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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹بهمن  ۲۸ ]تاریخ:[

 

 ران یمسلمان در ا ریاموال شهروندان غ یمصادره یدرباره

 یسیرئ نیحس

در دانشگاه کارلتون در   یحقوق یهاحقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش لیوک ،یسیرئ نینوشتار حس نیا در

دخل و تصرف، و آتش زدن   ایکه آ دهدیپرسش پاسخ م نیو مقررات گوناگون به ا نیبه قوان یاجمال یکانادا، با نگاه

 ر؟یخ ایدارد  یقانون یمسلمان محمل ریاموال شهروندان غ  یمصادره ای

 

 شگفتار یپ

[ و مقررات  ۱]رانیا ی داخل نی. در قوانرودیبه شمار م یحقوق انسان نیتریادیو بن نیتراز مهم یک ی  تیمالک  حق

محافظت  یو سازوکارها هانیحق، تضم نیشده و متناسب با ا دیتأک ضیبدون تبع ت  ی[ بر حق مالک ۲حقوق بشر] یجهان

 فراهم شده است.  یفریو ک یحقوق یاز آن در ساختارها

  کیموضوع  نیاست. ا گرانیو بدون خشونت با د زیآم مسالمت یستیو احترام به آن مستلزم همز تی حق مالک  شناخت

 . کندیم کینزد «یگری»د ی  گربودگیکه ما را به عدالت و توجه به د ستیزانی بلکه م ستین یامر صرفاً اخالق

 نیبا چن  تی. استثنائات حق مالک زندیناچ اریآن بس یاما موارد محدودکننده ستیحق مطلق ن ینوع تیحق مالک  هرچند

پ(  ،یبه اموال افراد بدون مجوز قانون یدرازاز فساد، ب( ممانعت از دست یری: الف( جلوگشودی وضع م یاهداف

مجاز و مشروع و  یهاتیفعال قیاز طر یت( کمک به رونق اقتصاد گران،یمجاز اموال د ریاز تصرف غ یریشگیپ

 ث( بازداشتن حکومت از دخل و تصرف در اموال مردم. 

 گر،ی د ریمال و مالک، و به تعب نیب یسالم یرابطه  ینامشروع از نظر حقوق قیمجرمانه و کسب مال از طر رفتار

سالم،  یتگ وابس جادیا یبرا ن،ی. بنابراکندیمال و متصرف آن را فراهم نم نیب  تیتحقق حق مالک  ی الزم برا یاجزا

منشأ  تواندیتوسل به شّر و باطل نم یعنیداشته باشد.  دوجو  ییهاتیمحدود دیمال و صاحب آن با نیو مشروع ب یحقوق

را   نیمالک  ایعمل مالک  تواندیم یتیو امن یدتیعق ،یاسیس یاز شائبه  یعار  یتنها دادگاه جه،یباشد. در نت تیمشروع

مصادره   هحکم ب یقطع لیعادالنه با اتکاء به دال یبداند و در روند  تیبر فساد در تملّک  ملک و فاقد مشروع یمبتن

. بر  رودیرا تصرف کرده باشد، غاصب به شمار م یاگر متصرف با حکم دادگاه ملک  یصورت، حت  نیا ریدهد. در غ

ندارد و   یمعمول یمشتر ، یاکنم که در فرهنگ عامه اموال مصادره  دییتأ  توانمی م ،یشخص یاساس مشاهدات و تجربه

 ریسا ایبه معامله بر سر  امالک  یمردم چندان رغبت رایز استبازار  یآنها کمتر از ارزش عادله  یارزش معامالت

در زمان   یااموال مصادره  ی  ثبت تیو وضع خچهیتار ای. معموالً شناسنامه دهندیاز خود نشان نم یااموال مصادره 

پس  اموال یقانون و عدالت در خصوص مصادره  تیبرد که فقدان حاکم ادیاز  دی. نباردیگی معامله مورد توجه قرار م

  عیوارد ساخته و نه تنها سبب توز رانیا یجامعه یاقتصاد کریبر پ یریناپذجبران یهاان یز ۱۳۵۷از انقالب 

 یمهم سالمت اقتصاد یهایژگیاز و یک یاست.  دهیانجام یثروت در جامعه نشده بلکه به رواج اقتصاد رانت یعادالنه

 . تیحق مالک  نیو تضم  یاقتصادعبارت است از استقرار حکومت قانون در مناسبات 
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دخل و تصرف، و   ا یکه آ دهمی پرسش پاسخ م نیو مقررات گوناگون به ا نیبه قوان یاجمال ینوشتار با نگاه نیا در

 ر؟یخ ایداشته است  یقانون یمحمل یاموال شهروندان بهائ یمصادره  ایآتش زدن 

  

 ز یبرانگ چالش  یهامصادره

. در قرآن مسلمانان به  شود ینم نیها اخالق و عدالت تأماست که در مصادره  یمعن نیبد م،ییگویاز چالش سخن م یوقت

با   یستیمستلزم همز زیآمرفتار مسالمت(. ۶۰-۸اند )ممتحنه امر شده  گرانیدو توأم با عدالت با  زیآمرفتار مسالمت

آنها، را به ناروا   تیاز جمله حق مالک  گران،یخود حقوق د یهاداشتها هستند که با برحکومت نیاست. اما ا گرانید

سوءاستفاده کرده و اموال   تیها معموالً از استثنائات موجود در مورد حق مالک . حکومتکنندینقض م ایمحدود 

روند  کی. در کنندیآنها خارج م  تیمختلف از مالک  یهاناهمسو با حکومت را به بهانه یهات یاقل ایمخالفان و افراد 

امکان  جهیو در نت  کندیم تیحما کسانیمردم  یو عادالنه قانون از همه یحقوق ک،یدموکرات یدر ساختار یقانون

 .رودی م نیسوءاستفاده از قدرت از ب

بود، تا  گرانیبه اموال د دیحاکمان جد یاندازدست زی برانگ از موضوعات به شدت مناقشه یک ی ۱۳۵۷از انقالب  بعد

در مورد دخل و تصرف و   یاقه یسل یممانعت از رفتارها ی [ برا۳]یکه رهبر وقت را به صدور فرمان ییجا

و اموال   افتیادامه  یاقه یسل ین، رفتارهایواداشت. با وجود ا یشرع نیمواز تیاموال مردم بدون رعا یمصادره

متفاوت آنها   دیو صرفاً به علت عقا یثبوت شرع یعادالنه و حت یقضائ یدگیبدون رس رمسلمانانیاز غ یاریبس

است که نه   یدر حال نی از اموالشان مصادره شد. ا یابخش عمده ایبودند که تمام  یاز جمله کسان انیمصادره شد. بهائ

و نژاد و...   لهیشهروندان از هر قوم و قب یهمه  یبلکه قانون اساس کندیمحروم نم تیرا از حق مالک  انیهائتنها قانون ب 

 تیحما یاز قانون اساس ی[ اگر چه بخش۴شمرده است.] کسانیرا بدون استثناء برابر دانسته و آنها را در مقابل قانون 

جان و مال   رفته،یپذ د یمردم را بدون ق یبرابر یاساس قانونارجاع داده است اما چون   یاسالم نیرا به مواز یقانون

عبارت است از احترام به حقوق همگان و  اصل و قاعده  یشهروندان را از تعرض مصون دانسته است. از نظر شرع

کند و باور  تیمسلمانان حما ریاز جان و مال غ دیقانون با یمعن نیمسلمانان. بد ریحرمت تعرض به مال و جان غ 

 قیمسلمان اقدام به کسب مال از طر کیمنشأ سلب حقوق باشد. البته اگر  تواندیو نم  دیخود نبا یبه خود یهبمذ

 زیمسلمانان ن ریغ یکه درباره  یااز او وجود دارد، قاعده  تیروع کند، در صورت ثبوْت امکان سلب حق مالک نامش

 صادق است. 

ممکن است که تصرف   یاختالف نظر وجود دارد. برخ یاسالم یفقها انی)و نه در قانون( م یمقررات شرع در

اشاره کرد که معاشرت با آنها  یرازیمکارم ش هللاتیآ ح یبه نظر صر توانیمثال، م یرا مباح بدانند. برا  انیاموال بهائ

  یاز نظرات فقها در ساختار حقوق کی چیاست. البته ه شمردهرا بدون مانع  شانیاموال ا یندانسته و مصادره  زیرا جا

رت است از فراهم  عبا رمسلمانانیاموال غ ی. تنها جواز مصادرهستیسلب حق ن ای جادیمنشأ ا یبر قانون اساس یمتک 

که  یبا حکومت اسالم ایمحاربه )جنگ( با مسلمانان  رینظ یمهم میاز جمله ارتکاب جرا ی حقوق یطیشدن شرا

 کی یقانون است نه فتوا تیدادگاه رعا یعادالنه میاست که مالک تصم یمعن نیبد نی تواند منشأ سلب حق باشد. ایم

  ی  صدور حکم حکومت یبرا ،یرهبر مذهب یحت ،یهیفق چیبه ه یاریاخت نیچن یقانون اساس رایز ینیچند عالم د ای

است، و منظور   زیسکوت قانون، ارجاع به فقه جا طیرا تنها در ش یقانون اساس ۶۷نداده است. بنا بر اصل  یفراقانون

و تعرض به اموال   رفته یشهروندان را پذ یهمه  یکه قانون برابر نیاست. هم یاسالم یاجماع نظر فقها زیاز آن ن

از منظر  گر،ید انیاست. به ب یموضوعاً منتف یاسالم یمردم را ممنوع شمرده است، امکان استناد به نظر فقها

اموال تنها به عنوان مجازات ممکن است، آن هم مجازات   یمصادره ،یحقوق اسالم یو حت یبشر قوقح ،یحقوق

عادالنه   یاصول دادرس تینامشروع کسب مال کرده باشند، و تازه با رعا قیاز طر که مرتکب جرم شده و یاشخاص

 اش نشود.شخص و خانواده یمجازات سبب تنگدست نیکه ا یبه طور

  

 شهروندان یهمه تیاحترام به حق مالک   اصل

از آن و در   شی[ پ۶]یمشروع را محترم شناخته و قانون مدن تی[ حق مالک ۵]رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون

  ۱۷ یماده نیکرده است. همچن انیاصل به صراحت اصل لزوم تسلط افراد بر اموال خود را ب نیبا ا یهمراه
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بشر دانسته و محروم کردن   نیادیبن حقوقرا از جمله  یو گروه یفرد تی[، حق مالک ۷حقوق بشر] یجهان یهیاعالم

 کرده است.  یحق را نقض حقوق بشر آنها تلق ن یا از اهانسان

مزاحمت و ممانعت از  ، ی[، تصرف عدوان۸مختلف، از جمله مقررات غصب] یهامتعدد در حوزه نیتوجه به قوان با

 [۹.]ستیمجاز ن رمسلمانانیو از جمله غ گران،یمنقول د ریاموال غ بیحق و تخر

قانون   ۲۲اصل   گرید ییدانسته و از سو کسانیشهروندان را بدون استثناء  یهمه یقانون اساس  ۱۹سو، اصل   کی از

که   یشغل و مسکن مردم را از هر نوع تعرض مصون شمرده است مگر در موارد ت،ی ثیجان، مال، حقوق، ح یاساس

 تواندیم یحقوق یهاچالش ل،یدل نی. به هممیستین تمقررا نیاز ا یرویدانسته باشد. البته در عمل شاهد پ زیقانون جا

 رفتار عادالنه از ناعادالنه باشند. صیتشخ یراهگشا

اموال آنها را   یظاهراً قضائ قیاموال شهروندان بکوشد تا از طر تیدر مشروع دی با ترد تواندیحکومت م هرچند

و  یقضائ یهادستگاه  یبا همراه یواه لیبا تمسک به دال تواندیکه حکومت م ستین یبدان معن نیمصادره کند اما ا

اثبات عدم  رایکند ز  یاندازشهروندان دست ریو سا  یبمذه یهاتیبه اموال اقل تیاکثر یاحساسات مذهب ختنیبرانگ 

 است. یمحکم حقوق لیمال مستلزم دال لیتحص تیمشروع

از انباشت ثروت نامشروع و   زیو پره یاستقرار عدالت اجتماع ت،یموجود، هدف از سلب حق مالک  نیاساس قوان بر

 تیناموجه. حما یهااز شهروندان به بهانه یاقتصاد جامعه است و نه تعرض به اموال برخ دنید بیاز آس یریجلوگ

وصف، تجربه به ما نشان داده است که اموال   نی ندارد. با ا یو شرط دیق چیشهروندان ه یقانون از همه  کسانی

محاکم مستقر در  قیو مقررات مربوط از طر یقانون اساس ۴۹مسلمان با استناد به اصل  ریاز شهروندان غ یاریبس

 مصادره شده است. یانقالب اسالم یهادادگاه

  

 ران یاموال در حقوق ا یمصادره طیشرا

که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را    یشخص تی»مالک  آمده است: رانیا ی قانون اساس ۴۷اصل  در

ضوابط توسط قانون موکول شده است.  نییمصداق مال نامشروع به تع نییاصل تع نی. در اکند«یم نیقانون مع

موضوع با   قیمرتبط در تطب نیقوان ریساو  ۴۷و استنباط از عبارت مندرج در اصل   یحقوق سی تأس ایرکن  نیترمهم

  ۴۹اصل  یی  قانون خالف آن را ثابت کند. سازوکار اجرا کهنیاست که اموال شهروندان مشروع است مگر ا نیاصل ا

جرم   قیکه از طر ی اساس، اموال نی. بر اکندیم دییاصل را تأ نیحداقل در ظاهر هم زین ۴۹اصل   یو قانون اجرا

از نامشروع  یقیبه مصاد یقانون اساس ۴۹اصل است. در اصل  نیاست، مشمول ا تیروعشده و فاقد مش لیتحص

 یناش یها: »دولت موظف است ثروتدیگو یدولت در قبال آنها اشاره شده است. اصل مزبور م فیبودن اموال و تکل

و معامالت   هایکاراز ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه

مشروع را گرفته و به   ریموارد غ ریکردن اماکن فساد و سا ریدا ،یموات و مباحات اصل یهانیفروش زم ،یولتد

 یو ثبوت شرع قیو تحق یدگیبا رس دیحکم با نیبدهد. ا المالتیصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به ب

 دولت اجرا شود.«  یلهیبه وس

به دست آمده  یرقانونیغ یهاتیفعال ایجرم  قیکه از طر یکه تنها اموال شودیبرداشت م نیاصل چن  نیدقت در ا با

  گران،یبودن رفتار شهروندان نسبت به امالک د یغاصبانه، عدوان صیتشخ د،یتردیاصل است. ب نیباشد، مشمول ا

از موقوفات در کنار سوءاستفاده  ایقمار  ت،اختالس، سرق قیمال از طر لیبودن معامالت، تحص یربو صیتشخ

  ازمندین زیاموال مشخص ن اینامشروع بودن مال  صیتشخ ن،یدادگاه است. بنابرا یبر عهده یاخالل در معامالت دولت

است مگر آنکه خالف آن اثبات شود.   تیامالک و اموال شهروندان محکوم به مشروع یهمه نکهیدو اصل است: اول ا

اموال   یمصادره جه،یعادالنه است. در نت یدادرس قیاصل صرفاً با دادگاه صالح از طر نیخالف ا صیشخت نکهیدوم ا

 .گرددیم لیرفتار نامشروع بار و تحم ایکه بر مرتکب عمل مجرمانه  یمجازات شود،یم یمجازات تلق ینوع

  

 رانیر حقوق ااموال د تیعدم مشروع شرط
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 میمنبع شرع اسالم قرآن کر نیتراثبات شود. مهم یشرع قیاز طر دیبا تیکه حکم عدم مشروع دهدی نشان م ۴۹  اصل

 یقاعده  نیاسالم است. ا یعلما یکه مورد اتفاق همه دهدی را ارائه م یا[ قاعده ۱۰نساء] یاست. قرآن در سوره 

( محکوم به حرمت و اباحه )حالل( است.  یباور مذهب ز نام دارد. بر اساس آن، اموال مردم )فارغ ا طیتسل یحقوق

اگر مسلمان نباشد، بر مال خود تسلط دارد و   یحت یاست که »هر مالک  نیا انگریدانان مسلمان بمتعدد حقوق قاتیتحق

  نیاو را از ا یبدون مجوز شرع تواندینم کسچ یدر مال خود داشته باشد و ه ی هر نوع تصرف مباح تواندیم

  گرانیحق تصرف در اموال د یاست که کس ن یدارند و آن ا هیاصل اول کیموارد داللت بر  نی. ادینما  منعتصرفات 

  نکهیولو ا کندیمتصرف نم ی حق برا جادیکه منشأ حق ندارد، باطل است و ا یتصرف  گر،ی[.« به زبان د۱۱را ندارد] 

 لیبه دال یکه متک  ردیمنشأ حق قرار گ تواندیم یباشد. حکم دادگاه زمان یگریهر دادگاه د ای ۴۹به حکم دادگاه اصل 

رفع   یاست. برا زیانگ مناقشه یمجوز شرع یصاحب مال باشد. بدون شک، واژه تیمنشأ مالک تیعدم مشروع ی  قطع

از اصل عبور کند و  تواندیاست که شرع نم  نیاصل رفت. قاعده ا نیناظر به ا یبه سراغ قواعد حقوق دیچالش، با نیا

مسلمانان بدهد.   ریخود دارد حکم به جواز تصرف در اموال غ یدر منبع اصل شهیده گرفتن اصول مسلم که ریبا ناد

 توانینم گرانیکه به مال و جان د کندیم دییأامر را ت نیا میبه آن اشاره کرد شتریکه پ یاهیگوناگون از آ ریتفاس

در امان و محترم   دیبا ز یتعرض کرد، مال آنها ن انانمسلم ریبه جان غ توانیطور که نمتجاوز و تعرض کرد. همان

کرده   یشمرده و تعرض به هر دو را نه فیردو قرآن جان و مال را هم  ستیمسلمان مباح ن  ریخون غ ختنیباشد. ر

  یتیهر نوع تعرض و تجاوز به جان و مال، و حرمت  هر نوع فعال ی  حکْم نه نیا یدر منطق حقوق جه،یاست. در نت

 اصل باشد.  نیا خلاست که م

گفت  دیدر پاسخ با شود؟یم تیرعا یاسالم یاموال در جمهور یمقررات مربوط به مصادره ایکه آ دیپرس دیبا حال

اصل همواره   نیآنهاست اما ا تیقانون است و اصل بر مشروع تیاست که اموال شهروندان در حما نیهرچند اصل ا

شهروندان  نیب یتفاوت چیه ،ی. از نظر قانونشودیمنقض  ،یمسلمان، از جمله شهروندان بهائ ریدر مورد شهروندان غ

احوال   تیآزاد شمرده و رعا یآنها را در انجام مناسک مذهب ی که قانون اساس یشهروندان ایمسلمان  ریمسلمان و غ

متعدد نسبت به شهروندان  یهاحال، در عمل در پرونده  نی[، وجود ندارد. با ا۱۲کرده است] قیآنها را تصد یهیشخص

مکارم   هللاتی. برخالف نظر آشودی عمال ما   یاسالم یانهیادگرا یبن یهادگاهید ،یشهروندان بهائ ژهیومسلمان، و به  ریغ

ضوابط   زان،یپاسخ داده شده که م نیچن یشهروندان بهائ یدرباره یاخامنه هللاتیاستفتا از دفتر آ نیدر آخر ،یرازیش

 [ ۱۳و مقررات است.]

  دگاهید کی[اما ۱۴ملزم کرده است ] یدوازده امام یعه یفقه ش ی را به اجرا نیقوان یهمه  رانیا یقانون اساس هرچند

اموال در حکم   یحکم مصادره  ،یفقه یهایاسالم وجود ندارد. بر اساس بررس یعلما نیموضوع ب نیا یواحد درباره

حکومت  هیمسلحانه عل یکه در مخالفت و مبارزه استمنظور شده  یمسلمانان ریغ  یبرخ یاست که برا یمجازات

اموال را تنها به   یمصادره ران یا نیقوان ی. به طور کلروندی [« به شمار م۱۵]یو »کافر حرب کندیم تیفعال یاسالم

  یقانون اساس ۴۹مسلمان، مشروط کرده است. هرچند اصل  ریغ اینامشروع بودن اموال شهروندان، اعم از مسلمان 

آن در قانون   یرا در نظر گرفته اما برا ینامشروع ارجاع به ثبوت شرع قیمال از طر لیمشکوک به تحص وارددر م

  ای لیمسلمان بودن دل ریمقررات، غ نیاز ا یبخش چیمقرر کرده است. در ه یطیاصل شرا نیهم یو دستورالعمل اجرا

محکوم  یو حقوق یقیاشخاص حق یی»دارا کهجهت نامشروع بودن اموال فرض نشده بلکه به صراحت گفته شده است 

 ماتیکه در اغلب تصم مینیبی[ اما در عمل م۱۶که خالف آن ثابت شود«.]  یاست مگر در موارد تیبه مشروع

نامشروع بودن را  ،یواقع ریو بعضاً غ یکل یهال یبا تحل ۴۹اصل  یهادادگاه ایشرع  یهاو احکام دادگاه یقضائ

از آن است که پس از   ی حاک یشهروند بهائ کی یخودم از پرونده یمشاهدات شخص ثال،م ی. براشمارندیمفروض م

شده باشد که   یمرتکب جرم آنکهی موجه و ب لیاموال همگان، بدون دل تیدرگذشت او بدون توجه به اصل مشروع

 کیبزرگ او در  یفرمان امام خانه ییاش ستاد اجرابودن یاموال است، صرفاً به علت بهائ یمجازات آن مصادره 

به دو   یواریبا د کردند،یم یدر آن خانه زندگ یمتوف یکه خانواده  ی داشته، در حال یهر کوچک را که دو پالک ثبت ش

است. به نظر  یرقانونیحکم  مصادره غ نیا د،یتردیرا رها کرد. ب گریبخش را مصادره و بخش د کیو  م،یبخش تقس 

رخ نداده که   یجرم رایشرع اسالم مطابقت ندارد ز ی روح قانون و حت قانون،با  یااحکام مصادره  نیکه چن رسدیم

خود مطابق شرع و قانون جواز مصادره   یبه خود زیمسلمان بودن ن  ریاموال باشد، و صرف غ تیمنشأ فساد در مالک 

 . دهدیرا به دست نم
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 یمورد یمطالعه

  قیکه از طر داندیرا مشمول حکم مصادره م یعمدتاً اموال  رانیحقوق مصادره در ا ایناظر به مصادره   ن  یقوان هرچند

از شهروندان   یاریقمار به دست آمده باشد اما اموال بس  رینظ ی اقتصاد ریغ یهاتیفعال قیاز طر ای میارتکاب جرا

. شودیمصادره سپرده م غیآنها به ت تی منشأ مالک  یدربارهوجو و جست یقانون فاتیتشر تیمسلمان بدون رعا ریغ

لیا  یساکن روستا یشهروندان بهائ  آنکهیهستند که ب  ینمونه از هزاران شهروند کیدر استان مازندران تنها  و 

از   یبرخ یله یانجام شده باشد، اموال آنها به وس یو شرع یقانون قاتیآنها تحق یدرباره ایشده باشند  یمرتکب جرم

از  یبرخ تیها پس از شکادر آمده است. مدت  یبه تصرف عدوان  ایشده و  دهیبه آتش کش ای بیمحل تخر یاهال

  یاتهام آنکهی اموال، ب نیاستان مازندران بدون نام بردن از صاحبان ا ۴۹شده، دادگاه اصل  بیصاحبان اموال تخر

و به منظور ممانعت از بازگشت آنها به روستا، حکم  کانبودن مال یروشن متوجه آنها شده باشد، صرفاً به علت بهائ

شواهد و   ایاموال  نیصاحبان ا یزندگ طیشرا یدرباره یمدرک چیحکم ه ن ی[ در ا۱۷.]دهدیاموال آنها م یبه مصادره

حکم   نی[ ا۱۸اموال باشد.] یرد که مستحق مجازات مصادرهوجود ندا یادال بر ارتکاب اعمال مجرمانه یقرائن

از عدم   یبرخورد حاک یوهیش نیصادر شده است. ا یقانون ریو آتش زدن و تصرفات غ  بیها بعد از تخرسال  ادرهمص

 در مورد شهروندان است. یضوابط قانون تیرعا

  

 یریگ جهینت

  یهمه تیاست. اصل بر احترام به حق مالک  تیبر اصل حق مالک  یاموال استثنائ یگفت که مصادره دیبا انیپا در

عدم   نیمشروع به دست آمده باشد و ا ریغ ایآنها از طرق مجرمانه  ییاموال و دارا کهنیشهروندان است، مگر ا

 نیدر عمل چن ثابت شود. اما یاز نظر حقوق نهعادال  یدادرس فاتیصالح با انجام تشر یدر مرجع قضائ تیمشروع

بوده است.  تی حاکم یاسیس  اتیو منو یشخص قیبه سال یبعد از انقالب متک  یهادر سال یقضائ یهاهیو رو  ستین

مانع از صدور احکام مصادره، از جمله   توانیم یاسالم یقانون در ساختار جمهور تیبا اتکاء به اصل حاکم یحت

 یهاهیرو دیتردیشده بود. اما ب میتقس میاش به دو نشد که خانه  یمازندران و آن شهروند ولیا یروستا یدرباره

 ریبه نقض حقوق شهروندان غ ینییو اصول عدالت آ فات یتشر تیبه رعا ییاعتنایو ب  ی اختصاص یهانادرست دادگاه

 است. دهیمسلمان انجام

 

 در دانشگاه کارلتون در کانادا است.  یحقوق یهاحقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش لیوک یسیرئ نیحس

 ________________________________________ 

 جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ت،یثیح ؛یقانون اساس  ۲۲[ اصل  ۱]

[۲ ]Article 17 of the UDHR 

  نیحقوق مردم. ا تیرعا ی، درباره ۱۳۶۱آذر  ۲۴مورخ  ،ینیخم هللاتیآ یامعروف به فرمان هشت ماده یه ی[ توص۳]

 فرمان حکم قانون ندارد. 

 ران یا یاسالم یجمهور  یقانون اساس ۲۰و  ۱۹[ فصل حقوق ملت، اصول ۴]

 .کندیم نیکه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط  آن را قانون مع یشخص تی: مالک یقانون اساس  ۴۷[ اصل  ۵]

 کرد مگر به حکم قانون رونیب توانیرا از تصرف صاحب آن نم یمال چ ی: هیقانون مدن ۳۱ ی[ ماده ۶]

خودسرانه از حق   ستیبا یرا نم کسچ یه. ۲دارد.   ت یحق مالک  گرانیبا شراکت با د ای ییبه تنها ی. هر انسان۱[ ۷]

 محروم کرد. شیخو  تیمالک 

بدون مجوز هم در   ریبر مال  غ دیاست به نحو عدوان. اثبات   ریبر حق غ الی: غصب، استیقانون مدن ۳۰۸ ی[ ماده ۸]

 حکم غصب است.  
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 ۱۳۷۵مصوب سال   ۶۹۶تا  ۶۹۰مواد  ،یقانون مجازات اسالم ۵کتاب  ۲۶به فصل  دی[ نگاه کن۹]

ای  أ    ای  [ ۱۰] ال ُکْم ب   ن  یالَّذ   ه  نُوا ال  ت أُْکلُوا أ ْمو  ال  ت ْقتُلُوا أ ْنفُس ُکْم إ نَّ َّللاَّ  ک ان   ن ُکمْ یْ آم  ْنُکْم و  اٍض م  ةً ع ْن ت ر  ار  ل  إ الَّ أ ْن ت ُکون  ت ج  ب اْلب اط 

ح    ا مً یب ُکْم ر 

 ۹۲وچهار / زمستان  یس یسال دهم/ شماره  /یفقه و حقوق اسالم یهاپژوهش یفصلنامه   ۱۰۱[ ص ۱۱]

   رانیا یاسالم یجمهور ی قانون اساس ۱۳[ اصل ۱۲]

 ۱۳۹۷آذر   ۱۴ -۸۵۷۵۶۱تابناک، کد خبر تی سابه وب دینگاه کن شتر،یاطالع ب ی[ برا ۱۳]

   رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس  ۴[ اصل ۱۴]

[۱۵  ]Infidel deserving to be fought with . 

 . ۱۳۶۳مردادماه  ۱۷مصوب  ،یقانون اساس ۴۹اصل  یاجرا یقانون نحوه  ۲ ی[ ماده ۱۶]

 استان مازندران.  ۴۹دادگاه اصل  ۸/۱۳۹۸/ ۱۳مورخ  ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۲۸۰۰۸۴ یشماره ی[ دادنامه ۱۷]

 ۴۹اصل  یژهیتهران و دنظریدادگاه تجد ۵۴ یشعبه ۱۳۹۹مرداد /۱۱ –  ۴۵۳ یشماره ی[ دادنامه ۱۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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