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 لم جاری از قلم کردـزالل ع کرددم ــتی از عـه هســنکآبه نام 

 موختآبه انسان شیوه دانائی  به نور خود چراغ دانش افروخت 

 

 نگاه حقوقی به وضعیت اراضی در ایران

 مقاله اول

 مقدمه

ن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص داده و آموجب ه که ب است ای حقی دائمیبه معنمالکیت 

از زمان پیدایش که  جهان می باشد حقوقینظام های  یکی از اصطالحات کاربردی درمالکیت  .ن بهره مند شودآاز تمام منافع 

مده آو مقررات حاکم بر مالکیت تغییرات بسیاری بوجود  مده و به مرور زمان، در حقوق مالکینآانسان بر روی کره خاکی بوجود 

 است.

از  زمین بعنوان یکی از اموال غیرمنقول .مالکیت اشخاص نسبت به اراضی می باشد ،نهاآاز انواع حق مالکیت و مهمترین یکی 

 ،اقتصاد یک کشور و ی داخلین به مرزهاآضروری ترین نیازهای انسان ها در کلیه ادوار تاریخ بوده و به جهت اهمیت و وابستگی 

دخالت دولت را به عناوین ضروریات اجتماعی، منافع عمومی، مصالح اجتماعی  با تصویب قوانین در هر مقطع زمانی واضعین قانون

در امر اقتصاد و سرمایه ن آاستفاده و بهره برداری از  سودمندیجهت  نسبت به مالکیت اراضی افزایش داده و  ،و اعمال حاکمیت

 .ن به نفع عموم باشدآن است نتیجه البته این قوانین همیشه به ضرر اشخاص نبوده بلکه ممک تالش می نمایند.گذاری 

 ه های خود واردسرمایه گذاران خارجی با نگاه مثبت به بازار ایران و جهت انجام پروژ ،خوشبختانه پس از رفع تحریم ها در ایران

غاز نموده اند و یا برخی هنوز جهت آفعالیت خود را یا کشاورزی و بازرگانی  ،صنعتی  مختلفایران گردیده و در قطب های  بازار

 بررسی توجیه اقتصادی ورود در بازار ایران سرگرم تهیه اطالعات مالی، اقتصادی و حقوقی ایران می باشند.

احداث هتل و  ،و گردشگری صنعت توریسم در بخشهایی از جملهجرای پروژه های خود اجهت خارجی و ایرانی سرمایه گذاران 

اراضی محل احداث پروژه خرید یا اجاره نیازمند به ( خورشیدیو  توده ای بادی،) تجدیدپذیر تاسیس نیروگاه های وهتل داری 

اراضی از حیث نوع اراضی، شناخت قوانین و مقررات در این حوزه بدون بررسی وضعیت حقوقی کثرت بوده که با توجه به 

مالکین، اطمینان از مالکیت متصرفین یا فروشندگان، اسناد و مدارک قانونی جهت انتقال مالکیت، نحوه اخذ سند مالکیت یا 

  پذیر نمی باشد.ها امکان نآ، خرید و تصرف اجاره رسمی،
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در ایران  به زبان ساده از مجموعه مقاالت اینجانب در ارتباط با بررسی حقوقی وضعیت اراضی اولین مقالهدر نوشتار پیش رو که 

دا به بررسی اجمالی اوصاف ابتمطرح شود.  بصورت کاربردی قصد بر این است تا مباحث اساسی مرتبط با مالکیتباشد  می

با توجه به اینکه استفاده از  .شود و در نهایت به انواع اراضی از حیث مالک اشاره میتقسیم مالکیت از حیث مالک ، سپس مالکیت

و  یاتنظر خواهشمند است یاری نماید نظریات خوانندگان عزیز و گرامی می تواند اینجانب را در تکمیل و ادامه سلسله مقاالت

      .به اینجانب اعالم فرمائید زیرخود را از طریق ایمیل  پیشنهادات

                                                   rahmani@bayanemrooz.comohammad.M   

 

 اوصاف مالکیت

لیکن محدودیت شد دائمی بودن می با -3 و انحصاری بودن، -۲مطلق بودن ،  -۱در حقوق ایران دارای سه وصف اساسی مالکیت 

که جهت احراز اوصاف فوق بر موضوع  است گردیدهباعث  مالکیت اشخاص نسبت به اموال از جمله اراضیهای ایجاد شده در 

 مالکیت دقت بیشتری معمول گردد.

،  ۰۴مطلق گویند و برابر اصول  را ن نظر که مالک می تواند هر گونه انتفاعی از ملک خود ببردآحق مالکیت از  :مطلق بودن 

سبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقاع هر مالکی ن»: قانون مدنی که مقرر می دارد  3۴و ماده  ۱قانون اساسی ۰۴و  ۰۰

ن می بایست به استثنائات آاین اصل پذیرفته شده است لیکن جهت تحقق  «ردی که قانون استتثنا گرده باشدرا دارد مگر در موا

 سلیط نیز یاد میبه عنوان اصل ت از این اصل توجه ویژه ای نمود.که دامنه شمول مقررات فوق را محدود نموده است قانونی نیز 

 شود. 

                                                           
 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. قانون اساسی : 04اصل   1

 . بخشاستوار است و صحیح منظم ریزیبا برنامه و خصوصی تعاونی،دولتی بخش سه بر پایه ایران جمهور اسالمی اقتصادی نظام قانون اساسی : 00اصل 

، رادیو و آبرسانی بزرگ های نیرو، سدها و شبکه ، تأمینبیمه ،، بانکداریبزرگ ، معادنخارجی ، صنایع مادر، بازرگانیصنایع بزرگ کلیهشامل دولتی

بخش   .است و در اختیار دولت یعموم مالکیت صورت به که و مانند اینها است آهن و راه ، راه، کشتیرانی، هواپیماییو تلفن تلگراف و ، پستتلویزیون

 قسمت آن شامل خصوصی بخش .تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می شود

با  که تا جایی بخش سه در این مالکیت .است و تعاونی دولتی اقتصادی فعالیتهای مکمل شود که می و خدمات ، تجارت، صنعت، دامداریاز کشاورزی

 نشود مورد حمایت جامعه زیان کشور گردد و مایه اقتصادی رشد و وسعه نشود و موجب خارج اسالم قوانین باشد و از محدوده مطابق فصل دیگر این اصول

 .کند می معین را قانون بخش و شرایط هر سه ضوابط و قلمرو . تفصیلاست اسالمی جمهوری قانون

 .کند می معین را قانون . ضوابط آناست باشد محترم مشروع از راه که شخصی مالکیت قانون اساسی : 04اصل 
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نرا محترم بشمارند و به حق او تجاوز ننمایند ماده آمالکیت انحصار به مالک داشته و تمامی افراد می بایست  : انحصاری بودن

و مواد دیگر نیز  ((ن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانونآ مالک هیچ مالی را از تصرف))قانون مدنی مقرر می دارد :  3۱

لبته این حق نیز دچار اصالحاتی ا مال دیگری را محکوم به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل نموده است. غاصب و متصرف

 شده است از جمله می توان به حق ارتفاق دولت در اراضی اشاره کرد.

نی به واز بین نمی رود فقط برابر اسباب قان مرگحق مالکیت محدود به زمان نمی باشد و دائمی است و با دائمی بودن : 

 اشخاص دیگر منتقل خواهد شد مانند اینکه اگر مالک یک ملک فوت نماید مالکیت به وراث او منتقل خواهد شد.

 

 مالکیت از حیث مالک انواع

برخی از باشد.  دسته بندی مالکیت از حیث مالک می ،اگونی وجود دارد. یکی از این تقسیماتبرای مالکیت تقسیمات گون

فرد، خصوصی فرد دسته از جمله حکومتی، امت، جامعه، گروه، شخص  ۴نویسندگان بر اساس سوابق فقهی این مالکیت را به 

 : نوع مالکیت وجود دارد سهحیث مالک از برابر قوانین و مقررات در ایران  یکنلتقسیم نموده اند. 

 مالکیت عمومی  -3مالکیت دولتی   -۲مالکیت خصوصی  -۱

ن بعنوان مالک حقیقی نام آفرینش خداوند متعال می باشد که از آمالک اصلی تمام  ،در دین مبین اسالمسوابق فقهی  با توجه به

 .اص در جهان مالکیت اعتباری دارندبرده می شود و کلیه اشخ

مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیر دولتی را مالکیت خصوصی می نامند که این نوع مالکیت  مالکیت خصوصی :

و قوانین موضوعه در ایران به 3 3۴ و ۲۲قانون مدنی از جمله مواد  ۲ ۰۰ و ۰۴،  ۲۲از جمله اصول  اساسی قانون ع فقهی،بمنا برابر

رسمیت شناخته شده است لیکن بموجب قواعد فقهی و قانون این مالکیت دارای محدودیت هایی می باشد که قاعده الضرر و 

 ن ایجاد نموده است.آبرای  نیز استثنائاتی راقانونگذار  نها بوده و برابر قانون نیزآاز جمله عسر و حرج 

 نی، هر چند که اعمال ادارنداشخاص بر اموال  ریهمانند سا یاست که مراجع دولت یحق تیگونه از مالک نیا : مالکیت دولتی

که ملک دولت  یگردد. فروش اموال یمحدود م یشخص تیحاکم بر مالک نیتر از قوان رانهیبه مراتب سختگ ینیحق به موجب قوان

                                                           

  2  اصل 22 قانون اساسی : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

حق  -3حق انتفاع  -۲مالکیت )اعم از عین یا منفعت(  -۱سبت به اموال عالقه های ذیل را دارا باشند : ممکن است اشخاص ن قانون مدنی : 22ماده   3 

 تفاق به ملک غیرار
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 که قانون از جمله برگزاری مزایده، دارد یفاتیبه تشر ازیانتقال ن نین حال ایاست و در ع ریامکان پذ یمقام ادار میاست با تصم

 .دینما یمقرر م شرایط آن را

 یرا که برا یجامعه، اموال و مشترکات یاز سو یندگیکه بر عموم دارد به نما یتیگاه دولت از جهت وال:  یعموم تیمالک

. در مانند پل ها ، موزه ها  ردیگ یم اریدارد، در اخت یاختصاص به حفظ مصالح عموم ایاده شده و تمام مردم آم میاستفاده مستق

 نیرا ندارد مگر آنکه قانون صراحتاً ا یدولت حق فروش اموال عموم نیبنابرا و سرپرست اداره اموال است.  ریمد صرفاً دولت نجایا

 باشد.  یممکن نم زیبه موجب قانون ن یحت یعموم از اموال یاجازه فروش و انتقال پاره ا یامر را اجازه داده باشد. در مواقع

 

  انواع اراضی 

 : دسته تقسیم کرد ۰توان به  اراضی ایران را از حیث مالکیت می

 اراضی عمومی. -۰اراضی موقوفه.  -3اراضی خصوصی.  -۲اراضی دولتی.  -۱ 

قوانینی که جنبه حاکمیتی دارند مانند قانون لغو مالکیت اراضی موات  اجرای از طریق راًاکثاراضی می باشند که  : اراضی دولتی

دن و اموال به طرق مصادره، موات و ملی اعالم کر ،قانون اساسی ۰۲اصل  ،شهری، قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری

واگذاری و انتقال آنها نیز تابع تشریفات قانونی خاص حاکم بر  وو یا توسط دولت خریداری می شوند بالصاحب تملک می شوند 

ارزش اراضی دولتی  ،قانونبرابر که معموال  دولتی واگذار کننده از جمله اجرای طرح، اخذ مجوز برگزاری مزایده می باشد مرجع

 .توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و قیمت گذاری می شود

، صلح و یعاز طرق قانونی مانند عقود )قرارداد بو د ندارای مالک خصوصی غیر دولتی می باش راضی کها : خصوصیاراضی 

می حاکم این انتقال توافق طرفین جهت هبه( و ارث منتقل می شوند و انتقال آنها تابع تشریفات خاص انتقال اراضی دولتی نبوده و 

دد در صورتیکه مالکین متع .البته در این نوع اراضی ممکن است که تعداد مالکین منحصر به یک فرد یا افراد متعدد باشدباشد. 

و چنانچه یک نفر نسبت به زمین  د مقررات مربوط به اراضی مشاع بر اراضی حاکم خواهد بود ندارای مالکیت برای کل زمین باش

که در خصوص وضعیت و مقررات حاکم بر اراضی مشاع و  ات مربوط به اراضی مفروز می باشدمالکیت داشته باشد تابع مقرر

 انتقالقرارداد  مبلغ این اراضی با توافق بین فروشنده و خریدار تعیین و معموال به ارزش روز مفروز در مقاالت اتی بحث خواهد شد.

 محاسبه می شود.
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وقف در می  مالکیت بهبرابر وقفنامه و از طریق شخصی بنام واقف )شخصی که زمین را در وقف قرار می دهد(  : اراضی موقوفه

قابل انتقال نبوده و صرفاً توسط متولی موقوفه )در صورت وجود( یا اداره اوقاف  وقف عین زمین برابر قواعد فقهی و قانون آید و

واگذار می شود که معموال موقت )در صورت عدم وجود متولی برای موقوفه یا بعنوان ناظر بر موقوفات کشور( منافع آن به اجاره 

د می شوند. در صورتیکه شخصی با مجوز قانونی اقدام بلند مدت بوده یا بعد از انقضا مدت تمدی مدت اجاره این گونه اراضی هم

می تواند نسبت به اعیانی احداث و موقوفه برای اراضی مذکور دارای سند مالکیت باشد به احداث بنا بر روی اراضی موقوفه نماید 

الزم به ذکر است که برابر شده سند مالکیت از اداره ثبت اخذ نماید لیکن این سند صرفا برای اعیانی صادر خواهد شد نه عرصه. 

 قانون در موارد استثنا مانند خرابی موقوفه یا بیم خطر باال اراضی موقوفه برابر تشریفات قانونی قابل انتقال می باشد.

مشترکات عمومی  .مشترکات عمومی و مباحات نامیده می شوندکه مالک خاص ندارند  ز اراضیانوع دیگری :  اراضی عمومی

ند پل ها، موزه ز اموال دولتی محسوب شده که اختصاص به مصالح عمومی داده شده و دولت فقط اداره کننده آن است ماننوعی ا

مباحات از جمله اموالی هستند که ملک اشخاص نبوده و برابر قانون توسط افراد قابل تملک است که حیازت  و ها و معابر عمومی

می باشد مانند اراضی موات )فاقد مالک خاص و عدم کشت و زرع در آن( که با )تصرف و وضع ید( نوعی از تملک مباحات 

 .عمران و با شرایط قانونی قابل تملک می باشند

 

 رحمانی محمد         

 پایه یک دادگستریوکیل               

 


