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Abstract 

 Although public and development projects are prepared and implemented with the 

aim of increasing the welfare of citizens; But depending on the type of project, their 

negative effects, especially on neighboring properties and damage to some citizens 

can not be ignored. If the occurrence of damages such as lower prices of properties 

adjacent to the project due to increased noise pollution, environmental and 

restrictions on the exercise of property rights of individuals after the implementation 

of the project is certain and the causal relationship is achieved, some of the most 

important pillars of responsibility. However, the provisions of Articles 1 and 11 of 

the Civil Liability Law regarding the need to establish the element of fault and 

principles such as the protection of public interests and interests in the 

implementation of various plans and the complexity of the nature of these damages 

create serious obstacles to claim damages. In this article, we seek to answer the 

question of whether, despite the legal vacuum and the existing obstacles, the 

contractor of a public utility project can be held responsible for compensating the 

damage to neighboring properties? If so, what basis can the government use to 

compensate? In the Iranian legal system, there are the necessary legal and religious 

capacities to oblige the owners of capital and power to compensate for these 

damages. In this way, in addition to the theory of guilt, the theory of equality of 

citizens against public spending and the internalization of external costs can also be 

effective as the basis of civil liability in achieving social justice. 
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 بر امالک  بررسی مبانی لزوم جبران خسارات ناشی از اجرای طرح های عمومی

 1ثنا فالحتی

  2شهرام اصغری

 3حمید ابهری

  چکیده

سطح اگرچه طرح های عمومی شهروندان و عمرانی با هدف افزایش  سته به نوع تهیه و اجرا می رفاه  شوند؛ اما ب

توان آثار منفی آنها علی الخصوووب بر ام ه هماوار و وروخ اسووار  به برای ار شووهروندان را پروژه،  نمی

ساراتی ار قبیل  ناخیده گرفت. صوتی ،  به خلیل افزایشه مااور طرح  قیمت ام کاهشچنانچه وروخ ا آلوخگی 

سلم بوخه پس ار اجرای طرحمحدوخیت اعمال حقوق مالکانه افراخ ریست محیطی و  سببیت  م نیز احرار و رابطه 

ست. اما  مهم ترین ، برای ارشوخ شده ا سئولیت ماری طرح محقق  سئولیت  11و  1حکم مواخ ارکان م قانون م

امه خر اجرای انواع طرح ها منافع و مصالح عمبانی نظیر حفظ  مدنی خر اصوب ضرور  احرار عنصر تقصیر و

سارا ، موانع جدی جهت مطالبه اسار  ایااخ می سخ  کندو پیچیدگی ماهیت این ا شتار خر پی پا . خر این نو

ی عام المنفعه را توان ماری یک پروژهبه این پرسوووش هسوووتیم که آیا به ر م ا ن قانونی و موانع موجوخ، می

ص سارا  حا سئول جبران ا ستفاخه ار کدام مبنا برای م سخ مثبت، ا صور  پا ست؟ خر  له به ام ه هماوار خان

شرعی الرم جهت  ست؟ خر نظام حقوقی ایران ظرفیت های قانونی و  جبران اسار  توسط خولت قابل توجیه ا

ریه الزام صوواحبان سوورمایه و قدر  به جبران این اسووارا  وجوخ خارخ. خر این راه ع وه بر نظریه تقصوویر ، نظ

تواند به عنوان مبانی تسووواوی شوووهروندان خر برابر هزینه های عمومی و خرونی کرخن هزینه های اارجی نیز می

 . مسئولیت مدنی خر نیل به تحقق عدالت اجتماعی  موثر باشد

 طرح های عمومی،افت قیمت ام ه، جبران اسار  ، ضرر:  کلید واژه
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 طرح مساله

سرسااتیخر ر یذارگهیسرماگرچه ا خر  یسوخآور شیو افزا نیرم تیبهبوخ مر وبموجب ، ا لب سا یها و تأ

سار ؛ اما چنانچه اجرای طرحشوخ یممنطقه  سبب وروخ ا سط نهاخهای عمومی  بر  های عمومی و عمرانی تو

شوخ که  بهای مذکور سبحچنانچه اجرای طر ام ه شوخ؛ آیا می توان آن را جزن اسارا  قابل جبران خانست؟

ل عرصه شوخ ار استیفای کام ایشانسبب حرمان  ،ک اوخ استیفان منفعت نمایدنتواند به نحو مطلوب ار مل کمال

ستفاخه امکان و به طور کلیملک شوخ افت قیمت  ، موجب کاهش خرآمد مالک به نسبت سابق و نهایتا متعارف  ا

 ؟ تکلیف چیست سلب شوخملک  ار

ضرر مبتنی بر فهم عرف   شخیص  ضرر بر پایه خکترین حقوقی و نظریه فقها ت شناات  ست و برای حتی  ا را

ر همین ب(.  50، 1417های مختلف متفاو  خانسووته اندن نراقی، نسووبت به اشووخاب و اموال و مکان ها و رمان

شووذه اسووت  تعریفاسووار  و ریان را هرگونه کاهش خر کمیت و یا کیفیت مال شووخص ریاندیده اسووا ، 

ونی که های قانهای ناشووی ار اجرای طرحامی اسووار باید بتوانیم تم . مطابق این تعریف،(1393،68شووهیدی،ن

بل جبران شوووخ را نیز به گونه ای قاکاهش یا اروج  ملک ار حیز انتفاع یا افت قیمت و کیفیت ملک می سووبب

سئولیت مدنی خر بدانیم سل به عموما  م صی مدون و عدم امکان تو ضر ، عدم وجوخ ن ور  ص. اما خر حال حا

ع جدی خر قانون مسئولیت مدنی خر اعمال حاکمیت، موان 11ه اصوب فرار اایر ماخه و بفقدان عنصر تقصیر ، 

  مطالبه این قسم ار اسارا  بوخه و عم  راه خاخاواهی برای متضرر مسدوخ است.

سمت ن ایهای کتابخانهآوری مطالب مبتنی بر یافتهخر مورخ جمع روش تحقیق خر این پژوهش قد نظرا ، و خر ق

  تحلیلی و توصیفی است.

 مصاخیق اسارا  ناشی ار اجرای طرح های عمومی و اصوصی بر ام ه 

 تغییر کاربری اراضی و ام ه اصوصی به کاربری های عمومی 

تعیین کاربری های عمومی برای اراضی و ام ه اصوصی بسته به مثبت یا منفی بوخن اثرا  بیرونی آن، سبب  

شد. برای مثالاف ضی هماوار اواهد  شبکه بزرگراهی، ی به پاره ها کیینزخ زایش یا کاهش قیمت ارا عمومی، 

 تارخحام جمعی به صور  یآثار نامساعد ی، هماواری با مساد و ...شهر عا یو خفع ضا یگرخآور یمحل ها

ام ه  یمنفی برا رونییب یدهاخر منطقه، آلوخگی ریست محیطی، صوتی و  یره اواهد خاشت که همگی ار پیام

شده ومااور  سوب  صله رماننظر به آنکه خر  کاهد.آنها می تیار مر وب مح صو یفا  دیار ار لطرح  تا قب بیت

 متیق تیوضع نیخر ا ؛شوخ یسلب م  ار مالک دیهر گونه ساات و سار جد اریاات ی،ملک توسط مقام عموم

 نیمالکان چن یفیخر گذشووته ب تکلاواهد کرخ.  به شوود  افت واقع خر طرح نیز ع وه بر ام ه مااور آن ملک

که ناظر به رمین های  1مورخ نیخر ا یدیقانون جد بیتوانست سال ها به خرارا بکشد. اما پس ار تصو یم یام ک

ست ، ستحفاظی آنها سناخ  یماه وقت خارند تا به معامله قطع 18ی ها حداکثر شهرخار شهری و حوره ا و انتقال ا

 طیملک، شوورا متیق یابیمرحله ممکن اسووت بر سوور ارر نیعوض آن اقدام کنند. خر ا ایو پرخاات بها  یرسووم

                                                           
وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب قانون تعیین  1

2/9/1367 
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که معموال به ضوورر صوواحب ملک  دیآ شیپ یپرخاات ثمن معامله مشووک ت یاررش ملک و رمان واقع ،رخااتپ

 . است

 احداث ریرسااتهای فیزیکی

خکه ار ادما  تاثیر مثبتی بر رفاه کلیه شهروندانی خار نیز اگرچه احداث ریرسااتهای فیزیکی خر اراضی شهری 

ساات شد. د؛ اما خارای آثار منفی نیز میشونمند میها بهرهاین ریر سااتهای مربوط به به طور مثال ایااخ ریربا

سوخ آوری  سارخ. همچنین اثر مثبت برهمه شهروندان و اراضی شهر را ار ادما  آن منتفع می،   بآب و فاض

سااتمان را بر ایهسرم شت و قیمت رمین و  ای عموم گذاری خر فعالیت های تااری، اخاری و تولیدی اواهد خا

 فی پروژهکه خر معرض پیامدهای بیرونی من  تیمسووتغبدیهی اسووت های براورخار افزایش می خهد. اما کاربری

 .مواجه می شوند ملک گیرند با کاهش تقاضا و قیمتهای ریرسااتی قرار می

 یها و معابر عموم ابانیا ضیاحداث و تعر

 کیبا احداث  کند. برای مثال اگرچهاجرای این تغییرا  ار چند جنبه منافع اراضووی و ام ه شووهری را متاثر می

ا قرار ه ابانیا نیکه خر مااور  ا یو ام ک یاراضوو یموجوخ، خسووترسوو یها انیایا ضیتعر ایو  دیجد ابانیا

 یمستغ ت ممکن است ام ه و گریاما ار طرف خ ؛شوخ یام ه م نیا متیق شیموجب افزاو بهبوخ یافته خارند 

فاکتورهای  وند.شووآنها متضوورر ی منفی رونیاند، ار آثار بقرار گرفته یانیشوور یهاها و راهبزرگراه مااور که خر 

مسطح  های  یر اث پلپس ار احدای  . برای مثال مغاره بصری و اجتماعی ریاخی خر تعیین اسار  موثر است

سمت ریرین پل  شدن تعدخ عبور خر ق شدن منظر و پااور مغاره، کم  صور  کم  مرور،  وقرار می گیرخ. خر این 

نتفاع ار محدوخیت و سختی ترخخ عابرین نسبت به سابق، آلوخگی صوتی، کاهش امنیت و هر تغییری که کیفیت ا

سبب کاهش خرآم سابق کاهش خهد  یا  سبت به  سابق گرخخ؛ ار عوامل موثر خملک را ن سبت به  ر افت د مالک ن

 قیمت این ام ه اواهد بوخ. 

 ث اطوط مترواحدا

 نیا یه خسترسبهبوخ قابل توج لیمترو را به خل یها ستگاهیا یکیام ه واقع خر نزخ متیق احداث اطوط مترو ، 

 ایرش لر ااخیا لیحرکت مترو، به خل ریواقع خر مسوو یاراضوو متیخهد اما ممکن اسووت بر ق یم شیافزا ی اراضوو

 .بگذارخ و آن را کاهش خهد یمنف ریمضرا  احداث اطوط مترو، تاث ریسا

 موانع و محدوخیت ها خر فرایند جبران اسار 

تقصیر، اطای اخاری، وجوخ ضرر و رابطه سببیت ، شروط الرم جهت تحقق مسئولیت و جبران اسار  به شمار 

به طور جدی جانبداری نموخ که بر اسوووا  آن مسوووئولیت  2توان ار نظریه تقصووویرروخ. خر حقوق ایران میمی

شی،  شند نمیرخاخا شده با صیر  ست که مرتکب تق صورتی قابل طرح ا شخاب خر  (. ار طرفی اجرای 111، 1393ا

ست و به نظر میطرح صالح عامه و حاجت عمومی ا سد های عمومی و عمرانی منطبق با نظم عمومی، حفظ م ر

                                                           
 
2 Fault theory 
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امکان جبران   1339این قانون مصووووب  11گر خر تعارض با حقوق مالکانه افراخ باشووود نیز حسوووب ماخه حتی ا

قانون خیوان عدالت اخاری  10ماخه  1. مانع عمده خیگر خر مطالبه اسار ، تبصره 3اسار  وجوخ نخواهد خاشت

صوب  سار  پس ار احرار تخلف خر  1392م سا  آن، تعیین میزان ا شد که بر ا خیوان، با خاخگاه عمومی می با

ضرر نخست باید خر خیوان تخلف و تقصیر خستگاه اجرایی را اثبا  نماید که امری  یر ممکن  ست. خر واقع مت ا

رسد؛ ریرا خستگاه اجرایی خر راستای قانون و منافع اجتماعی، طرح را اجرا نموخه و فرض بر آن است به نظر می

 .  هماوار  نیز مرتکب تخلفی نشده استکه حتی خر صور  وروخ اسار  به ام ه 

 اصالت اجتماع

صول   شخاب به موجب ا صل احترام به مالکیت ا سی و نیز مواخ قانون مدنی  74و  40، 22ا سا ر جمله اقانون ا

ار این  مقید به حدوخی که مضوور به منافع عمومی نباشوود پذیرفته شووده اسووت.یکی 39و   38، 32، 31، 30مواخ 

صالت  سهیل خر امور مختلف رندگی مرخمحدوخیت ها ا صل، رمانی که برای ت ست که طبق این ا م قرار اجتماع ا

ار  باشد طرحی اجرا شوخ و اجرای آن با مالکیت اصوصی برای ار افراخ خر تعارض بوخه و سبب وروخ اس

 قگرخخ، باید قائل به اصوول ترجیح حقوق عمومی بر حقوق اصوووصووی بوخ. بر اسووا  این خیدگاه فرخ هی  ح

ع عمومی مطلقی خر برابر منافع عمومی ندارخ و حتی به عقیده برای آراخی او تا جایی محترم اسوووت که مناف

سوووت که به ا(. نکته ای که خر بحث اصوووالت فرخ باید به آن توجه کرخ ، این 462، 1380ایااب کندن کاتوریان، 

ست نه خرباره « من » تعبیر برای ار متفکران، بحث خرباره  سانها ا (. با این 140 ب، 1369مطهری، آنهان «تن» ان

اثیر قرار تخیدگاه که هم فرخ شخصیتی جدا ار جامعه خارخ و هم جامعه شخصیتی خارخ که تک تک افراخ را تحت 

جامعه نامید.  با  اند تا  خیدگاهی بینابین را تبیین نمایند که می توان آن را اصوووالت فرخ ومی خهد، ت ش نموخه

 وجوخ اات ف نظرا  و بحث های موجوخ خر این باب، مسلم آن است که هدف حقوق مسئولیت مدنی وصول

ا بر عدالت نظم ر به خو مقصوخ نظم و عدالت است . بنابراین عاخالنه نیست که خر صور  نیار به ادما  عمومی

 برتری خاخ. 

 حاجت عمومی

قطعا حاجت عمومی ار موجبا  ارتقا، خر رندگی اجتماعی اسوووت که خر مقررا  مختلفی به آن اشووواره شوووده  

ست. سارتی را مباح و  یر قابل جبران قلمداخ می 4ا سک به آن هرگونه ا ست برای با تم نمایند. این خر حالی ا

تملک اجباری ام ه، مشروط به شرایطی گرخیده که نقض  رض پدید نیاید  که استناخ به حاجت عمومی جهت

ستنمحمدی، ست، عاخالنه نیست برای رفاه و حمایت 37، 1394که همان حمایت ار کل جامعه ا سلم ا (. آنچه م

                                                           
ه آنها که به کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته ب»  - 11ماده  3

وارد احتیاطی خساراتی به اشخاصوظیفه عمدًا یا در نتیجه بی مناسبت انجام

باشند ولی هر گاه خسارات وارده میخسارت وارده  نمایند شخصًا مسئول جبران

مؤسسات مزبور نقص وسایل ادارات و یا مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به

یا مؤسسه مربوطه است ولی در  باشد در این صورت بران خسارت بر عهده اداره

ضرورت برای تأمین  حسبمورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر

مجبور  قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولتمنافع اجتماعی طبق 

 «.به پرداخت خسارات نخواهد بود
قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی  1ماده  4

قانون توزیع  43و ماده  1345قانون شهرداری مصوب  96و ماده  1339مصوب 

 و ....  1361عادالنه آب مصوب 
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 ار جامعه و تامین حاجت عمومی، رفاه و امنیت عده ااصوووی را بر هم رخ و حقوق مالکانه آنها را ناخیده گرفت.

اگر قانونگذار مالکیت را محترم می خارخ حکیمانه نیسوووت که ریاکارانه آن را نقض کند. لذا باید گفت حکمت 

 کند تا راهی برای رفع این تعارض، اندیشیده و یا بیاندیشد. مقنن ایااب می

 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  11تمسک به ظاهر ماخه 

سووئول ت خر صووور  وروخ اسووار  ، تنها خر آن خسووته ار اعمال، مبه موجب این ماخه خولت خر اعمال حاکمی 

ای این پرخاات اسار  نیست که برحسب ضرور ، برای تامین منافع اجتماع و بر طبق قانون به عمل آید. بر

ست می خانند ریرا  معتقدند گاهی اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی سته به کنضابطه را مبهم و ناخر د و واب

نقص خر  قانون مسئولیت مدنی که صرفا  خر صور  11قوه ماریه است . به ع وه  آن  قسمت ار ماخه  تصمیم

اند مفاهیم تووسایل اخارا  و موسسا  خولتی مسئولیت خولت را شناسایی می کند، خر شرایط اجتماعی امرور می

دیریتی مخر روش های کاری و   خر اوخ جای خهد. مانند نقص«  نقص خر وسایل » بسیاری را خر قالب عبار  

 (. 246، 1385که می تواند موجبا  مسئولیت نهاخعمومی را فراهم آورندن کاتوریان ،

 بررسی منابع حقوقی  و فقهی ناظر بر لزوم جبران  اسار  ار مالکان 

رآمد ی خسووتیابی به یک مبنای کابی شووک شووناات مبانی حقوقی و فقهی ناظر به موضوووع مورخ بررسووی، الرمه

بط خر این جهت نیل به عدالت اواهد بوخ. این منابع خر اخامه، با هدف تعیین ظرفیت های حقوقی و فقهی مرت

 رمینه  مرور و ارریابی شده است. 

 بررسی منابع حقوقی 

الکانه آنها ه منافع مخر قوانین و مقررا  و  نظرا  پراکنده ای به لزوم جبران اسووار  اراضووی واقع خر حریم ک

 شوخ:هایی ذکر میسلب یا محدوخ شده است به طور صریح یا ضمنی اشاره شده است که ذی  نمونه

به موضوع سوخ و ریان مالکان خر اثر اجرای مقررا  شهرساری   1379: خر قانون برنامه سوم توسعه مصوب الف

شهر سکن و  شد.به موجب این قانون ورار  م شاره  ص ح بارار و معماری ا شد؛ تا خر جهت ا ساری مکلف 

اراضی ار سوخ و ریان اتفاقی مالکان ناشی ار تعیین قطعی کاربری اراضی پیشگیری کند. بنا به خالیلی این مقرره 

شوراهای اس می و شهرخاری را ملزم به  174خر ماخه  1389اجرا نشد و سپس قانون برنامه پنام توسعه مصوب 

ست نموخ. اگرچه خولت خهم خر جهت اجرایی کرخن آن اهتمام الرم تدوین نظامی خرآمدی ج سیا هت اعمال این 

صریح به  ست که اوال قانونگذار با ت سلم ا آن را « ریان اتفاقی مالکان پس ار اجرای طرح» را نکرخ، با این حال م

شنا ست. ثانیا  شته ا سلم گ شرعی بوخن آن نیز م شورای نگهبان  سایی افزایش اررش صریحا پذیرفته و با تایید 

ضی پس ار اجرای طرح ها شدن  5ارا سوخ باخآورخه برای ام ه را نوعی خارا سب  ست که مقنن ک حاکی ار آن ا

تواند ناعاخالنه و مستحق پرخاات عوارض خانسته است و چون فرض بر معقول بوخن عمل قانونگذار است ، نمی

 منصفانه خر پی اواهد خاشت. ای  یرچرا که نتیاه اسارتی که خر نتیاه همین طرح حاصل شده است را نپذیرخ

                                                           
کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری ،  -ن ماده دو راهبرد اساسی معین شد: یکمدر بند الف ای 5

عوارض بر ارزش  -اداری متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی...و دوم

 .اراضی و امالک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
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، تامین امنیت تاسیسا  29/5/1393ن و تاسیسا  کشور مصوب امنیتی اماک -خر قانون تعیین حریم حفاظتیب: 

ه های نظامی و امنیتی و کشوووری و رعایت حریم آنها، الزامی اسووت. حتی اجرای طرح های عمرانی نظیر شووبک

ی ناقض قع خر حریم حفاظتی، به شرطی ماار است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملانتقال و توریع آب وا

ریم و لزوم جبران حاین قانون به حفظ حقوق مالکانه افراخ و اراضی واقع خر   6و  5امنیت این اماکن نباشد. ماخه 

پرخاات  ه صور  نقدیاسار  اشاره نموخه و خستگاه اجرایی را مکلف نموخه که حقوق متعلقه به مالکین را ب

سوب می صداق بارر اعمال حاکمیتی مح خ، به لزوم شونماید. قانونگذار خر این مقرره حتی خر  امور نظامی که م

 جبران اسار  اشاره نموخه است. 

نیز خر اصوووب لزوم تملک   1/2/1388قانون صوویانت ار حریم مسوویرهای شووبکه کابل فیبر نوری مصوووب ج: 

خر این مقرره نیز قانونگذار  به منظور رفع هرگونه اسوووار  ار  6تصوووریح خارخ. 1خر ماخه حریم ام ه طرح ها  

مالکین هماوار طرح، سووارمان مربوطه را ملزم به تملک این رمین ها نموخه اسووت. این به آن مفهوم اسووت که ار 

ست را مور سارا  وارخه به ام ه اطراف اجرای پروژه که عموما  افت قیمت آنها ا سایی قرار خاخه پیش ا شنا خ 

 است.

چنین برخاشوت می شووخ که خولت خر حریم طرح 7 16/12/1361قانون توریع عاخالنه آب مصووب  43خر ماخه خ: 

های آبرسووانی ، خارای تصوورفا  مالکانه بوخه و اگر اسووارتی بر ام ه واقع خر حریم وارخ شوووخ باید جبران 

 اسار  گرخخ.

آلوخه سااتن آب ممنوع است . مسئولیت پیشگیری :» نه آب مقرر شده است که قانون توریع عاخال 46خر ماخه ه: 

شوخ.  ست محول می  سارمان حفاظت محیط ری ار فحوای این « و ممانعت و جلوگیری ار آلوخگی منابع آب به 

مقرره مستفاخ می شوخ که چنانچه نتوان مقصر را شناسایی کرخ، خولت خر هر حال مسئول جبران اسار  اواهد 

صوب  255بوخ.  ماخه  سی کیفری م نیز با این خیدگاه ، خولت را خر هر حال ملزم به جبران  81392قانون آیین خاخر

اسار  ناشی ار بارخاشت من  یرحق خانسته است. اواه ناشی ار تقصیر و یا اشتباه مقام قضایی یا هر شخص 

ه بحث ار حفظ کرامت،سووو مت و جان رسووود قانونگذار ت ش نموخه تا خر جایی کخیگری باشووود. به نظر می

شواری  ضرر را با خ سارتی را بدون جبران باقی نگذارخ و مت سئولیت محض، هی  ا ست، بر مبنای م شهروندان ا

 های مربوط به تعیین عامل ریان و اثبا  تقصیر مواجه نکند.

شرکت یکی ار قوانینی که اجاره مطالبه هرگونه اسارتی را پس ار اجرای طرح تاویز نموو:  سنامه  سا خه قانون ا

صوب  شد. وفق ماخه  17/3/1356ملی نفت ایران م ستند قیمت  12و  11می با سان موظف ه شنا این قانون، کار
                                                           

ـ حریم مسیرعبور کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی،دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری 1ماده  6

باشد که توسطوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل خارج از حریم راهها، دو متر می

 .بودر خواهد منوط به اخذ موافقت وزارت مذکو و تصرف در آن
در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالک متعلق به  - 43ماده  7

رعایت حریم اشخاص که درمسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با

گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت دولت قرار می مورد نیاز در اختیار

 .شودمی وارده به مالکین شرعی پرداخت
اشخاصی که در جریان »: 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  255ماده  8

و از سوی مراجع  ددادرسی به هر علت بازداشت میشونتحقیقات مقدماتی و 

قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر میشود، می 

ت زداشت را از دولاباین قانون خسارت ایام  14توانند با رعایت ماد ه 

 «.دمطالبه کنن
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عاخله اراضی و اعیانی مورخ نیار عملیا  شرکت که ممکن است حق کسب و پیشه و یا هر نوع حق قانونی خیگر 

هر » نه تنها ملزم به تملک حریم می باشد بلکه خرج عبار هم باشد تعیین کنند. حسب نص این قانون، سارمان 

 راه را برای تفسیر خر اصوب  لزوم جبران کلیه اسارا  حاصله بار می کند. «  نوع حق قانونی

لک به مخر صورتی که باقی مانده 7/9/1347قانون نوساری و عمران شهری مصوب  18بر اسا  تبصره ماخه  ر:

است باقی  کند؛ شهرخاری مکلف تشخیص مالک  یر قابل انتفاع گرخخ و مالک پیشنهاخ فروش آن را به شهرخاری

ورتی که خر ص» و اص ح گرخید:بدین نح 24/7/1358مانده ملک را هم اریداری و تصرف کند. این ماخه مورخ 

سااتمانی اعم ار مسکونی و تااری و  یره بر اثر اجرای طرح خر باقی مانده ملک ار نظر مقررا   صدور پروانه 

ریداری شهرساری برای شهرخاری مقدور نباشد، شهرخاری مکلف است باقی مانده ملک را به بهای قطعی شده ا

ه جبران ب  سلب انتفاع حقوق مالکانه اشخاب، خستگاه اجرایی مکلف چنانکه م حظه می گرخخ خر صور« . کند

 اسار  محدوخیت های ایااخ شده می باشد. 

رح های برای آران هیا  عمومی خیوان عدالت اخاری نیز موید جبران اسووار ، ار اراضووی واقع خر حریم ط ح:

تالسوه ا موضووع ابطال بند یک صوورب 30/2/1392مورخ  147عمرانی و نظامی اسوت . آنچه ار خاخنامه شوماره 

ضوع ماخه کم 28/8/1386-422شماره  سیون مو ساری و معماری ایران خر  5ی شهر شورای عالی  سیس  قانون تا

سب ا صوبه ای ملک را ار قابلیت انتفاع منا ست که چنانچه م شوخ آن ا سارخ شهر تهران، نتیاه گرفته می  ارج 

ی شوند میم طرح های عمومی قرار می گیرند و متحمل اساراتی باطل است. بر این اسا  ار ام کی که خر حر

ظیر آلوخگی نکه نتوانند کمال استفاخه را ار ملک اوخ ببرند باید جبران اسار  شوخ.  پر واضح است اساراتی 

وعی ار نصوتی یا ریست محیطی و یا حتی ار خست رفتن امنیت منطقه نسبت به قبل ار اجرای طرح ، همگی به 

یز جزن اسارا  نشوند و با عنایت به این مصوبه می توان آنها را ن انتفاع مناسب برای مالک قلمداخ میخست رفت

 قابل جبران تلقی نماییم.

صوب قانون بیمه اجباری اع م کرخ  ط: شی ار » شورای نگهبان نیز خر نظریه اوخ خر ا سئولیت تنها نا اینکه م

 ابل تسری به تمامی اعمال نهاخهای عمومی می باشد.این نظریه ق  9«.تقصیر باشد ا ف شرع است

سااتمان خر طرفین اطوط انتقال گار  ی: ستناخ ماخه واحده قانونی منع احداث بنا و  شرکت انتقال گار ایران به ا

متری لوله های  250و با تفسیر موسع آن ، مالک عرصه را عم  ار هرگونه بهره برخاری خر فاصله  1350مصوب 

سته و  گار منع و صه خان شد اوخ را ماار به قلع ابنیه بدون پرخاات بهای عر ضی که خر آن اعیان با حتی خر فر

موجبا  تضرر مالکین را فراهم می نموخ. این خر حالی است که حسب نظریه مشورتی اخاره حقوقی قوه قضاییه 

و تملک اراضوووی و ام ه قوانین معارض با الیحه قانونی نحوه ارید  16/9/1387مورخ  87/5773به شوووماره 

نیز همسو با این نظریه است.  23/1/1389مورخ  4نسخ گرخید. به ع وه رای وحد  رویه شماره  1358مصوب 

جهت رفع تعارض ، این موضووع خر قالب پرسوش ار اخاره حقوقی قوه قضواییه مطرح شود و  خر نظریه شوماره 

شد: 1330/7-3/2/91 سخ خاخه  شرح پا انون منع احداث بنا با رعایت موارین الیحه  قانونی ماخه واحده ق» بدین 

قابل اجراسووت . بدیهی اسووت چنانچه اقداما  و  17/11/1358تملک اراضووی برای طرح های عمرانی مصوووب 

                                                           
  22/3/1387مورخ  27295/30/7نامه شماره  9
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سلوب المنفعه نماید مالک حق خارخ طبق مقررا  الیحه نحوه  شی ار ملک را م شرکت گار تمام یا بخ صرفا   ت

 «. ا مطالبه نمایدتملک اراضی قیمت ملک اوخ ر

سی ه:  سیا شر خر ایران به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و  صویب ماموعه معاهدا  بین المللی حقوق ب ت

سال  سمت اایر ماخه  1354خر  سی خر تعدیل ممنوعیت ق ست 11شم سئولیت مدنی بی تاثیر نبوخه ا . به 10قانون م

، به ویژه بند سووووم آن، به طور قابل م حظه ای حکم میثاق 2عقیده ی برای احکام بندهای یک تا سوووه ماخه 

را تخصیص خاخه اصوصا آنکه تصویب میثاق خر ایران موار بر نصویب قانون مسئولیت  11قسمت اایر ماخه 

سیفی،  ست ن  صور  نقض  2ماخه  3(. به موجب بند 13، 1384مدنی بوخه ا میثاق ، خولت متعهد گرخیده که خر 

های مندرج خر میثاق و علیر م اینکه نقض توسوووط مقاما  عمومی خولتی صوووور   هر یک ار حقوق و آراخی

گیرخ جبران الرم ار جمله فراهم سووااتن امکان خاخاواهی جهت جبران اسووار  و همچنین اجرای آن را فراهم 

آورخ.بنابراین، ع ر م تفکیکی که حقوق خاالی بین مسووئولیت ناشووی ار اعمال تصوودی و حاکمیتی خولت قائل 

شووده اسووت، اقداما  عمومی مطلقا و به هر طریقی که مخل حقوق ذاتی باشوود ، مغایر تعهدا  خولت بر طبق 

 میثاق بوخه و موجب مسئولیت خولت به جبران اسار  اواهد بوخ. 

یکی ار مباحث بحث برانگیز که ار خیر بار  محل مناقشووه و اات ف نظر بوخه ؛  تمایل مقنن به ااذ مالیا  ار ل: 

وندانی است که ام ه آنها بر اثر اجرای پروژه های عمرانی خچار ارخیاخ قیمت شده است.این اررش افزوخه، شهر

شرفیت» و « حق مر وبیت» تحت عناوین نخستین بار خر قانون راجع به احداث و توسعه معابر مصوب «. حق م

شد.  1312 ساری بوخ بیان  شهر س  11که اولین قانون خر حوره  سعه معابر تغییر  1320ال این قانون خر  به قانون تو

شرف به  سا  این قانون حتی ام کی که م شی گرفت. برا سابق پی نام یافت و  تمایل به ااذ مالیا   ار  قانون 

ایابان بوخند و صوورفا بر  اثر توسووعه معبر مر وب شوودند  نیز ملزم به پرخاات عوارض برای این ارخیاخ قیمت  

اررش افزوخه، بعدها خر قوانین متعدخی به اشوووکال گوناگون مورخ صوووراحت واقع  ااذ مالیا  ار این 12هسوووتند.

حتی خر برای موارخ  این ماور  برای مقاما  عمومی حاصوول شوود  تا نه تنها الزام مالک، بلکه عین ملک 13شوود.

شی ار افزایش قیمت قرار گیرخ و نهاخ عمومی بتواند حق اوخ را ار عین م سیله تامین عوارض نا ستیفا نیز و لک ا

، خر  1358اما قانون نحوه ارید و تملک اراضوووی و ام ه واقع خر طرح های عمومی و عمرانی مصووووب  14کند.

به حیا  حق مر وبیت   28/8/1360و پس ار آن قانون راجع به لغو حق مر وبیت مصوووب  10ماخه  4تبصووره 

                                                           
 قانون مدنی در حکم قانون است. 9عهودی که بر طبق قانون اساسی با سایر دول منعقد شود حسب ماده  10
قیمت تی هرگاه ملک عقبی به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر شودو بیش از صدی ده ازدیاد قیمت حاصل کندزیاد»  11

 «اط بپردازد.مزبور به وسیله خیره تقویمو مالک ملک عقبی مکلف است ثلث اضافه حاصله را به بلدیه نقدا یا به موعد یا به اقس

ده بر اثر که مشرف به خیابان و گذر بو هر گاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی»  8ماده  12

اس مطابق ماده از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشن نتیجه این مرغوبیت بیش و درتوسعه مرغوب گردد

ازد و در یا به ترتیب اقساط بپرد مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً و خواهد شد و مالک ملک ارزیابی 4

 « .ک سال نباید تجاوز نمایدیتا صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت
ازمندی الیحه قانون نی 6و ماده  17/3/1339قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب  7ماده  13

 آیین نامه قانون نوسازی و  1و ماده  7/9/1347قانون نوسازی و عمران شهری  مصوب  18و ماده  1347های شهر مصوب 

 . 1348ب عمران شهری مصو
در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این » 1348آیین نامه قانون نوسازی و عمران شهری مصوب   13 اده م 14

شهرداری  عین ملک وسیله تأمین مطالباتگیرد و قطعی گردد عالوه بر مالک که مسئول پرداخت است قانون به یک ملک تعلق

نامه مذکور رعایت آیینهای مقرر بامهلت مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرفبوده و شهرداری مکلف است در صورتی که 

 «.نداجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام ک نپردازد با صدور 2ماده  1در تبصره 
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با « حق مشوورفیت » ان حق مر وبیت  به با این حال چندی بعد ورار  کشووور ، صوورفا با تغییر عنو 15پایان خاخ.

سطح خرآمد نهاخهای عمومی و  ضر رهبر انق ب، ت ش بر احیان این قانون نموخ تا مادخا  سب تکلیف ار مح ک

پاسخ به این شرح   18/2/1369شهرخاری را باال ببرخ. تغییر عنوانی که هی  تاثیری خر ماهیت آن  نداشت. مورخ 

ه ناشووی ار عبور ایابان ار نزخیکی یک ملک نباید هی  شووک خاشووت. خولت یا خر اررش افزوخ» واصوول شوود : 

صویب مالس یا هر مقام قانونی مالیا  ببندخ. هم بر این اررش افزوخه  و هم  صور  ت شهرخاری می تواند خر 

 «.برای ملکی که ایابان جدید ار کنار آن عبور می کند

شرعی فوق   ستای ماور  صول برای خرآمدهای  43و خر اجرای بند الف ماخه بر مبنای این نظر و خر را قانون و

تصویب و به شهرخاری ها ارسال  1369خولت و مصرف آن خر موارخ معین، مصوبه عوارض حق تشرف خر سال 

با  17. هیا  عمومی خیوان عدالت اخاری نیز خر آرای بسوویاری این حق را شووناسووایی و  اقدام به تایید مبالغی16شوود

شرفی شی ار افزایش قیمت ام ه پس ار اجرای طرح های عمومی و عمرانی نموخعنوان حق م . با مداقه خر 18ت نا

 این نظریه که خر حال حاضر مبنای ااذ عوارض  خر کشور است خو حکم  قابل استنتاج است :

ا به طور مافزایش قیمت ام ه هماوار طرح ، مسلم و قطعی خانسته شده است.  این به آن مفهوم است که   (1

شخیص آن نیار به قانو ست و برای ت ضرر بر پایه خره عرفی ا سایی نفع و  شنا ن مدون ضمنی پذیرفته ایم که 

 نیست. 

ی نهاخ عمومی رض شده و حقی فرا قانونی برارسد این افزایش قیمت ، نوعی خارا شدن ناعاخالنه فبه نظر می (2

ی غایر، حکم به جوار خریافت مال با وجوخ قانون م لت حتی  نا، خیوان عدا ا  ار افزایش ایااخ نموخه که بر آن مب

خر «  خر صوور  تصوویب مالس یا هر مقام قانونی» قیمت ام ه صواخر نموخه اسوت. افزون بر آن، ار عبار  

ستفاخ می سخ معظم له، م صویب قانون نیز ندارخ و کاف پا ست هر شوخ که خریافت این عوارض حتی نیار به ت ی ا

سبت انواع طرح ضع آن اقداهای عمرانی میمقام قانونی که به منا سبت به و شد، ن م کند. با جمع تواند متفاو  با

 نتیاه حاصل می آید: 4این خو حکم و مداقه خر ماموع این بخش 

شدن ملک» تی نظیر مقنن با آورخن عبارا اوال( سلوب المنفعه  ست رفتن قابلیت انتفاع م» ،«م سبار خ ضییع »،«نا ت

قی پس ار شووناسووایی سوووخ و ریان اتفا» و « حفظ حقوق مالکانه افراخ و اراضووی واقع خر حریم»،«هر حق قانونی

ا پذیرفته ضمنخر مقرراتی که گذشت؛ اسارا  ناشی ار اجرای انواع طرح ها را صراحتا و گاه «  اجرای طرح ها

 است.

                                                           
وارض عمستقیم به شهرداری ها مثل انواع طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض »  15

 «متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف فستند.
به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرح های احداث و » ماده واحده: 16

می گیرد که توسعه و ... واقع می شوند، عوارض حق تشرف برای یک بار تعلق 

 «هنگام فروش از صاحبان این امالک وصول خواهد شد.
بر اساس تبصره یک ماده واحده مربوط به حق تشرف؛ این عوارض عبارت است  17

از سه برابر مابه تفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد 

قیمت درصد  20از اجرای طرح به قیمت روز دریافت عوارض مشروط به آنکه از 

 روز دریافت عوارض تجاوز نکند. 
و  7/11/1374مورخ  188و  1/7/1374مورخ  105دادنامه به شماره های :   18

 . 4/5/1383مورخ   181و  28/6/1377مورخ  134
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ست. روی اها شناسایی و شرعی اع م شده ( خر سیستم حقوقی ما افزایش قیمت ام ه پس ار اجرای طرحثانیا

بوخه و  خیگر این رویه آن اسووت که  چنانچه کاهش قیمت ملک نیز پس ار اجرای طرح ، نزخ آحاخ جامعه مسوولم

اللی است تاوی نصی مدون حیران ماند و این همان استدعرف آن را بپذیرخ؛ نباید برای جبران اسار ، خر جس

 سارخ . را می«  من له الغنم فعلیه الغرم» ی که مبنای قاعده

تواند مانعی برای الزام مالک به پرخاات عوارض پس ار ارخیاخ ( خر جایی که حتی وجوخ قانون مغایر نیز نمیثالثا

قانون قابل اجرا ، به قیا  الویت باید این اسوووار  را قابل قیمت ایااخ کند.، خر صوووور  افت قیمت و فقدان 

خانند. اسوووتداللی که به هدف قانون و حکمت می 19جبران خانسوووت. نگارندگان این اسوووتدالل را  ایت اندیشوووانه

بینی کند راه حل خاشته باشد.چنانچه اضافه اندیشد تا برای موارخی که مقنن نمی توانسته آن را پیشقانونگذار می

شدن ناعاخالنه بدانیم؛ حکمت مقنن ایااب میا ستحق ررش را خارا  سته و م کند کاهش قیمت را نیز ناعاخالنه خان

 جبران اسار  بداند و استداللی که آن را صرفا ناظر به اررش افزوخه بداند؛ یک ترجیح ب مرجح است. 

و  خن به منافع عمومی جامعهرسووود ت ش جهت رفع ضووورر ار اشوووخاب، ع ر م ارجحیت خا( به نظر میرابعا

ر را خر برقراری تعاخل بین مصووالح عمومی و  مالکیت اصوووصووی ، همان مواخ اولیه ای بوخه که قصوود قانونگذا

اگر ما  تقنین مقررا  پراکنده ای سووااته که  خر این بخش خر باب لزوم جبران اسووار  اشوواره شوود. به ع وه

مندرج خر این  یتوان خر سوووایه مقررا  پراکندهانون ها ببینیم، میحقوق را نه یک قانون واحد بلکه نظامی ار ق

نظام به  بخش، لزوم جبران اسووواراتی مانند افت قیمت ام ه پس ار اجرای انواع طرح ها را خر سوووایه کل این

شهرون ستناخی رعایت حقوق  ست منطق  قانونگذار خر تمامی قوانین ا سیر کرخ ریرا بدیهی ا ستی تف دی بوخه خر

 . است

 بررسی منابع فقهی 

شوخ ، بین خو قاعده م سلب  ضرور  جامعه ایااب کند که حقی ار برای افراخ جامعه  صلحت و  سلم هرگاه م

ضوورر و ال» شوووخ. بر مبنای قاعده فقهی احترام  به مال مسوولمان و خوم لزوم جبران اسووار  تعارض ایااخ می

ست، به نحوی اخ نیست. روایت خر باب قاعده الضرر ریاخ صاحب حق خر استفاخه ار آن آرا«  الضرار فی االس م 

ست و ار جانب برای همچو صل حدیث هی  اات فی نی صوب ا ن که با وجوخ اات ف روایا  خر الفاظ خر ا

ست.ن نقل ار : موسوی بانورخی، شده ا ست  ( قدر متیقن ار حدیث189، 1380فخر المحققین، اخعای تواتر  آن ا

رخ اما سمره ت ش نموخ تا صلح جویانه  قضیه را حل کند و ضرری را بدون جبران نگذا که پیامبر نب(  اگر چه

ی شوخ.  منپذیرفت و حقش را ار خست خاخ. پس بر مبنای الضرر، حکم ضرری یا همان قاعده اولن سلطنت( رفع 

سار  را بران اتوان الزام به جاما ضرور  و مصلحت جامعه ، خلیلی بر ا ف قاعده خوم محسوب نشده و نمی

 ناخیده گرفت. 

ستدالل برای ار فقها همچون میر عبدالفتاح مرا ه سارا  بوخه و جهت تقویت ا ای معتقد به لزوم جبران کلیه ا

و یا « کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه » اوخ خر کنار قاعده الضرر ، با استناخ به احاخیث 

ار حضر  امام صاخق نع( ، حکم به ضمان شخص ریان « کل من اضر بشین من طریق المسلمین فهو ضامن له» 

                                                           
ر دکتر حسن در باب فن استدالل و استدالل غایت اندیشانه رجوع کنید به کتاب منطق حیرانی در باب استدالالت حقوقی اث 19

 فری تبار.جع
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( خر احاخیث و روایا  متعدخی مسئولیت 320، ب 2، ج1425ای، اندن مرا هی اسارا  خاخهنده و جبران کلیهرن

خولت به جبران اسوار ، حتی خر اعمال حاکمیت نیز شوناسوایی شوده اسوت که بر اسوتدالل پیش گفته صوحه 

ای این خر صورتی است که  پاره گذارخ. مثال بارر آن ، لزوم جبران اسار  ناشی ار اطای قاضی است، البته می

(.  به عبار  خیگر حق حاکمیت و  595، 1379ار اعمال قوه قضووواییه را نیز اعمال حاکمیت بدانیمن ابوالحمد،

 اعمال آن هی  منافاتی با لزوم جبران اسار  و ضمان ندارخ.                                                

به جبران اسووار ، به حدیثی مسووتمسووک شووده اند که ابوجعفرکلینی خرکتاب برای برای اثبا  ضوومان خولت 

سواربن عبداهلل صری و  سن ب شی،  20الکافی به نقل ار ح ست ن میرخاخا (.  51،1378( نعابدینی،180، 1393آورخه ا

و بر اسووا  این روایت، امیر المومنینن ع ( وراث رنی را که با خیدن شووکسووت طلحه و ربیر ار ایشووان، ترسوویده 

همین تر  سبب سقط فررند و سپس فو  اوخش شده است را مستحق خریافت اسار  ار بیت المال بصره 

ست ن کلینی، سی نیز خر کتاب های فقیه و تهذیب نقل 1407،138خان شیخ طو صدوق و  شیخ  (. این روایت را 

ند:اوال آنکه خر حقوق کرخه اند که حاکی ار اررش حدیث اسووت و بر همین مبنا نکا  مهمی را اسووتنتاج نموخه ا

اسوو م، ریان به هر کس و به هرشووکل که وارخ شووده باشوود ، نباید ب  جبران بماند. ثانیا خر جایی که پیشوووای 

سلمانان اوخ را ملزم به خفاع ار حقوق اط مخالف می خاند ، به قیا  الویت اگر خر اط موافق نیز ریانی وارخ  م

جهت عدم جبران آن باشوود. و ثالثا پرخاات این اسووار   ار بیت آید، اعمال حاکمیت نمی تواند مسووتمسووکی 

صور  باید ار مرخم  ستحب چرا که خر  یر این  سته اند نه م ضر  آن را واجب خان ست که ح المال گویای آن ا

 21کسب اجاره می نموخند.

ض ضمون که امام جهت رفع هرگونه  ست با این م شده ا ضان ع ( ذکر  ضر  ر رر ار خر همان کتاب نقلی ار ح

شووهروندان ، بدهکاری هایی که مسووئولیتی خر ایااخ آن نداشووته اند را نیز پرخاات کرخه اند. لذا به قیا  الویت 

چنانچه اوخ، مسبب ایااخ آن شده باشند ، اعمال حاکمیت نمی تواند خلیلی بر عدم جبران اسار  تلقی گرخخن 

 (.355شوخ ن همان، نیز همین مفهوم  مستفاخ می  «ال یبطل خم امری ن مسلم » ار مضمون عبار   22(.94همان،

ستنباط نموخ، نظر مورخ خیگری که می صالح عامه ا سئولیت خولت را خر اعمال حاکمیت و جهت رعایت م توان م

سئول پرخاات کفاره و خیه 23برای ست که حکومت را م سلمانانی میفقها ا س م خر جنگ ی م شمن ا خانند که خ

سپر شان به عنوان  س م به  ار ای صور  ، مبارران جبهه ا ست. به عقیده این فقها خر این  ستفاخه نموخه ا خفاعی ا

خلیل حفظ مصوولحت عمومی مسوولمانان، می توانند به قتل یاران اوخ اقدام نمایند اما این به مفهوم عدم پرخاات 

مین روایا  و احاخیث، رسووود ه. به نظر می24 رامت نبوخه و کفاره و خیه خر هرحال به بیت المال تعلق میگیرخ

                                                           
 هر دو از راویان اهل سنت بودند که تمایل چندانی به ذکر فضائل امیر المومنین)ع ( نداشتند. 20
هوازن  که  همانطور که رسول هللا )ص( درآزاد کردن اسرای» مقاله ضمان با این استدالل که  52احمد عابدینی در صفحه  21

اجب می ی گیرد در این مورد نیز در صورت واجب نبودن عمل ،  وفعلی مستحب است از مردم کسب تکلیف نمود ،  نتیجه م

 «آمد، امیرالمونین با میانجیگری مردم اقدام به پرداخت خسارت از مال آنها که همان بیت المال است نماید.
 «قال : نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی االمام فیقضی عنه ما علیه من سهم الغارمین...»... 22
ی الفهم تهذیب . و محمد باقر مجلسی ، مالذ االخبار ف 220، ص 1ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج شهید   23

 .378، ص 9االخبار، ج 
لمسلم اضرارا یوجب ...تجب الکفاره ...ینبغی ان تکون من بیت المال النه للمصالح و هذه من اهمها و الن فی ایجابها علی ا»  24

 «حرب لکثیر...التخاذل عن ال
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، خر جواب اسووتفتائاتی   26و علوی گرگانی 25عمده خالیل مراجع معاصوور آیت ااهلل العظمی سووید صوواخق شوویراری

شته اند.  شی ار اعمال حاکمیت خولت  نظر خا شان به عمل آمده و به لزوم جبران اسار  نا بوخه که ار محضر ای
27 

ام معرفی ار کتاب و سوونت و اجماع، که یکی ار منابع کشووف احکافزون بر مطالب فوق، برای عقل را نیز خر کن

حقق مشووده اسووت ؛ موید قاعده الضوورر و مهم ترین پشووتوانه اصوول قابلیت جبران کلیه اسووارا  خانسووته اندن 

ک قاعده ی(. برای ار اندیشوومندان بر همین مبنا جبران اسووار  را  205، 1380(ن بانورخی، 131، 1385خاماخ،

سته و ست عقلی خان سته به رمان و مکان متغیر ا ضرر که ب صاخیق  سترخگی آن، تمامی م را  قابل  ار عمومیت و گ

 (. 131، 1385خانندن کاتوریان، جبران می

اصل حی حل تعارض میان حقوق اصوصی و عمومی خر صدر اس م، سه نتیاه با عنایت به خالیل فوق و نحوه

 آید:می

کومت، اس م هی  ضرر جبران نشده ای را حتی خر حاکمیتی ترین اعمال ح( حسب این روایا  ، حکومت اوال

ی که نقشی خر تابد. روایا  گویای آن است که معصومین ار این هم فراتر رفته و حتی خر جایمانند جنگ بر نمی

شته ضرر ندا صدخ جبران اسار  و ایااخ قسط خر جامعه برآمدهایااخ  حاکی ار  وایا اند. به ع وه راند نیز خر 

ه است . گویی آن است که مساله جبران ضرر ار مالکان، ار خیر بار مورخ توجه بوخه و گستره خراور توجهی خاشت

 خر صدر اس م نیز روح حاکم بر اقتصاخ همپا با خیدگاه عدالت جویانه گام بر خاشته است. 

ضرر» قاعده  ثانیا( ست و این «  ال افاخه عموم  رب،عقبیل ترکیبا  خر اخبیا  ار نظر اخبی، یک جمله نکره منفی ا

ضرر ار قبیل افت قیمت ام ه را ن( . بنابراین می239، 1377می کندن احمدی،  سام  شمول این توان تمام اق یز م

 احکام خانست که البته  مختص عصر حاضر است .

به عنوان    عقل و بنای عقو تأیید این اصوول ار سوووی  عرفی بوخن مفهوم اسووارا  قابل جبران نظر به   ثالثا(

وان این ت یمکه با این اصل به مخالفت برایزخ،  چهارمین منبع کشف احکام فقهی، و فقد هر گونه خلیل معارضی

شرعی هی  گونه  با مبانی و موارین ناشی ار اجرای انواع طرح ها،  اسارا کلیه  جبراناخعا را پذیرفت که لزوم 

 خ.مخالفت و مغارتی ندار

 

 ها طرحاجرای ناشی ار ائه مبنای کاربرخی و راهکار مناسب جهت جبران اسار  ار

برای نظریه پرخاری خر اصوب مبنای مناسب برای جبران اسار ، باید ار نظام و رویه شنااته شده خر جامعه 

آ ار نموخ که خر بخش های قبل به آن پرخااته، و پیش فرض ها و نتایای حاصووول شووود. خر بخش های قبل، 

                                                           
 «ا نباشد.مقتضی اطالقات ، موید به سیره معصوم )ع ( اطالق مسئولیت وضعی است؛ چه تقصیری لز دولت در کار باشد ی»  25
نظر بگیرد و شرایط  در اعمال حاکمیتی از آنجا که دولت جنبه فرماندهی و آمریت دارد، باید در این زمینه منافع مردم را در»  26

و خسارت  عموم فراهم کند و لذا در صورتی که دستور دولت موجب نفع برای عموم باشد و عرفا صدق ظلم امر خود را برای

ردم مهمچون نیز نکند ، ضمانی ندارد اما در صورت ایجاد ضرر و صدق اجحاف، ضمان دولت موجه است و در اعمال تصدی 

 «دیگر در صورت قصور مسئول است.
 .  8143افزار(، سوال کنجینه استفتائات قضایی) نرم  27
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خهد ؛ به عنوان ضرری مسلم و مختص اساراتی که کیفیت ملک را پس ار اجرای طرح ها نسبت به سابق، تنزل 

خهد. سپس با پرخه بر خاشتن ار شان قرار میرمان شناسایی شد که عرفا افراخ را خر معرض تضییع حقوق مکتسبه

هرگونه اسووار  اشوواره نموخه اسووت، نتیاه ای ای که به  لزوم جبران قصوود قانونگذار خر تقنین مقررا  پراکنده

شهروندان، ع ر م ارجحیت خاخن منافع عمومی بر  ضرر ار  شد که همانا ت ش جهت رفع هرگونه  صل  مهم حا

مالکیت اصوووصووی بوخه اسووت. این همان مفهومی اسووت که فقه اسوو می و رویه معصووومین نیز  بر آن صووحه 

 اند.گذاشته

ظرفیت قانونی و شوورعی خریافت این قسووم ار اسووارا  وجوخ خاشووته و ار پیش  بنابراین خر نظام حقوقی ما 

شده، وجوخ  شنااته  شرایط فعلی که بر مبنای قوانین موجوخ، امکان مطالبه این حق  ست. اما خر  شده ا سایی  شنا

هایی می شوخ و ار چه سار و کارندارخ؛  توجیه ما برای استحقاق ریاندیده برای جبران اسار  ار کاا ناشی می

سفی باعث  سخ می خهد که چه نوع م حظا  اا قی و فل سش پا سئولیت به این پر ستفاخه کرخ؟ مبنای م توان ا

شنااته  ساراتی  سئول جبران ا شوخ که نهاخ عمومی پس ار اناام یک فعالیت عام المنفعه خر برابر خیگری م می 

ست تحلیل این  ست؟بدیهی ا شته ا ضرر ندا صیری خر وروخ  موقعیت، ع وه بر خانش عمومی حقوق، شوخ که تق

ست؛ شهری ا سعه  سبت به تاثیر عوامل مختلف خر فرایند تو ستلزم آگاهی ن شرایط جهان امرور و  28م چراکه خر 

رشوود و شووکوفایی اقتصوواخ، و با توجه به آنکه یکی ار مهمترین اهداف مسووئولیت مدنی کارایی اقتصوواخی آن 

ی تحلیل مسووائل مربوط به جبران اسووار ، خاشووتن نگرش اقتصوواخی توان گفت؛ الرمهبر این اسووا  می29اسووت؛

 است که خر مباحث آتی نموخ یافته است.

 گسترش خامنه و مفهوم تقصیر

توان این مبنا را تغییر خاخ ریرا عدالت تقصیر هنور هم مهمترین بنای مسئولیت مدنی خر نظام حقوقی ما است. نمی

ضا می شویم . اما میکند که با تمسک به آن، بین اقت صیر آمیز و  یر آن تمایز قائل  ضمن حفظ این رفتار تق توان 

صیر  ضر مفهوم تق صر حا ست. خر ع صیر بهره ج سایی تق شنا سب با رمان و مکان برای  مبنا، ار معیارهایی متنا

ضرر قرار خهد .  برای مثا شد که افراخ را خر معرض  ست فعالیت به گونه ای با ست و کافی ا سترش یافته ا ل گ

ها  را مستلزم مسئولیت می خانند که نفعی را عاید اناام خهنده فعل ریانبار پیروان نظریه اطر  آن خسته ار فعالیت

شد ن باخینی، شده با صیری هم ن شده 261، 1394کند حتی اگر مرتکب تق شی  صدی نا (. این خیدگاه ار همان ق

بر همین مبنا بوخه که برای قرار خاخن معیارهای  را سووااته اسووت.« من له الغنم و علیه الغرم » اسووت که قاعده 

سته اندن همان، صیر  را کافی خان شخیص تق صول » (. این مفهموم ار قواعد حاکم بر  209اجتماعی رفتار، برای ت ا

                                                           
حقوق شهری عالوه بر جنبه حقوقی ارجحیت منافع عمومی بر مالکیت خصوصی بر  28

ای آن نیز نظر داشته و در فرانسه یک کتاب مستقل جنبه برنامه ای و توسعه

متاسفانه در قوانین ما فصل مستقلی در خصوص حقوق شهری که بحث اصلی  است .

مالکیت خصوصی است وجود نداشته و در دانشگاه  آن رفع تعارض منافع عمومی با

 شودهم تدریس نمی
استفاده صریح و نظام مند از نگرش اقتصادی در تحلیل مسئولیت مدنی از  29

مساله هزینه » با انتشار مقاله بنیادی رونالد کواز با عنوان  1961سال 

اندیشه هایی در خصوص توزیع » و مقاله گایدو کاالبرسی با عنوان « اجتماعی 

شد آن نقش آغاز شد. و دیدگاه های پیگو نیز در ر« خطر و حقوق خطاها 

 بسزایی داشت.  
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آن نیز قابل اسووتنباط اسووت که به صووور   32و ماخه خو  31به ویژه بند ج ماخه یک 30«اروپایی حقوق مسووئولیت مدنی 

بهبوخ قواعد حاکم بر مسووئولیت مدنی خر اروپا اسووتفاخه می شوووخ. گویی این مقرره خر مقام رفع  راهبرخی جهت

سایل» ابهام و تعریف عبار   سوم   11مندرج خر ماخه « نقص خر و سمت  ست. خر ق سئولیت مدنی ایران بوخه ا م

تضووومن بی توجهی به ار بخش خوم این پژوهش نیز، سوووون مدیریت و یا اعمال حاکمیت  یر بهینه که  البا م

سار   ست. مطابق این تحلیل، چنانچه ا شده ا صیر قلمداخ  ست؛ نوعی انحراف ار معیار متعارف و تق مقررا  ا

شد، به ضعف مدیریت با سی  لط و عدم توجه به مقررا  و  شنا شی ار کار صله نا ای که اگر به طریق گونهحا

مطالبه اسار  بر مبنای نظریه تقصیر،  ،بطه سببیتآمد ،با احرار این راشد اسارتی حاصل نمیصحیح اجرا می

 قابل توجیه است.

 عدالت اص حی

سخ خاخ که خر رویه فعلی ریان قابل  سش پا صیر، باید به این پر صوب تق ضع ما خر ا شدن مو شن  پس ار رو

شن و گاهی نیز محل ابهام 34و عایدی باریافتی  33جبران سش کام  رو سخ به این پر ستند؟ گاهی پا ست. خر چه ه ا

سل به منابع فقهی و حقوقی، هر نوع کاهش خر کیفیت  صریح، با تو بخش های قبل به خلیل عدم وجوخ مقررا  

و کمیت ملک ار هر نوعی که باشوود را به عنوان ضوورر قابل جبران تعریف نموخیم که البته همین ا ن خر مورخ 

به ر م وجوخ مه اجرایی  تعریفی خرسوووت ار اررش افزوخه نیز وجوخ خارخ ریرا  نا با وضوووع آیین  یت الرم  ظرف

سختگیرانه، خست شوراها خر وضع عوارض بسته شده است. با این حال واضح است یک تقارن و توارن منطقی 

میان ااذ افزایش اررش رمین و پرخاات اسار  به مرخم بابت ریان ناشی ار اقداما  خولت وجوخ خارخ. اما این 

شوخ. مثال ریر تا حد ریاخی واقعیت حال حاضر بده بستان ه خر نظر گرفته نمیخو  معموال به عنوان خو روی سک

 های خولت را منعکس می کند.

با خرآمد االص سووواالنه  نار جاخه  روژه پمیلیون خر محدوخه  500میلیون و اررش ملک  100الف( هتلی خر ک

خسوووت خاخن  ه مالک فقط خر ارای ارتعریض جاخه قرار می گیرخ. خر این مورخ هی  ابهام قانونی وجوخ ندارخ ک

 رح ندارخ.طباشد و ار خست رفتن خرآمد ساالنه مالک ارتباطی با ماری /میلیون  می 500ملک، مستحق خریافت 

                                                           
جهت بررسی تطبیقی اصول  1992در سال « گروه اروپایی حقوق مسئولیت مدنی »  30

مرکز اروپایی مسئولیت »  1999حاکم بر مسئولیت مدنی شکل گرفت و در سال 

را در وین بنیان نهادو نتیجه این مطالعات را تحت « مدنی و حقوق بیمه 

منتشر کرد. این اصول قصد ندارد « دنی اروپا اصول حقوق مسئولیت م» عنوان 

که مانند یک قانون نمونه عمل کندو مهمترین هدف آن ارائه چارچوبی کلی 

برای بهبود قوانین ملی و جلوگیری از قاعده سازی تدریجی هم در سطح ملی و 

 هم در سطح اروپا  می باشد. 
ضرر به او منسب هر شخصی که به دیگری ضرر وارد نماید که قانونا ان »  31

است، مسئول جبران خسارت است.ضرر نسبت داده می شود به شخصی که : الف( 

مرتکب تقصیر شده )ب( یک فعل خطرناک غیر عادی مرتکب شده ) ج ( به طور 

 «.او باشد تبعی موجب ورود ضرر شده است مشروط بر آنکه در چارچوب وظایف
فعتی است که مورد حمایت قانون ضرر هرگونه لطمه مادی یا غیر مادی به من»  32

 «باشد. 
33 Compensable Ioss 
34 Recoverable gain 
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صور   ب( خولت تصمیم می گیرخ به جای تعریض جاخه، اقدام به ساات کمربندی خر اطراف شهر کند. خر این

شده  سافران خور  صف تقلیل می یابد. خر این جا نیز اگرچهتل ار محدوخه گذر م ه خر وجوخ و خرآمد مالک به ن

 ضرر ترخیدی نیست اما ابهامی خر عدم پرخاات اسار  نیز وجوخ ندارخ.

ر اجرای اج( شوووهروندی خر کنار پروژه احداث همان اتوبان ملکی خارخ که اررش باراری اندکی خارخ. اما پس 

م ابهامی وجوخ هیمت قبل ار اجرای پروژه، خر بارار به فروش برسووواند. بار تواند آن را چندین برابر قپروژه می

ضرر ا شی ار اجرای طرح را با مالکان مت ست این ثرو  نا شانس مابور نی شهروند اوش  ر این ندارخ که این 

 طرح تقسیم کند. 

خارند و ار یا  می پرها هر خو شوووهروندانی هسوووتند که مالخر این پیامد نوعی بی عدالتی ذاتی وجوخ خارخ. این

ار  قابل حقوق یکسوووانی خر بهره برخاری ار انتخاب های خولت براورخارند. اما به خلیل ابهام خر مفهوم اسووو

ریان،  جبران و اررش افزوخه و البته نظام مند نبوخن قوانین روشوون خر اصوووب چگونگی تعیین میزان سوووخ و

ر تمام خاسووت که «  ایده برابری» نابرابری همان نقض تعاخل حقوق شووهروندی آنها ار خسووت رفته اسووت و این 

ی افراخ، باید ار (. برای حفظ نظمی عاخالنه خر خارای 248، 1380ای مدالیت خارخ ن فاطمی،مفاهیم عدالت به گونه

سارمبانی و روش شهر سی و  ضی و مهند شهای آماری و ریا ستفاخه کرخ که قطعا به علوم و پژوه ی پیوند هایی ا

خر این  تواند بر شووانس اوب مالیاتی مدون وضووع کند و برای جبران ریان به خیگری خهد.خولت می اورخ.می

ضه ادما  عمومی، خرآمدهای عمومی نیز افزای ش اواهد صور  ع وه بر برقراری تعاخل، به خنبال افزایش عر

ای اخالنهپیامدهای کارا و عتواند یافت. اگر سوویسووتم حذف این ثرو  های باخآورخه به اوبی طراحی شوووخ، می

 28و  22و  3برای جبران اسوار  نیز به همراه خاشوته باشود و این همان عدالت اجتماعی اسوت که خر اصوول 

دالت اص حی ع» قانون اساسی نیز تاکید شده است. ارسطو  برقراری این عدالت خر روابط افراخ را تحت عنوان 

ع ار عدالت خرصوودخ (. این نو393-395، 1381ه اسووت ن ارسووطو، یکی ار مهمترین کارکرخهای خولت خانسووت« 

ست تا حد وسط خو باره به حالت قبل برقراری برابری به خلیل انتقال ناروای منابع و خارایی ار فرخی به فرخ خیگرا

 (. 91، 1393و  برابری برگرخخن باخینی، 

 تساوی شهروندان خر برابر تکالیف عمومی

به طریقی باشوود که بر ا ف مثال قبل ، هی  کس نفعی هنگفت نبرخ و  فقط ریانی  چنانچه تصوومیم نهاخ عمومی

ست را به  سابقا خر جامعه رایج بوخه ا صاخی که  شوخ. مانند رمانی که خولت اناام فعالیتی اقت ناروا بر برای وارخ 

.  خر این صووور  35خالیل معقول ممنوع اع م کند. بنابراین اسووار  فقط به برای ار شووهروندان وارخ می شوووخ

هزینه های ناشوووی ار این تصووومیم را باید تا جایی که امکان خارخ کاهش خاخ و این با توریع ضووورر بین تمامی 

شهروندانی که ار اجرای آن منتفع می شوند ممکن اواهد شد. با این خیدگاه، خولت حتی خر اعمال حاکمیت نیز 

سار  می سوم (. 48، 1376شوخن  مامی، ملزم به جبران ا رخ پای این نظریه خر تمامی قوانین مندرج خر بخش 

این پژوهش که به الزام نهاخ عمومی به تملک حریم ها و  رفع هر گونه ضووورر ار این مالکین اشووواره خارخ؛ خیده 

                                                           
  19/2/1338مصوب منع کشت خشخاش  نون مربوط بهمانند قا 35
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که ایااخ هرگونه تاسوویسووا  را خر حریم  1328قانون هواپیمایی کشووور مصوووب  21شوووخ. برای مثال ماخه می

 موخ ،پرخاات اسار  احتمالی به مالکین این محدوخه را الزامی خانست. فروخگاه ممنوع ن

 خرونی کرخن هزینه های اارجی 

خهد. با ایااخ این کاراانه ای با نوع ااب ار فعالیت تاسووویس می شووووخکه گرخ و  بار خر منطقه را افزایش می

ر  به ارید تاهیزا  ایمنی شووووخ، جهت حفظ سووو مت کارگران اوخ مباخآلوخگی کاراانه مااور ناچار می

جدید کرخه و یا جهت مراقبت ار تاهیزا  مستقر خر کاراانه افراخ بیشتری را مسئول محافظت ار آنها نماید. خر 

ست. خر واقع  شده ا سبب افزایش هزینه های جاری کاراانه هماوار  سیس کاراانه  ست، تا ضح ا این مثال وا

صرفا بر پایه رعایت هزینه آن فعالیت ااب بر اناام خهنده تحمی ست.چنانچه  شده ا شده و به خیگران منتقل  ل ن

سئول ندانیم این خیدگاه ار نظر اجتماعی مطلوبیت منفی به همراه  شتن ماور، او را م صول و مقررا  و خا کلیه ا

 پیگو برای نشان خاخن این موقعیت، لوکوموتیوی های عمومی نیز مصداق خارخ.خارخ. این وضعیت خر اجرای طرح

ست  را مثال می شوخ. او معتقد ا شیه ریل می  شاورران حا سار  به ک سبب وروخ ا رند که با پخش کرخن جرقه 

های آهن اگرچه خر پی افزایش سووطح رفاه شووهروندان اسووت؛ اما چنانچه اوخ را ملزم به خرونی کرخن  هزینهراه

اهن ریاخ اواهد شووودکه ار نظر اقتصووواخی وارخ بر این فعالیت نداند؛ بی احتیاطی خر رمینه حمل و نقل با راه 

 ( .393مطلوب نیست و وضع مقررا  ااب خر این مورخ را ضروری خانستن به نقل ار باخینی، همان،

بر مبنای این نظریه ماری یک پروژه عمومی ، موظف است اسارا  احتمالی که ا لب قابل پیش بینی است را 

صی   شخ سوخ  سبب افزایش منافع جمعی و یا  ساب و نهایتا چنانچه آن را  خر قالب هزینه های خاالی اوخ احت

 تشخیص خهد، نسبت به اجرا اقدام نماید. 

 ارائه راهکار مناسب

سار ، با توجه به  با مداقه خر شخاب به جبران ا سایر ا ست که برای الزام خولت و  ضح ا شده وا مبانی ذکر 

 های مختلف، فروض ریر قابل تفکیک است:موقعیت

شد، هی  عملی حتی اعمال حاکمیتی نیز نمی الف: شهروندان با س مت و جان  تواند خر جایی که بحث ار حفظ 

ضییع قرار خهد. ستخوش ت ست محیطی برای م آن را خ س مت و جان عموم  خولت حافظثال خر آلوخگی های ری

بنابراین و مرخم نیز به موجب قوانین و مقررا  مختلف حق براورخاری ار محیط ریسووت سووالم را خارند، بوخه 

قانون  46. این خیدگاه خر ماخه ضووروری به نظر می رسوودهم  هایی که منتسووب به خولت نیسووتریانحتی جبران 

ست چنانچه آلوخگی توریع عاخال ضح ا شد. پر وا سی  سوم این پژوهش برر شته که خر بخش  نه آب نیز وجوخ خا

خر نظر گرفتن مسئولیت محض برای خولت  منتسب به خولت باشد نیز به قیا  الویت مسئول اواهد بوخ. برای

مدی ، خانسووته اندن بهرامی، احموجب سووهولت خر خاخرسووی و جبران بهتر اسووار  های ریسووت محیطی  را

1393،95-113. ) 

چنانچه نهاخ عمومی فعالیتی اناام خهد که اسوووارا  وارخه بر شوووهروندان ناشوووی ار نقص خر مدیریت و  ب: 

سارمان نبوخه و بر مبنای نظریه  سئولیت  شد، حتی اگر عده ای نیز منتفع گرخند؛ بار هم نافی م ناکارامدی پروژه با

سار  شخاب، ا صیر ، و احترام به مالکیت ا صور  الرم می تق ست. خر این  آید محاکم خر ا ن قابل جبران ا
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قانون خر خستر ، با کمک کارشناسان مارب خر تشخیص تقصیر و تفسیری موسع ار مفهوم آن، نسبت به خفع 

 هرگونه اسار  ار شهروندان اهتمام وررند.

الح عامه بوخه و سطح رفاه چنانچه سارمان مرتکب هی  تقصیری نشده و طرحی را اجرا کند که خر جهت مص ج:

اجتماعی را افزایش خهد و فقط سووبب وروخ ضوورر به برای شووهروندان شوووخ، خر این صووور  بر مبنای نظریه 

سار  را فقط آنها تحمل کنند.  شهروندان خر برابر هزینه های عمومی نباید این ا ساوی  ص حی و  ت عدالت ا

آنها ، سووطح رضووایتمندی خر جامعه را توریع ضوورر بین همه  تواند به نمایندگی ار کلیه شووهروندان، باخولت می

 افزایش خهد.

 

 

 

 برآمد

به ر م ا ن قانونی خر اصوووب جبران اسووارا  ناشووی ار اجرای طرح های عمرانی، ظرفیت های قانونی و 

تساوی شرعی الرم جهت الزام نهاخهای عمومی به جبران این اسار  وجوخ خارخ. ع وه بر نظریه تقصیر، نظریه 

تواند به عنوان شووهروندان خر برابر هزینه های عمومی، عدالت اصوو حی و خرونی کرخن هزینه های اارجی ، می

مبانی مسوووئولیت مدنی خر نیل به تحقق عدالت اجتماعی موثر باشووود. اگرچه ت ش شوووده اسوووت تا با حفظ 

شکچارچوب سئولیت مدنی ایران، مبانی برون رفت ار م ضوع های حاکم بر نظام م شی ار ا ن قانونی مو    نا

شد. به نظر می شته با ست این مبانی ار خیدگاه منتقدین معایبی نیز خا شوخ ؛ اما ممکن ا رسد الزام به پژوهش ارائه 

جبران اسار  حتی خر صور  فقدان تقصیر، و تمسک به عرف خر تشخیص ضرر قابل جبران خو مورخ ار اهم 

ه اگر خولت را حتی خر اقداما  به نفع عامه نیز مسووئول بدانیم، مشووروعیت و انتقاخا  باشوود. با این اسووتدالل ک

ایم. خر اصوب اشخاب اصوصی نیز این ایراخ وارخ است؛ ریرا  آراخی عمل را ار نهاخهای عمومی سلب کرخه

وخ را ار انسان برای فعالیت به امنیت نیار خارخ و اگر بدون تقصیر هم مسئول جبران اسار  باشد؛ ابتکار عمل ا

کند ریرا باید همواره گذاران را محدوخ میخسووت اواهد خاخ. ار طرفی عدم وجوخ قانون صووریح، آراخی سوورمایه

محتاطانه عمل کنند تا خر آسووتانه مسووئولیت قرار نگیرند که این سووبب رکوخ خر فعالیت های اقتصوواخی و کاهش 

ضرر قابل  شخیص  ضاف بر آن، ت شد. م جبران بر پایه فهم عرف، به خلیل ناپایداری سطح رفاه اجتماعی اواهد 

صدور آرای معارض  سبب  ستخوش تهدید کرخه و   ستر رمان و مکان، امنیت روابط افراخ را خ عرف و تغییر خر ب

 شوخ که ریبنده یک سیستم حقوقی یکپارچه نیست. می
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