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 سپاسگزاری 
وندی که نمش آرامش دهنده  تمام  قلبها   و    یادش شادی  بخش   تمام وندی که اعطا کرد    ب  روح سپاس   خدا ه ست ، خدا

وندی که د تمام مراحل  زندگی   تنها  یاور و پشتیبان است  و  بنده اش   هر آن  چیزی   را   که   د  حد شعور   و  کمالت   اوست. خدا
 ب  من  کمک کرد  ت  ب  این مرحله از علم دست یابم.

                                                           معزز آقی استاد دانم از تمامی  اساتیدی که ب گردن اینجانب حق دارند، خصوصاً  همچنین ب خود   لزم می
ه  را  د  را ب من  نشان  داد  و بسیاری  از  سختی ه    و   مشاوره هی   ایشان  ب  مانند  چراغی  تبان راه  دکتر  علی   زارعشاهی      که راهنمایی

 این راه، بایم  آسان  نمود، کمال  تشکر و قدردانی را  بنمایم.
 تقدیم ب   

زی و همسر مهربانم  پدر و ماد ع
کار و پشتیبانی محکم و مطمئن بایم بوده اند  .که د سختی ه و دشواری هی زندگی همواره یاوری دلسوز و فدا

 و اشخاصی که مرا د این راه یاری نمودند.  
 



 



 

 مقدمه

 و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و ضرورت تبيين قواعد

امری  و همچنين پرداختن به چگونگی تشخيص نوع زمين و اراضی در قوانين موجود، املک

. در این تحقيق سعی شد که با تحفص در کتب و مقالت مربوط به اراضی است اجتناب ناپذیر

شهری و خارج از شهر و همچنين بررسی مراجع تشخيص آن، این نتيجه بدست آمد که 

املک و اراضی را در هر نظام حقوقی بنا بر معيارها و اسبابی که وجود دارد به اقسام مختلف 

های گوناگون، در قوانين و مقررات کنونی کشور، بندیاند و با وجود تقسيمنمودهبندی تقسيم

بندی شده است. وظيفه تشخيص عمران زمين و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسيم

و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دایر و تميز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی 

ها و نيز شهرها بر عهده ا استعلمات واصله از ناحيه مراجع ذیربط در مراکز استانو رسيدگی ب

باشد، تا نسبت به بررسی وضعيت اراضی با رعایت قانون زمين شهری می 69ماده  کميسيون

 نظر نماید.های لزم معمول و اظهارنامه اجرائی رسيدگیقانون زمين شهری و آئين

توان های بشری است و به جرأت میاندازه تاریخ پيدایش تمدنقدمت شهر و شهرنشينی به 

های های بزرگ با آغاز شهرنشينی شروع گردیده و همچنانکه تمدنگيری تمدنگفت شکل

مزبور رو به تکامل نهادند، به تدریج بر تعداد شهرها افزوده شده است و از این رو قواعد حقوق 

مسائل شهرها از دیدگاه حقوقی موجب پيدایش  شهری، مولود شهرنشينی می باشند. بررسی

ای از این علم بنام حقوق شهری گردیده که بر حسب مقتضا و هدف خود در این وادی شاخه

تنظيم و تنسيق روابط ميان اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و نظم بخشيدن به مسائل 

در شهرها و  و املک یبا اراضمباحث مرتبط خاص شهرنشينی را به عهده دارد. بدین ترتيب 

ضرورت  و داشته است رانیکشور ا یدر نظام حقوق یا ژهیو گاهیجا ربازیاز د خارج از آن،

و املک و  یگوناگون پروسه حاکم بر نظام اراض یایقواعد و ضوابط ناظر بر زوا نييتب
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 ریناپذ ناباجت ی، امرنيدر قوان یو اراض نينوع زم صيتشخ یپرداختن به چگونگ نيهمچن

ارزشمند و  یاز نظر علم کیکه هر  یگوناگون راجع به اراض یهایبندميبا وجود تقس. است

را به سه دسته موات،  یو اراض نيکشور، زم یو مقررات کنون نيامّا در قوان ،باشدیقابل تأمل م

و خارج از آن واقع  یدر داخل محدودة شهر یاراض نیشده است که ا یبندميتقس ریو دا ریبا

 یاراض نهيکه در زم یمقتض نيبا توجه به قوانکه  رسددر اینجا این پرسش به ذهن می .باشندیم

با  باشد؟یم یچه مرجع قانون تيدر صلح گریکدیاز  یاراض صيو تشخ زيوجود دارد، تم

أسيسات تشخيص عمران و احياء و ت(، 99/1/6911)قانون زمين شهری مصوب  69توجه به ماده 

 .متناسب و تعيين نوع زمين دایر و تميز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است

بدین صورت وزارت مسکن و  باشد.تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می این

قانون زمين شهری، تشخيص  69هایی تحت عنوان کميسيون ماده شهرسازی با ایجاد کميسيون

ع زمين واراضی شهری را به این کميسيون محول نمود. امّا این سوالت به عمران و تعيين نو

به چه صورتی است یا محل کار  69کند که نحوه رسيدگی در کميسيون ماده ذهن خطور می

 69این کميسيون کجاست؟ همچنين این ابهام وجود دارد که اثر ابطال تصميم کميسيون ماده 

شود پس از بيان کليات و بررسی قوانين ن پژوهش سعی میبه چه ترتيب است؟ بنابراین در ای

قانون زمين شهری  69موجود در این زمينه، به شناخت ساختار و صلحيت کميسيون ماده 

در  همواره زمين و اراضیگوناگون راجع به  یهایبندميتقس نکهیبا توجه به ا پرداخته شود.

خصوص،  نیصورت گرفته در ا یتلش ها با وجودامّا  بوده است و  توجه مورد کتب حقوقی

وجود  رياخ ینو و به روز در سالها قيتحقدر مورد تميز و تشخيص زمين و اراضی از یکدیگر 

و کارکرد کميسيون  تيصلح شود،یم یپژوهش سع نیجهت که در ا نیبد  نداشته است و

و از آنجایی  باشدیمهم م ی، موضوعبررسی شودخصوص این در  قانون زمين شهری 69ماده 

قانون زمين شهری  69کميسيون ماده  به طور کامل به موضوع  یقيو تحق کتاب چيه که



11 /مقدمه   

 
اکتفا شده  ی از مطالب در مورد این کميسيون تنها به ذکر پاره ا در مواردی و  است نپرداخته

را بر خود لزم دانسته و  نهيزم نیلذا پژوهش در ا باشد،که اغلب این مطالب پراکنده می است

مندان به رشته حقوق و پژوهشگران علقه یبرا ق،يتحق نیام. ااهتمام خود را بر آن استوار نموده

 ی؛ چراکه مبحث مهمواقع شود ديراهنما مف کیدر حد  تواندیم یوپژوهش یو محافل علم

، اراضی موات و بایر ی تشخيص زمين وبا توجه به مبتل بودن موضوع در راستا نيبوده و همچن

 مثمرثمر واقع شود. نيز اقشار مختلف جامعه یبرا تواندیم کتاب نیا

 

 



 



 

 فصل اول
 مفهوم شناسی

 

پردازیم و همچنين به میدر این فصل به مفاهيم کلی در مورد مالکيت و اقسام آن 

پردازیم و به بررسی مفهوم زمين موات، بایر و بندی املک و اراضی در حقوق ایران میتقسيم

 پردازیم.دایر می

 مفهوم مالکیت -2-2

تواند در حدود قوانين تصرف در مالی مالکيت حق دائمی است که به موجب آن شخص می

را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. بدین ترتيب مالکيت عبارت است از 

برداری و انتقال یک چيز به هر صورت، مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد. حق استعمال و بهره

( قانون مدنی ایران، مالکيت را تعریف نکرده، امّا اوصاف این حق را 533. 6936)لنگرودی، 

قانون مدنی مالکيت حقی مطلق است و  91توان از مواد قانونی بدست آورد. به موجب ماده می

در متون  مالکّیت تعاریف زیادی برایشود. نيز انحصاری بودن آن برداشت می 96از ماده 

در فقه اسلمی در رابطه با  توان چنين گفت:است که با توجه به آنها می فقهی و غير فقهی آمده

ای است اعتباری بين مال از یک طرف و بين شخص مالکيت رابطه»خوانيم: مالکيت می
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تواند هر تصرف معقولی را که )حقيقی یا حقوقی( از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می

حقيقت »گوید: در تعریف مالکيت می د کاظم یزدی. سيد محم«مایل باشد در آن انجام دهد

مالکيت فقط یک اعتبار عقلیی است. عقل چيزی را که در دست کسی قرار دارد )و متعلق به 

کنند که این رابطه، منشأ باشد اعتبار میای بين او و چيزی که در اختيار وی میاوست( علقه

کنند عبارت است از همان که اعتبار می باشد و یا اینکه آنچه راتسلط وی بر آن چيز می

مالکيت اعتباری است عقلئی که یکی » اند: امام خمينی در تعریف مالکيت بيان داشته«. طتسل

از احکام آن عبارت است از قدرت اعتباری شخص بر تغيير و تحول مملوک. )امام خمينی، 

مالکيت و ملک نوع خاصی » اند: ( علمه طباطبائی نيز در تعریف مالکيت بيان داشته91. 6165

گيرد، شود تصرف در ملک که توسط صاحب آن صورت میاز اختصاص است که باعث می

 (59. 6919)علمه طباطبایی، « صحيح گردد.

مالکيت در دیدگاه حقوقی چندان تفاوتی با تعاریف ارائه شده توسط فقها ندارد به این نحو 

برداری و انتقال یک چيز به هر حق استعمال و بهره» اند:که در تعریف مالکيت بيان داشته

 قانون مدنی( 96و  91)مواد « صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 اقسام مالکیت -2-1

شود. در در کل باید گفت مالکيت به دو نوع مالکيت حقيقی و مالکيت اعتباری تقسيم می

های یونس، مائده و در قرآن کریم آیاتی در سوره جهان مالکيت حقيقی از آن خداوند است و

بقره آمده است که دللت بر این امر دارد. از طرفی دیگر منطق فطرت برای پدید آورنده یک 

شود زیرا پذیرد. بر این اساس خدا مالک جهان شناخته میشیء حق تصرف کامل در آن را می

الم امری است منطبق با منطق فطرت. بخش جهان است، پس مالکيت خدا بر سراسر عاو هستی

نحو که این امّا آنچه که در تعریف مالکيت بيان گردید مرتبط با مالکيت اعتباری است بدین

نوع مالکيت در مقایسه با مالکيت خداوند که دارای وجهی حقيقی بوده، در حقيقت شکل 

جود آمده است. در ارتباط با ها به ومجازی مالکيت بوده و بر اساس اعتبار و قرارداد بين انسان


