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استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1314/2/42:تاریخ پذیرش)1314/11/3:

چکيده
دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد ،برخی مواقع از جمله هنگام تملک امووا
خصوصی برای اجرای برنامههای عمومی ،به ادعای مصلحتی واالتر مالکیت افراد را نقض نموده ،اقدام به
تملک اموا افراد مینماید .در دنیای کنونی بهعلت توسعة شهرنشینی ،این اقدام بوی از پوی فزونوی
یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازشدادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شوده اسوت .در
مقالة حاضر به مهمترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداختوهایوم .بوه
نحو مختصر باید گفت ،اخذ اموا افراد تنها به علت نفوع عموومی و پو از پرداخوت معوو عادالنوه،
پذیرفتنی است.

واژگان کليدی
اخذ ما  ،برنامة عمومی ،عو

عادالنه ،مالکیت فردی ،نفع عمومی.

مقدمه
از جمله مباحث چال برانگیز درحقوق کنوونی ،مسوۀلة اخوذ امووا خصوصوی از سووی
دولت برای اجرای برنامههای عمومی ( نظیر ساختن بزرگراه ،بازسازی بافتهای فرسووده
و )...است.
1
از یک طرف به عنوان قاعده ،مالکیت افوراد حقوی محتورم و تزاوزناپوذیر اسوت و از
طرف دیگر با افزای انتظارات مردم از دولتها ،گسترش و پیچیدگی زندگی شهرنشینی
فاک 141-11155211 :
 نویسنده مسۀو
 .1شیخ انصاری تصریح میکند :مقتضای قاعدة «الناس مسلطون علوی امووالهم» ایون اسوت کوه ملوک
شخص بدون رضایت و اختیارش ،از ملکیت او خارج نشود(شیخ انصاری ،1331 ،ص.)55
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و مقدمات و لوازم آن ،دولتها گاه ناچارند این حق را نادیده بگیرند .بدینسان ،حکوموت
که یکی از وظایف مهم آن دفاع از مالکیت افراد جامعه است ،خود پا به عرصه میگوذارد
و مالکیت خصوصی شهروندان را سلب می کند .آیا چنین موضوعی تناقض نیسوت ایون
مسۀله وقتی بیشتر حساس می شود که دولت در این راه زیادهروی کند یا معوو ملوک
را ندهد.
مقالة حاضر درپی پاسخدادن به مسائل مربوط به این چال هاسوت .بوه بیوان دیگور،
حوزة موضوع بررسی مقاله ،لزوم دفاع از مالکیت خصوصی در جایی است که دولت (قووة
مزریه) با تمسک به حاکمیت و قدرت عمومی خود و با عنوان نفوع عموومی (یوا عنووان
مشابه) با استناد به جواز پیشینی قانونگذار ،به اموا خصوصی افراد جامعه دستاندازی
می کند و جزئی یا کلی ،آنها را از حق مالکیت خود محروم میسازد .بنابراین اگر دولت با
توافق در جایی مالی را تملک و اخذ کند یا به قهر و غلبه این کار را انزام دهد یوا اینکوه
این تملک و اخذ اموا میان نهادهای دولتی باشد و یا در جایی سولب مالکیوت از سووی
قوة قضائیه صورت گرفته باشد ،نظیر مصادرهکردن ،یا قانونگوذار مسوتقیماو وارد شوده و
مالکیت خصوصی را نقض کرده باشد ،نظیر ملیکردن ،خوارج از محودودة بحوث ماسوت.
گفتنی است ،هم حقوقدانان حقوق عمومی و هم حقوقدانان حقووق خصوصوی بوه ایون
مسۀله پرداخته اند ،ولی در اینزا از دید حقوق خصوصی در چندین قسمت به این مسۀله
خواهیم پرداخت.

سير تاریخي
این مسۀله درتاریخ حقوق سابقهای طوالنی دارد .در سنت حقوق غرب ،دولتهوا معمووالو
تووا قبوول از حوودود قوورن هفوودهم ،درصووورت تملووک اموووا خصوصووی افووراد ،یووا بهووایی
نمیپرداختند یا اگر هم چیزی میپرداختند بسیار ناچیز بوده است .ولی کومکوم از قورن
هفدهم به بعد صورت قاعده مطرح گشت که اوالو حکومتها حق تملک دلبخواهی امووا
افووراد را ندارنوود و دوم اینکووه در صووورت تملووک ،بایوود معووو عادالنووة آن را ب ردازنوود
(.)Harris,1996,p 95 and seq
برای مثا در حقوق فرانسه ،اعالمیة حقوق بشر شهروند 1351م ،در موادة  13خوود
تصریح میکند « :نظر به اینکه مالکیت حقوی اسوت نقوض نشودنی و مقودس ،بنوابراین
هیچک را نمیتوان از آن محروم ساخت ،مگر هنگامی که ضرورت اجتماعی ،کوه قانونواو
مورد امعان نظر قرار گرفته باشد ،به طور مسلم مقتضی آن باشد و به شرط آنکه غراموت
عادالنه و مقدم رعایت شود» .در متون بعدی قانونی نظیر قانون اساسی 1311م و قانون
مدنی 1512م نیز همین محتوا تکرار شده است.
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در کامنال و به طور مشخص حقوق امریکا ،مالکیت حقی بسیار مهم تلقوی مویشوود.
برای نمونه یکی از نویسندگان میگوید :اگر قانون مدنی فرانسه مصووب 1512م ،قوانون
4
مالکیت تلقی میشود  ،در امریکا قانون اساسی ،قوانون مالکیوت اسوت ( Dietze,1971,pp
 .)29-34در همین راستا ،اصالحیة پنزم قانون اساسی مقرر میدارد «:هیچکو نبایود از
حیات ،آزادی یا مالکیت بدون فرایند مناسوب قوانونی محوروم شوود .همچنوین مالکیوت
خصوصی نباید بهعلت استفادة عمومی اخذ گردد ،مگر با تأدیه معو عادالنه».
در حقوق امریکا ،پ از آنکه مالکیت در قرن نوزدهم به اوج قودرت خوود رسوید ،از
ابتدای قرن بیستم و در اثر مشکالت بهوجوود آموده در ایون کشوور ،بوهویوهه انحصوارات
خصوصی شکلگرفته و جنو جهوانی W.Ely, 2008,p 8 and seq, 141 and seq-172 and
) ،)seqدفاع از قدرت مالکیت خصوصی کمکم رو به افو نهواد و قووانین متعوددی بورای
تحدید مالکیت وضع شد .این روند با رویکارآمدن دولوت روزولوت و سیاسوت اقتصوادی
نیودیل شتاب بیشتری بهخود گرفت؛ بهطوریکه حتی دادگاه های امریکا و در رأس آنها،
دیوان عالی ،با تفسیر موسع از متن پنزمین اصالحیه ،دست دولت را برای امکان تملوک
اموا خصوصی افراد بازگذاشتند.3
در سنت اسالمی هم تملک اموا خصوصوی از سووی حکوموت سوابقه دارد و ظواهراو
اولین تملک ها در زمان خلفای دوم و سوم برای توسعة مسزدالحرام اتفاق افتاد .بوا ایون
توضیح که در اثر گسترش اسالم و فزونی زائوران ،بافوت قودیمی اطوراف مسوزدالحورام
مشکالتی ایزاد نمود .بوه هموین دلیول هوم خلیفوة دوم و سووم ضومن تملوک اطوراف
مسزدالحرام بورای راحتوی زوار ،عوو آن را از بیوتالموا پرداخوت نمودنود (زحیلوی
 ،4115،ج ،2ص33؛ بلتاجی ،4113 ،صص.)111-115
با این حا  ،با مالحظة تاریخ کشورهای مسلمان می توان دید قاعدة پرداخوت معوو
عادالنه در برابر تملک اموا خصوصی زیر لوای حکومتهوای اسوتبدادی رنو باختوه و
متروک شده بود .مثالو در ایران و تا قبل از مشروطه ،شواهان و حکوام محلوی بوهراحتوی
اموا خصوصی مردم را به صورت دلبخواهی و بودون پرداخوت هرگونوه عوضوی تملوک
میکردند و اگر کسی هم مخالفت میکرد به سرنوشت دهشتناکی دچار میشد .تا اینکوه
برای دیدن صحت نظر این حقوقدان انگلیسی ،ر.کTerré,2006,p 85 .

.4
 .3پ

از روی کارآمدن روزولت ،ابتدا دیوان عالی به سیاست نیودیل که هدف ایزاد دولت رفاهی بوود،
روی خوش نشان نمیداد ،ولی به دلیل فشار رئی جمهور ،از موضع سنتی خود عقبنشوینی کورد و
این روند بهعلت نفوذ اندیشه هوای اجتمواعی و جنو جهوانی و الزاموات مسوتقر گردیود W.Ely,
 . -2008,p 125 and seqبورای دیودن رونود مشوابه تواریخی در حقووق فرانسوه ر.ک .صودرزاده
افشار،1354،ص  53به بعد.

04

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1818

اصل  15متمم قانون اساسی مشروطه بهصراحت مقرر نمود« :هویچ ملکوی را از تصورف
صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مزوز شرعی و آن نیوز پو از تعیوین و تأدیوه
قیمووت عادالنووه اسووت » .قووانون موودنی  1313هووم در متنووی نوواقصتوور اعووالم نمووود:
« هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون».
در پی نوی قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران و در اصول  21آن آموده بوود:
«هیچ ملکی را نمیتوان بهعنوان نیاز عمومی از صاحب گرفت ،مگر با تصویب قوانون و
پرداخت قیمت عادالنة آن » که متأسفانه در متن نهایی نیامده است .بااینحا  ،اصوولی
نظیر اصلهای  23 ،21 ،44قانون اساسی بر احترامگذاردن به مالکیت مشروع افراد مهور
تأیید زدهاند که قطعاو یکی از آثار آن منع تملک دلبخواهی امووا مشوروع افوراد جامعوه
است.2

ضرورت و اهميت دفاع از مالکيت
از جمله وظایف بسیار مهم حکومت ،دفاع از مالکیوت خصوصوی افوراد (بوه شورطی کوه
مشروع باشد) است و حداقل انتظار مردم از هر حکومتی این است که اموالشان را محترم
بشمارد و در مقابل تزاوزات احتمالی ،از ناحیة هرک که باشد ،از آنها دفاع کند.
برای مثا در فلسفه و حقوق غرب ،جان الک کوه اندیشوه هوای او نقو مهموی در
شکل گیری جهان کنونی غرب داشته ،هدف از تشوکیل حکوموت و علوت وجوودی آن را
دفوواع از حووق حیووات ،آزادی و مالکیووت افووراد دانسووته اسووت( الک،1353 ،صووص
 .)123،155،453،151فقهای شیعه و سنی هم از جمله اهداف پون گانوة شوریعت را در
کنار حمایت از نف  ،عقل ،دین و نسل ،حمایت از ما بیان کردهانود (بلتواجی ،4113 ،
ص25؛ عاملی ،1231 ،ص.)14
بدون قوانین و قواعد حمایتکننده ،مالکیت معنی ندارد .به بیان دیگر ،اگر جامعوهای
از مالکیت افراد از طریق قوانین الزامآور حمایت نکند ،شناختن یا نشناختن حق مالکیوت
در آن جامعه فرقی ندارد () Harris,1996,p 25؛ حتی مویتووان گفوت ،در جامعوهای کوه
حکومت به طور دلبخواهی بتواند مالکیت افراد را ازبوین ببورد (ولوو در صوورت پرداخوت
معو ) ،باز هم در آن جامعه حق مالکیت تبدیل به حقی ضعیف و بیخاصیت میشود و
گویی مردم فقط مالک ارزش اموالشان هستند ،نه شیء موضوع حق مالکیت.
 . 2در حقوق ایران ظاهراو اولین قانونی که برای سلب مالکیت به تصویب رسیده ،قانونی برای توسعة معابر
عمومی بوده که در دوم مهرماه  1311به صورت ماده واحده تصویب شده اسوت و البتوه پو از آن،
قوانین ،چه قبل و چه بعد از انقالب ،رو به فزونی نهادند (برای دیدن فهرست این نوع قوانین از جمله
ر.ک .مالکی مقدم،1353 ،ص  51به بعد).
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برهمیناساس ،حقوق نباید بدون دلیل موجه مالوک را از حقووق مالکانوهاش محوروم
کند .با مالحظة تاریخ و تزربیات بشر هم بوهخووبی مویتووان دیود ،پوذیرش و دفواع از
مالکیت فردی پی شرط هرگونه موفقیت و پیشرفتی بوده است.
ری ر ،حقوقدان بزرگ فرانسووی ،بوهدرسوتی مویگویود :ثبوات حقووقی و اسوتحکام
موقعیت حقوقی افراد یا همان امنیت ،باعث میول بوه صورفهجوویی و ثوروت و سورانزام
شکوفایی اقتصواد مویشوود ( .)Ripert,1955,p 193او در اوج حموالت سوسیالیسوتهوا و
مارکسیست ها به مالکیت فردی معتقد بود .اساس فردگرایوی محبووبغ غربویهوا ،حقووق
خصوصی است و حقوق خصوصی بر حق مالکیت فردی قرار گرفته است ،بدینسوان اگور
مالکیووت فووردی ضووربه بخووورد ،حقوووق فووردی و نظووام فردگرایووی ضووربه خووورده اسووت
( .)Ripert,1955,p 232برهمیناساس ،او در کتاب «افو حقووق» ،یکوی از ویهگویهوای
افو حقوق در فرانسه را کمتوجهی به مالکیت فردی میدانسوت و حتوی معتقود بوود از
مصادیق جواز نافرمانی مدنی ،تزواوز بوه حوق مالکیوت فوردی از سووی حکوموت اسوت
(.(Ripert,1949,p 95 et s
حقوق دانان و فالسفة کامن ال هم بر این باورند که مالکیوتْ نهواد مرکوزی جواموع
غربی است ( )Rayan,1984,p 1و بنابراین حمایت از آن ضروری است .5اپستین میگویود:
در حقوق روم و دستکم از زموان ووسوتینوین و در کوامنال دسوتکوم پو از تسولط
نورمنها ،مالکیت نهاد مرکزی حقووق خصوصوی بووده اسوت ( .)Epstein,2008,p 6جوان
آدامز،از بانیان قانون اساسی امریکا ،هوم سوخنی معروفوی دارد مبنوی بور اینکوه اگور در
جامعهای این تلقی ایزاد شود که مالکیت بهاندازة قانون الهی مقودس نیسوت و قوانون و
عوودالت از آن حمایووت نموویکنوود ،هوورجوموورج و ظلووم حوواکم خواهوود شوود ( Cited by:
.) Dietze,1971,p 34

در اسالم هوم ارزش مالکیوت فوردی مشوروع ،هم وای اهمیوت جوان انسوانهاسوت
(میانزی ،1353 ،ص .)31در فقه ،قواعد و احکام متعددی برای حمایت از مالکیت وضوع
شده است؛ نظیر حود و تعزیور سوارق ،1قواعود اتوالف و تسوبیب (ایون دو در واقوع یوک
قاعدهاند) که خسارتزننده به ما را ولو بدون تقصیر ضوامن مویدانود ،و نهواد حقووقی
اساسی میدانند()W.Ely, 2006,p 125

 . 5در امریکا ،برخی مالکیت را قلب نظام حقوق سنتی مبتنی بر قانون
 .1جالب اینکه مطابق فقه ،اولیای دم حوق عفوو قاتول را دارنود ،ولوی صواحب موا پو
سارق،حق عفو سارق را ندارد( ر.ک .مادة  411قانون مزازات اسالمی .)1331

از شوکایت از
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غصب که غاصب را ولو جاهل در برابر مالک ضامن قرار میدهد کوه همگوی ایون مووارد
نشاندهندة اهمیت فوقالعادة شارع به دفاع از مالکیت است.3
در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه ،قوانین متعددی در حمایت از حق مالکیت افوراد
وضع شده است؛ از جمله اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه کوه مویگفوت« :افوراد
مردم از حیث  ...ما  ...محفوظ و مصون از هر نوع تعر هستند  »...یا اصول پوانزدهم
که مقرر میداشت« :هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیورون کورد مگور بوا
مزوز شرعی و آن نیز پ از تعیین و تأدیه قیمت عادالنوه اسوت» ،یوا اصول شوانزدهم
متمم که میگفت« :ضبط امالک و اموا مردم بوه عنووان مزوازات و سیاسوت ممنووع
است ،مگر به حکم قانون» یا اصل  13متمم که تصریح میکرد « :سلب تسلط موالکین
و متصرفین از امالک و اموا متصرفة ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگور بوه
حکم قانون».
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در اصل بیستودوم میگوید ... « :موا ...
اشووخاص از تعوور مصووون اسووت مگوور در مووواردی کووه قووانون تزووویز کنوود» و اصوول
چهلوهفتم نیز مقرر میدارد « :مالکیت شخصی که از راه مشروع باشود محتورم اسوت.
ضوابط آن را قانون معین میکند» یا اصل پنزاهویکم که همچون اصل  12متمم قوانون
اساسی مشروطه ،تصریح میکند« :هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قوانون
 .»...مادة  31قانون مدنی هم مقرر میکند« :هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان
بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون».
در همین راستا حقوق دانان ایران هم معتقدند کوه احتورام بوه مالکیوت خصوصوی از
جمله اصو مورد احترام قانون مدنی است و روح قانون را تشوکیل مویدهود (کاتوزیوان،
 ،1351ص.)133

مباني فکری
نوعاو حقوق دانان ،اخذ اموا خصوصی برای اجرای برنامههای عمومی را در صورت رعایت
شرایط (که خواهیم گفت) ،می پذیرند .دلیل آن هم این است که عدالت ایزاب مویکنود
در صورت تعار میان منفعت یک فرد و منافع جامعه ،منافع جامعه مقودم باشود ،زیورا
در این صورت هم تعدادی بیشتری بهره میبرند و هم اینکوه خوود مالوک خصوصوی بوه
 . 3دفاع از مالکیت آثار شرعی دیگری هم دارد؛نظیر سقوط تکلیوف امور بوه معوروف و نهوی از منکور در
صورت احتما ضرر مالی (محقق حلی،1332 ،ص  ،)131شهید محسوب شودن در صوورت قتول از
سوی سارق بهعلت درگیری (بلتاجی ،4113 ،صص51-133؛ میانزی ،1354 ،ص 53به بعد).

ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ ...

08

عنوان عضوی از جامعه از آن بهرهمند میگردد .افزونبراین ،فر بر این است که دولوت
نماینده و مدافع منافع جامعه است و تصمیمات مهر تأیید جامعه را دارد.5
اما آنچه در این مقاله بر آن تأکید شده ،تذکر این نکته است که افراد خصوصی نباید
زیر چرخ توسعه و پیشرفت جامعه پایما شوند .درست است که هماکنون انتظوار موردم
از دولت ها فزونی یافته است و مردم دولتها را در بسیاری موارد (که در گذشوته مطورح
نبوده است) مسۀو میشناسند و انتظار رفاه هر چه بیشتر دارند ،ولی این مسوۀله نبایود
باعث گردد مصلحتی ،مصلحت مهم دیگری را که دفواع و حفوم مالکیوت مشوروع افوراد
است ،کنار بگذارد و مالک خصوصی قربانی گردد .راه جمع این دو مصلحت این است که
اوالو دولت جز در مواردی که واقعاو نفع عمومی ،تملک اموا مردم را ایزاب مویکنود ،بوه
اموا خصوصی دست اندازی نکند و دوم اینکه با پرداخت عوو ملوک از محول بودجوه
عمومی ،بار این موضوع را میان تمام افراد جامعه توزیوع کنود توا بوین حوق فورد و نفوع
جامعه ،سازگاری ایزاد شود .مطابق قاعدة عقلی و فقهی «من له الغنم فعلیه الغورم» نیوز
باید گفت :چون جامعه از تملک اموا خصوصی افراد سود می برد ،پو بایود آن را هوم
تحمل کند و معو ملک تملک شده از طرف جامعه تأدیه گوردد .1همیشوه ایون خطور
وجود دارد که دولت برای کسب اقبا عمومی یا هر دلیل دیگوری ،بودون اینکوه هزینوة
پیشرفت و رفاه را بر مالیات دهندگان تحمیل کند و مالیات را افزای دهد و بدینسان از
محبوبیت خود بکاهد ،از کیسة مالکوان خصوصوی هزینوه کورده ،آنهوا را قربوانی کنود و
بدینسان برای خود محبوبیت کاذب و نامشروع کسب کند.11

اخذ اموال خصوصي به چه معناست؟
رای ترین نوع اخذ اموا خصوصی ،تملک و تصورف فیزیکوی تموام یوا قسومتی از امووا
(چه منقو چه غیرمنقو ) است .یعنی دولت برای اجرای برناموههوای خوود مالوک را از
تمام یا قسمتی از ملک اخراج و ملک را تملک کند .البته گاهی این اخذ موقت است ،نوه
دائم؛ مثالو نیروی انتظامی برای اجرای عملیاتی به دراختیار داشتن منزلی بورای چنودین
روز یا ماه نیاز داشته باشد.
اما مسۀله وقتی پیچیدهتر میشود که دولت اموا خصوصی را تصرف نمیکند ،بلکوه
 .8در فقه اسالمی ،قواعد الضرر و مصلحت ،این نتیزه را تأیید میکنند.
 .1برای دیدن این نوع استدال درحقوق امریکا
 .11دورکین می گوید :اگر حکومت حق ها را [از جمله حق مالکیت]جودی نگیورد ،قوانون را نیوز جودی
نخواهد گرفت (.)Dworkin,2008,p 205
ر.کSandefur, 2006, p 86.
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با اِعما طرحی یا با وضع مقررهای و بدون اینکه ما را از تصرف فیزیکوی مالوک خوارج
کند ،اختیارات مالکانه او را محدود می کند .توضیح آنکه هر مالکی نسبت به ملوک خوود
حقوق مختلفی دارد که مشهورترین آن ،تقسیمبندی حقوق مالک به سه حق :اسوتعما ،
استثمار ،و اخراج از ملکیت است(ر.ک .پیلوار ،1311 ،ص  11به بعد) .حا ممکن اسوت
دولت قسمتی از این حقوق و مصادیق آن را محدود یا سولب کنود؛ موثالو اجوازة فوروش
اموالی را ندهد یا اجازه ساخت را محدود کند و . ...بیشک میزانی از ایون محودودیتهوا
معقو و حتی ضروری است ،زیرا زندگی شهری و مصالح جامعه آنها را ایزاب مویکنود،
ولی ممکن است دولت در این زمینوه زیوادهروی کنود؛ بودین سوان بایود گفوت ،از یوک
طرف دولت ها حق وضع مقررات و انزوام طورحهوا و برناموه هوای عموومی را دارنود و از
طرف دیگر بعضاو این اَعما به محدودیت هوای ناعادالنوه بور مالکیوت افوراد مویانزامود.
پ هر ایزاد محدودیتی بر مالکیت اخذ نیست ،ولی برخی محدودیتهوا بوهمثابوة اخوذ
هستند.
از دیدگاه حقوق ،الزم نیست اخذ ما حتماو بهصورت دراختیار گرفتن فیزیکوی موا
و سلب تمام حقوق مالکانه باشد ،بلکه سلب برخی از اختیارات و امتیازات مالک هم اخوذ
ما تلقی میگردد ،زیرا در نتیزة آن ارزش ما کاه مییابد.11
این وظیفة حقوق است که از یک طرف ،ضرورتهای جامعه و پیشورفت آن را لحواظ
کند ،ولی از طرف دیگر درصورتی که تشخیص داد محدودیت ایزوادشوده چنوان جودی
است که در حکم اخذ و تملک ما مالک خصوصوی اسوت ،دولوت و جامعوه را ملوزم بوه
جبران خسارت مالک کند.14
هر تفسیری غیر از این ،نه تنها غیرعادالنه و خالف مبنای لزوم جبران خسارت افوراد
است ،بلکه امکان حیله و تقلب دولت را برای فرار از پرداخت معو فراهم میسازد ،زیرا
می تواند به جای تملک مالی به هنگوام احتیواج ،بوا اجورای طرحوی بوا وضوع مقوررهای،
تصرفات مالکانة مالک را خالف قانون اعالم کند .مثالو برای ایزواد تأسیسوات هسوتهای و
لزوم ایزاد حریم برای آن ،هرگونه ساخت و ساز مالکان در اطراف ملک را ممنووع اعوالم

 .11اپسووتین ،حقوووقدان امریکووایی ،موویگویوود :مووا فوورد همچووون تکووهای سوواالمی اسووت؛ چووه شووما
همووة آن را برداریوود و بخوریوود ،چووه اینکوه آن را چنوود تکووه کنیوود و برخووی را برداریوود و بخوریوود،
در هوور حووا مسووۀو هسووتید .)Epstein,2008,p 46 and seq( .همچنووین بوورای دیوودن مشووابه ایوون
نظر ر.کSandefur, 2006,p 124 .
 .14در حقوق امریکا این شیوه از عمل دولت را «اخذ تنظیمکننده» ( )Regulatory takingمینامند ،زیورا
در واقع دولت به قصد تنظیم روابط جامعه چنین محدودیتهایی را تحمیل میکند.
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کند .13افزونبر این ،تفسیری غیر از این ،خوالف اطوالق قووانین و مقوررات لوزوم جبوران
خسارت است .بااینحا باید توجه داشت که میزان معوو در ایونگونوه مسوائل کمتور
است ،زیرا دولت کل ما را در اختیار نمیگیرد.
پرسشی که مطرح می شود این است که در این گونه موارد ،با چه معیواری مویتووان
تشخیص داد که پ از وضع مقررة دولت ،اخذ ما محقق شوده اسوت یوا خیور رویوة
قضایی ما در این زمینه حکم صریحی ندارد .در حقوق امریکا دو معیار مطرح است :الوف)
از وضع مقررات ،ما ْ اسوتفادة اصولی اقتصوادی ( Economically viable
زمانی که پ
 )useخود را از دست بدهد [مثالو خانة مسکونی ،غیر قابل سکونت اعالم شوود] .ب) نهواد
دولتی خارج از هدف عمومی مشوروع( ) Legitimate public goalمقوررات را وضوع کورده
باشد؛ مثالو هدف جایگزینی صاحبان مالکیت خصوصی با یکدیگر باشد .در ایون صوورت
دیگر اقدام نهاد اجرایی در چهارچوب اعما حاکمیت نبووده و خوارج از آن اسوت؛ پو
امتیازات و مصونیتهای ناشی از آن را هم از دست میدهد.

شرطهای اخذ مال
هم اکنون در بیشتر نظامهای حقوقی ،به عنوان قاعده ای که یا در قانون اساسوی مطورح
است یا اینکه اگر تصریح نشده و قانون اساسی مدونی وجود ندارد ،جوزء قواعود بنیوادین
است ،اینگونه بیان میگردد :در اخذ اموا خصوصی برای انزام برنامههوای عموومی ،دو
شرط بنیادین باید لحاظ گردد؛ در غیر این صورت دولت حق ندارد به مالکیت خصوصوی
افراد تزاوز کند.12

الف) لزوم وجود نفع عمومي
با توجه به حرمت مالکیت خصوصی و لزوم دفاع حکومت از آن ،تنهوا در فرضوی امکوان
اخذ ما افراد وجود دارد که مصلحت باالتری آن را ایزاب کند و از زاویة دید بحوث موا،
باید نفع عمومی داشته باشد.
 .13مثا قابل توجه در ایران ،طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی تهران ،مصوب سا  1354است ،زیرا مالکین امالک محدودة طورح از بسویاری از حقووق
مالکانه نظیر تخریب و بازسازی تا زمان انزام تملک از سوی دانشگاه محروم شدهاند و دانشگاه نیوز
اکنون توانایی مالی ادامة اجرای طرح را ندارد.
 .12البته شرایط دیگری نیز بیان میشود که بهنظر می رسد از لوازم این دو شورط اصولی باشوند؛ نظیور
وجود طرح مصوب ،تأمین اعتبار ،نبود اراضی ع مومی که رافع نیاز باشد ،اطالع به مالوک و ( ...بورای
بحث دربارة این شروط از جمله ر.ک .کامیار ،1353 ،ص  135به بعد)
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قانون اساسی فرانسه مصوب 1311م ،از ضورورت عموومی) ) Nécessité Publiqueنوام
میبرد ،ولی قانون مدنی 1512م فرانسه و قوانین بعدی نفوع عموومی ()Utilité Publique
را بهکار بردهانود( )Marty,1980, 483 et sکوه بودیهی اسوت مفهووم نفوع عموومی دایورة
وسیعتری را نسبت به مفهوم ضرورت عمومی دربر میگیرد.
در کامنال هم معموالو ازعبارت خیر عمومی ( common good-public good - General
 )goodاستفاده می شود .همچنین دیدیم اصالحیة پونزم قوانون اساسوی امریکوا عبوارت
«استفادة عمومی» ) (Public useرا بهکار برده است .
باید توجه داشت سلب دلبخواهی و بیضوابطة مالکیوت امووا موردم نوهتنهوا جوایز
نیست ،بلکه به منزلة تزاوز دولت به اموا مردم و خالف علت وجوودی حکوموت اسوت.
جان الک میگوید« :در جایی که دیگری حق داشته باشد بدون توافق مون و هور زموان
که می خواهد اموا مرا تصاحب کند ،مون حقیقتواو صواحب هویچ چیوز نیسوتم» (الک،
 ،1353ص .)151از طرف دیگر باید دانست سلب دلبخواهی مالکیت اموا موردم ،حتوی
با پرداخت عو عادالنه هم نادرست است ،زیرا اموا مردم در معر تملک دلبخوواهی
قرار میگیرد و حتی می توان گفت در چنین نظوامی مالکیوت افوراد بور امووا شوناخته
نشده ،بلکه تنها مالکیت آنها بر ارزش و قیمت اشیا پذیرفتوه شوده اسوت؛ موضووعی کوه
آشکارا خالف عدالت است و مالکیت افراد همیشه در خطر برنامهریزیهوا و سولیقههوای
مقامات دولتی قرار میگیرد.
مسۀلة مهم دیگری که باید برسی شود ،این است که نفع عمومی چیست آیا دولوت
میتواند به هر بهانهای به اموا خصوصی مردم ،تحت نقاب نفع عمومی تزاوز کند
سا ها قبل در حقوق فرانسه ،ری ر ،حقوقدان بزرگ ،هشدار میداد که نفوع عموومی
تبدیل به بهانهای برای حمله به مالکیت خصوصی شده اسوت (.) Ripert,1949,p 189 et s
کربونیه ،دیگر حقوقدان بزرگ ،هم میگفت[ :گویی] افو حق مالکیت فردی به عنووان
نفع عمومی گره خورده است (.)Carbonnier,1992,p 258
در امریکا از زمان ریاست جمهوری روزولت و سیاست اقتصادی او ،معروف به نیودیل
) ،(New dealبسیار رای است که به پنزمین اصالحیة قانون اساسی امریکا استناد شوود
که مقرر میدارد« :اموا خصوصی نباید جهت استفادة عمومی ،بودون پرداخوت عوو
عادالنه اخذ گردد»؛ به طوری که برخی از حقوقدانان امریکا بهصراحت از موضع دولت و
بهدنبا آن رویة قضایی که از اصل یادشده استفادة موسع مویکننود ،انتقواد موینماینود
( .) Sandefur, 2006,p 80 and seq, Epstein, 2008,p 76
اکنون این نگرانی در حقوق بهشدت تقویت شده اسوت کوه دولوتهوا از ایون عنووان
سوءاستفاده میکنند؛ به خصوص وقتی که با تحریک و همکاری بخ خصوصوی ،امووا
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از اجرای برنامه آن را دوباره دراختیار افوراد خصوصوی دیگوری

افراد را تملک کرده ،پ
قرار میدهند (.) Sandefur, 2006,pp 93, 119
بدون شک عناوین «استفادة عمومی» یا «نفوع عموومی» عنواوینی قابول تفسویر و
کلی هستند .15در رویة قضایی امریکا ،دادگاهها کافی میدانند کوه بوین تملوک دولوت و
استفادة عموم «رابطة معقولی» وجود داشته باشود یوا اینکوه در برناموة دولوت «ویهگوی
عمومی قابل درک» وجود داشته باشود .بوه بیوان دیگور ،کوافی اسوت دولوت یوا دادگواه
(در مقام نظارت بر کار دولت) احراز کنند که در صورت تملک و اجرای برنامة مووردنظر،
جامعووه از فوایوود طوورح بهوورهمنوود موویشووود و ایوون مسووۀله عقووالو قابوول درک باشوود
(.)Sandefur, 2006,pp 89,95
در حقوق ایران با عنایت به مادة  1و  4الیحة قانونی نحوة خریود و تملوک اراضوی ...
مصوب 1355ش ،استنباط می شود صرف استفادة عمومی برای تملک کافی نیست ،بلکه
باید نوعی ضرورت هم وجود داشته باشد ،که بیشک این دقت قانونگذار قابول تحسوین
است ،زیرا به گفتة برخی حقوق دانان ،اموا خصوصی مردم به منزلوة خواک کووزهگوری
نیست که دولت هرگونه صالح ببیند آنها را تملک کند و به شکل مووردنظر خوود درآورد
یا سنگی باشد که به هور شوکل اراده کورد آن را بتراشود و مزسومه بسوازد ( Sandefur,
 .)2006,pp 96,101بههرحا  ،بهنظر میرسد نفع عمومی یوا اسوتفادة عموومی موضووعی
ماهوی است که در هر مورد خاص باید مستقیماو بررسی و ارزیابی شود؛ زیرا صورفنظر از
پیشرفت جامعه ،احترام به عقاید شهروندان و اموالشان هم مهم است.
در حقوق امریکا هماکنون مسۀله ای مهوم مطورح اسوت مبنوی بور اینکوه آیوا دولوت
می تواند اموا مردم را تملک نماید و با بخ خصوصی در اجرای طرحوی شوریک شوود
بهگونه ای که آنها بتوانند مالک جدید این اموا شوند رویة قضایی امریکا درصوورتیکوه
احراز کند از انزام پرووه سودی نصیب جامعه میشود ،نظیر اشتغا زایی ،ایون مسوۀله را
اجازه میدهد که برخی حقوقدانان از آن بهشدت انتقاد کردهاند؛ زیرا معموالو از انزام هر
پرووهای نفعی عاید اجتماع می شود ،ولی حد آن کزاسوت بوهخصووص کوه در صوورت
دخالت منافع اشخاص خصوصی در انزام این پرووههوا ،خطور سووءاسوتفاده وجوود دارد.
برای مثا  ،شرکتهای خصوصی دربارة فواید طرحها غلو میکنند و به این ترتیب طورح
تصویب ،ولی بعدها کشف میشود که پی بینیها درست نبوده است .در پروندة معوروف
به  ،Poletownشرکت جنرا موتورز وعده داده بود که در صورت انزام پرووه ،بورای 111
 .15برای مثا  ،هر فعالیت اقتصادی دستکم موجب اشتغا می شوود؛ حتوی اگور هویچ فایودة دیگوری
نداشته باشد .بیشک افزای اشتغا به نفع جامعه است و نوعی نفع عمومی محسوب میشود .اما آیا
بهراستی همین مقدار نفع عمومی برای تزاوز به مالکیت افراد کفایت میکند .Sandefur, 2006, p 94
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نفر اشتغا ایزاد مویشوود؛ در حوالیکوه بعودها تنهوا 451نفور بوهکوار گموارده شودند
(.)Sandefur, 2006,p 91
اکنون در حقوق امریکا ،بخصوص پ از پرونوده  ،Kelo v. City of New Londonکوه
دیوان عالی امریکا در سا 4115م اقدام شهرداری با همکاری شرکتی خصوصی را بورای
تملک خانة موردعالقة خانم کلو و دیگران ،به بهانة توسوعة اقتصوادی (ازجملوه افوزای
درآمد مالیاتی و اشتغا بیشتر) پذیرفت ،جنبشی مهم در دفاع از مالکیوت خصوصوی در
برابر تملک عمومی شکل گرفت؛ بهطوری که تا اوایل سوا 4113م 32 ،ایالوت مقوررات
خود را در این زمینه اصالح کردند و محدودیتهایی قائل شدند ( W.Ely, 2008, pp 142
.) Epstein, 2008, p 3-and seq, 172 and seq

دربارة مفهوم نفع عمومی ،باید چند نکته را یادآور شد:
 نفع عمومی اعم است از رفع ضرر یا کسب منفعت .در موورد او موی تووان تملوکزمینی برای احداث خیابان به منظور رفع مشوکل عبوور و مورور و در موورد دوم ،تملوک
زمینی برای احداث راه آهن را مثا زد .البته مرز قاطعی میان رفع ضرر یا کسب منفعوت
وجود ندارد .
 در خصوص اینکه نفع عمومی باید مستقیماو وجود داشته باشد یا وجود غیرمستقیمآن هم کفایت میکند ،باید گفت ،معیار قاطعی وجود ندارد و باید در هر مورد خواص آن
را سنزید.
 معموالو اختیار تعیین منفعت عمومی را صورفنظور از صوالحیت عوام مزلو  ،بوهباالترین مقام اجرایی هر دستگاه میدهند (نظیر موادة  4الیحوة قوانونی نحووة خریود و
تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظوامی دولوت ،مصووب
1355ش).
 صرف معیار عددی برای تشخیص منفعت عمومی کفایت نمیکند؛ برای مثا اگورمنفعت دو نفر ایزاب کند تا زمین یک نفر تملک شوود ،کوافی نیسوت توا حوق مالکیوت
مردم نقض شود ،بلکه باید وزن منفعت عمومی آنقودر سونگین باشود کوه بتوانود حوق
مالکیت را از میدان خارج کند.
 نگاه بیرونی جامعه نسبت به ارزش نفع عموومی و اهمیوت مالکیوت فوردی نقومهمی در تعیوین حودود عملکورد نفوع عموومی بورای تملوک امووا افوراد دارد .هرچوه
دیدگاههای فردگرایانه غلبه بیشتری داشته باشد ،استناد به دلیل نفع عمومی برای سلب
مالکیت فردی ضعیفتر میگردد و هر چه دیودگاه اجتمواعی قوویتور باشود ،راحوتتور
میتوان به استناد آن ،اموا افراد را تملک نمود.
 -در هر موردی که نهاد دولتی قصود تملوک امووا افوراد را دارد  ،بایود بوه صوورت
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مشروح و واضح دالیل و فواید عمل خود را بیان کند تا هم «نفع عمومی» مودلل گوردد
و هم امکان قضاوت دیگران بهخصوص دادگاهها وجود داشته باشد.
 دستگاه قضایی کشور میتواند و باید بر این موضووع نظوارت داشوته باشود توا اوالودستگاه اجرایی از این اختیار سوءاستفاده نکند (اصل  21قانون اساسی) ،دوم اینکه نحوة
تملک و اجرای طرحها مطابق با شرایط قانونی و همچنین شرایط مندرج در طرح انزوام
شده باشد؛ درغیر این صورت نه تنها دولت مرتکب تخلف شده ،بلکه عمل او باطل شودنی
است و امکان تحمل مسۀولیت مدنی و حتی کیفری وجود دارد.
 بهنظر میرسود بهتورین راهحول بورای جلووگیری از سووءاسوتفادة دولوت ،تعیوینشاخصهای واضح و شفاف بسته به مورد برای تشخیص نفع عمومی است.
 مالک در نفع عمومی عینی است .به بیان دیگر ،کافی نیست دولت از اجرای برنامهانگیزه و قصد نفع عمومی داشته باشد ،بلکه در مقام واقع و عینیت نیز باید تصوور دولوت
محقق باشد؛ در غیر این صورت دولت ضامن خواهد بود.

ب) پرداخت معوض عادالنه

با پرداخت معو عادالنة ما تملک شده که عبارت است از نرخ روز تملک ،بوار تملوک
ما فرد به نفع عمومی میان تمام افوراد جامعوه کوه مطوابق فور هموة ذینفعوان آن
هستند ،توزیع میگردد.
باید گفت همان ضرورتی که ایزاب میکند مالکیوت یوک فورد نقوض شوود ،ایزواب
میکند عو عادالنه هم به او پرداخت گردد .11حتی در برخی موارد ،مقوررات از مالوک

 .11با مالحظة قوانین موجود در ایران و تأمل نظری ،میتوان برای اخذ اموا خصوصی بهمنظوور انزوام
برنامههای عمومی چند صورت تصور نمود:
 .1اخذ ما و پرداخت عو کامل (نظیر الیحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای
برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1355ش )
 .4اخذ ما و پرداخت عو ناقص (نظیر مصوبة مزمع تشوخیص مصولحت نظوام در خصووص تعیوین
تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1331ش) که در برخی فرو پرداخت قیمت منطقهای
را به جای قیمت روز پی بینی کرده است.
 .3اخذ ما و پرداخت نکردن هرگونه عو (نظیر بند  11مادة  11قانون اساسنامة شرکت ملوی نفوت
ایران مصوب 1323ش «:درمورد اراضی واقع در خارج از محدودة شهرها که برای عبور لولههای نفت
و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایزاد شبکه مخابراتی ،مورد احتیواج شورکت باشود ،عرصوه مزانواو از
طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .»...
روشوون اسووت کووه فوور هووای دوم و سوووم خووالف عوودالت اسووت و بووهنظوور موویرسوود در همووة زمینووههووا بایوود از طریووق
پی بینی در بودجه و پرداخت معوو عادالنوه ،ولوو پو از تملوک ،بوار اخوذ موا میوان تموامی
افراد جامعه توزیع شود.
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خصوصی حمایت ویههای میکند؛ برای مثوا  ،مطوابق تبصورة  1موادة  5الیحوة قوانونی
مصوب 1355ش «در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد ،عالوه بر
بهای عادله ،صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد».
جز در موارد استثنایی ،آن هم به علوت مصولحتی خواص و ویوهه ،نبایود از پرداخوت
عو عادالنه خودداری کرد .برای نمونه ،مطابق نظر دیوان عالی کشور امریکا ،دولوت در
صورت تملک ما در هنگام جن  ،معاف از پرداخت عو است و مشمو اصل  5متمم
قانون اساسی که پرداخت عو عادالنه را در صورت تملک اموا موردم مقورر مویدارد،
نمیشود ( .)Harris,1996,p 96بااینحا بهنظر میرسد ،در تمام مواردی که دولت امووا
خصوصی را تملک می کند ،باید معو را تأدیه کند و حتی اگر ضرورتی همچون جنو
باعث شود قبل از پرداخت معو  ،تملک و اخذ صورت پذیرد،این نباید باعث شوود بعوداو
خسارت جبران نشود.
همچنین باید گفت عو عادالنه باید جز در موارد استثنایی نظیر جن یوا حووادث
طبیعی ،قبل یا دستکم همزمان با تملک و خلع ید تأدیه شود .در غیر این صوورت ایون
عمل خالف عدالت است.
در پایان باید گفت عو عادالنه به مالک یا نمایندة ذیسمت او تأدیوه خواهود شود.
پ اگر کسی ملکی را به ناحق تصرف کند ،درپی تملکْ دولت نمیتواند مدعی حقوی
باشد .بهترین راه حل در این گونه مواقوع ،سو ردن عوو عادالنوه در صوندوق ثبوت یوا
دادگستری است ،تا مالک واقعی آن را دریافت کنود .موادة  5الیحوة قوانونی یادشوده در
حقوق ایران ،همین موضوع را لحاظ کرده است .

بررسي یک مصداق مهم از اخذ اموال خصوصي به علت نفع عمومي
از جمله مباحث روز درخصوص تملک اموا خصوصی برای اجرای برنامههای عمومی در
حقوق کنونی ،مباحث مربوط به نوسازی ،بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ،قودیمی
و ناکارآمد است .به علوت تحووالت سوریع و رشود جمعیوت شوهرها و نیواز بوه امکانوات
رفاهی(بهداشتی ،امنیتی ،ورزشی و مقاوم بودن در برابر زلزله و ،)...بی از پی نیواز بوه
دخالت دولتها در روابط مردم و تملک اموا برای بازسازی یا بهسازی آنهوا وجوود دارد.
در حقوق کنونی این مسۀله از مصادیق نفع عمومی تلقی میشود.
در ایران صرف نظر از آیینناموة مصووب سوا 1332ش ،آخورین اقودام قوانونگوذار
تصویب قانون «حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد» شوهری
مصوب  1351/11/14مزل شورای اسالمی است کوه بوه تأییود شوورای نگهبوان هوم
رسیده است .در این قانون هم امکان تملک بدون رضایت مالکان (موادة  3و تبصورة  )1و
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هم امکان مشارکت بخ خصوصی (مادة و تبصرة  4موادة  )3کوه مویتوانود مسوائلی را
برانگیزد ،پی بینی شده است .بااینحا قانونگذار دولت را مکلف کرده کوه در صوورت
نیاز به تملک از الیحة قانونی نحوة خرید امالک و اراضی برای اجرای برنامههای عموومی
و عمرانی و نظامی دولت مصوب  1355/11/13شورای انقالب ،و قانون نحوة تقویم ابنیوه
و امالک و اراضی موردنیواز شوهرداریهوا مصووب  1331/5/45و نیوز اصوالحات بعودی
استفاده کند که الزمة آنها تأدیة معو است و همچنین امکان مراجعه به مراجع قضایی
را هم پی بینی کرده است(تبصرة  1مادة  .)3در این قانون پی بینوی شوده اسوت کوه
طرحها حتماو باید به تصویب کمیسون مادة  5قانون تأسی شوورای عوالی شهرسوازی و
معماری ایران برسد.
در حقوق امریکا نیز این مسۀله مطرح است و معموالو بهجوای بافوت هوای فرسووده و
ناکارآمد ،از اصطالح « »Blightedاستفاده میشود .دولت حوق تملوک و بازسوازی اموالک
خصوصی را ندارد؛ مگر اینکه عنوان یادشده بر آن صدق کند (بهنظر میرسد معواد واوة
یادشده در فارسی «ناکارآمد» باشد ،زیرا ممکن است ملکی فرسوده نباشود ،ولوی بورای
هدف شهری ناکارآمد باشد) .معموالو در حقووق امریکوا ،دولوت و مراجوع قضوایی از واوة
ناکارآمد استفادة موسع میکنند که از آن انتقاد هم شده اسوت ( Sandefur, 2006,p 105
.)and seq

برای مثا در ایالت کالیفرنیا درصورتی ملکی ناکارآمد است که یکی از معیارهای زیر
دربارة آن صدق کند :نخست اینکه به نحو بنیادین استفادة اصلی اقتصوادی سواختمان را
دچار تأخیر کرده باشد؛ چون استاندارد نبودن نقشه و طراحوی ،تناسوب نداشوتن انودازة
ساختمان با اسوتانداردهای موجوود و شورایط بوازار ،و نبوود پارکینو  .دوم ،همواهنگی
نداشتن ساختمان با بافوت مزواور یوا نزدیوک؛ بوهطووریکوه موانع پیشورفت اقتصوادی
پرووههای آن ناحیه شود .سوم ،بیقواره بوودن تقسویمبنودیهوا از نظور فورم و شوکل و
کافینبودن اندازه برای استفادة مناسب و توسعة آن در جایی که چندین نفر مالک هستند.
با توجه به اطالعات داده شده ،میتوان دید اختیار دولت برای تملک امووا ناکارآمود
بسیار وسیع است و حتی برخی امالک بهصرف واقعشدن در ناحیوهای،اگرچوه خودشوان
فرسوده یا ناکارآمد نباشند ،مشمو عنوان ناکارآمد میشوند.
در ایالت آالباما ،حتی تفسیر مقامات و دادگاهها از این عنوان وسیعتر است و حتی به
بهانة اینکه ملکی بی از حد معقو به امری اختصاص یافتوه باشود یوا اینکوه سیسوتم
تهویة مناسب نداشته باشد ،آن را تملک مینمایند (.)Sandefur, 2006,p 105, 106
با توجه به اینکه بخ خصوصی در این میان ذی نفع است ،و صواحب ارزش افوزودة
فوقالعاده ای نسبت به زمانی که مزبور بود به طریق عوادی ملوک را از مالکوان بخورد،
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خواهد شد؛ همین موضوع مخالفتهای زیادی را در میان حقوقدانوان برانگیختوه اسوت.
برای همین گفته شده ،درست است کوه مقاموات دولتوی و ایوالتی منصووب موردمانود و
میتوانند تصمیم به تملک بگیرند ،ولی آیا دموکراسی باید مالکیت را قربانی کند

نقش مهم دادگاهها در حمایت از مالکيت خصوصي
اصوالو دادگاهها نقشی مهم و سنتی در زمینة دفاع از مالکیوت خصوصوی در برابور دولوت
دارند و یکی از فلسفه های تفکیک قوا ،همین نظارت قوة قضائیه بر اعما قوة مزریوه در
چهارچوب قانون است .13در حقوق فرانسه ،حقوقدانان از دادگاههوا بوه عنووان نگهبانوان
طبیعی مالکیت یاد میکنند( )Carbonnier, 1992, p 86-Marty, 1980,p 45و از نق خود
در برابر زیادهخواهیهای دولت بهخوبی مطلعاند .در حقوق امریکا نیوز هوم دادگواههوای
ایالتی و هم دیوان عالی چنین نقشی دارند(.)W.Ely, 1008,p 5
در حقوق ایران هم اصوالو این مهم برعهودة دیووان عودالت اداری اسوت کوه بوهنظور
میرسد انصافاو تاکنون نق مهمی در حمایت از حقوق مردم داشته است.
در خصوص تملک و اخذ اموا مردم از سوی دولت ،دادگاهها وظوایف مهموی دارنود؛
نخست اینکه نظارت کنند که آیا واقعاو انگیزة دولت در تملوکْ نفوع عموومی بووده ،یوا
اینکه نفع عمومی بهانهای بی نبوده و اغرا دیگری وجود داشوته اسوت؛ دوم نظوارت
کنند که تأدیه معو انزام شده باشد؛ همچنوین نظوارت بور اینکوه آیوا دولوت مطوابق
شرایط طرح عمل کرده است ،آیا برنامه زمانبندی رعایت شده است ،و . ...درصوورتیکوه
به این وظایف عمل شود ،دولتها نیز خود را موظف میکنند که جز در چهوارچوبهوای
قانونی اقدام به تملک اموا مردم ننمایند.
در همین راستا ،برای حمایت از مالکان خصوصی در برابر قدرت دولت ،نخسوت بایود
امکان دسترسی مردم به مراجع قضوایی بورای شوکایت از عملکورد دولوت فوراهم شوود،
بهگونه ای که بتوانند به آسانی طرح دعوا نمایند و نیز رسیدگی سریع صورت گیورد؛ دوم
اینکه این رسیدگی مزانی و یا با هزینة کم باشد.
اکنون در ایران با هزینة مناسب و بهراحتی میتوان در دیوان عدالت اداری طرح دعوا
کرد و رسیدگی ها هم نسبتاو کوتاه است،اما در حقوق امریکا اوالو طرح دعووا علیوه دولوت
طوالنی و دیگر اینکه پرهزینه است که از آن انتقاد شوده اسوت ( Sandefur, 2006, p105
.)and seq

 .13البته مرتبة دیگری نیز وجود دارد و آن حمایت از مالکیت در برابر قوانین خالف قانون اساسوی قووة
مقننه دربارة تحدیدات نامشروع مالکیت است که خارج از بحث مقاله است.
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امکان الزام دولت به تملک مال
آیا درصورتی که درپی اقدامات دولت تملک ملکوی الزم باشود ،ولوی دولوت از تملوک آن
شانه خالی کند ،مالک خصوصی میتواند الزام دولت به تملک را بخواهد
در قوانین ما مقررة صریحی وجود ندارد؛ بااینحا بهنظر میرسد درصورتی که رفتوار
دولت مصداق مادة  1قانون مسۀولیت مدنی قورار بگیورد ،بوه تزوویز موادة  3کوه مقورر
میدارد« :دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضواع و احووا
قضیه تعیین خواهد کرد ،»...میتوان گفت یکی از راه های جبران خسوارت مالوک ،الوزام
دولت به تملک ملک است .برای مثا درصوورتیکوه دولوت اقودام بوه ایزواد تأسیسوات
هسته ای در جایی بکند و زمین های اطراف درپی ایون اقودام از ارزش بیفتود و از طورف
دیگر دولت حاضر به تملک آنها نباشد ،میتوان حکم به الزام دولت به تملک آن اراضی نمود.
در حقوق فرانسه اخیراو نهادی حقوقی به نوام  Droit de délaissementشوناخته شوده
است ،که در موارد محدود ،مالک حق دارد الزام دولوت را بورای تملوک اجبواری ملکو
بخواهد؛ برای نمونه هنگامی که به دلیل اقدامات دولوت ،ملوک در معور خطور باشود،
نظیر مادة  515-16-IIقانون محیط زیست .البته در این گونه موارد احتما دارد مالوک از
قیمت روزغ ملک کمتر دریافت کند؛ افزونبراین ،پ از آن ،مالوک حوق پشویمانی نودارد
(.)Reboul-Maupin,2006,p 176

آیا ممکن است دولت به علت تملک مالي محکوم به پرداخت خسارت گردد؟
درصورتی که دولت مطابق قانون طرحی را تصویب و مطابق با شرایط قوانونی اجورا کنود،
مسۀولیتی ندارد .در غیر این صورت ،بی شک بر طبق قواعود عموومی مسوۀولیت مودنی،
دولت در مقابل مالکان خصوصی مسۀو خواهد بود و حتی ممکن است مقامات دولتیْ
مسۀو به جرایمی نظیر تصرف عدوانی ،تخریب و  ...محکوم شوند.
وجود مسۀولیت و دقت نظر قضات در نظارت در این باره نقو مهموی دارد و باعوث
می شود دولت از حق خود سوءاستفاده نکند یا حتی اهما نورزد .برای نمونوه طرحوی را
که توان اجرای بهموقع آن را ندارد یا طرحی را بدون مطالعة دقیق و سنز نیاز واقعوی
مردم ،تصویب نکند.
مگرنه این است که ما از شهروندان انتظار داریم معقو و متعارف رفتار کنند و باعوث
ایراد خسارت به دیگران نشوند ،به اندازة جیب خود خرج کننود و دیگور افوراد جامعوه را
درگیر بلندپروازی های خود نکنند و  . ...آیا داشتن چنوین انتظواراتی از مقاموات دولتوی
غیرمعقو است بیشک چنین نیست.
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نتيجه
عرصة تملک اموا خصوصی از سوی دولوت بورای اجورای برناموههوای عموومی ،عرصوة
تعار حق مالکیت فردی و نفع عمومی است .از یک طرف ،مالکیت حقی مهوم و حتوی
مقدس است و نباید در معر تزاوز دلبخواهی قورار گیورد و از طورف دیگور در برخوی
موارد مصلحتی واالتر ایزاب میکند مالکیت فرد سلب شود .در مبارزة میان این دو ،نفع
عمومی غلبه مییابد .بااینحا  ،دولت تنها درصورتی می تواند اموا مردم را اخوذ نمایود
که شرایط بنیادین تملک را رعایت نماید .نخست اینکه نفوع عموومی آنهوم بوهگونوهای
واقعی وجود داشته باشد ،دوم ،معو عادالنه پرداخت گردد و تنها در این صورت اسوت
که تعاد مطلوب میان این دو موضوع برقرار میشود .بهنظور مویرسود دولتوی موفوق و
صادق است که در این راه بهخوبی بتواند بین دو مصلحت ،نفع عمومی و حرمت مالکیوت
خصوصی ،تعاد برقرار کند.
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