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 مقدمه

حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شأن و منزلتی بال برخوردار می باشد و 

مختلفی مورد تأکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی احترام به این حق در قوانین و مقررات 

مؤثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر ضرورتهای زندگی اجتماعی، قانون 

گذار را بر آن داشته تا به واسطه قدرت حاکمه خویش )قدرت عمومی( و در راستای حفظ 

اراضی و املک مورد نیاز دولت در منافع و مصالح جمعی و به منظور مبادرت ورزد. بنابراین 

اجرای طرحها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی المکان بایستی از اراضی و املک 

ملی و دولتی )به مفهوم عام( تأمین شود. با این وجود در برخی موارد به دلیل نبود یا کمبود این 

گر ضرورت اجرای این طرح ها و اراضی و املک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دی

برنامه ها که لزمه ارائه خدمات عمومی و ارتقاء صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضأ اداره 

جامعه و اعمال حاکمیت است در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر 

 می نماید.

اراضی و املک عمومی  اراضی و املک بدین منظور مورد نیاز واقع می شوند ممکن است

یا خصوصی باشند، تملک و تصرف اراضی و املک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع 

شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون 

مطالعه، بررسی و نقد آنها بخصوص در مورد اراضی خارج از محدوده شهرها انجام نگردیده 

رفی هم تأمین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه طرح ها و برنامه های عمرانی، است. از ط

 عمومی و ... بررسی راهکارهای حقوقی به عنوان اولین گام لزم می آید.

در این پژوهش در فصل اول به تشخیص نوع اراضی پرداخته و نظرات فقها و حقوقدانان را 

ده و مراجع تشخیص این اراضی در خارج از در خصوص اراضی ملی، موات و دایر بررسی نمو

محدوده شهرها مورد بررسی قرار دادیم. در بخش دوم به مراحل اجرایی تملک اراضی و 

املک عمومی و خصوصی پرداخته ایم و در این راستا نحوه تملک آنها که مطابق قوانین و 

اراضی در حکومت مقررات فعلی کشور و بر مبنای لیحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء 
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آئین نامه ها دستورالعمل های مربوط انجام  81، اصلحی سال 85جمهوری اسلمی مصوب 

می شود. پس از معرفی انواع اراضی و املک عمومی و خصوصی تشریح شده است. در فصل 

دوم نحوه تملک اراضی و املک خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. طی این فصل 

ه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت لیحه قانونی نحو

بررسی شده است. طرق مختلف تملک اراضی و املک خصوصی اعم از تملک با  81مصوب 

رضایت مالک و انجام معامله، تملک بدون رضایت مالک و تودیع و شیوه های مختلف تملک 

             اراضی مورد بررسی قرار گرفته اند.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فصل اول
 کلیات

نظر به اینکه برای روشن شدن هر موضوعی می بایست بدوأ تعریفی از آن موضوع و 

اصطلحات بکار رفته در آن ارائه نمود و از آنجایی که بحث حقوق، مربوط به تملک و 

خصوصی می باشد لزم است به تعاریف و اصطلحاتی که به روشن شدن تصرف اراضی 

بحث مسائل مربوط به آن کمک می کند اشاره گردد. به این منظور به تعریف این اصطلحات 

 می پردازیم.

ادی داشته و در نگاه در حیات پیرامون، ما با واقعیات زیادی روبرو هستیم که برخی پایگاه م

اول توجه انسان به آنها جلب شده و در نهایت، منجر به پیدایش رابطه ای بین آن واقعیت و 

شیء خارجی با شخص شده است. ولی اینکه تمامی این اشیاء خارجی جزء تعریف اموال می 

ند که گردد یا خیر؟ جای مطالعه و بررسی دارد. از طرفی، واقعیت های دیگری نیز وجود دار

پایگاه مادی نداشته و در اثر پیشرفت اجتماع، جامعه به آنها ارزش و اعتبار فراوان داده است. 

 که به بررسی هر یک می پردازیم.
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در قانون مدنی و سایر قوانین ایران، تعریفی از مال به عمل نیامده است. مثل در بحث تملک 

، و سایر حقوق مربوط «تأسیسات»، «مستحدثات»، «ابنیه»، «اراضی»اراضی، قانونگذار از عبارات 

به آن نام برد و از جمله این حقوق ممکن است حق سر قفلی باشد. آیا سرقفلی مال است تا 

 قابل ارزیابی باشد و دستگاه اجرائی آن را محاسبه و ملکف به پرداخت بهای آن باشد؟ 

مال لغت تازی نیست کلمه یونانی »یکی از حقوقین در تشریح واژه مال بیان می دارد: 

Melon   کهMalon  میل(  –یمیل  –اصل آن است. در عربی آن را از فعل مالی )مال

 « 9نامیده می شود.« خواسته»شمرده اند؛ چون مال، طرف خواهش و میل است و به پارسی هم 

مشخص کرد برای اینکه تعریف مال روشن شود، معمول مرسوم است که ابتدا عناصر مال را 

                قابلیت نقل و انتقال داشتن -9امکان اختصاص به شخص  -9که این عناصر عبارتند از: 

 اصالت داشتن -8عقلنی بودن منفعت  -4دارای نفع و فایده بودن  -3

 امکان اختصاص به شخص -9

ال نیست. همانطور که بیان شد، اگر شئیی باشد که امکان اختصاص به شخص نداشته باشد م

بنابراین هوا و نور خورشید امکان اختصاص نداشته و مال محسوب نمی گردند. لزم نیست این 

اختصاص، فعلیت داشته باشد، بلکه همین قدر که امکان اختصاص، موجود باشد کفایت می 

کند. از این رو پرندگان وحشی، بالفعل به کسی اختصاص ندارند ولی مال هستند، زیرا امکان 

 اص به شخص در اینها وجود دارد.اختص

در اینجا این سؤال پیش می آید که  در برخی کشورها بعضی اشیاء، ممنوع شناخته شده و  

حتی معامله آنها غیر قانونی می باشد، مانند شراب. آیا این اشیاء در تعریف مال قابل فرض می 

را مال بداند ولی یک باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ممکن است قانون کشوری چیزی 

گفته می شود. در این مورد عنصر امکان « مال نسبی»کشور دیگر آن را مال نداند. به این اشیاء 

                                                           
  9351لنگرودی،  - 9
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اختصاص در این اموال هست، لیکن قانون معینی آن را در حکم غیر مال قرار داده است. 

 بنابراین، شراب واقعأ مال است ولی مال به حکم قانون، مال محسوب نمی شود.

 قابلیت نقل و انتقال داشتن -9

در تعریف مال گفته شد، آن چیزی که در بازار قابلیت داد و ستد داشته باشد و این همان 

قابلیت مبادله است. هر چند بیان شد که از جمله شرایط مال بودن، قابلیت نقل و انتقال و مبادله 

و انتقال در برخی کشورها به داشتن است ولی برخی اشیاء همانطور که بیان شد، قابلیت نقل 

حکم قانون نداشته ولی در واقع مال محسوب می شوند، مثل اسلحه غیر مجاز قابلیت نقل و 

انتقال در کشور ما را نداشته و از قانون کشور ما مال محسوب نمی شود. چرا که قانون مدنی در 

وع است و یا چیزی که بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونأ ممن»مقرر می دارد:  345ماده 

 «منفعت عقلنی ندارد باطل است

 نفع داشته باشد -3

علوه بر قابلیت نقل و انتقال داشتن از جمله شرایط و اوصاف تعریف مال، نفع داشتن آن 

است. این است که می گویند مال باید ارزش اقتصادی داشته باشد. بنابراین، میوه ای که در 

یده و بی فایده شده است، به علت اینکه نفعی ندارد مال نیست. دکان میوه فروشی به کل پوس

 پس داشتن نفع، شرط حتمی تحقق مال است.

 عقلنی بودن منفعت -4

چیزی که احتیاجی از انسان را رفع نکند و نفعی عقلنی نداشته باشد نمی تواند مصادیق مال 

بیع را منفعت عقلنی قانون مدنی، شرط صحت  345محسوب شود از این رو است که ماده 

داشتن مبیع فرض نموده است. مال باید مفید و نافع باشد و این نفع باید عقلنی باشد؛ زیرا فقط 

 در این صورت است که ارزش اقتصادی دارد.

 اصالت داشته باشد -8

مال، خود واقعیتی خارجی است و اصالت دارد و حاکی از چیزی نمی باشد بنابراین، هر 

از واقعیتی باشد که آن واقعیت، مال است، نه آن چیزی که بیان واقعیت نموده  چیزی که حاکی
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است؛ مثل دستور پرداخت و اوراق قرضه و سهام شرکت ها خود اصالتأ مال نمی باشند بلکه 

 حاکی از یک واقعیت خارجی هستند که آن واقعیت مال می باشد.

ه باشند. زیرا اگر دقیقأ این اوراق و سهام را هر چند این سهام یا اوراق قابلیت مبادله نیز داشت

بررسی کنیم، مشاهده خواهیم نمود که یک مال یا سرمایه ای در ماوراء این سهام قرار دارد یا 

تعهدی مالی در دستور پرداخت، نهفته است که پشتوانه دستور پرداخت است. اکنون با توجه به 

قانون مدنی، مال را چنین  345، 998، 994د بیان عناصر مال می توان با در نظر گرفتن موا

تعریف نمود: مال آن چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و در بازار قابل داد و ستد بوده و 

 منفعت آن نیز عقلیی باشد.  

فراوان بوده و امرزوه نیز نه تنها  زمین از دیرباز برای بشر و رفع نیازهای اولیه او دارای اهمیت

این ویژگی را حفظ کرده است، بلکه به علل گوناگون از جمله گسترش و توسعه شهرنشینی و 

نیاز افراد به مسکن و ... ارزش آن نی روز به روز بیشتر می شود. تا جایی که در این خصوص، 

و بیان وضعیت حقوقی آن  قوانین متعددی به تصویب رسیده است. هدف از بررسی انواع زمین

این است که هر کدام از اراضی ضمن اینکه دارای مالک هستند، چگونگی ایجاد مالکیت 

برای اشخاص نه تنها با سایر اموال فرق می کند، بلکه بعضی از اراضی، قابل تملک خصوصی 

ب نبوده و چنانچه اشخاص این اراضی را تملک و تصرف نمده باشند، مالکیت آنها به موج

قوانین، کان لم یکن تلقی می شود و اساسأ مالکیتی برای اشخاص ایجاد نمی شود؛ از طرفی 

بررسی انواع زمین ضمن شناساندن ماک آن به این مسأله که آیا در بحث تملک املک و 

 اراضی اشخاص جای می گیرد یا خیر، نیز کمک می کند.

سیم است که ضمن بیان آن، تنها به زمین به اعتبارات گوناگون به انواع مختلفی قابل تق

 بررسی انواع زمین که در قوانین بیان شده و دارای اثر حقوقی است، پرداخته می شود:

 تقسیمات زمین بر اساس عکس العمل مالکان آنها در برابر دعوت اسلم -9
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 تقسیمات زمین بر اساس نحوه فتح آنها -9

 بر آن تقسیمات زمین بر اساس وضعیت مالیاتی حاکم -3

 تقسیمات زمین بر اساس شرایط مذهبی حاکم بر آن -4

 تقسیمات زمین بر اساس عمران و آبادانی آن -8

  9تقسیمات زمین بر اساس وضع مالکیت آن -6

در قوانین جاری تقسیم بندی زمین عمومأ بر اساس نوع پنجم، یعنی به اعتبار عمران و آبادی 

حاکم بر این اراضی می توان گفت با تلفیق عبارت  آن صورت می گیرد. ولی در بیان مقررات

تقسیم بندی فوق، تقسیم بندی جدیدی به اعتبار نوع آن از لحاظ محیاء یا  6و  8، 3بند های 

غیر محیاء بودن ارائه شده و مقررات حاکم بر اراضی به اعتبار نحوه مالکیت، به عمومی و 

 خصوصی تقسیم شده است.

 ه انواع زیر تقسیم شده است:در کتب فقهی نیز اراضی ب

 زمین موات از اصل یا موات بالصاله -9

 زمین بایر ... یا موات بالعارض -9
 زمین آباد از اصل یا محیاء بالصاله -3
 زمین آباد عارضی یا محیاء بالعارض -4

در قوانین جاری، زمین به موات، بایر و دایر تقسیم شده است که براساس تقسیم بندی فوق 

آباد بالصاله، در فقه در حکم زمینهای موات تلقی شده و در قوانین نیز؛  می باشد. زمینهای

. در ذیل به تعریف هر یک از اراضی فوق الذکر از منظر حقوقدانان و فقهاء 3جزء انفال است

 پرداخته می شود .
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فقهاء  بررسی تعاریف مختلفی که در خصوص اراضی موات توسط حقوقدانان و به خصوص

ارائه گردیده بحثی گسترده و وسیع است ولی در اینجا صرفأ به بیان نظر بعضی از فقهاء و 

حقوقدانان در حد آشنایی با این مفهوم به لحاظ کاربرد این اصطلح در تشخیص نوع اراضی 

در حقوق موضوعه که در نحوه تملک آن نیز مؤثر است، بسنده می کنیم و در این راستا به 

 جزا تعاریف فقها و حقوقدانان را در این مورد می آوریم.صورت م

 الف( تعاریف فقهی
در تعریف فقهاء از زمین موات دو نوع تعریف به چشم می خورد برخی از فقهاء صرفأ به 

تعریف کلی اراضی موات اکتفا نموده و برخی دیگر موات را به اصلی و عارضی نیز تقسیم 

موات، نظر برخی فقها به شرح ذیل نقل می گردد: شهید  نموده اند. در تعریف کلی اراضی

زمین موات زمینی است که از آن استفاده نمی شود، به جهت بیکار ماندن آن یا بریده »اول: 

 « 4شدن )قطع شدن( آب از آن یا فرورفتگی آب و مستولی شدن بر آن.

داری نمی شود و زمین موات زمینی است که از آن بهره بر»مرحوم محمد باقر سبزواری: 

عدم بهره برداری به دلیل معطل و بیکار ماندن زمین است به وجهی که سود بردن از آن مشکل 

به گونه ای که در عرف مردم، آن زمین موات و غیر آباد  –مگر با انجام عملیات  –باشد 

شمرده شود، زمین غیر آباد متعلق به امام است و در این مسئله قول خلفی در میان امامیه نمی 

 (.935)سبزواری،کفایه الحکام،ص « شناسیم

»... که محقق حلی نیز پس از تقسیم زمین به آباد و غیر آباد، زمین موات را زمینی می دانند 

به دلیلی از جمله معطل و بیکار ماندن یا قطع یا بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب 

بر آن یا به واسطه نیزار و بیشه بودن و یا عواملی دیگر که مانع انقطاع و بهره برداری از زمین 

سائل المال )محقق حلی،شرایع السلم فی الم« محسوب می شوند مورد استفاده قرار نمی گیرد

 (.319و الحرام،ص
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زمین موات زمینی است که سابقه احیاء ندارد و یا کسی نداند که سابقه »آیت ال گلپایگانی، 

. )آیت ال گلپایگانی،وسیله 8احیاء دارد که در این صورت با آن معامله موات می شود

 (.4النجاه،ص

موات( در تعریف اراضی موات آورده آیت ال طالقانی ضمن تقسیم اراضی به آباد و نا آباد )

...« زمین های نا آباد )موات( زمین هایی است که در آن تصرف و احیایی صورت نگرفته »اند؛

 (.998)آیت ال طالقانی،اسلم  مالکیت،ص 

در تعاریفی که آیت ال اصفهانی پس از ارائه تعریفی از اراضی موات که اختلفی با تعاریف 

موات اصلی، زمین »ح زیر به تعریف مین موات اصلی و بالعارض پرداخته اند؛ مبل ندارد، به شر

است که سابقه و قدمت مالکیت خصوصی و آبادانی آن مشخص نباشد و یا اینکه هم عدم 

سابقه برخوردار بودن ملک از مالک معین و هم عدم بهره برداری و آبادانی آن معلوم و 

ای بی آب، صحراهای خشک و بیابان ها و قله و دانه و شناخته شده باشد، مانند غالب دشت ه

امام خمینی نیز در تعریف زمین موات اصلی آورده اند؛ « حاشیه کوه ها و زمین های مانند آن

زمینی که در اصل موات بوده و هیچ سابقه مالکیت و احیاء ندارد، هر چند که احراز اینکه »... 

نشده اکثرأ و شاید در تمام موارد مشکل و بلکه می فلن زمین از قرن ها قبل تا کنون کشت 

توان گفت ناممکن است و از جمله اینگونه زمین ها زمینی است که اطلع و عملی درباره 

 « 6سابقه آن در دست نباشد.

 ب: تعاریف حقوقی

اراضی موات را زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و  93قانون مدنی در ذیل ماده 

آن ها نباشد تعریف نموده انده که عبارت معطل افتاده می تواند شامل زمینی که سابقه زرع در 

احیاء و کشت و زرع داشته و بعدأ معطل افتاده نیز شود، در نتیجه به نظر می رسد این تعریف، 
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