانين مربوط به نحو

در . )517، ص1377كاتوزيان، ( حقوقي الزامي بودن آن است ةهاي قاعد  چراكه يكي از ويژگي،بناميم
لك اراضي و امالك و تمنحوة  قانوني ةنحن فيه تمامي تشريفات و شرايطي كه در اليح ما

صورت مشمول عموم و اطالق  اين  درغير؛ساير قوانين مشابه مقرر شده است بايد رعايت شود
كه مواردي كه براي  نه اين.شوند  مي- يعني غصب و تصرف عدواني -قواعد عمومي مسئوليت
كند  ف ايجاد مي اما مواردي كه براي دولت تكلي،الرعايه باشد كند، الزم مالك تكليف ايجاد مي

 درنتيجه، اگر به اين قانون براي اختيار دولت در تصرف اراضي بدون رضايت .گونه نباشد اين
يكي دوم،  .االجراست  نيز الزماين قانون مقرر شدهاز سوي  تشريفاتي كه ،شود مالك استناد مي

اي كه اجراي آن از طرف  قاعده. ستحقوقي، داشتن ضمانت اجراقاعدة ديگر از اوصاف 
زيرا اگر اشخاص در اجراي ، دولت تضمين نشده است نبايد در شمار قواعد حقوقي آورد

توان ادعا كرد كه   نمي،هاي حقوقي آزاد باشند و در برابر تجاوز خود مكافاتي نبينند فرمان
 مستقيم  قدرت ةت اجرا، مداخليك نوع ضمان. )523، 1377كاتوزيان، (نظمي در جامعه وجود دارد 
. كند  حقوقي است؛ براي مثال غاصب را از ملك مالك خارج ميةعمومي براي اجراي قاعد
قانون به ديگري ضرر نكردن  رعايت ها اين است كه كسي كه در اثر يكي ديگر از ضمانت اجرا

 در ما نحن فيه، ،ترتيب اين ؛ به)530، ص1377كاتوزيان، ( بايد آن ضرر را جبران كند ،زده است
 اين  نكردناجراكند كه  تملك اراضي ايجاب مينحوة قانون محسوب شدن قوانين مربوط به 

بايد . قانون موجب ايجاد مسئوليت براي دولت بشود؛ چراكه اركان مسئوليت مدني جمع است
اگر صرفاً به مالك آن . گيرد رار ميشده ق يك از ضمانت اجراهاي تعيين كدامدر ديد عمل دولت 
 ديگرياگر دولت بدون رعايت قانون بر مال .  اين ضرر بايد جبران شود،باشدضرر وارد شده 

  .شود مي قانون مدني 308مادة  او مشمول ي، استيالنداستيال پيدا ك

                                                            
در (تشريفات مزبور ... «:16/4/1393 ششم دادگاه حقوقي شهرستان قم مورخ ة شعب9309972512600408 ةدادنامه شمار. 1
مملك و سبب ناقل و تنها طريق تملك نيست كه اگر تشريفات قانوني مزبور رعايت نگرديد تملك حاصل نشده ) خ.ن.ق.ل

 ملك نيز موجب تملك است و اصوالً مالك سبب ناقل رعايت تشريفات قانوني گونه نيست بلكه تصرف عملي باشد، نه اين
الواقع از  با اجراي طرح ملك في« 30/10/1383به تاريخ هاي قضايي استان قم  نظر اقليت قضات نشست .»...مزبور نيست

 .  »شود مالكيت مالك خارج مي
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   قانون مسئوليت مدني11مادة  . 6. 2. 2. 4 
 اگر در مقام اعمال ، قانون مسئوليت مدني11مادة مكن است ادعا شود كه مطابق حكم م

 پس در مواردي كه .دولت به ديگري ضرر وارد شود، مسئول نخواهد بوداز سوي حاكميت 
عمال حاكميت است و مسئوليتي كند، در مقام ا دولت ملك شخص ديگري را تصرف مي

اوالً در اين ماده آمده است اگر دولت در مقام اعمال  كه ايد دانستاما ب، نخواهد داشت
ملزم دوم،  .كه دولت مسئوليت ندارد، مجبور به پرداخت خسارت نيست، نه آنباشدحاكميت 

 خالف اصل ،شود  اعمال حاكميت وارد ميةنتيج هايي كه در نبودن دولت به جبران ضرر
 كه بايد به صورت )330، ص1392صفايي و رحيمي، (تكاليف عمومي است تساوي شهروندان در برابر 

 و امروزه ديگر اين مبنا اعتبار خودش را ازدست )441، ص1390طباطبائي موتمني، (مضيق تفسير شود 
صورت  ، دولت در»مسئوليت مدني مؤسسات عمومي« اليحة 1مادة كه در  چنان، هم استداده

 مواردي كه دولت ةهمسوم،  . و در هر حالي ملزم به جبران استمطلقاًضرر زدن به ديگري 
نمايد، در مقام اعمال حاكميت نيست؛ براي مثال ساخت مجتمع  اقدام به تصرف ملك غير مي

مادة  چهارم، برابر . لذا اصطالحاً دليل اخص از مدعاست،ورزشي مسلماً اعمال حاكميت نيست
مجبور نبودن به جبران خسارت در موارد اعمال حاكميت، محدود به مواردي است كه  11

برخالف قانون  اقدام دولت ،نحن فيه كه در ماعمل آمده طبق قانون باشد، حال آن اقدامات به
 .كند است؛ چراكه موضوع بحث ما در مواردي است كه دولت تشريفات قانوني را رعايت نمي

 اما چون اين تصرف مطابق قانون ، اگرچه براي تصرف در مقام اعمال حاكميت استبنابراين
  .  دولت مسئول است،11 ة به تصريح ماد،نيست

  اليد و تسليط  احترام، الضرر، عليواعدق. 7. 2. 2. 4
وليت و ضمان  اقتضا دارد تا تعرض دولت به مال افراد موجب مسئاناصل احترام مال مسلم

چون مباحات اوليه احترام جز اين نيست كه مال مسلمان هم «:دانان به بيان يكي از حقوق. شود
گونه حرمتي نباشد بلكه احترام مال به آن است كه درصورت تعرض و  نيست كه داراي هيچ

  .1 )215، ص1391محقق داماد ( »تصرف و مصرف غيرمجاز، متصرف ملزم به جبران باشد

  جبران خسارت ناشي از تصرفات غيرقانوني اراضي نحوة  و مسئوليت. 3. 4
متوجه دولت زير با اثبات غاصبانه بودن عمل دولت، ضمان و تعهدات ناشي از غصب به شرح 

  :خواهد بود

                                                            
براي مطالعه در اين .  قواعد الضرر، علي اليد و تسليط صرف نظر شده است از شرح، كالمة از اطالراي جلوگيريب. 1

  .فهيمي ةترجم، مصطفوي، 1يكصد قاعدة فقهي، ج:  قواعد فقهي.ك.خصوص ر
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   دولت نسبت به عين و منافع مال مغصوب مسئوليت.1. 3. 4
 قانون مدني مكلف به پرداخت 320 ةموجب ماد مال مغصوب، غاصب به در خصوص منافع 

 حتي ؛)151، ص14، ج1387معاونت آموزش قوه قضائيه، ( 1المثل ايام تصرف غاصبانه است منافع و اجرت
قيمت ملك توافق كند، اين توافق مانع از آن نيست كه خصوص اگر مالك با شهرداري در 

  .)72، صيهئقضاقوة معاونت آموزش ( 2لمثل زمان تصرف را مطالبه كندا مالك بتواند اجرت
  :)243، ص1392كاتوزيان، (اما نسبت به عين مال مغصوب سه فرض قابل تصور است 

 قانون مدني بايد 312 ة در اين فرض به حكم ماد. مال مغصوب وجود ندارد،حالت اول
االداء مشغول   دولت به قيمت حينة نشود، ذممثل آن پرداخت شود و اگر مثل آن يافت

خالف غيرمنقول چون زمين، برمنقول ذاتي همرسد تصور تلف مال غير نظر مي اما به. شود مي
 ممكن نيست شده تصرفمگر فرضي كه استرداد زمين ؛ بسا غيرممكن باشد عرضي سخت و چه

 در اين خصوص، در حالت سوم نكات .صورت آن زمين در حكم تلف خواهد بود كه در اين
  .تكميلي مطرح خواهد شد

اگر  .پذير است  مال مغصوب وجود دارد و بازگرداندن عين آن امكان،حالت دوم
، شكي نيست باشد نكرده اي در آن اقدام به اجراي پروژه اما  كند،دولت، ملك غير را تصرف

 ، قانون مدني311مادة در اين فرض به حكم . پس گرفتتوان عين مال را از دولت  كه مي
 قانون 315مادة موجب  اين، بهافزون بر  .كندمالك بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد 

غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده «مدني 
  .»ند به فعل او نباشدباشد، هرچند مست
درخصوص . پذير نيست  اما رد آن امكان،مال مغصوب وجود دارد، حالت سوم
، شده  تصرفصورت كه در مالي كه اين به؛  اين فرض قابل تصور استلبغا تصرفات دولت

ها در سطح كالن و  پروژهاين  لبغاهمچنين چون  .استصورت گرفته هاي گزاف  هزينه
 اين موارد را بايد مشمول موردي شوند، ميشمرده هاي عمومي كشور  رساختيزعنوان  به

  . پذير نيست دانست كه رد عين امكان
معاونت ( 3داد حكم به خلع يد دولتمحاكم معتقدند باتوجه به وجود عين، بايد برخي از 

 ديگري تصريح شده كه چون عين ملك تلف نشده يدر آرا. )148، ص14، ج1387وزش قوه قضائيه، آم
يد ملك برآيد و البته صدد خر خ در.ن.ق. مالك بايد منتظر بماند تا دولت طبق ل،است

                                                            
 . دادگاه عمومي تهران1218 ةشعب. 1
  .1386نشست قضايي دادگستري الرستان، آبان . 2
 .25/9/1375  مورخ دادگاه عمومي تهران165 ةب شع1835 ة شمارة دادنام.3
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. )151، ص14، ج1387معاونت آموزش قوه قضائيه، ( 1 بايد پرداخت شودمقرر تا زمان المثل آن اجرت
 در محدوده  با اين استدالل كه چون مورد حكمعالي كشور  عمومي ديوانسرانجام هيئت

 به پرداخت قيمت در مقابل انتقال نهايتدر ،بودهدشوار پادگان نظامي قرار داشته، اجراي آن 
در مقام دفاع از اين . )152، ص14، ج1387معاونت آموزش قوه قضائيه، ( 2سند به دولت رأي داده است

قوانين در عين «رسد؛ چراكه اوالً  نظر مي  منطقي به،بر خلع يدنداشتن اصرار  توان گفت ي ميرأ
حفظ حقوق خصوصي بايد به منافع عموم نيز توجه داشته باشد، خراب كردن ساختمان كاري 

ردي ممكن در موادوم  .)246، ص1392كاتوزيان،(» زند بيهوده است كه به ثروت عمومي لطمه مي
كه است  و باعث شده است تشريفاتي كه دولت در تصرف ملك مورد نياز خود رعايت نكرده

تواند موقتاً ملك خويش را از دولت  دولت غاصب تلقي شود، قابل جبران باشد؛ يعني مالك مي
 طبق قانون ،گيرد، اما اگر پس از آن، دولت شرايط مربوط به تصرف را رعايت كندبپس 
مالك راضي به فروش اگرچه  ؛نمايدند آن ملك را از طريق تأمين غيرتوافقي تملك توا مي

 ةواحدماده « حل را در  اين راه1388ر در سال گذا همين مالحظات موجب شد تا قانون. نباشد
راي  خريد و تملك اراضي و امالك بة قانوني نحوة اليح1 ةماده قانون الحاق يك تبصره ب

   .رسميت بشناسد به» هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اجراي برنامه

  زمان تقويم قيمت. 2. 3. 4
از  مالك نسبت به تصرف ملك وي يطالعا بيجمله موارد بسياري وجود دارد كه به داليلي از

 ةماد(مطابق احكام غصب . گيرد يها تأخير صورت م  دعوا عليه دولت با سالةدولت، اقامسوي 
باشد   دولت مكلف به رد عين و منافع آن مي، اگر مال مغصوب موجود باشد،) قانون مدني311

تصريح  صورت به پذير نباشد، در اين و اگر هم مال تلف شده باشد يا دسترسي به آن امكان
 خريد و تملك اراضي و ةحو قانوني نة اليح1 ةماده  قانون الحاق يك تبصره بةماده واحد«

 دولت به قيمت روز ة ذم،»هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت امالك براي اجراي برنامه
شدن تصرفات غيرقانوني شمرده لذا غاصبانه .  نه زمان تصرف،مشغول خواهد شد) االداء حين(

يري در محدود  تأثدولت اين اثر مهم را خواهد داشت كه گذشت زمان و كاهش ارزش پول
  .شدن مسئوليت دولت به قيمت زمان تصرف نخواهد داشت

  
  

                                                            
 . دادگاه عمومي تهران1218 ةشعب. 1
 .24/3/1379 مورخ 12 ةرأي اصراري شمار. 2
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  نتيجه. 5
مادة موجب   در موارد مشابه است؛ بنابراين به مختلفي قضايي حاكي از صدور آراةبررسي روي

عالي كشور نسبت به تعيين   الزم است هيئت عمومي ديوانين دادرسي كيفريي قانون آ471
اي كه بيان شد، بايد گفت با تصرف   به استناد ادله،با اين حال. وضوع اقدام نمايداين متكليف 
غاصبانه بودن اين تصرفات است؛ مگر ثابت شود كه تمامي  دولت، اصل براز سوي امالك 

. تملك اراضي مورد نياز دولت رعايت شده استنحوة تشريفات مقرر در قوانين مربوط به 
 مشمول ضمانت  بلكه عمل دولت،شود تنها تصرف موجب تملك نمي رت، نهصو غير ايندر

 اشخاص ةكه براي تضمين جلوگيري از تعرض نسبت به حقوق مالكانشود  ميهاي عامي  اجرا
و موجب غاصبانه شدن تصرف دولت خواهد شد؛ درنتيجه نسبت به درنظر گرفته شده است 

 بايد گفت با خالف ديدگاه اولبربنابراين، . گردد ميري اين تصرفات آثار و احكام غصب جا
مالك دوم اينكه  ؛اثبات غاصبانه بودن تصرفات دولت، اوالً منافع ملك به مالك تعلق دارد

  . استآن  د آن، دولت مسئول قيمت روز را پس بگيرد و درصورت تعذر راراضيتواند  مي
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