
 87019شماره مجوز ااشتنر:                                                                                                                                              1399زمستان ، 1ایپپی ، 1شماره  ، 1 دوره فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین،
www.jhvmn.ir 

 
 

1 
 

 رانیاحقوق  در اموال و مصادره کردن یمل گاهیجابررسی 

 1فاطمه مسیح زاده

 15/01/1400/ تاریخ پذیرش  28/12/1399* تاریخ دریافت  

 دهیچک

کرردن   یبا عنوان مل ییمقنن از ضمانت اجرا، در جامعه برخی اعمال خاص و تخلفات وعیبه علت ش

 یاز آنجا که هرف  الرل   طه استفاده نموده است.اشخاص مربوو مجازات  هیتنب یبرا لو مصادره اموا

اً خصول یمال یامجازات ه ینیب شیپ، است شتریو کسب منفعت ب ییسودجومخاطبین این اعمال 

کره   ؛باشف فیمف اریبسآنها توانف در مقابله با  یها م مجازات ریکردن و مصادره اموال در کنار سا یمل

دائر  و   است. یانواع مختلفبه  رانیا صادره اموال در حقوقامر غافل نبوده است. م نیالبته مقنن از ا

 رانیر ا دهنرف. در حقروق   یمر  لیرا تشر   مختلف مصادره اقساممصادره عام و خاص انواع و و  موقت

از  یبرخر  ی. بررسر شرود  یمصادره اموال محسرو  مر   تاًیشود ماه یم فهیدائ  اموال نام ضبط آنچه

امروال   تیوضع یبررس نی. همچنمورد توجه خواهف بودر نوشتا نیخصوص در ا نیحاک  در ا نیقوان

توجره قررار    مرورد نوشتار  نیاست که در ا یاز ن ات زیضبط و مصادره شفه پس از ضبط و مصادره ن

است که انسان نسبت بره   بیانگر آن هانجام شف یلتحلی یفیکه با روش تول قیتحق نیگرفته است. ا

 ،نموده اسرت  فیبر آن تأک زیاسالم ن نیمب نیدارد و د تیخود حق مال  یها ییاموال، امالک و دارا

سرلب   یحق گاه نیا ،یمصالح عموم و طیبل ه بنا به شرا ستیمطلق او ن تیمال  یبه معنا نیا یول

 گردد. یمحفود م ای و

 .حقوق ایران، اموال شخصی ،ملی کردن :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و مقررات  نیانه داشته و خواهان آن است که قوانآورد حس مال  یدست مه انسان نسبت به آنچه ب

و  نیقوان تیتثب  یکن یآنچه را که امروزه مشاهفه م یو اجرا شونف. ول بیآن تصو نیجهت تضمر د

انسران   (23، 1396 ار،یر باشرف. )کام  یمر  تیر سلب کننفه حرق مال   یمقررات محفود کننفه و گاه

 ز،یر مسرالمت آم  یزنفگ کیداشتن  یره براگذشت سال ها، هموا یاست و در ط یاجتماع یموجود

و به  بیمردم، تصو نفگانیتوسط نما نیقوان نیکشورها ا یقانون و برنامه بوده است. در برخ ازمنفین

مخترار   یودباشف. انسان موجر  یکمتر م یجامعه ا نیتنش ها در چن ،که به نسبت ف،یآ یاجرا در م

آورد در تصرر  و   یا کار و تالش خود به دست مشفه است و خواستار آن است که آنچه را ب فهیآفر

و  یفررد  یبشر تا به امروز با زنرفگ  خیتار یاز همان ابتفا تیتملک خود داشته باشف. لذا مسأله مال 

بره   یبشر اتیح ختلفم یایخود را در زوا راتیکرده است و تأث فایپ یقیانسان ارتباط عم یاجتماع

 (55، 1395گذاشته است. )دلیر،  یجا

 یتف رر عرفم برقررار   ی و دولتر  یافراد نسبت به امالک و اموال توسط ارگان ها تیشفن مال  سلب

با آن روبرو  جامعهاست که  چالش هاییاز جمله  ح،یلح یزیو عفم برنامه ر ینظ  و عفالت اجتماع

 هرا در هرر جامعر   یو گروه یفرد یها تیحقوق که رسالت قانونمنف کردن فعاللذا دانش  .می باشف

فعاالنه عرلره   فیجامعه حالت منفعالنه داشته باشف بل ه با یعموم ازیدر مقابل ن فیهفه دارد، نبابه ع

 یرا برقررار کنرف. )مهرف    یو در مقابل، رفاه عمروم  تیرا به دست گرفته و از احقاق حقوق افراد حما

حرق  نرفه  و مقررات محرفود و سرلب کن   نیرود، افراد نسبت به قوان یم فیام( لذا 785، 1395زاده، 

مربوط به چنین امرری  ها و مش الت  و شاهف کمتر شفن تنش ابنفی یآگاه خود، در جامعهمال یت 

 . یدر جامعه باش

 و ماهیت موضوع بیان مسأله  -1

و  سررری کنرف  خود را  یزنفگ دی عملاو بتوانف بفون دغفغه و با آزا بشر تا یاست برا یحق تیمال 

داشرته باشرف و    یبر مال توانف یحق انسان است که م نیتر کامل تیخود را بسط دهف. مال  تیشخص

از آثرار   ی یقرار دهف.  استفاده یرا ب  آن ایمنف گردد  مال خود بهرهیا منافع  نیاز ع اهفا  مختلفبا 

خود است کره   ملکینسبت به ما یوادار ساختن مالک به انجام عمل تیممنوع تیحق مال  شناخت

 نیر ا یعمروم  یازهرا یدولت و ن یکارکردها شرفتیا به لحاظ ت امل و پنفاشته باشف؛ ام لیبه آن تما

لرورت مطلرق     را بره  تیحق مال  توان ینم گرید نیبنابرا. شفه است نیز ییها تیحق دچار محفود
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از  ی ر یشرفه اسرت.    لیتعرف هرا  دولت حاکمیت و  یحق از سو نیو امروزه ا رفتیاشخاص پذ یراب

 (10، 1396، ی)عامر کردن است. یمل ،یمومبه ع یخصول تیمال  لیتبف یها جلوه

عمل گراه موقرت و    نی. انفینما یم فیمختلف ضبط و توق نیرا تحت عناو یدولت ها اموال خصول

 تیر ماه یگاه .بفون پرداخت غرامت است گرید یبا پرداخت غرامت و زمان یزمان. است یدائم یگاه

و ارزش آن  متیق گرید یاموال و زمان نیع یدارد و باالخره زمان یفریک ۀجنب گرید یو گاه یحقوق

تملک  ،یمال راتیتعز ه،ید ،یمفن تیداشت موقت اموال، اقسام ضمان و مسئولمورد نظر است. باز اه

از جملره    مصرادره  تیر در نها و  کرردن امروال   ی، ملر  استفاده عموم یبرا یو تصاحب امالک خصول

اسرت کره دولرت از     نیر منظور از مصرادره ا  (4، 1395 ،یاع  است. )نعمت یبه معنا فیتوق قیمصاد

ترا   فیتعر نیا .ردیگ اریکنف و خود، آن اموال را در اخت تیسلب مال  یاز اموال فرد یقسمت ایتمام 

مصرادره در   شود.  یم زیکردن ن یشامل الطالح مل یکنف، ول یمفهوم مصادره را روشن م یانفازه ا

دولرت از   ۀلیگرفتن مال بره وسر   ومطالبه  یفارس مطالبه مال است. در الطالح زبان یلغت به معنا

 (124، 1395 ،یلیجل فی. )سنفیطرق متعار  را گو ایو  یطرق قانون ریغ

اعمرال   جره یهر دو نت و باشف یکردن و مصادره اموال م یمل نیعامل مشترک ب تیانتقال مال  قصف

ها متفراوت   زهیاست، اما انگ ی یدر هر دو  تیانتقال مال  لیباشنف. هر چنف دل یم یاقتفارات عموم

و  هاتاشرتبا  لیر باشرف و بره دل   یو مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه م فیدر توق است.

جا اتخرا   نیمتناسب با خطا و اشتباه باشف، و در ا فیشود. البته مجازات با یم نییخطاها، مجازات تع

برا قروه    ایر  هیر کردن برا قروه مجر   یبه مل  یحال آن که تصم .است هییبه مصادره با قوه قضا  یتصم

 (26، 1395زاده،  یمهف) باشف.  یمقننه م

 یمر  یقابرل تملرک خصولر    ریر و غ یاز اموال عموم یدسته ا ران،یا یاسالم یجمهور نیقوان طبق  

ملرک عمروم    ایباشف و  یح ومت اسالم ای هیفق تیوال یحقوق تیباشنف. حال خواه متعلق به شخص

 زیر ن یقرانون مرفن   28تا  23اموال را نام برده است و مواد  نیاز ا یبعض یاساسقانون  45ملت. الل 

 اچره یدر اها،یموات، در یها نیشفه زم ادی نیاز آن ها را برشمرده است. بر حسب قوان یگرید ۀتدس

 ،یعر یطب یهرا  شره یب زارهرا، یکوه ها، دره ها، جنگرل هرا، ن   ،یعموم یآ  ها ریها، رودخانه ها و سا

پل هرا،   ،یعموم یراه ها و جاده ها لمالک،ارث بفون وارث، اموال مجهول ا ست،ین  یرکه ح یمراتع

شفه است، مروزه هرا،    ایمه یانتفاعات عموم ایمصالح  یکه برا یاموال دولت ،یعموم یگاه ها فانیم

 (146، 1395)دلیر،  . از جمله اموال عمومی هستنف یخیکتا  خانه ها و آثار تار
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قرانون  . دانسرته اسرت   یرا مشرروع و قرانون   یخصولر  تیر مال  ه،یاز فقه امام یرویبه پ رانیا حقوق

است، در چنرف الرل بره     نیقوان ریسنجش سا اریکه قانون برتر و مع رانیا یاسالم یجمهور یاساس

 مشروع باشف محتررم  هکه از را یشخص تیمال  49جمله در الل کرده است؛ از  حیموضوع تصر نیا

هر کس مالک حالرل کسرب و کرار     آمفه است 46از الل  یدر قسمت نیچنهماست.  دانسته شفه

 یزیر طرح ر یخصول  و یتعاون ،یدولت هیاقتصاد کشور بر سه پا 44و در الل ؛ است شیمشروع خو

 یرانر یشرهرونفان ا  ینظام نامه حقوق نیکه مه  تر زین یقانون مفن( 59، 1381 ،یاسمق) شفه است. 

را محترم شمرده است؛ از جملره   یخصول تیمال  یضمن ای حیبه طور لر یاست، در موارد مختلف

را از تصرر    یمرال  چیهر کره   کنف یمقرر م 31اشاره کرد. ماده  35و  31، 30، 29توان به مواد  یم

کره   سرت ین یفیر ترد البته (38، 1394 ،ی)اداب کرد، مگر به ح   قانون. رونیتوان ب یلاحب آن نم

 یآن را در لرورت  یقرانون اساسر   47و  46ان که الرول  است. چن یمزبور محفود به ضوابط تیمال 

نرام بررده اسرت     یاز اموال زین 47و  45معتبر دانسته انف که از راه مشروع حالل شفه باشف و الول 

بره   کیر هر  یمفن قانون 31و  30و ماده  28تا  24مواد  نی. ه  چنستین یکه قابل تملک خصول

 (33، 1396 ،ی)عس ر  کرده انف. فیرا تحف یخصول تیمال  یگونه ا

غیر قانونی، بایف گفت که چنین عملی بره دولرت مصرادره کننرفه      مورد آثار و پیامفهای مصادره در

ن دولرت در ازای خسرارات تبعری )عرفم     آی کنف و به عالوه متضمن مسئولیت حق مال یت اعطا نم

 تخسارت عبارت اسر  النفع( نیز می باشف. در مصادره غیرقانونی به نظر می رسف شیوه اللی جبران

ام ان پرذیر  در عمل  یالملل نیو ب یکه چون در سطح مل ،از ایفای عین تعهف یا اعاده ی وضع سابق

و نیز به خاطر مغایرت آن با حاکمیت دولت مصرادره کننرفه، شریوه درسرتی بررای جبرران        ،نیست

  یا فه ع ته انف.راز داش ابی ظرات ن  ان نفا وق ق ح  وال ام  ادره ص ط و م ب ض  ت ی اه ورد م خسارت نمی باشف. در م

  نر  یر ا ب  یا فه و ع . ت اس  ازات ج م  ی ن ع ی ، ت اس  ی زائ ج  ت ی اه م  یدارا  وال ام  ادره ص ط و م ب ض  ه ک ف ن یو گ ی م

از   کشرور   یر فر  ی ک  ن ی وان ق . در ت اس  ی وق ق و ح  ی فن م  ت ی اه م  یدارا  وال ام  ادره ص ط و م ب ض  ه ک ف ان فه ی ق ع

در     هو گراهی   ترأمینی   فام اقیرک    وان ن عه ب هیا و گ  ازات ج م  وان ن به ع یگاه  وال ام  ادره ص ط و م ب ض

 . ت اس  استفاده شفه  آن  ی فن م  وم ه ف م

 اموال ، ضبط و توقیفسلب مالکیت -2

دهرف و موجرب    انجرام مری  صولری اشرخاص   دولت نسبت به امروال خ هر گونه مفاخله ای که یک 

 (86، 1385شناخته می شود. )احمفی، گردد عمل سلب مال یت  محرومیت مالک آن می
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، نوع محروم سازی بیگانه از اموال و توسط دولت مری شرود   کلمه اخذ واژه ای عام است و شامل هر

دیروان در اح رامی کره در     کلمه اخذ را غالباً .بر می گیرد بنابراین سلب مال یت و ملی کردن را در

کار برده است البته این کلمه برای تعریف درست مفهوم سلب ه خصوص سلب مال یت لادر کرده ب

له را آشرفته ترر   أتوانرف وضرعیت حقروقی مسر     مال یت بیش از حف وسیع و عام است و از این رو می

ینف سلب آس عمل و فرو نه نف ،در واقع نتیجه عمل سلب مال یت یا ملی کردن استاخذ مال  سازد.

سلب مال یت به معنای مصادره برای بیان یک مرورد خراص از   ( 43، 1389 ،و قادر یمال یت. )ش ر

رود و بیشتر در جایی که سخن از سرلب مال یرت مروردی و خراص      کار میه اخذ اموال خصولی ب

هرف  از  اسرتفاده واقرع مری شرود.      ردباشف مثل اخذ قطعه زمینی خاص یا کارخانه ای مشخص مو

لب مال یت از اموال خصولی عبارت است از مالحظات مربوط به منافع عامره و جامعره و همرین    س

 (32، 1395 ،یلیجل فیاست که عمل سلب مال یت را موجه و قانونی می سازد. )س

طور کلی اگر اموالی نره  ه ب ف یک اقفام جزایی است.نکه خود افاده می  ضبط و توقیف چنانعبارت 

مثل آن که مالک مح وم به  ،اخذ شود ،ک مالخاطر وضعیت خود ماله بل ه ب دلیل مصار  عامهه ب

ه شرود بر   لورت مالی که اخذ می در این .اخذ مال او ضبط و توقیف خواهف بود ،جرائ  خالی باشف

عنوان جریمه و مجازات عملی است که مالک مال مرت ب شفه اسرت هرچنرف کره مرال در نهایرت      

آن بره وضرعیت    رسف. برخال  سلب مال یت و ملی کرردن کره در  مم ن است به مصر  عموم ه  ب

شود در ضبط و توقیرف وضرعیت خرود مالرک مرال       خود مال یعنی عام المنفعه بودن آن توجه می

کار رفته شامل تمام اشر ال  ه که کلمه اخذ ب جا هر (53، 1383 ،ینقشی تعیین کننفه دارد. )بهرام

براز   و ،که در جای خالی معنای دیگری مراد باشرف  نمفاخله دولت در اموال خصولی است مگر ای

 که معنای دیگری برای آن  کر شود.  کار رفته مگر آنه کلمه سلب مال یت متراد  با کلمه اخذ ب

پس از برائرت خوانرفه و یرا پرس از     ، لذا اموال توقیف شفه ستو موقت ا یحقوق یتوقیف اموال عمل

و  یحقروق  یضبط اموال، عملر اما . باشف یلک اولیه اموال مدیه دیون به خواهان، قابل برگشت به ماأت

و غیر قابل برگشت  گردد یم یبه نفع دولت جمع آور در یک پرونفه ضبط شفهاموال  دائ  است، لذا

کشرور   یامروال تملی ر   یعمل ررد سرازمان جمرع آور   به عنوان نمونه . باشف یم لبه مالک اولیه اموا

 است. یچنین عمل
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 مصادره، ملی کردن و مجوز انتقال مالکیت -3

 از جملره  .داشرته باشرف   تصریح قانونیگردد که  می یتلق یبه ضبط اموال یدر واقع این عنوان حقوق

 در. باشرف  یفرد یا افراد مر  نامشروع یها ثروت در مورد، که 49در الل  یمنطوق لریح قانون اساس

 اهرل سرنت   یدر متون کهن فقه اموال به کار نرفته است.هرگز الطالح مصادره  یمنابع و ادله فقه

الرطالح   فیجف یو حقوق یاز آثار فقه یظاهراً الطالح مصادره استعمال نشفه است، اما در برخ نیز

بارهرا الرطالح    یالجنائ عیالتشرنمونه، عبفالقادر عوده در کتا   خورد؛ به عنوان یمزبور به چش  م

عفم استفاده از الطالح مصادره در منرابع   البته (55، 1382 ان،یکاتوز) مصادره را به کار برده است. 

 رایر کنرف، ز  یمصرادره، وارد نمر   تیاز جملره مشرروع   ق،یر تحق نیبه رونف ا یخفشه ا یو متون فقه

و مشتقات  رد، اخذ، تقاص رینظ یگریمورد نظر است با الطالحات د جانیاز مصادره که در ا ییمعنا

   منظور استفاده شفه است: نیبفرد از واژه  ریمورد زدر  ونه،نوان نمبه ع .آنها ادا شفه است

واهلل لرو   »المرال براز گردانرف، فرمرود:      تیعثمان را به ب عیکه قطا یهنگام   السالم هیعل   ریحضرت ام

العرفل فرالجور    هیر العفل سعۀ و من ضاق عل یفان ف تزوج به النساء و ملک به االماء لردتهوجفته قف 

 (15، 1394، یدولت آباد ی)جعفر   «.قیاض هیعل

حق حاکمه دولت در ثروت های طبیعی و به اعتبار حق مردم در انتخا  نظام  واسطهه ملی کردن ب

جهرت نفرع عامره همرواره     یعنی در هر ملی کردن  .پذیرد ابنف لورت میی اقتصادی که مناسب می

، ءو نره اسرتثنا   عنروان یرک قاعرفه   ه شود که ملی کردن بر  است و همین امر باعث می لحاظ اتی و 

ولی سلب مال یت اتفاقی و خاص )مصادره( استثنایی است بر الل احترام  .جنبه قانونی داشته باشف

یعنری  ودن سلب مال یرت انفررادی   شرایط سه گانه برای قانونی و مشروع ب الوالً مال یت خصولی.

فامی فری  کره گفتری  اقر    چنران  عفم تبعیض، و پرداخت غرامت نسبت به ملی کردن که نفع عموم،

در حقروق برین   کره   یفر یتعر( 522، 1395 ،ینیکنف. )حس ، لفق نمینفسه قانونی و مشروع است

 یکردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خال یملبیان می دارد که  الملل ارائه شفه است

به منظور  ایل بر آن و به منظور استفاده و کنتر یبه دولت در جهت منافع  عموم یاز بخش خصول

 .یو قانونگرذار  یپارلمران  ماتیتصرم  قیر از طر رد،یر گ یآن در نظر م یکه دولت برا یفیمصر  جف

 (644، 1396 ،ی)عامر

مجروز   شره یهم یعنر ی ،شرود  یحاکمه مم ن مر  تیأاساس اقفام و عمل ه بر تیانتقال مال  معموالً

 نیتوانرف چنر   ینمر  یشرخص خصولر   کی چگاهیاست و ه یمقامات دولت ماتیتصم تیانتقال مال 
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را  یمیتصرم  نیهستنف کره چنر   ییقضا ایو  ییمقامات اجرا ،پارلمان شهی. لذا همردیرا بگ یمیتصم

را  یمیتصرم  نیچنر  یمل تیحاکم نفگانینما یعنی یمراجع ممل ت نیتر یعال واقع. و در رنفیگ یم

منقرول.   ریر غ ایه منقول باشف نفارد ک یاموال هستنف و فرق شهیموضوع انتقال هم. نفینما یاتخا  م

از  یکه بعض یتیباشنف. به لحاظ اهم یاموال، اموال خصول نیاست که ا نیاست ا تیآنچه قابل اهم

امروال   گونره  نیر دهنرف کره ا   یمر  صیمقامرات ممل رت تشرخ    نیتر ی، عالداراست یاموال خصول

تصراد کشرور و   از اق یبخشر  در ایر که در اقتصاد کشرور و   یاساس تیبه جهت نقش و اهم یخصول

بره خرود جامعره     یاز بخش خصول تیمال  قتیو در حق نفیمنتقل نمادارنف آنها را  یمصالح عموم

 (49، 1392شود. )زراعت،  یم تقلمن

 تفکیک ملی کردن، مصادره و سلب مالکیت -4

 یاشخاص عموم تیبه مال  یاموال خصول تیهر دو در واقع انتقال مال  تیسلب مال و  کردن یمل

 تیر سرلب مال  کرردن همچرون    یملر . افتیتوان  یم دو نیا نیب یریما وجوه افتراق چشمگا ،است

 یادار تیر حاکماز  یناشر  یحاکمه است امرا عمرل حقروق    تأیه یعمل حقوق کیاز  یناش شهیهم

 ی کهدر لورت .گردد یم یقوه مقننه عمل لهیوسه ب ایو  هیقوه مجر لهیوسه ب ایکردن  ی. لذا ملتاس

 تیکردن انتقال مال  یاست. مل هییقوه قضا یاریبا هم یادار یها بت ارات سازماناز ا تیسلب مال 

 تیر که سلب مال  جامعه است. حال آن یاهفا  اساس نیمأبه جامعه به منظور ت یاز بخش خصول

 و بخرش  یمنطقره ا  یازهرا ین نیمأبه منظور ت شتریو ب ستیبرخوردار ن تیاهم ین حف اعالیاز چن

 (258، 1395 ،یلیجل فی)س است. یدولت یها

اعمرال   جره یباشرف. هرر دو نت   یمصادره اموال م کردن و یمل نیعامل مشترک ب تیانتقال مال  قصف

. ها متفراوت اسرت   زهیاست اما انگ ی یدر هر دو  تیباشنف. هرچنف انتقال مال  یم یاقتفارات عموم

 ا،اشرتباهات وخطاهر   لیر ه دلباشف و ب یو مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه م توقیفدر 

  یاتخا  تصرم  نجایاشتباه باشف. و در ا متناسب با خطا و فیازات باجشود. البته م یم نییمجازات تع

 یبا قروه مقننره مر    ای هیکردن با قوه مجر یبه مل  یکه تصم حال آن .است هییبه مصادره با قوه قضا

گرفرت و   یم لبه مصادره اموا  یتصم یمل ی، مجلس شواررانیسابق ا یباشف. بر اساس قانون اساس

. اسرت  فهیر نه توسط مجلرس اتخرا  گرد  طلمصادره اموال قوام الس در مورد  یتصم نینمونه از ا کی

 (127، 1394، یدولت آباد ی)جعفر
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 زیر و ن یاسرالم  نیفلسفه و هف  وضع اح ام، مقرررات و قروان   ،یتحقق مصلحت فرد و جامعه اسالم

تحقرق   بره  یمنزلرت تمرام اح رام و دولرت اسرالم      است. یاسالمدولت  یریفلسفه ش ل گو  هف 

و  نیو نظررات فقهرا و قروان    یفقهر  تونوابسته است. آنچه بر اساس م یمصلحت فرد و جامعه اسالم

خرود مرال از نظرر     ایر مرال و   لیاحراز گردد اساساً تحصر  یاست که وقت نیتوان گفت ا یمقررات م

آن  جینسبت بره الرل و نترا    تیمقررات شرع سلب مال  تیبا رعا ،باشف یاسالم نامشروع م مقررات

بره   .اسرت  هیر به سهولت قابرل توج  زین مو اموال حالل از جر اءیمبنا ضبط اش نیاست. بر هم زیجا

که هماننف مقفمه واجب مقنن به آن توجره   فینما یم یقفر ضرور رابطه آن نیکه ضبط در ا یطور

 یه عنوان مجازات مثل موارد تملک امالک و اراضر ضبط اموال خواه ب( 138، 1395، یدارد. )محمف

و  یشرهردار  یخرفمات  یطرح ها اعکردن و انو یماننف مل یو خفمات عموم یرخواهیمقالف خ یبرا

مالک و هتک حرمت اموال را به دنبرال دارد و   یعفم رضا که نیخواه به عنوان مجازات با توجه به ا

ضربط را مقررر کررده     ایر و  تیر رد که سلب مال لذا مقنن در هر مو ،است یخصول تیمعارض مال 

و ثمر بخش، آن را مورد پسنف   وین مقالفتا با  کر جهات و  فینما یآن م لیو تحل هیدر توج یسع

 (102، 1395 ،یگردانف. )نعمت جیعر  و را

و احراز است. با توجه  صیبه سهولت قابل تشخ یکسب مال با توجه به متون قانون یقانون ریغ قیطر

جرواز   ه،یشررع  یمواد قانون مجازات اغلب منصر  است به اح ام و مبان یبه هر حال مبان که نیابه 

بره جرز    یدر ضبط مال قرانون  که نیا تینها .است یقانون اغلب همان جواز شرع یضبط مال از سو

 نیبره همر   .نظرر اسرت   وردآن دولت و خزانه دولت م ینفع افراد از جهت استرداد مال به مالک الل

ضربط مرال بره نفرع دولرت و خزانره        یاست که در اح ام ضبط اموال لادره حسب مواد قانون لیدل

مف  یالمال عموم تیاح ام شرع نفع ب موجبکه در ضبط اموال به  یدر حال .ردیگ یدولت لورت م

. یتفاوت است با مفهوم خزانه دولت و مفهوم امروزمالمال  تیاز ب یشرع فیتعر در واقعاست و نظر 

 (36، 1395 ،یلیجل فی)س

از ربرا، غصرب، رشروه، اخرتالس،      یناشر  یهرا  موجب الل چهل و نه  دولت موظف است ثروت به

مروات و   یهرا  نیفروش زمر  ،یاستفاده از معامالت دولت استفاده از موقوفات، سوء سرقت، قمار، سوء

حق رد کنف و  مشروع را گرفته و به لاحب ریموارد غ ریر کردن اماکن فساد و سایدا ،یمباحات الل

بره   یو تحقق و ثبوت شرع یفگیبا رس فیح   با نیا المال بفهف. تیدر لورت معلوم نبودن او به ب

برا   شروع بودن، در لورت اثبات،مذکور در الل فوق به لحاظ نام یها دولت اجرا شود. ثروت لهیوس

آنها منتقرل  از تصر  متصر  خارج و در لورت مشخص بودن لاحبان مال، ثروت به  ییح   قضا
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؛ و ردیر گ یامر قرار مر  یول اریمال در اخت نیکه لاحب مال مشخص نباشف ا یدر لورت؛ و شود یم

و  )براختر  .ردیگ یدولت قرار م اریانفال باشف در اخت ای ینامشروع از اموال عموم اموالکه  یدر لورت

 (48، 1396، رئیسی

   مصادره اموال نظرات فقهی و حقوقی پیرامون -5

و  نیبرا عنراو   ریمصادره، مغا یحقوق یدهف که مبان یبوط به مصادره اموال نشان ممر نیقوان یبررس

 یقرانون اساسر   یینهرا  یبررسر  در از فقهرا  ی ر ی یرازیشر  یاهلل مقفس تی. آستیآن ن یجهات فقه

همه ثروت جمع کررده   نیا» : فیگو یم 55در سخنان قبل از دستور جلسه  رانیا یاسالم یجمهور

از حقروق مسرل  قرانون     ی ر یرا بفهنف؟ مگر خمس  یحقوق اله نفیآ یکرده انف، چرا نم بسانف، ح

ثروت ملت اسرت   نیه  محاسبه بشونف هم فیو با  یمحاسبه کن  یها را اگر بخواهنیا ست؟یاسالم ن

مشروع به دست آمرفه و اگرر از راه    ریاز راه غ ایاست که  ییثروت ها نیکه آنان جمع کرده انف. هم

  ،یدر اسرالم مصرادره نرفار    نرف یگو یها ه  مر  یمصادره بشود. حاال اگر بعض فیروع باشف بامش ریغ

مشروع به دست آمرفه اسرت.    ریمشروع که از راه غ ریمال غگرفتن  یعنیچه! مصادره  یعنیمصادره 

هرا داده بشرود و اگرر    آن ها معلوم باشف به آن یثروت ها گرفته شود. اگر لاحبان الل قبیل نیا فیبا

 ادیر بره بن  نیو مستضرعف  ازمنرفان ین یوضرع زنرفگ   یبهبرود  یبرا ست،یها معلوم نآن یالل اناحبل

که جمع کرده انف از راه حرالل   ییو اگر ه  آن ثروت ها. المال برگردانفه شود تیمستضعفان و به ب

خمس، خمس مال مخلوط به حررام   کیدو خمس گرفته شود.  یستیو حرام به دست آمفه است با

کرده است، و  رهیخمس، خمس پس انفاز که مال را  خ کیو مقفارش معلوم نباشف و  شاگر لاحب

دو نوع خمس بفهف که  فیبا نیدر بانک ها گذاشته انف. ا ایو  فهیخر گرید یایاش ایو  یرفته امالک ای

   و آلره  هیر اهلل عل یلرل   اسرالم   غمبرر یاسرالم پ  عتیدر شر. خمس بفهف فیچهل درلف با قتیدر حق

هرا  برود از آن  یکه حق خفا و قانون اسالم یفرستادنف آن مقفار مال یثروتمنفان م نیا نیرا ب یسانک

 (17، 1392)زراعت، . «گرفتنف یم یاجبار

 نیا » : فیگو یم یقانون اساس 49الل  بیهنگام تصو از جمله فقها در یرازیاهلل نالر م ارم ش تیآ  

و هر    ،بره لراحبانش برگرردد    فیبا یاموال ربوشته در آیه ای که مقرر گ دارد یقرآن شهیالل ه  ر

 تیر کره از ب  یتمرام امروال   فرمودنف فنفیکه به خالفت رس یوقت   السالم هیعل   یعل .دارد یثیحف شهیر

زنران رفتره باشرف و از آن     هیر بره مهر کره    نیگردان  ولو ا یها را من برمالمال به غارت رفته، همه آن
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حررام بره دسرت     قیر کره از طر  یمسل  است اموال یو از نظر فقهمختلف کرده باشنف.  یاستفاده ها

 (143، 1394، یدولت آباد ی)جعفر   «.کنف ینم تیمال  جادیگذشت زمان ا ف،یایب

تر از شر یاقتصاد نظام گذشته را ب ما » : فیگو یم مجلس نیا نفگانیاز نما گرید ی ی زین ییایض دکتر  

 .کردنف یه از بانک ها اعتبار و پول گرفتنف و تجارت خارجک  ینیب یم یجانب ثروتمنفان و بازرگانان

 نیاجنراس هر  همر    هیهشتاد و پنج تومان فروختنف و بق یرا متر یشانزده تومان یمتر شهیش مثالً

را ه  که آوردنرف ده   یاز اعتبارات ملت، و جنس یعنی ف؛استفاده کردن یها از اعتبارات بان نیطور. و ا

کردنرف و در   جادیا یخودشان را پر کردنف و اختال  طبقات سهیکردنف، ک جادیبرابر فروختنف و تورم ا

ه  به بانک ها ربا دادنف که آن حرام بود، قسمت اولش ه  حررام   یادیاعتبارات، مقفار ز نیا جهینت

از سخنان خود به هنگام  یدر بخش یاسالم یمجلس شورا نفگانیاز نما ی ی ییعبفخفا یآقا   «.بود

 یمصرادره اسرتفاده مر    یاز الطالح استرداد به جرا  ،یقانون اساس 49الل  یحوه اجران حهیطرح ال

واهلل لو وجفته قف تزوج به النساء و ملرک بره    » که نیالمومن ریسخن ام نیبا استناد به ا شانیکنف. ا

ر اگر  یحتر  » : فیگو یم   «قیاض هیالعفل فالجور عل هیالعفل سعۀ و من ضاق عل یاالماء لرددته، فان ف

از نظر  نیبشود، ا المال مسترد تیبه ب فیبه لاحبش برگردد و با فیزنان باشف با نیمال حرام در کاب

 از مصادره با الطالح پرس گررفتن   نفگانیاز نما گرید ی ی یزمان یآقا   «.روشن است یلیخ یاسالم

مشراغل حررام،    قاچراق،  غصرب، نفارد، از حرام،  کیکه اسبا  تمل یاموال » : فیگو یکنف او م یم ادی

و غرش در معرامالت گررد     یگران فروشر  ،یتجاوز به انفال، فحشا، ربا، ارتشا، سوء استفاده، ک  فروش

هر    یروشرن  براً یتقر نیو قروان  پرس گرفرت   فیکه هست با یتیآمفه، در دست هر کس و با هر موقع

 .«رکت در گنراه اقفام، مشرا  مقانون است و س وت و عف یلیگونه اموال، تعط نیوجود دارد. نگرفتن ا

 (11 ،1389 ژه،ی)و  

 مصادره اموال اشخاص حقوقی -6

منرفرج   یمقرر بر اشخاص حقروق  یها مجازاتاعمال  یالزم برا طیتا به اکنون گفته شف، شرا آنچه

و  .سرت ین یو واف یمصادره اموال و انحالل، کاف یمجازات ها یبود، اما برا یدر قانون مجازات اسالم

 ایر مه  یرل مروارد   فیر باکررد،   لیتحم یمذکور را بر اشخاص حقوق یها جازاتبتوان م که نیا یبرا

 شرح است: نیموارد بف نیا .باشف

 ن،یکه با انحرا  از هف  مشروع نخسرت  آن ایارت ا  جرم به وجود آمفه باشف  یبرا یحقوق شخص

 ییخودنمرا  امرر  یکه در باد یداده باشف. پرسش رییخود را منحصراً در جهت ارت ا  جرم تغ تیفعال
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  ر؟یخ ایارت ا  جرم وجود دارد  یبرا یاشخاص حقوق لیاساساً ام ان تش  ایاست که آ نیا کنف یم

هر مورد را  فیبا ،یمتفاوت اشخاص حقوق تیو با توجه به ماه ستین رسیپرسش م نیبه ا یپاسخ کل

برا اشرخاص   در رابطره   ،یخصولر  یاشرخاص حقروق   انیدر م .قرار داد یبه طور جفاگانه مورد بررس

کره واجرف    آن یبررا کره اشرخاص فروق،     رایر اسرت ز  ی، پاسخ پرسش فوق منفر یتجار ریغ یحقوق

اشرخاص اگرر در مرامنامره و     نیر به ثبت برسنف و مسلماٌ مراجع ثبرت ا  فیشونف با یحقوق تیشخص

 خواهنرفکرد، در  یبرخورد کننف از ثبت آنها خوددار یاساسنامه آنها به موارد نامشروع و خال  قانون

 یبررا  یتجرار  یقوقاما در مورد اشخاص ح .است یارت ا  جرم منتف یآنها برا لیام ان تش  جهینت

 یمقررات منفرج در قانون تجارت برا تینفارنف و به لر  رعا ازین یبه ثبت در مراجع قانون لیتش 

ق آن مقررات، مطابق قانون فرو  تیدر لورت عفم رعا یشونف و حت یم یشفه تلق جادیهر شرکت، ا

شونف قابل تصور است.  لیارت ا  جرم تش  یبرا که نیام ان ا و شونف یمحسو  م یشرکت تضامن

شرونف   لیتشر   کره  نیر به ثبت نفارنف و به محرض ا  یازیاگر چه ن یو عموم یدولت یاشخاص حقوق

. اهرفا  نامشرروع وجرود نرفارد     یشفن آنها بررا  لیاما ام ان تش  کننف، یم فایپ یحقوق تیشخص

 (14، 1395 ،یلیجل فی)س

کرل   مصرادره  یلفر الذکر آمفه است، مجازات هرا  که در ماده منحصراً فیکه با توجه به ق آن گرید

ارت را    شود که اشخاص مرذکور بره جرز    یم لیتحم یبر اشخاص حقوق یاموال و انحالل در حالت

مشرروع و   یاهر  تیر اگر در کنار ارت ا  جرم به فعال نیبنابرا .انجام نفهنف یگرید تیفعال چیجرم ه

از  یخارج خواهنف شف و حسرب مرورد بره مصرادره بخشر      22 یه  برردازنف، از شمول ماده  یقانون

 نیکه در ا یمح وم خواهنف شف. چالش یو اجتماع یشغل تیچنف فعال ای کیاز  تیممنوع ایاموال و 

 یقروق پس از لفور ح   انحالل اشرخاص ح  ایاست که آ نیکنف امی  هن را مشغول به خود مورد 

بره   هیشرب  یمنحل شرفه اجرازه دارنرف شرخص حقروق      یشخص حقوق نفگانیمجازات، نما نوانبه ع

کننرف؟  اگرر چره در قرانون      سیمنحل شفه )از نظر اهرفا  و حروزه کرارکرد( تاسر     یشخص حقوق

شرخص   جراد یجررم از ا  یقر یبرود کره مرت بران حق    نیباره وجود نفارد اما بهتر ا نیدر ا یتیممنوع

در ح   دادگاه ضمن لفور ح   بره انحرالل    تیممنوع نیشونف و ا نعم یمفت یمشابه برا یحقوق

نقض غرض  یکننف، به گونه ا یافراد اجازه داشته باشنف اقفام فوق را عمل نیکه اگر ا رایشود، ز فیق

کره در مرورد مصرادره امروال      یگرر یوجره د  .بر مجازات انحالل مترتب نخواهف بود یا فهیاست و فا

فقط مصرادره کرل    یالمقانون مجازات اس که نیا رغ یاست که عل نیاطرح است م یاشخاص حقوق

قرار داده، اما با توجه به فلسرفه ابرفاع    یقابل اعمال بر اشخاص حقوق یمجازات ها اموال را در زمره

کرده، اگرر   لیاست که به لورت نامشروع تحص یمح وم از اموال فیاموال، که خلع  مجازات مصادره
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خراص   بره مصرادره  دهف ح ر    صیاز اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخ یبخش یوارددادگاه در م

 (68، 1395،  ی)محمف. خواهف داد

آمرفه اسرت. در    کشرورها  یاساسر  نیدر اغلرب قوان، یتنهرا بررای منرافع عمروم تیالل سلب مال 

و  کیر بلژ 1831 یقانون اساسر  11از الل  تیبه تبع زین تیمشروط یالل پانزده متم  قانون اساس

اول و  سینرو  شیالل در پر  نیالل وارد شف. ا نیحقوق بشرر و شرهرونف فرانسه ا هیاعالم 17ماده 

 ونیسر یدر گروه سه مجلرس خبرگران )کم   یآمفه بود، ول زین یجمهروری اسرالم یدوم قانون اساس

( بره  76 ،1385 ،یلر ی)اردب .فینرسر  یالول مربوط به حقوق ملت( حذ  شف و به لحن علن یبررس

و  یدر مترون فقهر   حتراماز اطرالق قاعرفه ا یناشر یکننفگان قانون اساس هیته ینگران رسف ینظر م

برر آن اسرت. بره     با پرداخرت غرامرت عادالنره    یمنافع عموم نیتأم تحت عنوان ییانثعفم ورود است

الرل   در یمنرافع عمروم   نیترأم  فیق رشیاز پذ زین تیمشروط یبود که در قانون اساس لیدل نیهم

آگاه بودنف که بررای   یساسمرتم  قانون ا سرنفگانینو زیپانزده  خودداری شف. اما در همان زمان ن

اسرتثناء   نیر ا رشیای جرز پرذ   و معرابر چاره ها ابانیامروزی چون احفاث خ یزنفگ ازهایین نیتأم

 یدر الرل پرانزده  مرتم  قرانون اساسر      یمجروز شررع   فیر دو مالحظره از ق  نی. برای جمع استین

 نیر . برا وجرود ا  نگرردد بررای احرفاث معرابر و شروارع مسفود  یاستفاده شف تا راه قرانون تیمشروط

 شیاز پر  ،یقرانون مرفن   نیدر هنگرام تفو تیمشرروط یقرانون اساسر بیسابقه دو دهه بعف از تصرو

 ،1390 ،یفومشر  یخررودداری شررف. )ابرا ر    یبرای منافع عمروم تیماده ای برای سلب مال  ینیب

85) 

و چره در زمران    تیمشرروط  یقرانون اساسر   نیشود که فقهاء چه در زمان تفو یمالحظه م نیبنابرا

مطلرق   لیر به دل ررانیا یجمهروری اسرالم یقانون اساسر نیو چه در زمان تفو یقانون مفن نیتفو

گردد  زیتجو حیلر تبره لور رتیکه در آن سرلب مال  یالل رشیاز پذ تیدانستن احترام به مال 

و  ینیخصرروص بررا گسرترش شهرنشر    ه بر  ،یهرای اجتمراع رتیکرده انرف. واقع زیتا حف ام ان پره

 نیاحتررام مطلق را با استثنای ترأم  رنیهای عام المنفعه، ا ضرورت توسعه معابر و احفاث ساختمان

در مجلرس   یمبرای منافع عمو تیکرده است. حذ  الل مربوط بره سلب مال  فیمق یمنافع عموم

، 1395)دلیرر،  . قرار گرفته است رزین یحقروق سرنفگانینو یمورد انتقاد برخ یان قانون اساسخبرگ

127) 

 ریو دو تفسر  یقرانون اساسر   ییدر خصوص منع مصادره در متن نها یبا توجه به فقفان الل مستقل

در  یال مه  وجود دارد که موضع قانون اساسؤس نیجای ا ،22رائه شفه در خصوص استثنای الل ا
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برا توجره بره     زیر اول ن ریبا ات ا به تفس ست؟یمجازات چ کیمصادره به عنوان  رییخصوص به کارگ

. بنرا بررر   سرت ین زیدر شرع، تجاوز به آن تحت عنروان مجرازات جرا    تیقاعفه احترام به مال  قاطال

 رکیر مصررادره برره عنرروان     رییاسرت و بره کارگ یاستثناء محفود به منافع عموم زیدوم ن ریتفس

دهررف.   یابهامرات اجرازه مصرادره را نمرر     یرغ  برخیعل زین 47است. الل  22 ازات، خال  اللمج

بل ره موضروع آن    سرت یمصرادره در معنرای مجرازات ن    زین 49الل  موضوع (43، 1396 ،ی)عس ر

 نیو مررواز  یانف. با ات ا به الول قانون اساسر نامشروع حالل شفه قیاست که از طر یاموال استرداد

کره   خرورد یاز مصوبات به چش  م یانفک اریموارد بس یر طرول ادوار مجلس شورای اسالمد یشررع

باشف موارد عمفه مصادره های لورت گرفتره   فهیرس فییمجازات به تأ کی اندر آنها مصرادره به عنو

 صیمجمرع تشرخ   ایر و به ات را مصروبات شرورای انقرال       یخرارج از مصوبات مجلس شورای اسالم

 صیالرالح مصروبه مجمرع تشررخ     رغ یر ده اسرت. عل برو دادگاه های انقرال    هیرو ایمصلحت نظام 

ود شفن آن به استرداد مواد مخفر و محف انیقاچاقچ لمصرلحت نظام در خصوص مصادره تمام اموا

 یقرانون مجرازات اسررالم    ریر از همان جرم، متأسفانه شرورای نگهبران در الرالحات اخ    یناش اموال

را بره   افزودن مصادره کل امروال  ،یمجلس شورای اسالم یحقوق و ییقضا ونیسیکم 1392 مصو 

موضوع مورد انتقاد  رنیقرار داد که ا فییمورد تأ رانیا فرییها در نظام ک از انواع مجازات ی یعنوان 

 (245 ،1389 ژه،ی)و .حقوقفانان قرار گرفته است یبرخ
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 یریگ جهینت

کننفه آن به نحوی  نییباشف و ضوابط تع یلمرو مشخصدارای محفوده و ق ستیبا یمصادره اموال م

حقروق مال انره اشرخاص نشرود.      عییبرخوردار بوده و هر  موجرب تضر    تیقطع که ه  از مقرر شود

را  یعمروم اموال  یعموم یاز کاربر تیحما فهیکه وظ یمجموعه قواعف نشأت گرفته از حقوق عموم

اسرت. در   یو اسرتفاده از امروال عمروم    یفارنگهر  ،یتملک، واگرذار  ی نهیدر زم یدارد، شامل الول

 کیر  ،یاست و در چارچو  حقوق ادار یقواعف متفاوت از قواعف حقوق اموال قانون مفن نیمجموع ا

و  نبرود  فیر توق رقابرل یبرودن، الرل غ   یواگذار رقابلی. الل غکنف یم جادیحقوق اموال خاص را ا

برودن، از   یو الرل مجران   یالرل برابرر   ،یماننف الرل آزاد  یالول حاک  بر استفاده از اموال عموم

از  یعمروم  اموالاست.  نهیزم نیدر ا یاز منافع عموم تیحما یانف که در پ ینظام حقوق نیا یاجزا

در مقابل  ،در برابر تعرضات استفاده کننفگان از آن )کاربران( .ردیگ یقرار م تیسه جنبه مورد حما

مثرال الرل    ی. بررا یمال ران مجراور امروال عمروم     ماننف ،خود اداره و تعرضات اشخاص ثالث طیتفر

. الرل الرزام بره    اردد یآنها را در مقابل استفاده کننفگان مصون مر  یاز اموال عموم یفریک تیحما

مرانع   ،یبرر امروال عمروم    یحقروق ارتفراق   سیو الل عفم ام ران تأسر   یحفود اموال عموم فیتحف

از امروال   یبرودن و الرزام بره نگهرفار     یرواگرذا  رقابرل یاموال است و الول غ نیتعرضات مجاوران ا

 نیر ا کرردن  یدارد. الزامر  یخرود اداره محفروظ مر    طیو تفرر  یاموال را در مقابل تعرف  نیا ،یعموم

ها نسربت بره ثرروت     یرفع تعرضات و خودسر یبرا ریاجتنا  ناپذ یراه ارها در قالب قانون ضرورت

برد  یرنج م تیو عفم شفاف یز نابسامانا یاموال عموم ی نهیکشور ما در زم یاست. نظام حقوق یمل

 ازمنرف ین یاز امروال عمروم   تیر حما یکرده است. درباره  تیبروز مفاسف را تقو نهیله زمأمس نیکه ا

امروال   نره یقرانون جرامع در زم   کیر شود در چارچو   یم شنهادی. پ یقانون هست حیتنق ای سیتأس

اعر  از دولرت،    یاشرخاص عمروم   رایتحت اخت یمناسب در خصوص اموال عموم یسامانفه ،یعموم

 .ردیلورت پذ یدولت یو شرکت ها یو عموم یمؤسسات دولت
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Investigating the status of nationalization and confiscation of property  

in Iranian law  

Fatemeh Masihzadeh
1
  

 

Abstract 

Due to the prevalence of some special acts and violations in society, the 

legislator has used the executive guarantee as nationalization and confiscation 

of property to punish and punish the relevant persons. Since the main purpose 

of these acts is to make more profit, it is very useful to anticipate financial 

penalties, especially nationalization and confiscation of property along with 

other penalties; Of course, the legislator has not been unaware of this. There are 

different types of property confiscation in Iranian law. Permanent and 

temporary and general and special confiscation constitute different types of 

confiscation. In Iranian law, what is called permanent confiscation of property 

is essentially confiscation of property. A review of some of the governing laws 

in this regard will be considered in this article. Also, examining the status of 

confiscated and confiscated property after confiscation and confiscation is one 

of the points that have been considered in this article. This research, which has 

been done by descriptive-analytical method, shows that man has the right of 

ownership over his property, property and assets, and the religion of Islam has 

emphasized it, but this does not mean his absolute ownership, but according to 

the conditions and In the public interest, this right is sometimes revoked or 

restricted. 
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