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Abstract
Ownership of real estates is not only limited to the surface of land but also it
includes the space above and the space below the surface. There are two major
attitudes towards the scope of the air right and downward right in Islamic
Jurisprudence and positive law. According to the first theory, the title of the owner
of the soil extends not only downward to the center of earth, but also upward usque
ad coelom. However, the second view accepts the title of owner to a reasonable
distance. Nowadays, the possession rights in the space above the surface and in the
soil below is limited to a reasonable distance of the surface of land. The customary
criteria for determining the extent of the title, is the power of the land owner in using
of the air right and the soil right. The owner of the air and soil rights has the right of
material and spiritual possession provided that he/she observes all public
regulations.
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بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین:
مطالعۀ تطبیقی در فقه اسالمی و کامنال
*

علیمحمد یثربی قمی ، 5پوریا شیرخانی
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 .1دانشیار ،دانشکدۀ حقوق ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1011/30/11 :؛ تاریخ پذیرش)1011/30/21 :

چكیده
مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضاای
تحتانی (مالکیت قرار) نیز میشود  .دو دیدگاه عمده در فقه اسالمی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قارار
شکل گرفتهاند .بر اساس دیدگاه نخست ،هیچگونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالا

زماین ،مالا

فضاای

زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالیکاه نگارش دو ،،مالکیات را تاا حاد مت اارق و عقالیای
میپذیرد  .امروزه ،مالکیت فضا و قرار ،به فاصلۀ مت ارق از سطح زمین محدود است .مالک عارق بارای ت یاین مقادار
مالکیت فضا و قرار ،توانایی مال

زمین در بهرهبرداری از فضا و قارار زماین محساوی مایشاود .مالا

میتواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی ،در مایمل

فضاا و قارار

خویش اعمال کند.

واژگان کلیدی
زمین ،فضا ،قرار ،مالکیت.
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مقدمه
زمین ت لق دارد یا بهعنوان یا

فضا و قرار زمین مت لق به چه شخصی است؟ آیا به مال

مال عمومی در اختیار حاکمیت است؟ در صورت ت لق به مال

زمین ،نوع علقۀ مالا

باه

فضا و قرار چیست؟ آیا علقۀ او از نوع مالکیات باوده یاا صارفا دارای حقای پاایینتار از
مالکیت مانند انتفاع یا ارتفاق است؟ همچنین حدود ت لق به فضا و قرار به شخص تاا چاه
میزان خواهد بود؟ آیا از عمق زمین آغاز میشود و تا اوج آسمان اداماه دارد یاا باه میازان
مت ارق است؟ پاسخ به این پرسشها ،یکی از مباحث مهم حقوق اموال را شکل میدهد.
پیش از اختراع هواپیما ،مسئلۀ حق بر فضا و قارار ،از جملاۀ موضاوعات مهام حقاوق
اموال بهشمار نمیرفت .اندیشمندان حقوقی فرض میکردند که مال
بر فضای مل

زمین تاا اوج آسامان

خویش دارای حق است .امروزه با گساترش سافرهای هاوایی و تجهیازات

نوین که میتوان سازههای مرتفع بنا کرد و مانع رسیدن ناور خورشاید باه مالکاان اماالک
مجاور شد ،بررسی موضوع اهمیت دارد

(2009: 108

 .)Bevans,نظر مشهور در فقه اسالمی

نیز ،با این دیدگاه تطابق دارد .در مقابل دیدگاه کنونی در حقوق موضوعه ،حاق بار فضاا و
قرار را صرفا تا میزان مت ارفی ،به مال
مال

زمین مت لق میداند که نظار باه وضا یت ملا

زمین ،میزان حق متفاوت است ،برای نمونه مالا

محدودی و مال

ی

زمین در نقطۀ مرکزی ی

از این حق برخوردار خواهاد باود

(2009: 108

یا

و

زماین کشااورزی باه مقادار

شهر پرجم یت و مدرن ،به مقدار بیشتری
 .)Bevans,در فقاه اساالمی نیاز ،نظرهاای

جدیدتر به این دیدگاه گرایش دارند.
موضوع دیگری که راجع به فضا و قرار باید بررسی شود ،واگذاری آن به دیگری است.
آیا میتوان فضا و قرار زمین را به دیگری واگذار کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،عمال
حقوقی واگذاری در چه قالبی توجیهشدنی است؟ آیا بیع فضا و قرار امکان دارد یا خیر؟
در جستار حاضر ،با مطال ۀ تطبیقی در حقوق کشاورهای اساالمی مانناد مصار و اردن،
کامنال و حقوق ایران از ی سو و بررسی اصول و قواعد فقه اسالمی از سوی دیگر ،سا ی
در ارائۀ پاسخ به پرسشهای پیشگفته داریم.
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مبحث نخست :مبانی مالكیت فضا و قرار امالک
بر اساس مادۀ  01قانون مدنی« :مالکیت زمین مستلز ،مالکیت فضای محاایی آن اسات تاا
هرکجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مال

حق همهگوناه تصارق

در هوا و قرار دارد ،مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد» .صرقنظار از اشاکال ادبای و
نگارشی در متن موجود در متن مقرره ،این مااده باه مسائلهای اشااره دارد کاه در ادبیاات
حقوقی ما ،با عنوان «مالکیت فضا و قرار زمین» شناخته شده است (کاتوزیاان.)21 :1011 ،
با توجه به این ماده ،مالکیت فضا و قرار در نتیجۀ مالکیت عاین زماین حاصال مایشاود و
مل

اشخاص است ،در حالیکه فضای هر زمین ،شاید در محدودۀ شاهرداری واقاع شاده

باشد و شهرداری خود را مال

آن بداند .از اینرو ،در این مبحث به مسئلۀ مباانی مالکیات

فضا و قرار امالک پرداخته میشود.
گفتار اول :مفهوم فضا ،هوا و قرار

فضا در لغت از جمله بهم نای مکان وسیع ،زمین فارا و سااحت آماده اسات (م این:1011 ،
 .)1112همچنین به م نای محیط اطراق هم هست (انوری .)2012 :1012 ،هوا با فضاا متفااوت
است ،در فراز  21دعای جوشن کبیر ،هوا در کنار فضا بهعنوان یکی از مملوکات خداوند مت اال
ت بیر شده است و با توجه به م انی یکرشده برای آن ،فضا ظرفی برای هوا محسوی میشاود و
آنچه مورد بحث این مقاله قرار دارد ،فضاست نه هوا .محایی نیز برابار و مقابال م ناا مایدهاد
(انوری .)1122 :1012 ،منظور از فضای محایی در مادۀ  01قاانون مادنی ،گساترۀ فوقاانی یا
مل ؛ گسترهای روبهروی زمین بهصورت فوقانی و محدود به مسااحت زماین اسات .قارار باه
م نای آسایش ،آرامش و وضاع و تصامیم باوده (اناوری )2231 :1012 ،و همچناین باهم ناای
پایداری ،ثبات ،آرامگاه و زمین پست هموار نیز آمده است (م این .)1203 :1011 ،ماراد از قارار
زمین ،همچنانکه در مادۀ  01نیز دیده میشود گسترۀ تحتانی یا زیر زمین است.
گفتار دوم :ماهیت فضا و قرار زمین

آیا فضا و قرار زمین مال محسوی میشود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،فضا و قرار باه
چه کسی ت لق دارد؟ و علقۀ شخص نسبت به فضا و قرار چیست؟

  083پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،3پاییز 6311

مال بودن فضا و قرار زمین ،مستلز ،جمع بودن ارکان مالیت اسات .بار اسااس دیادگاه
فقها ،مباح بودن شرعی و قابلیت انتفاع عقالیی ،م یار مالیت محسوی مایشاود ،از ایانرو
عین بودن شرط مالیت نیست و حقوق و منافع نیز در صورتیکه حایز م یارهای پیشگفتاه
باشند ،مال خواهند بود (کاشفالغطاء .)01 :1202 ،از این منظار ،فضاا و قارار زماین ماال
محسوی میشود؛ زیرا من ی از سوی شرع در مورد آنها وجود ندارد و اصل بر اباحه اسات
و امکان انتفاع عقالیی از فضا و قرار نیز وجود دارد.
در دیدگاه حقوقدانان م یارهای مختلفی برای مالیت بیان شده است .بنا به نظار برخای،
ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد م یاار مالیات هساتند (اماامی .)11 :1011 ،مطاابق ایان
دیدگاه فضا و قرار زمین در صورتی مال خواهد بود که ارزش اقتصادی و قابلیت دادوساتد
داشته باشد .قابلیت دادوستد فضا و قرار نیازمند بررسی ت لاق آن باه مالا

زماین یاا هار

شخص دیگر و همچنین نوع علقهای است که دارندۀ علقه ،به آنها دارد .بر اسااس دیادگاه
برخی از حقوقدانان ،م یار مالیت دو چیز است :نخست محساوس و ماادی باودن شایء و
برطرق کردن نیااز انساان؛ دو ،قابلیات اختصااص داشاتن ( Trapier, 2007: 9باه نقال از
باریکلو .)1 :1013 ،مطابق این دیدگاه ،فضا و قرار مال محساوی مایشاود؛ زیارا ماادی و
محسوس است و نیازی از نیازهای انسان را برآورده میکند و از طرفی قابلیات اختصااص
دارد .مطابق دیدگاه دیگری ،مالیت شیء به دو مورد بساتگی دارد :نخسات ،مفیاد باشاد و
نیازی از نیازهای انسان را برطرق کند؛ دو ،،قابل اختصاص به شخص یا ملت م ینی باشاد
(کاتوزیان .)11 :1012 ،بر اساس نظر پیشگفته از آنجا که فضا و قرار زمین مفیاد اسات و
نیاز انسان را برطرق میکند و قابلیت اختصاص هم دارد ،مال بهشامار مایرود .از ایانرو،
طبق دیدگاه حقوقی نیز ،فضا و قرار زمین مال محسوی میشود .قاانون مادنی نیاز از ایان
دیدگاه پیروی کرده است .مادۀ  01بیان میکناد« :مالکیات زماین مساتلز ،مالکیات فضاای
محایی آن است تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر زمین .»...
فضا و قرار زمین به چه شخصی ت لق دارد؟ ظاهرا مادۀ  01قانون مدنی به ایان پرساش
پاسخ داده است .مطابق این ماده ،فضا و قرار زمین مت لق باه مالا

زماین خواهاد باود و
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مال

زمین حق هر گونه تصرق در فضا و قرار را خواهد داشت ،ولی اظهار نظر راجع باه

این موضوع ،نیازمند بررسی مقررات دیگری نظیر قانون شهرداریها و قانون م ادن است.
بر اساس مادۀ  133قانون شهرداری« :مالکین اراضی و امالک در محدودۀ شهر یا حاریم
آن باید قبل از هر اقدا ،عمرانی یا تفکی

اراضی و شروع سااختمان ،از شاهرداری پرواناه

اخذ نمایند .شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخاالف
مفاد پروانه ،بهوسیلۀ مأمورین خود ،اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصاور
واقع باشد ،جلوگیری نماید» .ظاهرا این ماده که پس از قانون مدنی تصاوی

شاده ،فضاای

زمین را مت لق به شهرداریها دانسته؛ زیرا هر اقدا ،عمرانی مالکان اراضی به اخذ پرواناه از
شهرداری منوط است .مطابق تبصرۀ ی

و تبصرۀ چهار هماان مااده ،اگار شخصای بادون

صدور پروانه ،به ساختمان و عملیات عمرانی اقدا ،کند ،اگر اصول فنی رعایت نشده باشد،
شهرداری میتواند بنای ساختهشده را قلع کند و اگر اصول فنی رعایت شده باشد ،به اخاذ
جریمه مبادرت کند .لیکن بهنظر میرسد که شهرداری تنها در راستای انجاا ،دادن وظاایف
خود که در مادۀ  22و بهویژه در بندهای  23 ،12و  22همان ماده یکر شدهاناد ،باه صادور
پروانه یا قلع بنا یا اخذ جریمه اقدا ،میکند و فضای مل  ،مت لق به مال
مادۀ ی

عین خواهد بود.

قانون توزیع عادالنۀ آی بیاان مایکناد« :بار اسااس اصال  22قاانون اساسای

جمهوری اسالمی ایران ،آیهای دریاها و آیهای جاری در رودها و انهار طبی ی و درههاا
و هر مسیر طبی ی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ،و سیالیها و فاضالیها و زهآیهاا و
دریاچهها و مردایها و برکههای طبی ی ،چشمهسارها و آیهای م ادنی و مناابع آیهاای
زیرزمینی ،از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامله از آنها
بهرهبرداری میشود .مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بار بهارهبارداری از آنهاا باه دولات
محول میشود» .مطابق اصل  22قانون اساسی ،م ادن در اختیار حکومت اسالمی است .بار
اساس مقررات مزبور ،هرگاه در قرار ملکی ،م دن یا منبع آی زیرزمینی یافت شود ،مت لاق
به حکومت اسالمی است .قانون راجع به حفظ آثار ملی تنها ،حفاظت و نظارت بر آثار ملی
را وظیفۀ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میداند (مادۀ ی ) و به مالکان این امکاان را
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میدهد که مالکیت یا تصرق خود را بر آثار ملی حفظ کنند (مادۀ پنج) .حال باا توجاه باه
عین زمین است؟ بهنظر مایرساد کاه پاساخ مثبات

این مواد ،آیا قرار زمین مت لق به مال

باشد؛ زیرا مستنبط از مقررات پیشگفته ،تنها م ادن و منابع آیهاای زیرزمینای باه دولات
عین ت لق خواهد داشت .به ت بیار دیگار ،مالکیات

واگذر شده است و قرار زمین به مال

زمین مستلز ،ت لق داشتن قرار زمین است ،ولی ت لق قرار زمین مستلز ،مالکیت یا ت لق هر
آنچه در قرار یافت شود ،نخواهد بود.
از منظرگاه فقه امامیه نیز ،هر کس مال
هفتمین و مال

بخشی از زمین باشد ،مال

قارار آن تاا زماین

فضاای آن تاا آسامان خواهاد باود (فاضال هنادی ،1211 ،ج ،)111 :13
ظاهر زمین باشد ،مالا

همچنین در ت بیر دیگری گفته شده است که هر کس مال

آن تا «تخو »،آن خواهد بود ،از اینرو ،دیگری حق ندارد که زیر زمین مالا

بااطن

و بادون این

او ،تونل یا سردای یا مانند آن حفر کند (البسا ،،بیتا ،ج  .)212 :2منظاور از تخاو ،زماین،
آخرین حد زمین ی نی «منتهیاالرض» است (مکار ،شیرازی.)1012 ،
نوع علقۀ مال

زمین نسبت به فضا و قرار چیست؟ آیا علقه از ناوع ملا

حق انتفاع از آن را دارد یا اینکه صرفا حق ارتفاق برای مال

اسات؟ آیاا

وجاود دارد؟ بررسای ظااهر

مادۀ  01قانون مدنی نشان میدهد که نسبت به فضا و قرار برای مال  ،علقۀ مالکانه وجاود
دارد ،اما برای اظهار نظر در ایان ماورد و روشان شادن ناوع علقاه ،بایاد دیادگاه فقهاا و
حقوقدانان را بررسی کرد.
به نظر برخی از فقهای امامیه ،علقهای که برای مال

عین زمین نسبت به فضاای زماین

وجود دارد از نوع حق و موسو ،به حقالهواء است که بیع آن صاحیح نیسات ،ولای صالح
نسبت به آن صحیح است (ال ااملی ،1221 ،ج 122 :11؛ حلای ،بایتاا ،ج 101 :2؛ عااملی
کرکی ،1212 ،ج  .)202 :2همسو با ایان ت بیار ،باه نظار برخای از حقوقادانان ،اصاطالح
مالکیت فضا برای مال
را یکای

زمین ،عبارت درستی نیست؛ زیرا فضا چیزی جز هوا نیست و هوا

اشخاص نمیتوانند تمل

کنند و همچنین حدودی را وضع کرد که مقدار م ینی

هوا را محصور کند تا بتوان گفت که این مقدار مل

شخص خاصی است .باه ایانترتیا
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منظور از ملکیت فضا چیزی بیشتر از این نیست که گفته شاود کاه مالا

از منطقاۀ خاالی

فوقانی زمین خویش صرفا میتواند استفادۀ مت ارفی بکند و با توجه باه ایان نکتاه ،مالا
زمین میتواند مانع مزاحمت دیگران در این بهرهبرداری شود (سالمت.)11 :1113 ،
در مقابل به باور برخی از فقیهان عاماه ،علقاۀ مالا

از ناوع ملکیات اسات و مایتواناد

موضوع قرارداد بیع قرار گیرد (ابنقدامه ،بیتا ،ج 21 :2؛ مجموعۀ من المؤلفین ،1211 ،ج :00
 .)11طرفداران این دیدگاه ،فقهای مالکی و حنبلی هستند .به باور آنها بیع هاوای بااالی قارار
جایز است ،زیرا هر کس مال

قرار باشد ،مال

هوای باالی آن نیز خواهاد باود و همچناین

بیع هوای روی هوا نیز جایز بوده و بهتر آن است که هوای روی بنا فروخته شود ،مانند آنکاه
مشتری به مال

زمین بگوید :ده یرع از هوایی که باالی آنچه روی زمینت میسازی ،باه مان

بفروش .البته در این قرارداد باید وصف بنای فوقاتی و زیرین برای گریز از غرر و جهل یکار
شود و نیز ،خریدن بلندی خانه صحیح است؛ زیرا بلندی مل

و قرار آن مت لق باایع اسات و

او میتواند آن را بفروشد ،هرچند خانه هنوز ساخته نشده باشد ،مشروط بر آنکه خاناهای کاه
قرار است ساخته شود ،توصیف شود (موساوعۀ الفقهیاه ،1211 ،ج  .)11 :00همساو باا ایان
دیدگاه ،برخی از حقوقدانان م تقدند که حق مال

بر فضای مل  ،از نوع ملکیت خواهد باود

و از اینرو سلطههای سهگانۀ مالکیت ی نی ،حق است مال ،تصرق و اخراج برای مال

زماین

نسبت به فضای فوقانی نیز وجود دارد (کیره.)11 :1121 ،
اگر به مال بودن فضا و قرار امالک م تقد باشیم ،جریاان علقاۀ ملکیات باه نفاع مالا
زمین ،از نظر نخستین که صرفا موجد حق انتفاع برای مالا
میشود؛ زیرا حق انتفاع «عبارت از حقی است که بهموج
عین آن مل

دیگری است یا مال

اسات ،صاائ تار محساوی
آن شخص میتواند از مالی کاه

خاصی ندارد ،استفاده کند» (مادۀ  23قانون مادنی) و از

اینرو در مالی حق انتفاع جریان مییابد که ملا

دیگاری باشاد یاا اینکاه مالا

نداشته باشد .بدون تردید ،فضا و قرار نمیتواناد ملا

خااص

دیگاری باشاد ،زیارا بارای ثباوت

ملکیت ،باید یکی از اسبای آن تحقق یافته باشد و فرض این است که چنین سببی حاصال
نیست .اگر فضا و قرار مال

خاصی نداشته باشد ،به ناچاار بایاد جازو اماوال عماومی یاا
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مباحات باشد ،حال آنکه در مادۀ  21قانون مدنی که باه شامارش اماوال عماومی پرداختاه
است ،نامی از فضا و قرار امالک نبردهاند و در قانون شهرداریهاا و قاوانین نااظر باه ایان
مقوله همچون قانون م ادن ،آن دو را در شمار اموال عمومی یکار نکارده اسات ،از طارق
دیگر مباح بودن فضا و قرار مل

دیگری بالوجه خواهد بود .به همین دلیل مادۀ  01قاانون

مدنی بهدرستی علقۀ ملکیت فضا و قرار را برای مال
در قانونهای سایر کشورها نیز مال

زمین ،مال

زمین شناسایی کرده است.
فضا و قرار آن است .بنا بار بناد دو،

مادۀ  1321قانون مدنی عراق .2 ...« :ملکیت زمین شامل آنچه در باالی و آنچاه در زیار آن
است ،تا حد مفید در استفاده از آن ،میگردد» 1.مشابه همین متن نیز در بناد دو ،ماادۀ 130
قانون مدنی مصر یکر شده است .بند دو ،مادۀ  1311قانون مدنی اردن ،بناد دو ،ماادۀ 111
قانون مدنی سوریه ،مادۀ  112قانون مدنی الجزایر و مادۀ  112قانون مادنی کویات ،هماین
مفهو ،را در زمینۀ ملکیت فضا و قرار زمین مقرر کردهاند .بر اساس مادۀ  222قاانون مادنی
فرانسه« :مالکیت زمین مستلز ،مالکیت زیر زمین و فضای فوقانی آن است؛ مال
در فضای فوقانی زمین خویش ،هر سازهای را که مناس

مایتواناد

میبیناد ،بناا نمایاد؛ مگار ماوارد

استثنایی که در مبحث حقوق ارتفاقی یا مقررات ارضی آمده است .همچنین مال

میتواناد

زیر زمین خود حفاری نماید یا سازهای احداث کند و هر آنچه از کااوش زماین اساتخراج
مینماید ،تمل
عمومی است».

نماید؛ مگر تغییراتی که مربوط به قوانین م ادن یا مقاررات نااظر باه نظام
2

 .1المادة  9401من القانون المدنی العراقی .2 ...« :و ملکیة االرض تشمل ما فوقها علواً ،و ما تحتهاا فا إ یلای
الحد الم ید فی التمتع بها».
2. ARTICLE 552: La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le
propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos,
sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers " Il peut faire audessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements
relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
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گفتار سوم :مبانی مالكیت فضا و عقار

بند اول :مالکیت تبعی
به باور برخی ،مالکیت فضا و قرار برای مال

زمین ،فرع و به تبع مالکیت او بر عین زماین

است .در واقع ،مادۀ  222قانون مدنی فرانسه ،مصداقی از مادۀ  221محسوی مایشاود کاه
قاعدۀ مالکیت تب ی را بیان کرده است ( .)Doc Du Juriste, 2008:2بنا بار ماادۀ  221قاانون
مدنی فرانسه« :هر آنچه به مال ملحق یا پیوست میشود ،مت لق به مالا
حقوقدانان ایران نیز ،فضا و قرار مل

اسات» 1برخای از

را جزو مت لقات آن دانستهاند و م تقاد باه مالکیات

تب ی بر آن هستند (کاتوزیان .)112 :1012 ،در فقه عامه نیز برخی فضاا را از تواباع زماین
قلمداد کردهاند (ابنعبدالواحد ،بیتا ،ج  .)23 :1بر مبنای این گفته ،حکم فضای مکانی تابع
حکم بنای آن مکان است؛ از اینرو فضای وقف ،وقف و فضا مل

طلق ،طلاق ،و فضاای

زمین موات ،موات و فضای مملوک ،مملوک خواهد بود و مقتضای این قاعاده نیاز ممناوع
بودن فروش فضای مکانی است که بیع آن مکان ممنوع باشد (ابنادریس ،بیتا ،ج - 11 :2
 .)11به نظر میرسد که مالکیت تب ی در قانون مدنی ،مربوط به منافع ،نماء و ثمارات ماال
است و فضا و قرار مل  ،نه منف ت بهشمار میرود و نه نماء و ثمره .منف ت مالی است که
از خود استقاللی ندارد ،بلکه بهتدریج از عین حاصل میشود و شاید یا ماادی و محساوس
باشد یا غیرمادی و نامحسوس (صفایی .)121 :1011 ،مراد از ثمره ،مناف ی است که ظهاور
مادی دارد (ج فری لنگرودی )121 :1011 ،و نماء نیز مترادق با منف ت اسات (کاتوزیاان،
 )112 :1012و همچنین با محصول ترادق م نایی دارد (مادۀ  00قانون مادنی) و منظاور از
محصول نیز روییدنی از زمین یا درخت است (کاتوزیان .)112 :1012 ،با این اوصاق ماادۀ
 02قانون مدنی ،مالکیت تب ی را برای ثمرات و مت لقات اماوال در نظار دارد .مطاابق ایان
ماده« :تما ،ثمرات و مت لقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طب ا یا در نتیجۀ عملای حاصال
شده باشد ،بالتبع ،مال مال

اموال مزبوره است» .گرچه مت لقاات دارای مفهاو ،عاا ،اسات

1. ARTICLE 551: Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire,
suivant les règles qui seront ci-après établies.
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(ج فری لنگرودی )121 :1011 ،در این ماده به قرینۀ ماادۀ  00باه مفهاومی شاامل ثماره،
منف ت ،محصول و نماء بهکار رفته است.
بند دوم :قاعدۀ مالزمه
این در شیء این در لواز ،آن است و مراد از لواز ،،همۀ امور و اشایایی اسات کاه م ماوال و در
حالت عادی ،نمیتوان آنها را از این تفکی

شیء شاید عقلی ،عرفای یاا قاانونی

کرد .لواز ،ی

باشد (بهرامی احمدی .)10 :1013 ،مالکیت بر فضا و قرار ی

مل

نیز شاید از لاواز ،آن ملا

باشد ،زیرا مال  ،حقوق سهگانۀ خود ی نی است مال ،تصرق و اخراج را نمیتواناد اعماال کناد؛
مگر اینکه فضا و قرار مل

نیز مت لق او باشد .عطف شاخههای واردشده به فضاای ملا  ،دادن

این به همسایگان مبنی بر گذاشتن سرتیر و نمونههای دیگر ،از جملۀ مواردی هستند کاه مالا
زمین ،حقوق خویش را اعمال میکند که اعمال آنها به مالکیت فضا و قارار بساتگی دارد .دقات
در مادۀ  01قانون مدنی نشان میدهد که قانونگذار با توجه به مالزمهای که میان مالکیت زماین و
مالکیت فضا و قرار وجود دارد ،ملکیت آن دو را به مال

زمین واگذار کرده اسات .مطاابق ایان

ماده« :مالکیت زمین مستلز ،مالکیت فضای محایی آن است .»...
مبحث دوم :حدود و آثار مالكیت فضا و قرار
مطال ۀ اندیشههای فقهی و حقوقی نشان میدهد که فضاا و قارار زماین ،از حیاث حادود
مملوک بودن آن ،از سه حالت خارج نیست :نخست آنکه مال
زمین مال
مال

است که این گفتۀ مشهور فقهی است؛ مال

زمین ،تا اوج آسمان و ق ر

زماین مقاداری از فضاا و قارار را

است که عرق بر آن صحه گذاشته و سیره نیز در مورد آن شکل گرفته است و بایش

از آن مقدار به مال

زمین ت لق ندارد؛ و احتمال سو ،آنکه اصال مالا

زماین ،نسابت باه

فضا و قرار زمین مالکیتی ندارد و نسبت به آنها حق اولویت دارد (جم ای از پژوهشاگران،
 ،1220ج .)110 :13
گفتار اول حدود مالكیت فضا و قرار

راجع به حدود مالکیت فضا و قرار میان فقها و حقوقدانان اخاتالق نظار وجاود دارد .باه بااور
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برخی از فقهای امامیه ،فضای زمین تا آسمان به مال

مت لق است (طوسای ،1011 ،ج .)123 :1

به نظر برخی ،حدود ملکیت از اعماق زمین تا اوج آسمان خواهد بود (کاشفالغط اء ،بایتاا ،ج
 .)132 :1مادۀ  1110مجلۀ االحکا ،ال دلیه نیز بیانگر آن است که مال

زمین ،مال

زیر زماین و

مافوق آن است و در توضیح آن گفتهاند که مراد ،مالکیت زمین از عمق آن تا اوج آسامان اسات
(کاشفالغطاء ،1021 ،ج  .)221 - 223 :2در ت بیر دیگری ،ب ضی ملکیت فضا را تاا جاایی کاه
امکان دارد برای مال
نزدی

زمین دانستهاند که به مفهو ،مالکیت زمین تاا اوج آسامان و عماق زماین

است و همچنین گفتهاند که هر کس مال

زمینی باشد ،بدون هیچ غاایتی مالا

فضاای

آن هم خواهد بود (الودعان .)10 :1202 ،در بیان دیگری ،مالکیت قرار تا زمین هفاتم و فضاا تاا
اوج آسمان ،از نتایج مالکیت عین زمین دانسته شده اسات (گلاایگاانی ،1210 ،ج  .)21 :2یگاناه
دلیلی که قائالن به این نظر ارائه دادهاند ،وحدت مالک مسئلۀ حاضر با حدود قبله است (مکاار،
شیرازی .)121 :1211 ،قبله عبارت است از مکانی که بیت در آن واقع اسات و از اعمااق زماین
شروع و تا اوج آسمان ختم میشود و هیچ قول خالفی در اخبار وجود ندارد .در مرسال الفقیاه
از قول اما ،ج فر صادق(ع) آمده که پایه و اساس بیتالحرا ،از زمین هفتم زیرین تا زمین هفاتم
زبرین است .در خبری که عبداهللبن سنان از اما ،صادق نقل میکند ،مردی از اما ،ساؤال پرساید
که بر روی کوه ابوقبیس نماز گزارد ،،آیا گزاردن نماز در این مکان مجزی است؟ اما ،در پاساخ
بیان داشت :بلی ،قبله از موضع ک به تا آسمان اسات (ترحینای عااملی ،1221 ،ج  .)20 :2در رد
این دلیل برای اثبات مدعا ،گفته شد که چنین دلیلی به امر ت یین قبلاه اختصااص دارد و روایات
نیز دال بر همان موضوع است (مکار ،شیرازی .)121 :1211 ،عاالوه بار آن ،روایاات وارده نیاز
ض یف دانسته شدهاند (موسوی خلخالی ،1221 ،ج  .)112 :0همچنین باه نظار ب ضای ،حادود
قبله نیز از جهت فوقانی و تحتانی به مقداری دانسته شده است که مت ارق باشاد و الحااق ایان
حکم به فضای زیرین و زبرین مساجد و اوقاق نفی شده اسات (خاویی ،1211 ،ج - 212 :11
 .)211به غیر از اشکالهایی که فقهای اخیر بر نظر پیشگفته وارد دانستهاند ،یکر ایان نکتاه الز،
است که بر فرض وجود صحت سند ،نمیتاوان از حکمای کاه مرباوط باه عباادات اسات ،در
م امالت بهره برد ،زیرا مسلّم است که عبادات از اباداعات شاارعند ،در حاالیکاه م اامالت از
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اعتبارات عقالییه هستند که مورد منع شارع واقع نشادهاناد .در مسائلۀ حاضار نیاز ،بایاد توجاه
داشت که ملکیت از اعتبارات عقالیی هستند و از اینرو ،حدود آن را نیز عارق و عقاال ت یاین
میکند .در مسئلۀ حاضر ،اینکه عقال چنین ملکیت بیحدومرزی شناسایی کرده باشند ،باهشادت
محل تردید است ،بنابراین نمیتوان به این قول اعتماد کرد.
در مقابل برخی از فقهای امامیه م تقدند که آنچه مشهور شده است که هر کاس مالا
زمینی باشد ،مال

فضای آن تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین خواهد بود ،مستند باه

هیچ پایهای نیست و دلیلی نیز در این زمینه وجود ندارد ،همچنین اعتبار چناین ملکیتای ناه
عقالنی است و نه شرعی .بلکه حق آن است که هار کاه مالا
فضای آن را مال

زمینای باشاد ،مقاداری از

میشود که تصرفاتش بر زمین متوقف بر آن باشد و مقداری که بهمنزلاۀ

حریمش محسوی شود و بیش از این مال

نخواهد بود (حساینی روحاانی ،بایتاا)121 :

برخی دیگر از فقهای امامیه ،بر این گفته که مالکیت زمین مشتمل بر مالکیات فضاا تاا اوج
آسمان و قرار تا عمق زمین است ،اشکال گرفتهاند که چنین چیزی ثابت نیست ،زیرا چناین
مالکیتی که مبتنی بر تب یت ملکیت فضا و قرار از ملکیت زمین است ،باید به آثارش وابسته
باشد و از جملل آثار تب یت آن است که امری عرفی و عقالیی محساوی مایشاود و ایان
عرق و عقال هستند که مقدار آن را مشخص میکنند( 1مکاار ،شایرازی .)131 :1211 ،باه

 ...« .1ان قلت :کیف یمکن هذا الت صیل و قد اشتهر بینهم ان االنسان اذا ملک ارضا ملاک ماا فوقهاا الای عناان
السماء و ما تحتها الی تخوم االرض بالتبع .قلت :کإً ،هذه من المشهورات آلتی ال اصل لها فان قاعدة التبعیة فای
الملک متخذة من العقإء و قد امضاها الشارع ،و العقإء یجعلون له حدا متعارفا فمن ملک ارضا ملک ماا تحتهاا
مما تبلغه السرادیب و اآلبار ،و ما فوقها مما تبلغه الغرف المبنیة فوقها بل و ما یسمی الیوم بناطحات الساحا و
اما ما ورائها فإ ،فلو طار طائرة من فوق االراضی المعمورة او البیوت فی البإد من دون اذن ماالکی االراضای و
البیوت ال یعد غاصبا و کذا من ح ر نقبا فی عمق آالف متر مثإً ،فإ مانع إلخراج المعادن الموجود فی ذاک العمق
و شبهه .و امّا ما ورد فی الکعبة من امتداده من تخوم االرض الی عنان السماء فهو مختص بها و تدل علیه الروایة.
و لو شک فی ذلک فاالصل عدم التبعیة ألنه مردد بین االقل و االکثر ،او یقال االصل هو االباحة .»...
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نظر برخی دیگر ،قول مالکیت زمین تا اوج آسمان و ق ر زمین پذیرفته نیست؛ زیرا اگرچاه
این گفته مشهور باشد ،هیچ پایهای ندارد و قاعدۀ تب یت در مل

نیز از عقال گرفته شاده و

شارع آن را تأیید کرده است .عقال حد مت ارفی برای مالکیت تب ای در نظار مایگیرناد؛ از
اینرو ،هر کس مال

زمینی باشد ،به مقداری از زیر زمین مال

میشاود کاه بتواناد در آن

را تا آنجا مال

میشود که سازههای استوار

سردای یا طبقۀ زیرزمینی بسازد و فضای مل

بنا کند که امروزه از آن با اصطالح «آسمانخراش» یاد میکنند ،ولی ورای این مقدار ،مت لاق
به مال

زمین نیست .همچنین اگر ش

حادث شود که فضا و قرار تاا اوج آسامان و ق ار

زمین تابع ملکیت زمین است ،از آنجا که امر ،مردد میان اقل و اکثر است ،اصل عد ،تب یت
یا اینکه اصل اباحه خواهد بود (مکار ،شیرازی .)121 :1211 ،بنا به گفتۀ ب ضای از فقهاای
امامیه ،مالکیت زمین تا اوج آسمان و ق ر زمین ،متکی به دلیل نیست و اگر دلیلی نیز بتاوان
برای آن ارائه داد ،سیرۀ متشرعه یا سیرۀ عقال ممضی به امضای شارع است ،حال آنکه سیره
دلیلی لبی محسوی میشود و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد یا حتی آنکاه مالکیات مالا
زمین بر فضا و قرار زمین را انکار کرد و برای او صرفا حق اختصاص یا حق اولویت قائال
شد (غروی نایینی ،1211 ،ج .)2 :2
از منظرگاه حقوق نیز ،این اختالق دیده میشود .ظاهر برخی تألیفات نشان میدهند که
مالکیت فضا و قرار زمین از حیث عمق و اوج ،هیچ محدودیتی نادارد (اماامی21 :1011 ،؛
صفایی ،1011 ،ج  .)111 :1در مقابل ،ب ضی از حقوقدانان حدودی را برای مالکیات قائال
هستند (کاتوزیان110 :1012 ،؛ ج فری لنگرودی .)22 :1012 ،قیاد محدودکننادۀ مالکیات
فضا و قرار یا نظام عماومی اسات (کاتوزیاان )110 :1012 ،یاا عقالیای باودن (ج فاری
لنگرودی.)22 :1012 ،
قانونهای مدنی کشورهای مختلف تحت تأثیر دیدگاههای بیانشاده ،راه یکساانی را در
پیش نگرفته اند .بهنظر میرسد قانون مدنی ایران ،حد خاصی را برای مالکیت فضاا و قارار
مقرر نکرده است .مطابق مادۀ  01قانون مادنی« :مالکیات زماین ،مساتلز ،مالکیات فضاای
محایی آن است تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت به زیار زماین .بالجملاه مالا
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حق همهگونه تصرق در هوا قرار دارد ،مگر آنچه را که قانون استثنا کارده باشاد» .کاامنال
نیز ،حداقل از دید نظری به این دیدگاه تمایل دارد که مال

زمین ،دارای حق هوا تا آسمان

است (.)Real Estate Principles, 2006: 26
در مقابل قانونهای مدنی کشورهای دیگر ،مالکیت بر فضا و قرار را باهصاورت مطلاق
ناذیرفتهاند ،بلکه قید یا قیود خاصی را برای آن مقرر کردهاناد .ماادۀ  2/1311قاانون مادنی
اردن ،میزان مفید در بهرهبرداری از زمین را حد مادی مالکیت بر فضا و قرار بیان میکناد و
اصل بر این است که مال

زمین ،به میزان مفید در بهرهبرداری از زمین ،مال

فضا و قارار

است ،با اینحال قانون نیز شاید بهمنظور پاسداری از مناافع عماومی ،هماین مقادار را نیاز
کاهش دهد؛ برای نمونه م ادن موجود در زیر زمین مت لق باه مالا
عالوه بر آن شخص مال

زماین نخواهاد باود،

میتواند با ان قاد قارارداد باا شاخص دیگاری ،میازان مالکیات

خویش را محدود کند (محمد عبیدات .)21 :2311 ،در حقیقت ،مادۀ مرقو ،بیان میکند کاه
مال

زمین صرفا مال

مقداری از فضا و قرار است که تواناایی باهکاارگیری آن را داشاته

باشد و میتواند تا آن مقدار بهرهبرداری کند و نمیتواند فراتر از این مقدار ،دیگری را مانع
شود که از فضا و قرار استفاده نکند .چنین حکمی هماهنگ با منطاق و تکاالیف اجتمااعی،
ناظر به حق مالکیت است؛ زیرا حق مالکیات حاق نامحادود و مطلقای نیسات (ال بیادی،
.)01 :2331
بر اساس قانون مدنی مصر ،ملکیت فضا و قرار زمین مطلق نیست و مقید به حاد مفیاد
در بهرهبرداری است (مادۀ  2/130قانون مدنی مصار) .بار ایان اسااس ،مالا
میتواند تا مقداری که توانایی استفاده و بهرهبرداری دارد ،مال

زماین تنهاا

فضا و قرار زماین باشاد و

خارج از این مقدار ،نمیتواند مانع استفادۀ غیر شود .اینگونه برداشات از مالکیات ،مطاابق
با تکلیف اجتماعی است و آنچه پیشتر مشهور شده بود که مالکیت فضا و قرار زمین بارای
مال

عین زمین هیچ حدومرزی ندارد و سلطۀ مال

در بهره بردن از آنها هیچگونه نهاایتی

نخواهد داشت را نقض میکند؛ زیرا تحوالت اجتماعی نشاندهندۀ آن است که اکنون نبایاد
در تقدیس مالکیت فردی افراط کرد (س د.)01 :1112 ،
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از میان دو دیدگاه ،نگرش دو ،،با تحوالت اجتماعی و ماهیت مالکیت سازگارتر اسات.
مطابق با تحوالت اجتماعی ،مالکیت فردی امروزه پشتوانۀ استواری نادارد ،بلکاه ساخن از
چشماوشی از بخشی از حقوق مالکانۀ خویش به نفع جام اه و مشاارکت در رفااه جم ای
است .پویش ت اون اجتماعی ،حقوق فردی را نشاانه رفتاهاناد و ساخن رانادن از مالکیات
فردی بدون هیچگونه مرزی ،گزافهگویی است .از این منظر نمیتوان مالکیت را در مصادیق
آن و از جمله فضا و قرار زمین مطلق تصور کرد.
ماهیت مالکیت نیز ،نشانگر مطلق بودن آن نیسات؛ مالکیات از جملاۀ اعتباارات عقالیای
است و پایگاه خویش را از عرق میگیرد .بدون تردید عارق ،بارای مالکیات حادومرزی را
قائل است .از منظر عرق ،میزانی از فضا و قرار که مال

زمین توانایی استفاده و بهارهبارداری

از آن را دارد ،محدودۀ مالکیت است .طبی ی خواهد بود که توانایی اشخاص در بهارهبارداری
از فضا و قرار متفاوت است و همچنین شاید شرایط جغرافیایی نیز بر این میزان تأثیر بگاذارد؛
برای نمونه ساختن ی

برج مرتفع در منطقهای بر روی گسل ،مت ارق نیست.

گفتار دوم :آثار مالكیت فضا و قرار

آثار مالکیت نتیجۀ صفات مالکیت و امتیازات آن است .باهطاور سانتی بارای مالکیات ساه
صفت و سه امتیاز شناسایی میشود .مطلق بودن ،انحصاری باودن و دائمای باودن صافات
مالکیت و حق است مال ،حق استثمار و حق اخراج سه امتیاز مالکیت هستند .مراد از مطلاق
بودن بیحدومرز بودن اختیارات مال

و استناد باه حاق خاویش در برابار همگاان اسات.

انحصاری بودن مالکیت ی نی تنها مال

میتواند از مال بهاره بگیارد و از دخالات دیگاران

جلوگیری کند .دائمی بودن مالکیت ی نی علقۀ مال
مال

نسبت به مال ،به زمان محدود نیسات.

میتواند با هر انگیزهای از مال بهره بگیرد ،این توانایی موسو ،به حق است مال اسات.

شاید مال

از منافع مال خویش انتفاع برد ،در اینحال مال خاویش را اساتثمار مایکناد و

نهایت آنکه مال
از آن پس مال

میتواند مال را از دارایی خویش اخراج کند ،ی نی عملی انجا ،دهاد کاه
نباشد (پیلوار .)10 - 12 :1012 ،مال

فضا و قرار زمین نیاز ،بساان هماۀ

مالکان ،میتواند از صفات و امتیازات علقۀ خود بهره گیرد.
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نظر به انحصاری بودن مالکیت ،اگر شخصی به فضا یا قرار مل

دیگر ت ادی کنادد ،مالا

میتواند مانع این ت دی شود و آن را دفع کند .بر اساس قاانون مادنی فرانساه ،اگار ریشاههاا و
شاخههای درختی وارد مل

میتواند از همساایه بخواهاد کاه شااخههاا و

همسایه شود ،مال

ریشهها را قطع کند ،در صورتیکه همسایه شاخهها و ریشهها را قطع نکند ،مال
ریشهها را ببرد ،ولی قطع شاخهها را تنها باید از دادگاه بخواهد .سب
حالتیکه ریشههای همسایه به قرار زمین مال

میتواند خاود

این تمایز آن است کاه در

تجاوز کرده است ،هنگا ،حفاری کردن در زماین

خود ،بدون آنکه برای او م لو ،باشد ریشهای در زیر زمین است ،آن را قطع میکند و باه هماین
خاطر ،دارای حسن نیت است ،قانونگذار فرانساوی خواساته کاه مسائولیت را از عهادۀ مالا
بردارد؛ بدون آنکه او را مکلف به اثبات عد ،علم خاود کناد (سانهوری ،بایتاا ،ج  .)212 :1در
حقوق مصر ،برای قطع ریشهها و شاخهها تنها باید از طریق دادگاه اقدا ،کارد ،اگار همساایه باه
دلخواه آنها را قطع نکند (سنهوری ،بیتا ،ج  .)212 :1در قانون مدنی لبنان (ماادۀ  ،)10ایان حاق
به مال

داده شده است که بدون مراج ه به دادگاه ،خود شاخهها و ریشههاا را قطاع کناد ،ایان

حق خالق اصل ممنوعیت خوددادگری بوده و بهطور استثنایی اجازه داده شده اسات (الجماال،
 ،1112ج  .)111 :1در فقه عامه ،هرگاه شاخههای درخت همسایه به هوای زمین مالا
کند ،اگر با وجود درخواست مال

زمین ،همسایه شاخهها را قطع نکند ،مال

آنها را قطع کند؛ زیرا بر دارندۀ درخت واج

است که این ت دی به مل

حال با منحرق کردن شاخهها به مکانی که در مل

درختش سب

خود نیز میتواناد
دیگری را مرتفع کند،

خودش است یا باا بریادن آنهاا .راجاع باه

اجبار دارندۀ درخت به منحرق کردن آنها به مکانی در مل
هوا دو قول وجود دارد ،طبق ی

تجااوز

خودش یا بریدن آنها توساط مالا

قول اجباار او امکاانپاذیر نیسات و حتای اگار شااخههاای

تلف شدن مالی شود ،او ضامن نیست .بر اساس قاول دیگار ،احتماال داده شاده

است که اگر از او خواسته شود که تجاوز شاخهها را مرتفع کناد ،اماا او از ایان کاار خاودداری
ورزد ،اجبار او امکانپذیر باشد و ضامن تلف واردشده هم خواهد بود .ولی در هار دو صاورت،
اگر دارندۀ درخت امتناع بورزد ،مال

هوای زمین میتواند خود یکی از راهکارهاای پایشگفتاه

را انجا ،دهد ،زیرا همانند جایی که حیوانی به مل

او وارد میشود ،میتواند آن را بیارون کناد،
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شاخهها را نیز میتواند مرتفع کند .حال اینکه ابتدا میتواند شااخه را ببارد ،بادون آنکاه ضاامن
باشد یا اینکه بریدن شاخه بدون بهدنبال داشتن ضمان ،تنها در صاورتی اسات کاه رفاع ت ادی
شاخهها ،بدون بریدن امکانپاذیر نباشاد ،اخاتالق وجاود دارد (الترکای ،1212 ،ج - 111 :10
 .)111برخی از فقهای عامه رأی به حالت دو ،دادهاند و در چرایی آن گفتهاند کاه هایچ ماالکی
ملز ،نیست که مال مت لق به دیگری را در مل

خودش نگه دارد (الترکای ،1212 ،ج .)111 :10

قانون مدنی ایران ،از دیدگاه اخیر پیروی کرده است .به علت مالکیت فضا و قرار زماین ،مطاابق
مادۀ  101قانون مدنی« :اگر شاخۀ درخت کسی داخل در فضای خانه یاا زماین همساایه شاود،
باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد ،همسایه میتواند آن را عطف و اگر نشد از حاد خاناه خاود
قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل مل

غیر میشود».

پرسشی که پیرامون صفت انحصاری بودن مالکیت مطرح میشود ،آن است که آیاا مالا
میتواند از عبور سیمهای تلفن و مانند آن و نیز پرواز بالگرد و هواپیما از روی مل

خاویش

جلوگیری کند و در صورت عبور آنها ،مستحق جبران خسارت است؟ پاسخ به ایان پرساش،
به حدود مالکیت فضا و قرار بستگی دارد .برخی از حقوقدانان که ظاهرا برای مالکیت فضاا و
قرار حدودی قائل نیستند ،عبور سیم تلفن و نظایر آن را تنهاا باا این مالا

یاا حکام قاانون

میدانند (امامی ،1011 ،ج  .)21 :1در مقابل برخی از حقوقدانان ،تحمیل حق ارتفااق مرباوط
به عبور سیم تلفن و برق را نتیجۀ محدود بودن مالکیت میدانند و عالوه بر آن آزادی و نظام
عبور هوایی از فضای سرزمین هر دولت را قاعدهای دانستهاند که مالکان خصوصی باید به آن
تمکین کنند و راه عبوری را که دولت مقرر میکند ،در فضای خود باذیرند و نظم عماومی را
گردن نهند (کاتوزیان .)110 :1012 ،در فقه اسالمی ،برخی از فقها م تقدند که پارواز هواپیماا
در روی زمینهای م مور یا خانههای شهرها بدون این مالکان ،غص

نیسات ،همچناین اگار

کسی در اعماق پایین مثل هزاران متر حفاری کند و باه زیار زماین دیگاری نقا
میتواند مواد م دنی آن را استخراج کند و به مال

زده باشاد،

زمین ت لق ندارد (مکار ،شایرازی:1211 ،

 .)121در حقوق فرانسه ،عبور هواپیما از فضای نزدی

امالک ممنوع و عبور از فضاای رفیاع

مجاز است (الدهان و حسین عبدالقادر .)22 :2331 ،در حقوق اردن ،با توجه به اینکه مالکیت
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فضا و قرار تا حد مفیدی که میتوان بهرهبرداری کرد ،مت لق به مال

اسات ،او نمایتواناد از

پرواز هواپیما ،عبور سیمهای تلفن و مانند آن از روی فضای زماین و لولاههاای آی در زیار
زمین جلوگیری کند تا زمانیکه این امور سب

منع استفاده از ملکش نمیشاود و باه او زیاان

نمیرساند (ال بیدی .)01 :2331 ،در کامنال ،عبور هواپیما از فضای زمین ،مشاروط بار اینکاه
حق بهرهبرداری مفید مال
2003: 53

را نقض نکند ،ت دی به ملا

غیار باهشامار نمایرود (

 .)Klayman,در حقیقت ،اینکه فضای زمین تا آسمان مت لق به مالا

& Karp

زماین باشاد،

دکترین قدیمی و متروک کامنالیی است .این قاعده که با اصاطالح التاین « Cujus est solum

 »ejus est usque ad coelumت بیر مایشاود در حقاوق مادرن اماروزی جایگااهی نادارد .در
حقوق امروز ،هاوا یا

شااهراه عماومی اسات ( .)Jennings, 2014: 39نتیجاه آنکاه ،مالا

نمیتواند از حقوق ارتفاقی که به نفع منافع عمومی بر فضا و قارار زمیانش حسا

عارق و

تحوالت اجتماعی ایجاد میشود ،جلوگیری کند.
در راستای امتیاز تصرق مال  ،آیا فضا و قرار زمین مستقال امکان نقال و انتقاال دارد؟
فقهای شی ه ،بیع فضای زمین را بهطور مستقل جایز نمیدانناد و از آن تحات عناوان عاد،
جواز بیع حقالهواء سخن میگویند .به باور ایشان ،موضوع بیع اعیان است و فضاای زماین
عین نیست ،ولی صلح آن را روا میدانند (عاملی ،1221 ،ج  .)122 :11در فقه عاماه راجاع
به این موضوع ،سه قول وجود دارد :دیدگاه نخست ،بیع فضا را مطلقا صحیح میداند ،زیارا
فضا مل

بایع است و به قیاس به بیع خود زمین ،صحیح است؛ دیادگاه دو ،،بیاع فضاا را

هنگامی صحیح میداند که طبقۀ زیرین ساخته شده باشد ،ولی اگر طبقۀ زیرین ساخته نشده
باشد بهگونهای که نتوان سازهای بر آن بر پا کرد ،بیع فضا صاحیح نیسات؛ منظرگااه ساو،،
نقیض دیدگاه نخست است و بیع فضا را مطلقا صحیح نمیداند ،زیرا حق بر بلنادای زماین
مال نیست و مال عبارت از عینای اسات کاه بتاوان آن را باهدسات آورد و نگاه داشات و
همچنین حق مزبور ،حق ت لقگرفته به مال نیست ،بلکه حق بر هواست و هاوا از ماواردی
نیست که بتوان فروخت و مبیع باید یکی از این دو باشد (بنعلی الشامرانی- 102 :2311 ،
 .)101اگر م تقد باشیم که موضوعات بیع را عرق مشخص میکند (همانگونه که مشاهور
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اساات بیااع دارای حقیقاات عرفیااه اساات و نااه حقیقاات شاارعیه) هاار آنچااه عاارق قاباال
خریدوفروش بداند ،شاید م وض در عقد بیع باشد .در اینجاا نیاز عارق ،فاروش فضاا را
شناسایی کرده و اصطالح فروش تراکم در بیان عرق ،متداول است و از سویی فضا ،ملا
مال

زمین محساوی مایشاود و هار ماالکی حاق فاروش مایملا

اینترتی

بهنظر میرسد دیدگاه جواز مطلق بیع حق فضا ،نظر نزدی

خاویش را دارد .باه
به صوای باشد.

از منظر حقوقی باید توجه داشت که نیازهای اجتماعی جدید سب

شدهاند که مالکیات

فضا ،قرار و سطح زمین ت لق باه اشاخاص مت ادد داشاته باشاد ،در حقیقات باا افازایش
جم یت ،سرمایهگذاران به طبقات باالی زمین تمایل دارند تا نیازهاای تجااری و مساکونی
خویش را برآورده کنند .با خرید قط ۀ فوقاتی از فضای زمین ،خریدار حق مالکیت نسابت
به فضای مزبور پیدا میکند ( .)Karp & Klayman, 2003: 53به اینترتی
ی

قط ه از زمین ،مال

شرکت مترو ،مال

امکان دارد که در

فضا ،قرار و سطح آن مختلف باشد ،برای نموناه مالا

زیارزمین

فضا ،شرکت راهآهن باشد که خطوط ریلی خود را عباور داده اسات و

سطح زمین نیز به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ت لق داشته باشد .ت دد مالکان فضاا
و قرار و سطح حاکی از جواز فروش حق قرار و حق فضاست.
هنگامیکه از مالکیت فضا و قرار برای مال
شود .از اینرو ،مال

سخن میرود ،لواز ،آن نیاز بایاد پذیرفتاه

فضا میتواند تماامی امتیاازات مالکیات را اعماال کناد ،ی نای حاق

فروش ،حق افراز ،ترهین یا اجاره دادن مل

خویش ،ولو بهصورت جدا از سطح زماین را

دارد ( .)Aalberts, 2015: 60در حقوق ایران نیز باید همین دیدگاه را پاذیرفت؛ در حقیقات
مادۀ  01قانون مدنی فضا و قرار را مل

مال

زمین دانسته است ،الزمۀ آن ،جواز تصرفات

مالکانه خواهد بود و از جملۀ تصرفات مالکانۀ بیع است .البته مادۀ  001قانون مدنی گرچاه
تصریح میکند که مبیع باید از اعیان باشد ،مان ی در این زمینه ایجاد نمیکند ،زیرا عاین در
این ماده در مقابل منف ت بهکار رفته است و دلیل عرفی نیز بر جواز خریادوفروش فضاا و
قرار امالک صحه میگذارد.
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نتیجهگیری
زماین ،در ب اد

مالکیت زمین ،تنها به دو ب د طول و عرض محدود نمیشود ،بلکاه مالا

سو ،ی نی ارتفاع نیز دارای علقۀ مالکانه است .از جملۀ مسائل مرباوط باه مالکیات زماین،
حدود مالکیت مال

زمین از حیث ارتفاع خواهد بود .مال

زمین ،مال

فضای محایی آن

و قرار آن تا حد مت ارق اسات و از ایانرو ،مالکیات او از اعمااق زماین تاا اوج آسامان
نخواهد بود .به همین ساب

عباور هواپیماا از روی زماین ،ت ادی باه ملا

او محساوی

نمیشود؛ مشروط بر آنکه هواپیما در ارتفاع بسیار بلناد پارواز کناد ،اماا عباور هواپیماا از
فضایی نزدی

زمین ،سب

محفوظ خواهد بود .نق
نقض مل

نقض مالکیت اشخاص است و حق جبران خسارت برای مال
زدن به زیر زمین اشخاص و حفاری در اعماق بسایار پاایین نیاز

شخص بهشمار نمیآید.

شناسایی مالکیت فضا و قرار برای مالا
بههمراه خواهد داشت ،از اینرو ،مال

زماین ،امتیاازات و ویژگایهاای مالکیات را

فضا و قرار میتواند همانند مال

ساطح زماین ،در

مال خویش انواع تصرفات ناقل و غیرناقل انجا ،دهد ،مشروط بر آنکه قانونهاا و مقاررات
مربوط به نظم عمومی را رعایت کند.
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