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  *حسن محسني
، دانشگاه تهران حقوق و علوم سياسيدانشكدة  دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسالمي،

  تهران، ايران
  
  

  چكيده
 به است كرده بنا يابانيخ رآباد،يام در خود ياراض در ،يشهر يزندگان از يبخش عنوان به دانشگاه    

 به را آن و كرده تجاوز ابانيخ به ،وساز ساخت هنگام به ابانيخ نيا همجواران. متر 15 عرض
 حقوق يمعنا به مالك گريد ابان،يخ آن احداث با كه دانشگاه. اند كرده ملحق خود ياراض

 به زين را تختيپا يشهردار و دهكر مستحدثات قمع و قلع و دي خلع يتقاضا ست،ين يخصوص
 نفع مصداق و مفهوم و دانشگاهي اجتماع نقش به توجه يب ها دادگاه. است دهكر جلب يدادرس

 در موضوع دانشگاه، دوم يخواه فرجام با كه اند دهكر صادر ييآرا شهر، در ياجتماع نهاد نيا
 عبور در را دانشگاه هم يعموم هيأت نيا. است شده مطرح كشور ي عالوانيد يعموم هيأت

 قلمداد صائب را يشهردار تيطرف به او يطار يدعو هم و دانسته نفع يذ يمتر 15 ابانيخ از
 از گريد يا جلوه و شهر و دانشگاه انيم ةرابط در شهير همه نيا نگارنده نگاه از. است دهكر

 .دارد ها يدادخواه در نفع مفهوم
  
  

  . نفع،شهر دانش ،شهر ،تهران دانشگاه ،ثالث جلب :يديكل واژگان
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  مقدمه. 1
 يثبت پالك دانگ شش تيمالك ،امالك و اسناد ثبت ةادار در موجود مستندات و سوابق داللت به

 شخص نيچند و دولت به يمشاع نحو به رآباديام ةيقر به موسوم تهران 3 بخش ياصل 3740
 و دولت نيب اختالفات و يدعاو به يدگيرس 1337 سال از شيپ. است داشته تعلق يقيحق

 بر. بود »ييدارا يدادرس وانيد« ا ي»هيمال محاكمات وانيد« نام به يمرجع تيصالح در مردم
 به ،ييدارا يدادرس وانيد در دولت، تيطرف به) يقيحق اشخاص (يمشاع مالكان ،انيبن نيا

 و مفاد داللت به. دندكر دعوا ةاقام مزبور يثبت پالك از خود ةمالكان يسهم افراز خواسته
 ةيقر ياراض ،ييدارا يدادرس وانيد دوم شعبة 3/2/1328 – 1296 شمارة ةدادنام مندرجات

 قرار دولت سهم در 8 و 7 ،5 ، 2 ،1 شمارة يافراز قطعات و دش مفروز قطعه نيچند به رآباديام
 خيتار در تبصره 19 و ماده دهزيس بر مشتمل »خالصجات فروش قانون« آن، از پس. گرفت

 از قسمت آن قانون نيا 2 مادة 3 تبصرة برابر. ديرس وقت مجلسان بيتصو به 30/8/1334
 و بيتصو از پس. شد واگذار تهران دانشگاه به است دولت به متعلق كه رآباديام ةخالص ياراض
 دانشگاه و شد رانته دانشگاه ليتحو 8 و 7 ،5 ،1،2 شمارة يمفروز قطعات قانون، نيا ياجرا
 ها نيزم آن در ياريبس يها دانشكده و ساتيتأس و انياع امروز، به تا ها سال آن از تهران

 دانشگاه يكو به توان يم كه دارد يقانون تيمالك قطعات نيا ةهم به نسبت و كرده احداث
 سيپرد ،يورزش علوم و يبدن تيترب ةدانشكد ،يخارج يها زبان ةدانشكد ،)ها خوابگاه مجتمع(

  . كرد اشاره اقتصاد دانشكده ،يفن يها دانشكده
 كه است شده احداث كوچه و ابانيخ نيچند قطعات، نيا در دانشگاه ياراض انيم در
 داشته، مقرر خود كه يا اندازه و طيشرا يط دانشگاه را »ذوالقدر« ابانيخ همچون آنها از يبرخ
 ،گذرد يم دگانيد از آن متن نوشته نيا رد كه 1353 - 4 فيرد 59 شمارة يرأ و است كرده بنا

 صادر كشور يعال وانيد يحقوق شعب يعموم هيأت از كه يرأ نيا. است ابانيخ نيا دربارة
 يها يرأ از يكي يحقوق نگاه از كه است دانشگاه يخيتار- يحقوق اسناد از يكي است، دهيگرد
 نهفته آن در يشمندارز يحقوق يمبان و نكات و است كشور يدادرس و حقوق خيتار مهم
  .1است

                                                            
 يخيتار نگاه از زين آن ،است شده صادر تهران دانشگاه دربارة زين هيرو وحدت ي رأكي كشور يعال وانيد يعموم هيأت از. 1

 استخدام قانون 64 مادة مقررات طبق«: است گفته نيچن 25/10/1335 مورخ 2253 شمارة روية وحدت يرأ. دارد تياهم
 مطالبه باب در دولت كارمندان استحقاق عدم ا ياستحقاق به يدگيرس مرجع دانشگاه سيتأس قانون 16 مادة 3 تبصرة و يكشور
 جهت تواند ي مكارمند مزبور وانيد طرف از استحقاق قيتصد از پس و بوده كشور وانيد اول مرحله در ياستخدام يايمزا

 ابرام باشد ي ميمعن نيهم از يحاك كه كشور وانيد 6 شعبة حكم لذا. دينما مراجعه يعموم محاكم به خود يمال حق ةمطالب
 .»شود يم
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 سال در يدادرس وانيد گفتة باال يرأ كه شده صادر يهنگام يرأ نيا ،يخيتار نگاه از
 ،1334 سال خالصجات فروش قانون موجب به سپس و بود شده صادر دولت سود به 1328
  .بود شده ليتحو و واگذار دانشگاه به رآباديام ياراض باال، در اشاره مورد قطعات
 شده منجر پرونده كي در يخواه فرجام دوباره به كه اختالف اصل به يدگيرس يمانز بازة
 بوده سال 8 حدود يعني ،20/1/1353 تا نينخست يدعوا طرح زمان 18/2/1345 از ،است
  .است

 از مستحدثات قمع و قلع و يبيتقر متر 400 مقدار از دي خلع دانشگاه، يدعوا خواستة
 سپس و شده ارجاع تهران شهرستان دادگاه به پرونده كه بوده رآباديام ياراض در ذوالقدر ابانيخ
 نقض، از پس يدگيرس و يخواه فرجام و يخواه پژوهش تيشكا طرق به يدگيرس مقام در
 نقض، از پس و كشور وانيد دهم شعبة مركز، استان پژوهش دادگاه ازدهمي شعبة در بيترت به
 شعب كشور يعال وانيد يعموم هيأت در امسرانج و مركز استان دادگاه هشتم شعبة در

  .است شده طرح يحقوق
 وانيد يعموم هيأت در كشور كل دادستان و كشور يعال وانيد سيرئ همراه به كه يشعب

 هفتم پنجم، چهارم، سوم، يها شعبه از اند بوده عبارت اند كرده يدگيرس موضوع به كشور يعال
  .كشور يعال وانيد دهم و

 گانهي ناصر يآقا جناب ،است شده يدگيرس دانشگاه دوم يخواه فرجام به كه زمان آن در
 و بود كشور كل دادستان زين رستگار فالح احمد يآقا جناب و كشور يعال وانيد كل سيرئ

 يمصطف ،يصفر يعل ،اقدس يفيشر غالمرضا انيآقا جنابان يها نام به يمقام يعال قضات
 شعبة (يصادق جواد يآقا و  فرهمندريبش ياسعلعب ؛)سوم شعبة (يديفر نيعمادالد و يميند

 ؛)پنجم شعبة (ياوري اله فتح يآقا و ياخو ابوالقاسم ديس يآقا ،يآباد دولت ناصر ؛)چهارم
 ديس و) هفتم شعبة (قطب نيمحمدام يآقا و يشهسواران نيحس يآقا ،يعالم نيالد شمس
 عالمه نيعمادالد نيحس يآقا و رفروشيحر جواد يآقا باقرزاده؛ زيچنگ يآقا ؛انيسجاد يمهد

  .داشتند مشاركت يعموم هيأت يرأ صدور و مشورت شور، در) دهم شعبة(
 كي خدمات از خود يحقوق دفتر در تهران دانشگاه كه است شده صادر يهنگام يرأ نيا
  1.است بوده برخوردار يمحسن نياءالديض محمد دكتر نام به يدادگستر ليوك

 از مستحدثات قمع قلع و يبيتقر متر 400 مقدار از ديعخل كه ياصل خواسته بر افزون
 يدادرس به زين را تختيپا يشهردار دانشگاه ،يدگيرس از يبخش در است، بوده ذوالقدر ابانيخ

                                                            
 )page/fa/ir.ac.ut.dgla://https/3035/ (.تهران دانشگاه يحقوق امور كل ةادار تيسا »نهيشيپ«: ك.ر شانيا دربارة. 1 
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 وانيد شعب انيم اختالف مورد موضوع از يبخش آن ضرورت و جلب نيهم و دهكر جلب
  .است بوده خواسته فرجام يرأ صادركننده دادگاه و كشور يعال

 شمارة روية وحدت يرأ دو از شيپ سال ياند و يس و 1353 سال در يرأ نيا گرچها
 رب ناظر ياول كه دهش صادر دي خلع يدعوا دربارة كشور يعال وانيد يعموم هيأت 681 و 672
 موضوع يمل ياراض از دي خلع يدعاو به معطوف يدوم و است دي خلع يدعاو عموم
 و) ذوالقدر ابانيخ (موضوع نگاه از هم يول است، 1341 سال ها جنگل شدن يمل ةنام بيتصو
 سند برگه نقش و تيمالك حقوق جهت از هم و) شهر در دانشگاه ينفع يذ (تيماه نگاه از هم
 و دانشگاه نگاه از يرأ نيا گر،يد انيب به. است يتوجه شايان يحقوق ارزش يدارا ،يرسم
 تا بود نشده سيتأس هنوز يادار عدالت وانيد كه ارروزگ آن در نكهيا ژهيو به ،دارد تياهم شهر
 هيهمسا يساختمان و يشهر اقدامات به نسبت ه،يهمسا عنوان به بتوانند اشخاص نمونه يبرا

 و كنند مراجعه وانيد نيا به ،يشهردار از شده صادر ساخت يها پروانه ابطال اناًياح و خود
  . دهد قرار خود مستند را وانيد نيا يعموم هيأت 115 شمارة روية وحدت يرأ

 انتشار خواستن و يخيتار مهم يرأ نيا رامونيپ نگارش يبرا نگارنده ميتصم ييچرا پس،
 دانشكده نيتر كهن عنوان به »ياسيس علوم و حقوق دانشكدة مجلة« در بار نينخست يبرا آن

 يدارا يوقحق منظر از هم و يخيتار تيسند نگاه از هم يرأ نيا. داستيپ ناگفته كشور حقوق
 وانيد يعموم هيأت يرأ و گزارش متن آوردن از پس كه است يزياد اريبس ياستناد ارزش

   1.گذرد يم دگانيد از آن يبررس كشور، يعال
  

  كشور عالي ديوان عمومي هيأت يرأ متن و گزارش .2
 از دي خلع خواست به پروهان زيعز مهندس يآقا تيطرف به خواه فرجام 18/2/1345 خيتار در

 در الير هزار پانصد به مقوم رآباديام ياراض از مستحدثات قمع قلع و يبيتقر متر 400 مقدار
 شرح به است داده حيتوض نيچن دادخواست شرح به و دهكر ادعو ةاقام تهران شهرستان دادگاه
 نيمالك نيب 3 بخش 3740 پالك به رآباديام ةيقر ييدارا يدادرس وانيد 31/2/1328 مورخ حكم
 يثبت ةپروند و حكم در كه همچنان و رديگ يم قرار دانشگاه سهم در 5 ةقطع جمله از و افراز

 نيا متن به خوانده يآقا و گردد يم محدود يمتر 15 ابانيخ به قطعه نيا شمال .است منعكس
 و متصرف را دانشگاه ملك متر 20 عرض در و تجاوز گريد يبيتقر متر 5 ةعالو به ابانيخ

 ابانيخ شمال يمتر 20 ةفاصل از يستيبا يمتر 15 ابانيخ واقع در كه دهنمو خود ملكة ميضم
 از دي خلع بر يمبن خوانده تيمحكوم بر حكم صدور و يدگيرس لذا ،گردد احداث يفعل

                                                            
 و خوانا يا  نسخهنهادن ارياخت در يبرا كشور يعال وانيد ييقضا محترم معاون ،يصدق يغالمعل دكتر يآقا از نگارنده.  1

 .كند ي متشكر ي رأنيا از روشن
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 خود يواقع در محل يمتر 15 ابانيخ تيرعا به الزام و مستحدثات قمع قلع و رآباديام ياراض
 محفوظ هيآت در اجور ةمطالب يبرا را موكل حقوق (دشو يم تقاضا خسارات داشتن منظور با
 به رجوع و يمحل قيتحق و نهيمعا و يثبت ةپروند و يدادرس وانيد حكم مدارك). دارد يم

 نفر سه« كه است داده يرأ نيچن الزم يها يدگيرس از پس شهرستان دادگاه. است كارشناس
 شمارة به كه يكتب ةينظر موجب هب يثبت پرونده مالحظه و محل ةنيمعا با يرسم كارشناسان

 چون و اند نموده تجاوز وقوع عدم بر اظهارنظر حاًيصر است مهيضم و ثبت 12/4/46 – 3753
 يمبلغ و دانسته بطالن به محكوم را خواهان يدعو نشده، يموجه اعتراض كارشناس ةينظر بر
 يقانون موقع  به محك نيا از. »است داده يرأ خوانده نفع به الوكاله حق و يدادرس نهيهز

 حهيال ضمن دانشگاه ليوك و شده جلب ادعو به زين تهران يشهردار و شده يخواه پژوهش
 داخل معابر حافظ مقام نيا كه شده جلب نظر نيا از باالخص يشهردار است نوشته يپژوهش
 يآقا احداثات يبرا اگر و باشد جوابگو را اشخاص تجاوزات ديبا جهينتدر  و بوده شهرها

 از جادشدهيا مستحدثات در نظارت باشد نموده مبادرت يساختمان ةپروان اصدار با وهانپر
 پروانه حدود از خوانده پژوهش يآقا كارشناسان اعالم حسب كه نكيا بوده او خاصه وظائف
 يقانون ليوسا به و نموده شركت يدعو در ديبا است نموده يتخط يعموم معبر و تجاوز
 ملك در كه يابانيخ به نسبت را دانشگاه االشرف حق حال هر در و دكن ترك متجاوزان ديخلع
 نيچن نموده يدگيرس موضوع به) ازدهمي شعبة (استان دادگاه. دكن نيتأم نموده احداث خود
 اعتراض متضمن كه خواسته پژوهش يرأ به نسبت خواه پژوهش اعتراضات« است داده يرأ

 هينظر طبق بر رايز ،ستين مؤثر و وارد سته زين يبدو مرحله كارشناسان ةينظر به نسبت
 زين مذكور ةينظر و امدهين عمل به دانشگاه ملك به خوانده پژوهش طرف از يتجاوز ،كارشناسان

 يبدو مرحله در يمحل نهيمعا و چون رسد ينم نظر به هيقض مسلم احوال و اوضاع با مخالف
 نهيمعا ديتجد يتقاضا قرارگرفته اسانكارشن مالحظه مورد زين يثبت يها پرونده و دهيگرد انجام
 حكم و ندارد مورد كارشناس به مجدد ارجاع و يثبت يها پرونده مالحظه و محل

 مطالبه و يشهردار جلب يدعو -  اًيثان. شود يم دييتأ و بوده اشكال از يخال خواسته پژوهش
 و امدهين لعم به تجاوز يشهردار هيناح از رايز ستين حيصح زين مذكور مؤسسه از خسارت
 كارشناسان اعالم حسب نكهيا عنوان به جلب يدعو نيهمچن و دهينگرد وارد يخسارت
 با و دينما شركت يدعو در ديبا يشهردار و نموده يتخط يعموم معبر به خوانده پژوهش

 ادشدهي مراتب به بنا ريتقد هر به و ندارد مورد كند تدارك را متجاوز دي خلع ،يقانون ليوسا
 حده يعل حكم موجب به سپس. »گردد يم اعالم آن رد و نبوده مسموع يشهردار جلب يدعو
 1يمدن يدادرس نييآ قانون 712 و 42 مواد استناد به خوانده  پژوهش ليوك يتقاضا به و

                                                            
 امثال و الوكاله حق بابت از چه و يدادگستر نهيهز بابت از چه و پول پرداختن ريد بابت از چه خسارت يدعو«: 42 ةماد. 1 
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 پروهان زيعز يآقا وجه در الوكاله حق خسارت الير 16500 مبلغ پرداخت به را تهران دانشگاه
 وانيد دهم شعبة  كردهيخواه فرجام تهران دانشگاه ليوك حكم دو هر از. است كرده محكوم
 بر خواه فرجام ليوك اعتراضات«: است دهكر نقض را تيشكا مورد احكام شرح نيا به كشور
 دانشگاه نيزم به خوانده فرجام طرف از نكهيا فرض به رايز است وارد خواسته فرجام حكم
 شمال در واقعه يمتر 15 ابانيخ به خوانده جامفر تجاوز كارشناسان نظر طبق باشد نشده تجاوز
 محرز متر 40 كيهر جنوب و شمال و متر 80/10 كيهر غرب و شرق ابعاد به دانشگاه ياراض
 دهيگرد واقع) دانشگاه (خواه فرجام ملك يشمال حد در مزبور يمتر 15 ابانيخ چون و دهيگرد
 و دارد را آن يفضا از استفاده و عبور حق مزبور ابانيخ عرض تمام از خواه فرجام الاقل و

 مورد يحق يب به خواه فرجام تيمحكوم لذا است نيمتجاوز اي متجاوز دي رفع آن استفاده ةالزم
 هم يمتر 15 ابانيخ يواقع محل و است يعموم معابر حافظ يشهردار كه نيا نظر و نداشته
 محدوده از خواه فرجام ادهاستف و است يفعل محل از ريغ يقسمت در دادگاه كارشناسان نظر طبق
 و يمتر 15 ابانيخ محل رييتغ با خوانده فرجام تجاوز رفع نيهمچن و خود شده افراز و يثبت

 دادنامه وصف نيا با و بوده قانون وفق يشهردار جلب لذا دارد يدعو رد يشهردار مداخله
 دادنامه لذا ندارد يمورد هم بود خوانده فرجام نفع به كه الوكاله حق خسارت به مربوط
 يدگيرس و نقض 1يمدن يدادرس نييآ قانون 559 مادة موجب به است مخدوش خواسته فرجام
 هشتم شعبة يدگيرس از نوبت نيا در. »شود يم محول مركز استان دادگاه گريد شعبة به مجدد
 وارد شده اقامه اعتراضات« كه است هكرد استدالل نيچن خالصه و دهكر يدگيرس استان دادگاه

 كه ينحو به يثبت ابانيخ متن از تجاوز رفع به ريدا خواه پژوهش يدعو چه گردد ينم صيختش
 به متعلق شده عنوان تجاوز مورد نيزم است محقق كه يزمان چه، ستين حيصح ديگرد اقامه

 درخواست جتاًينت دانشگاه به متعلق پالك به تجاوز به يليدل ابراز عدم و باشد ينم خواه پژوهش
                                                                                                                                            

 اال و شده مطرح آن در ياصل يدعو كه شود يم يدگيرس يدادگاه در باشد شده مطالبه ياصل ين دعو ضمدر كه ي درصورتآن
 كه شود يم اقامه يدادگاه در فرجام ةمرحل به راجع خسارت يدعو . استافتهي خاتمه آن در كه شود يم يدگيرس يدادگاه در
 افتهي خاتمه و شده ارجاع آنجا به ي كه دعواست اجعر يدادگاه به نقض صورت در و شده خواسته فرجام دادگاه آن حكم از

 جهت به اي يدادرس سبب به كه يخسارت جبران يدادرس اثناء در اي دادخواست ضمن در دارد حق يمدع«: 712 ة ماد.»است
 هيعل يمدع زين و بخواهد يدعو طرف از شد خواهد اي و شده وارد او به خواسته ميتسل اي وتعهد انجام اي نيد اداء ريتأخ
 صورت نيا در دينما مطالبه يمدع از يدادرس ختم اعالم از قبل است شده وارد او به يدادرس سبب به كه يخسارات تواند يم

 مگر نمود خواهد ملزم خسارت هي به تأدرا هيعل محكوم حده يعل حكم موجب به اي يدعو اصل به راجع حكم ضمن دادگاه
 .»شد رفتار خواهد قرارداد مطابق صورت نيا در كه باشد شده منعقد نيطرف نيب رتخسا به راجع يخاص قرارداد كه يدرصورت

 يقانون تيصالح از خارج است داده قرار اي حكم كه دادگاه اگر -1: شود يم نقض قرار اي حكم ريز موارد در« : 559 مادة. 1 
 صادر قانون برخالف قرار اي حكم يول بوده دادگاه يقانون تيصالح موافق يدگيرسهرگاه  -2. كرده يدگيرس ييدعوا به خود
 كه دارد تياهم يا درجه به مذكوره اصول تيرعا عدم و شده يدگيرس محاكمات اصول برخالف يدعو اگر -3 .باشد شده
 اصحاب همان نيب و موضوع كي در گريكدي با نيمبا ييقرارها اي احكام اگر - 4. اندازد يم يقانون اعتبار از را قرار اي حكم

 .»باشد شده صادر آنها مقام قائم اي يعود
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 يكي از كه است تيمالك چه. ندارد يقانون ةوجه ،ستين يو به متعلق كه يا محدوده از دي خلع
 يانحصار و مطلق طور به مشخص و نيمع زيچ آن موجب به و باشد يم ينيع حق نيتر كامل از
 هر قانونگذار كه است ارياخت اطالق نيهم و شود يم واقع نفر كي اراده و ارياخت تحت در

 و طيتسل اصول تيرعا با را انتفاع و تصرف گونه همه حق خود ملكيما به نسبت را يمالك
 ملك در ريغ تصرف هرگونه از تواند يم مالك كه آن است بودن يانحصار ةجينت و داده الضرر
 يثبت ابانيخ متن به تجاوز دارد قبول خواه پژوهش نكهيا به توجه با و كند يريجلوگ خود

 مندرجات و نشده ابراز دانشگاه به متعلق پالك دحدو به تجاوز بر يليدل و گرفته صورت
 متن بر تيمالك اعمال حق خواه پژوهش كه يزمان جهينت ، درستين رياخ يادعا يايگو پرونده

 داشت نخواهد يقانون ةوجه مذكور شده عنوان تجاوز از ديخلع به و درخواست ندارد، ابانيخ
 جلب كه يثالث شخص 1يمدن يدادرس نييآ 281 مادة به مستنداً يشهردار جلب مورد در و
 و است يجار او دربارة هيعل يمدع به مراجعه مقررات تمام و محسوب هيعل يمدع شود يم

 حيصح آمده جلب دادخواست متن در كه نيعناو تحت تختيپا يشهردار جلب نكهيا به نظر
 خارج فصل نيا مواد ريسا و 2يمدن يدادرس نييآ قانون 274 مادة اطالق و شمول از و ستين

 ابراز باره نيا در يليدل و گردد ينم احراز دانشگاه به متعلق پالك به تجاوز نكهيا به نظر و است
 5153 مادة به مستنداً جلب يدعو رد با بوده اشكال از يخال خواسته پژوهش يرأ جتاًينت نشده
 محكوم خوانده پژوهش حق در مرحله نيا ةالوكال حق پرداخت به را دانشگاه و »گردد يم استوار
 نيا يفرجام اعتراضات خالصه ،است خواسته  فرجام دانشگاه ليوك يرأ نيا از .است كرده
 كارشناس و باشد يم مسلم خوانده فرجام شخص ةيناح از دانشگاه ياراض به تجاوز كه است
 پنج قطعه نيهم به اشخاص تجاوز خصوص در احكام و نموده دييتأ را امر نيا يبدو ةمرحل
 نيهم مشابه ناًيع كه شده صادر دانشگاه نفع به تهران 3 بخش 3740 پالك از دانشگاه يملك
 دادنامه نقض يتقاضا شود يم مهيضم آنها يفتوكپ اطالع و استحضار ديمز يبرا و است يدعو
   .است دهينرس يپاسخ خوانده فرجام از. است شده
 مقرر ودهد  مي صيتشخ ياصرار را موضوع مشاوره و پرونده ةمطالع از پس شعبه أتيه

  .شود يم ميتقد يعموم أتيه در طرح يبرا پرونده شود يم

                                                            
 .»است يجار او دربارة هيعل يمدع به راجعه مقررات تمام و محسوب هيعل يمدع شود يم جلب كه يثالث شخص«: 281 مادة. 1
 دادگاه از دادخواست موجب به تواند يم بداند الزم را يثالث شخص جلب كه يدعو اصحاب از كي هر«: 274 مادة. 2

 .»پژوهش اي باشد نينخست مرحله در يدعو نكهيا از اعم دي بنمارا شخص آن لبج درخواست
 ديد وارد يدگيرس جهينت در را خواه پژوهش تيشكا دينما يم يدگيرس يپژوهش تيشكا به كه دادگاههرگاه «: 515 مادة. 3

 .»كرد خواهد دييتأ را نينخست حكم اال و دهد يم حكم خود و  كردهفسخ را نينخست حكم
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 دادستان يآقا جناب دةيعق استماع و گزارش قرائت و پرونده اوراق يبررس با هيأت نيا
  :دهند يم يرأ نيچنكند و  مي مشاوره خواسته فرجام يرأ نقض بر يمبن كشور كل

  
  4 فيرد 1/5449 ةكالس

  6/8/1353 – 59 شمارة يرأ
  كشور يعال وانيد يعموم اتيه يرأ

 اند داده نظر مهروز مهندس يآقا جمله من كارشناسان رايز است وارد يفرجام اعتراضات«
 سند موجب به آنچه از شيب متر 80/10 عرض و متر 40 طول به يمساحت خوانده فرجام كه

 يمتر 15 ابانيخ كه شده سبب امر نيهم و نموده تصرف و تجاوز را است بوده مالك خود
. است گرفته قرار خود ياصل يجا از تر نييپا متر 80/10 يو نيزم جنوب و دانشگاه شمال

 نظر كرده تقاضا و دانسته متر 20 يغرب ضلع در را خوانده تجاوز مقدار دانشگاه ليوك
 قرار مزبور ليوك استناد مورد كه 45/81 - 4 پرونده مندرجات. گردد جلب يگريد كارشناس

 كارشناس آرا ملك شمس مهندس يآقا كه است يحاك است نيزم نيهم به مربوط و فتهگر
 اشتغال بر عالوه كه نموده حيتصر و نييتع متر 80/19 يغرب حد در را تجاوز مقدار منتخب

 مهروز مهندس يآقا و شده تجاوز دانشگاه نيزم به يغرب حد در متر 80/4 يمتر 15 ابانيخ
 نكهيا به نظر. است نموده قيتصد را ملك شمس مهندس يآقا هينظر صحت يبدو كارشناس

 جهات به توجه بدون و نداده اثر بيترت كارشناس مجدد انتخاب درخواست به دادگاه
 با مالزمه كه يثبت پرونده بر طبق ياصل يمتر 15 ابانيخ از دانشگاه استفادة حق و الذكر فوق
 دانشگاه نيزم نكهيا استدالل با صرفاً ددار خود يواقع محل در مزبور ابانيخ گرفتن قرار

 يشهردار زين و نموده يرأ صدور به مبادرت قانون و پرونده مندرجات برخالف نشده تصرف
 كرده يم جابيا را يشهردار دخالت موضوع و داشته شركت يدعو در و جلب يدادرس به

 و است مخدوش دهيگرد صادر مذكور مراتب به توجه بدون كه خواسته فرجام دادنامه است،
 دادگاه گريد شعبة به مجدد يدگيرس و نقض يمدن يدادرس نييآ قانون 559 مادة به مستنداً
  .»گردد يم محول مركز استان
  

– 59 شمارة يرأ 4 فيرد 1/5449 ةكالس رديف شمارة يرأ بررسي و نقد. 3

6/8/53  
  :شود يم ختهپردا آن يدرست انيب و يرأ نييتب يبرا مبنا و نكته شش به بند نيا در
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  آن حجيت و اميرآباد در خود اراضي بر دانشگاه مالكيت مبناي .1.3
 وانيد« به كه داشت انيجر ييدعاو دولت و مردم انيم رآباديام ياراض دربارة كه شد گفته

 به كه وانيد نيا. شارجاع اختالف حل يبرا »ييدارا يدادرس وانيد« ا ي»هيمال محاكمات
 1309 ماه آبان 13 مصوب »دولت و اشخاص نيب يدعاو به راجع قانون« هشتم مادة موجب

 بهي التيتشك ران،يوز هيأت 19/01/1309 مورخ 399 شمارة ةمصوب براساس بود، آمده ديپد
: 1309 ماه آبان 13 قانون 4 مادة اديبن بر 1.داشت »هيمال محاكمات وانيد التيتشك اصول« نام

 حقوق و رمنقوليغ اموال به نسبت دولت بر اصاشخ يدعاو و اشخاص بر دولت يدعاو هيكل«
 يدعاو نيهمچن و منقول اموال به نسبت دولت تيحاكم اعمال از هيناش يدعاو و آن به متعلقه
 يدعاو زين و باشد 1307 بهشتيارد 19 از قبل آن ديتول منشأ كه يتصد اعمال از هيناش منقول
 و قطع هيمال محاكمات تيمرجع به رانيا بانك بر اشخاص يدعاو و اشخاص بر رانيا بانك
   2.»است هيعدل محاكم يدگيرس مرجع موارد ريسا در و شد خواهد فصل

 يبرا« ه،يمال محاكمات وانيد التيتشك اصول دربارة رانيوز هيأت ةمصوب 1 مادة برابر
 ليتشك مركز در هيمال محاكمات وانيد افراد و دولت نيب يدعاو فصل و قطع و يدگيرس
 يمد و دنظريتجد شعبة كي و يبدو شعبة دو از بود خواهد مركب« وانيد نيا و »شود يم

 عضو كي و ياصل عضو دو و سيرئ كي از بود خواهد مركب شعب از كيهر دفتر و يعموم
 دار عهده را هيمال محاكمات وانيد استير دنظريتجد ةمحكم سيرئ« و) 2 مادة (»البدل يعل

 وانيد و هيعدل محاكم نيب تيصالح اختالف به اجعر قانون« برابر). 3 مادة (»بود خواهد
 محاكم نيب تيصالح به راجع اختالف حل مرجع« زين 1/11/1312 مصوب »هيمال محاكمات

 خيتار در سرانجام وانيد نيا. شود يم نيمع »زيتم يعال وانيد هيمال محاكمات وانيد و هيعدل
 رانيا ييقضا نظام از »ييدارا يدادرس وانيد حذف به مربوط قانون« موجب به 21/11/1337

 مراجع در يدعاو ريسا مانند دولت و اشخاص يدعاو كه شود يم مقرر و بندد يبرم رخت
. شد خواهد يدگيرس نوبت از خارج و يعموم مقررات و نيقوان طبق يدادگستر تداريصالح
 وانيد به جعرا آن ياصالح مواد و 1309 آبان مصوب قانون مواد ةيكل« قانون نيا 1 مادة برابر
 نيهمچن و  استيباق قوت خود به كه مزبور قانون 3 و 2 و 1 مواد ياستثنا به ييدارا يدادرس
 اشخاص يدعاو و يملغ است ييدارا يدادرس وانيد به مربوط كه ييها نامه نييآ و مقررات تمام

                                                            
 در يدعاو به يدگيرس طرز و هيمال محاكمات التيتشك اصول«: است بوده آورده نيچن 1309ماه   آبان13 قانون 8 ةماد. 1

 .»ديرس خواهد وزرا هيأت بيتصو به كه بود خواهد ييها  نظامنامهمطابق احكام ياجرا و تيحكم طرز و هيمال محاكمات
 نيچن شود، ي متكرار يحقوق يها  نوشتهو نيقوان گريد در بعدها كه ار »يتصد اعمال« ماده نيا تبصرة كه است جالب. 2

 و ديخر مانند دهد يم انجام افراد اعمال مشابه يحقوقنظر   ازنقطهدولت كه است ياعمال يتصد اعمال«: است  كردهفيتعر
 .» آنامثال و جارهياست و اجاره فروش
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 و يعموم مقررات و نيقوان طبق يدادگستر تداريصالح مراجع در يدعاو ريسا مانند دولت و
 يدعاو« كه ديآ يم نيچن قانون نيا 2 مادة در نيهمچن. »شد خواهد يدگيرس نوبت از خارج

 يدادگستر به نشده يقطع حكم صدور به يمنته و بوده مطرح ييدارا يدادرس وانيد در كه
 دنظريتجد مرحله در آنچه و شهرستان يها دادگاه به بوده يبدو ةمرحل در آنچه. شود يم ارجاع
 به توجه با. »شد خواهد يدگيرس و ارجاع مربوطه ييقضا يها حوزه استان يها ادگاهد به بوده

 يها دادگاه يقرارها و احكام« كه بود شده مقرر 3 مادة در وانيد نيا يبرا گاهيجا نيا
  .»بود خواهد فرجام و پژوهش قابل يعموم مقررات طبق بر موارد نيا در يدادگستر
 شعبة 3/2/1328 – 1296 شمارة ةدادنام موجب به ييرادا يدادرس وانيد ،اساس نيا بر
 ،5 ، 2 ،1 شمارة يافراز قطعات و نمود مفروز قطعه نيچند به را رآباديام ةيقر ياراض خود، دوم

 يدارا زين آن كه ييدارا يدادرس وانيد يرأ از يبخش آوردن. داد قرار دولت سهم در را 8 و 7
  :بود خواهد سودمند نوشته نيا در است ييباال ياستناد و يخيتار ارزش
) السلطنه فطن (مجد يمحمدعل يآقا يدادخواه خصوص در 31/02/1328 خيتار به ... «

 به) رالملكيبص (يبانيش نيحس يآقا و) دولت ةندينما و ليوك (ييدارا دادستان تيطرف به
 انيجر نيا رد و ..... كه آنست خالصه طور به يدادخواه حيتوض. رآباديام هيقر افراز ةخواست

 ميتقد به است رآباديام در متصرف كه تهران دانشگاه طرف از وكالت به يديشه نيحس يآقا
 با 1326 سال در كه دهيگرد يمدع شده يدادخواه وارد ثالث عنوان به و مبادرت يدادخواه
 واالخره است نموده افراز ذيتنف حكم، صدور درخواست و شده افراز رآباديام ت،يمالك توافق

) تهران دانشگاه و ييدارا يدادستان ،يبانيش رالملكيبص مجد يمحمدعل انيآقا (يدعو صحابا
 گزارش صدور يبرا را جهينت نموده، تمام خارج در را رآباديام افراز هيقض كه اند كرده توافق
 يآقا دادگاه 9/2/1328 مورخ ةجلس در جهيبالنت و دهند اطالع دادگاه به يدادخواه ختم

 ندهينما و ليوك رعامليمد يمحمدتق يآقا و دانگ مين مالك) السلطنه فطن (دمج يمحمدعل
 ةندينما و اريداد بهگو احمد ديس يآقا و دانگ مين و كي مالك يبانيش الملك ريبص يآقا

 ليوك يديشه نيحس يآقا و رآباديام دانگ چهار مالك) دولت ندهينما و ليوك (ييدارا دادستان
 به نقشه و رآباديام افراز يدعا كه داشتند اظهار متفقاً و شده حاضر دادگاه در تهران دانشگاه

 زنگنه مهندس يآقا و) دانگ چهار مالك (ييدارا وزارت ةندينما يعاطف مهندس يآقا يامضا
 يمحمدعل يآقا و) دانگ مين و كي مالك (الملك ريبص يبانيش نيحس يآقا و دانشگاه نمانده
 ختم گزارش صدور درخواست است قيتصد مورد آن سند كه) دانگ مين مالك (السلطنه فطن

  .» ....شود يم نوشته ناًيع كه است ريز شرح به افرازنامه متن و ميدار يدادخواه
 خيتار در تبصره 19 و ماده زدهيس بر مشتمل »خالصجات فروش قانون« ،يرأ نيا از پس

 از قسمت آن« :قانون نيا 2 مادة 3 تبصرة برابر. ديرس وقت نيمجلس بيتصو به 30/08/1334
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 از پس تا شود يم واگذار تهران دانشگاه به است دولت به متعلق كه رآباديام ةخالص ياراض
 رهيغ و يورزش امور و يعلم و يفن ساتيتأس ريسا و انيدانشجو يكو يبرا كه يمقدار وضع

 است لفمك دانشگاه يشورا كه يطيشرا و نقشه طبق بر را يمابق است اجياحت مورد دانشگاه
 يمقتض بيترك با تهران دانشگاه و كاركنان نيمعلم يمسكون خانه ةيته يبرا دينما ميتنظ

 .»ديبنما دانشگاه يكو عمران و يآباد صرف شود ديعا كه يدرآمد هرگونه و داده صيتخص
 داشته خود تصرف در دانشگاه كه ياراض از ريغ رآباد،يام خالصه ياراض كه است گونه نيا

 آن قطعات يدانگ و امالك بر دانشگاه تيمالك و شود يم تهران دانشگاه نام به قانونا است،
 بر افزون دانشگاه يبرا تيمالك نيا تيحج و اعتبار. دارد ادامه امروز به تا و شود يم استوار

 مورد كه است باال گزارش به خالصجات فروش است قانون متن ،ييدارا يدادرس وانيد يرأ
 هر از ازين يب را دانشگاه كه يزيچ است؛ يرسم يتجل در تيمالك انيب قمصدا نيتر يعال رياخ

 اعتبار ت،يمالك سند يوقت سخن، گريد به. شود يم صادر قانون اديبن بر كه دينما يم يرسم سند
 فروش قانون د،ينما مشخص را حدود و انتقال و نقل تا رديگ يم ثبت قانون به عمل از را خود

 بر كه يسند هر يتجل از تهران، دانشگاه و رآباديام در دولت اموال زا بردن نام با خالصجات
 را ياراض نيا بر دانشگاه تيمالك داتريهو و تر يمتجل ،شود يم صادر يقانون يروند اديبن

 قانون در مقنن حكم متن ويي دارا يدادرس وانيد يرأ كه است نيچن نيا و دهد يم شينما
 استعالم هر در دانشگاه تيمالك يمبنا و دهيگرد درج كامال نيا يثبت سوابق در 1334 سال
 در كه ديد خود ياراض معوض مطالبه در ديبا را دانشگاه نفع نيا گريدة جلو. است شده يثبت

 گرچه زين موارد نيا در. است گرفته قرار سبز يفضا كوچه، ابان،يخ مانند يشهر يها طرح
 كه آنچه يبرا و ندارد تصرف سبب نيهم هب كوچه و ابانيخ طرح، موضوع ياراض بر دانشگاه

 ديبا باز رد،يبگ تواند ينم هم سند و ندارد سند رفته، برون رهگذر نيا از تصرفش و تيمالك از
 و امالك ه،يابن ميتقو نحوه قانون وفق را خود يدادخواه حق بتواند ياساس قانون 34 اصل برابر
 وصول را معوض و دينما اعمال آن 4 تبصرة و 1370 مصوب ها يشهردار ازين مورد ياراض
  ».كند

   
   مستحدثات قمع و لع قو دي خلع يدعوا در نفع مفهوم .2.3

 هم و است فرجام يب يدادخواه هم نباشد، نيچن گر كه است يدادخواه اريمع يراست به نفع
 يشخص ؛يباق و موجود شرط شش با نفع حقوق در ؟ينفع چه اما. بود خواهد نيچن يدادرس

 يجا كه )237-266 :1398 ،يمحسن( شود يم بازشناخته و مطالعه مشروع و يقانون و م؛يمستق و
 ملك همچون اگر است؟ نفع وجود ليدل تيمالك سند ايآ يول ،ستين نجايا در آن بازگفت
 فروش قانون براساس سرانجام، و يدادرس وانيد يرأ اديبن بر دانشگاه رآباد،يام در دانشگاه



 
 مطالعات حقوق خصوصي فصلنامه                                                                                   12 

 اگر پس. دارد نفع دانشگاه و ستين نيچن گمان يب ست؟ين نفع يذ باشد، مالك خالصجات
 يمبنا كه ندارد يفرق باشد، دعوا نيا نفع مالك دي خلع يدعوا در يمدع تيمالك آرامش
 حكم خالجات، فروش قانون همچون اي تيمالك سند اي است دادگاه حكم يمدع تيمالك
 كشور، يعال وانيد ييقضا روية به تيعنا با كه شهياند نيا از ياندك اگر. مقنن حيصر
 از ديخلع يدعوا دانشگاه كه ميبازگرد 1345 سال به و ميشو دور روزآمدگراست يا شهياند
 حاضر، ياصرار يرأ در كه مينيب يم بود، نموده درخواست را مستحدثات قلع و ذوالقدر ابانيخ
 15 عرض با خود ياراض در را ذوالقدر ابانيخ دانشگاه نكهيا يكي. بود زيچ دو اختالف يبنا
 تصرف ابانيخ عرض در خود، يبنا ساختمان هنگام به زين همجواران و بود دهكر بنا مربع متر
 از تعرض نيا. بودند داده عرض كاهش يمتر ده ابانيخ كي به را ابانيخ عمالً و بودند دهكر
 نيدوم همان رياخ مورد. بود شده برگزار و رها مهمل اي افتاده دور هم يشهردار مقامات نظر
 بنا خود ملك در را آن نكهيا از نظر صرف ابانيخ شدن تنگ در دانشگاه ايآ. بود اختالف يمبنا
  . دارد يريگيپ يبرا نفع است، بوده دهكر

 آنچه اديبن بر تيمالك سوابق به توجه با دانشگاه كه بازگفت ديبا نخست وجه به پاسخ در
 مقرر خالصجات فروش قانون در كه يحكم براساس زين و آمده ييدارا يدادرس وانيد يرأ در
 موضوع است توانسته يم و دارد اديبن درست و مستقر تيمالك ت،يماه و مايس هر به دهيگرد
 ديآ انيم به شبهه نيا اگر وصف، نيا با. دكن يريگيپ را ابانيخ از قمع و قلع و دي خلع يدعوا
 توسعه و جاديا با موافقت« 11/04/1334 مصوب ها يشهردار قانون 45 مادة 17 بند اساسبر كه

 انجمن با »معابر ةتوسع قانون مقررات طبق بر يعموم يها باغ و ها دانيم و ها ابانيخ و معابر
 يها باغ و ها دانيم و ها كوچه و ها ابانيخ جاديا« قانون آن 55 مادة 1 بند اديبن بر و است شهر
. است يشهردار فيوظا از »موضوعه نيقوان حدود در معابر ةتوسع و آب يمجار و يعموم

 از شيپ ابانيخ حدود همان بر كه يتيمالك واسطة به دانشگاه باز كه ستين آن مانع سخن نيا
 نكهيا ژهيو به ،شود قمع و قلع و تجاوز مانع يدادگستر از يدادخواه با داشته، ابانيخ يبنا
 و ستين يرسم وهيش به آن تيمالك قالانت شدن يينها يمعنا به لزوماً ابان،يخ يبنا و جاديا

 روية وحدت يرأ دو. است مفتوح و باز ،يشهر كار نيا معوض و عوض همچون يمسائل
 و يس فاصلة با و هشتاد دهه در كه زين كشور يعال وانيد يعموم هيأت 6811 و 6721 شمارة

                                                            
 تيمالك بر فرع رمنقوليغ اموال از دي خلع«: كشور يعال وانيد يعموم هيأت 1/10/1383 -  672 شمارة روية وحدت يرأ. 1

 مواد به توجه با و مراتب به بنا. ستين استماع قابل تيمالك اثبات و احراز از قبل نيزم از دي  خلعيدعوا طرح نيا بنابر است
 وانيد يعموم هيأت ياعضا تياكثر به نظر استان دنظري تجددادگاه پنجم شعبة ي رأامالك و اسناد ثبت قانون 48 و 47 ،46
 يدادخواه در نفع نگاه از ي رأنيا گسترة نقد دربارة. »شود ي مصيتشخ يقانون و حيصح دارد انطباق نظر نيا با كه كشور يعال
 .254-325 ژهيو  به؛372- 662 :1398 ،يمحسن: ك.ر
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 نيا يدادخواه رد دانشگاه ينفع يذ مانع گاه چيه نگارنده باور به ،اند شده صادر سال ياند
 نوشته نيا موضوع ياصرار يرأ در كشور يعال وانيد يعموم هيأت  آنچنان ستندين پرونده
 كه يثبت ةپروند بر طبق ياصل يمتر 15 ابانيخ از دانشگاه استفادة حق و... «: است آورده
 نيمز نكهيا استدالل با صرفاً دارد خود يواقع محل در مزبور ابانيخ گرفتن قرار با مالزمه
 نيا ؛»...نموده يرأ صدور به مبادرت قانون و پرونده مندرجات برخالف نشده تصرف دانشگاه
  .است دانشگاه تيمالك يمبان به كشور يعال وانيد نگاه نيهم يايگو نگارنده باور به استدالل
 در دانشگاه نفع است؛ يكنون سخن دوم چهرة دارد، تياهم موضوع نيا از شيب آنچه اما
 تيپراهم اريبس يبس سخن، نيا. يمتر ده يابانيخ از گذر در نه و يمتر 15 ابانيخ از عبور
 و كند يم مشاركت ابانيخ يبنا در دانشگاه. كند يم دايهو را دانشگاه ياجتماع نقش و است
 مرجع ديبا چرا پس. دارد شهير طيمح نيا به او ازين در،ديترد يب مشاركت، نيا از يبخش
 به يشخص نفع و يخصوص تيمالك تنگ چنبرة در و باشد نداشته ياهنگ ازين نيا به ييقضا
 بعدها كشور يعال وانيد ارجمند ةشياند نيا مينيب يم كه است گونه نيا. بنگرد دانشگاه يدعوا
 دهد يم نشان يادار عدالت وانيد 115 شمارة روية وحدت يرأ در را خود چهرة نود دهه در
 ييشناسا گرديپ و بيتعق نفع گريد ةيهمسا يساختمان يها پروانه گرديپ در هيهمسا هر يبرا و
 نوشته نيا در كه يعموم هيأت يرأ به نگاه نيا با اگر. نوشت ميخواه آن دربارة كه كند يم

 در دانشگاه ازين نيهم سر بر سخن همة كه دشويم معلوم شود، ستهينگر شده پرداخته بدان
... «: ستين يمال و يپول نفع يمعنا به يماد ينفع لزوماً كه است بوده ابانيخ عرض و مساحت

 گرفتن قرار با مالزمه كه يثبت پرونده بر طبق ياصل يمتر 15 ابانيخ از دانشگاه استفادة حق و
 نشده تصرف دانشگاه نيزم نكهيا استدالل با صرفاً دارد خود يواقع محل در مزبور ابانيخ

 .»...نموده يرأ صدور به مبادرت قانون و پرونده مندرجات برخالف
  

                                                                                                                                            
 شدن يمل قانون نامه بيتصو مكي مادة موجب به «كشور يعال وانيد يعموم هيأت 26/7/1384 -  681 شمارة يرأ. 1

 اموال جزء كشور يجنگل ياراض و يعيطب يها شهيب مراتع، وها   جنگليةكل يانياع و عرصه ،1341مصوب كشور يها جنگل
 و باشند گرفته تيمالك سند و شده متصرف را آن افراد خيتار نيا از قبل نكهيا ولو است دولت به متعلق و محسوب يعموم
 و يمل منابع صيتشخ 28/7/1381 مصوب كشور يجنگل ريذخا و يعيطب منابع از تيحما و حفظ نقانو 2 مادة مطابق
 وها   جنگلاز يبردار بهره و حفاظت قانون در مذكور فيتعار تيرعا با مراتع وها   جنگلشدن يمل قانون 2 مادة اتيمستثن
 در و رديگ يم قرار دولت تيمالك در آن، تيقطع و مذكور وزارت صيتشخ صرف به و است يسازندگ جهاد وزارت با مراتع

 كه شده يمل منابع به نسبت دولت تيمالك يناف ران،يا ياسالم يجمهور دولت بنام تيمالك سند صدور عدم مورد، خصوص
 دنظريتجد دادگاه ششم شعبة يرأ مراتب به بنا.  نخواهد بودباشد افتهي تيقطع و شده احراز مرقوم مادة در مقرر بيترت به
 صيتشخ يقانون و حيصح كشور يعال وانيد يعموم تيأه اعضاء تياكثر نظر به دارد انطباق نظر نيا با كه خراسان تاناس
 .599- 612 :1399 ،يمحسن: ك.ر آن يمبان يبررس و ي رأنيا دربارة. »شود يم
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  شهر در دانشگاه نقش .3.3
 دانشگاه دربارةران،يا گذشته سال كصدي خيتار كه آنچنان ،دارد يمانند يب نقش شهر در دانشگاه
 دنبال ،يينوگرا جهينت در دانشگاه، نيا كه اند نوشته پژوهشگران گرچها است آن گواه تهران،

 و محور مسئله علم رشد د،يجد آموزش از دولت ينسب تيحما مدارس، پروگرام دنكر
 ديپد ما كشور در »دانشگاه« همان ا ي»تهيورسيوني« كالبد در يآموزش محافل و مدارس گردآمدن

 به رانيا ةجامع ازين بر است يگريد يخيتار گواه خود كه )152 - 172 :1397 فراستخواه،( آمد
 بيتصو به 8/03/1313 خيارت در »تهران در دانشگاه سيتأس ةاجاز قانون« كه آنگاه. دانشگاه

 اشخاص از را آن قنات همراه به »هيجالل باغ« ياراض وقت هيمال وزارت كه آنگاه د؛يرس
 شد اجرا ده ةده در و دهيكش تهران دانشگاه يها دانشكده يبنا نقشة كه آنگاه ؛1نمود يداريخر
 كه آنگاه شد؛ بنا تهران دانشگاه زيانگ دل و بايز در سر و دانشگاه سبزرنگ يها نرده كه  آنگاه و

 را خود ليتحص فراغت و افتي نمو و نشو و كرد ليتحص آنجا در و آمد دانشگاه به دانشجو
 دست نييپا نكيا كه ييجا از تهران، يشهر بافت نيچن نيا نكهيا تصور ديشا گرفت، جشن
 تحوالت هخاستگا به دانشگاه و كند حركت آن باالتر و محدوده نيا به ،ديآ يم شمار به شهر

 نقش نيا با امروز همگان يول ،بود دشوار زمانه آن مردم يبرا ،دشو بدل ياسيس و ياجتماع
 ها دانشگاه استان، مركز يشهرها همة در باًيتقر و هستند آشنا شهر تمدن و فرهنگ در دانشگاه

 داريپد جامعه در و اند افتهي تيمحور دارد، تهران شهر در تهران دانشگاه كه سبك نيهم با
 يبرا و شهر از بخش نيا در حضور با تهران دانشگاه يبرا مشخص طور به نگاه نيا. اند شده
 از تهران دانشگاه محدودة كه ييجا تا دارد خاص جلوة رآباديام در جاديا با تهران دانشگاه يكو

 تا يكارگر جنوب ابانيخ از دانشگاه غرب و شرق از و كشاورز بلوار تا انقالب ابانيخ شمال
 كه است آورده ديپد را يتجار و يادار و يمسكون بافت و بيترك يرازيش وصال ابانيخ

 يپزشك علوم دانشگاه و تهران دانشگاه يسامانده طرح« آن ياجرا آن حفظ يبرا دولت
 هيأت بيتصو به 15/5/1382 مورخ هـ29106ت/23308 شمارة ةمصوب موجب به را »تهران

 عنوان به را محدوده نيا از ياعظم بخش زين يفرهنگ راثيم وقت سازمان و رساند يم رانيوز
 يمعمار بر و رساند يم ثبت به 18/8/1378 خيتار در 2445 شمارة تحت يمل آثار فهرست در
 نسل دانشگاه يسو به بتواند تهران دانشگاه تا شود يم اعمال قيدق نظارت آن يشهرساز و

 محور جامعه و نرم يفناور از بردار بهره ن،يكارآفر ،يپژوهش ،يآموزش يدانشگاه كه چهارم
 شهر در يشهر ستيز آمدن ديپد در دانشگاه تياهم. بدهد ادامه را خود حركت بود، خواهد

                                                            
 هياتحاد ميرح حاج به را ملك نيا او وراث. بود ساخته شاه ني ناصرالدارشد پسر رزا،يم اكبر الدوله جالل را هيجالل باغ .1

 دانشگاه يبنا يبرا رانيوز هيأت بيتصو و صيتخص با آن قنات همراه به را محل نيا هيمال وزارت كه ي هنگامو بودند فروخته
 . 02-52 :1384 ،ياقيرسيدب :ك.ر. بود مشهور نام نيبد همچنان د،يخر
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 قيتحق و پژوهش يدفترها و دانشگاه اطراف يها يفروش كتاب و است ريانكارناپذ تهران
 ،شود يم عرضه و ديتول آن در يآموزش و يعلم كار هزاران و صدها روز هر كه نآ رامونيپ

 در( 1است تهران شهر در ها دانشگاه گريد كنار در تهران دانشگاه مانند يب نقش از يا نمونه خود
 دانشگاه يمركز سيپرد زين تيفيك يابيارز نگاه از. )97- 110 :1398 ،انديگر و نو سنگ ينيحس: ك.ر باره نيا

 قابل تيفيك از همچنان .... ر،ياخ يها سال يكمبودها و آمده شيپ اختالالت وجود با« تهران
 دانشگاه كه رفتيپذ يخوب به شود يم و )75- 84 :1378 ،يالخوانسار يغرو( »است برخوردار يقبول
  .)297 -  328 :1393 ،يانصار و يانيش( است انيدانشجو ياجتماع هيسرما از يبخش

 آورده نيچن ،نگاشته تهران دانشگاه خيتار كتاب يبرا كه يا مقدمه در يزيپار يباستان دكتر
 و حال چه در كرده، ميتقد رانيا ةجامع به تخصص همه نيا كه ،يا سسهؤم نيچن«: است
 فرزندان و زاده واقع در كه يگريد مؤسسات و كجاست تا جامعه نيا در او حق است؟ ييهوا
 حد چه تا،دهند يم انجام دوردست اتيوال در را مجتمع نيهم كار و هستند مجتمع نيهم
 گل صفت ،نژاد يزرگر( »است؟ گرفته خود به مادر دانشگاه نام حق به كه هستند؟ خود مادر نويمد
 باال گهيجا نيا در و حق نيا در ندارد يگمان نيتر كوچك يكس كه يراست به. )14 :1398 ،يوثوق و
 به ران،يا در دانشگاه،« اند نوشته شمندانياند كه آنچنان رانيا ةجامع در معظم بس منزلت و

 نيچن ما كشور در ضرورت نيا يبررس از پس او. )25 :1398 ،ييطباطبا( »شد سيتأس يضرورت
 آن در تصرف يبرا يكوشش هر و است ملت و كشور كالبد در يروح دانشگاه« كه سدينو يم

 سخن ديبا كه است نيچن نيا. )55 :1398 ،ييطباطبا( »كند يم وارد آن بر ريناپذ جبران يخسارت روح
 يةاول اتيح سال هفت از اگر«: اند نوشته كه كرد دييتأ تهران دانشگاه دربارة را داناستا يبرخ

 وضوح به توان يم م،يكن نظر صرف شد، يسپر كشور ديشد اختناق عصر در كه تهران دانشگاه
 شهياند ديتول مركز نيتر عمده تهران دانشگاه حاضر، زمان تا 1320 وريشهر از كه كرد مالحظه

 و استبداد برابر در مقاومت و مقابله شاهنگيپ و شگاميپ خصوص به ،ياسيس يها برنامه و

                                                            
 تهران يپزشك علوم دانشگاه و تهران يها  دانشگاهگزارش براساس .شود ي مشناخته »دانش شهر« عنوان با طرح نيا امروز. 1

 و يفرهنگ ،ياجتماع فناورانه، ،يعلم يها  جنبهو دهد ي متهران شهر به يديجد ةچهر« طرح نيا كه شده گفته طرح نيا دربارة
 رامونيپ و خود در ارزش جاديا با كه است ييدانا بر يمبتن بوم ستي زكي تهران دانش شهر طرح ةفلسف. دارد يمختلف ياقتصاد
 از يجلوها دانش شهر. كند كمك تهران شهر برند ينگار باز و ياقتصاد و ياجتماع ،يفرهنگ ،يعلم ةتوسع به بتواند خود
 به پاسخ يبرا ياقدام طرح نيا. است دانشگاه ياجتماع تي مسئولتحقق در تهران يپزشك علوم و تهران دانشگاه دو تعهد

 و انيدانشجو يها دهي اليتبد يبرا مناسب بوم ستي زجاديا دانشگاه، يعلم يها ي توانمنداز استفاده با جامعه يازهاين
 شهر. است دانشگاهآموختگان   دانشاز يبخش انيبن  دانشاشتغال يبرا يمحل ديجدوكار   كسببه دانشگاهآموختگان  دانش
 به و ندارد وجود يحصار دورش و است يدسترس لقاب رانيا مردم همه يبرا كه شد خواهد سبز و هوشمند يشهر دانش
 ).1 :1399 دانش، شهر طرح گزارش. (»پردازد ي مياجتماع عدالت و مشاركت رفاه، و سالمت جيترو
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 ،دانا يفرج( »است بوده رانيا ةجامع متن به ياسيس معرفت و يآگاه انتقال مهم ركن و استعمار
  .)2: 1398 ،يوثوق و گل صفت ،نژاد يزرگر: در مقدمه،

 شود ستهينگر كشور يعال وانيد يعموم هيأت يرأ به گريد بار اگر است، نيچن چون پس
 دانشگاه نقش شده، ديتأك » ...ياصل يمتر 15 ابانيخ از دانشگاه استفادة حق و...  « به آن در كه
 نيا در زين را يشهردار ييپاسخگو د،يد ميخواه كه چنان آن كه ديآ يم چشم به خوب شهر در

  . است كرده ستهيبا دعوا
  

 دادخواهي بر آن اثر و ساختماني وانةپر اجراي بر شهرداري نظارت چگونگي. 4.3
   دانشگاه

 ها ابانيخ و معابر ةتوسع و جاديا« با شهر انجمن 1334 سال ها يشهردار قانون برابر كه شد گفته
 در يشهردار و كند يم موافقت »معابر توسعه قانون مقررات طبق يعموم يها باغ و ها دانيم و

 و يعموم يها باغ و ها دانيم و ها كوچه و ها ابانيخ جاديا« به دست موضوعه نيقوان حدود
 25 و 24 يبندها برابر كه است يشهردار ن،يا بر افزون. زند يم »معابر توسعه و آب يمجار
 فيوظا از »شود يم شهر در كه ييها ساختمان ةيكل يبرا پروانه صدور« قانون همان 55 مادة

 و معابر يروها سواره كردن سفالتآ و ها ابانيخ ساختن« ةفيوظ كنار در كه است يشهردار
 ةعهد به آن امثال و آسفالت و سنگ از نيطرف يها جدول و انهار و يعموم يها كوچه مطلق

 باشد داشته رو ادهيپ كه يمعابر اي ابانيخ در روها ادهيپ آسفالت يول باشد يم محل هر يشهردار
 از روها ادهيپ مجاور نيمالك امتناع صورت در است ياراض و مستغالت و منازل نيمالك عهده به

 به را آن نهيهز و نموده اقدام مًايمستق تواند يم يشهردار خود يسهم كردن آسفالت به اقدام
 نيا 25 بند تبصرة برابر نيهمچن.  »دينما افتيدر و مطالبه ممتنع نيمالك درصد از ده اضافه
 ساختمان شود يم رو سواره يساز كف كار به دست يشهردار كه ابانيخ هر در« قانون

 ها آن يقانون ندگانينما و  مجاورنيمالك يبرا يشهردار دستور طبق ابانيخ آن يروها ادهيپ
 بر يشهردار نظارت تا است داده حق دانشگاه به يشهردار يقانون فيوظا نيا. »است ياجبار
 در اهدانشگ نفع از نظر صرف را، يساختمان پروانه دارندگان يسو از شهر ابانيخ به تجاوز

 در دانشگاه كه دهد يم نشان پرونده يمحتوا. بخواهد) قمع و قلع و دي خلع (ياصل يدادخواه
 و دي خلع يترافع ييدعوا طرح با است، شده رو روبه ابانيخ به تجاوز نيا با يوقت چهل، ةده
 مرجع نيتر يعال عنوان به يادار عدالت وانيد كه امروز يول است، خواسته را قمع و قلع
 تواند يم هيهمسا ستين يديترد نيتر كوچك شده ليتشك كشور در يادار صنف در ييقضا
 يرأ شكل به نود، ةده در كه يامر. بخواهد هيهمسا يساختمان ةپروان دربارة را ينظارت نيچن

 نشان را خود يادار عدالت وانيد يعموم هيأت 13/2/1392 مورخ 115 شمارة روية وحدت
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 يشهردار قانون 100 مادة يبازنگر ونيسيكم يرأ موضوع كمل مجاور ةيهمسا«: دهد يم
 ونيسيكم يرأ ابطال خواسته به تيشكا حق آن تبع به و است ييشناسا قابل نفع يذ عنوان به

 كه ييدهايترد ةهم وجود با دانشگاه زين امروز. »داراست زين را يشهردار قانون 100 مادة
 تواند يم )550 -  531 :1396 ،يمحسن :ك.ر( هست يدارا عدالت وانيد در اش يدادخواه امكان دربارة

 .بخواهد را نظارت نيا حيصح اعمال صالح ييقضا مرجع از
  

  شهر در اجتماعي حقوق اجراي براي ثالث جلب. 5.3
 جلب به اقدام يدادرس انيجر در دانشگاه ،يرو هر به كه دهد يم نشان حاضر ةپروند اتيمحتو

 كه شده جلب جهت نيا از باالخص يشهردار« كه ندك يم لاستدال نيا با تختيپا يشهردار
 و »باشد جوابگو را اشخاص تجاوزات ديبا جهيبالنت و بوده شهرها داخل معابر حافظ مقام نيا

 وصف، نيا با. گذشت دگانيد از باال گزارش به زين اقدام نيا يقانون يمبان كه شد گفته
 يشخص نفع مدار بر را موضوع يطار يدعو نيا با ييارويرو در گاه وانيد شعب و ها دادگاه

 نظارت نيا نگارنده باور به كه يدرحال اند كرده ريتفس و ريتعب دانشگاه تيمالك يمعنا به
 شهر در ياجتماع حقوق همان در شهير ثالث شخص جلب ايدعو كالبد در دانشگاه خواستن

 ةنيهز و يدشوار همه نيا و زحمت همه نيا. ديآ يم شمار به آن از يبخش دانشگاه كه دارد
 حقوق. ديد يخصوص حقوق تنگ نگاه از دينبا را 1353 تا 1345 سال ةفاصل در دانشگاه
 دانشگاه بار نيا كه دارند يندگينما آن ياجرا و فاياست در همه و است همه حقوق ياجتماع
 شورك يعال يعموم هيأت يرأ به گريد بار اگر پس. است دهيخر جان به را آن يسخت و رنج

 يشهردار زين« داشته مقرر كه يعموم هيأت حكم از بخش نيا يمبنا كه ميابي يدرم ميبازگرد
 كرده يم جابيا را يشهردار دخالت موضوع و داشته شركت ادعو در و جلب يدادرس به

 يا چاره ك،ينييآ حقوق نگاه از كه دارد نمود ياجتماع حقوق يمعنا و نگاه نيهم در »است
 حقوق انيم ةرابط كه نجاستيا. است نبوده دانشگاه يبرا ثالث جلب يدعوا به توسل جز
 است كيبار و فيظر اريبس يدادرس حقوق شمندانياند نگاه از كه يماهو حقوق و نكييآ
 حقوق يبرتر يسو به انهيكاركردگرا را شهياند و كند يم يينما رخ ،)51 - 54 :1398 گارث، و يكاپلت(
 از يطار يدعوا نيا كاركرد. برد يم است، آن فلسفة و ذات يماهو حقوق نيتضم كه كينييآ

 كه كرد يم يكوتاه دعوا نيا طرح در دانشگاه كه بود يكاف و است روشن كاران يدادرس نگاه
 نفع تبلور و دانشگاه ياجتماع تيموقع ريتعب و ريتفس در يمنف ياثرگذار موجب گمان يب

  .شد يم دعوا نيا در آن ييادعا
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  فرجامي رسيدگي در عالي واندي نقش .6.3
 يخواه فرجام و وانيد ةشعب در نخست يخواه فرجام. كرد گذر يعال وانيد نقش نيا از دينبا

 يمبن منقوض قرار اي حكم كه است ياسباب و به علل مستند باز نقض، از پس كه ييرأ از دوم
 حكم آن اگر و شود يم يدگيرس و طرح كشور يعال وانيد يعموم هيأت در است، بوده آن بر
 شود، نقض بود شده ياول قرار اي حكم نقض موجب كه ياسباب اي سبب همان به مستنداً قرار اي

 دكن تيتبع كشور وانيد نظر از است مكلف شده ارجاع آن به ادعو به يدگيرس كه يدادگاه
 باور به ،ستا فرانسه حقوق به كينزد اريبس كه نييآ نيا. )1318 يمدن يدادرس نييآ قانون 576 مادة(

 قرابت است، استوار خصومت فصل و صلح اديبن بر كه يمدن يدادرس هدف با شتريب نگارنده،
 ليتشك كشور يعال وانيد يعموم هيأت كه يموارد از يكي زين فرانسه حقوق در. دارد

 ييقضا مرجع اول، يخواه فرجام واسطه به يرأ نقض از پس كه است يآنگاه ،شود يم
 يفرجام تيشكا مورد يقبل جهات همان به باز كه بدهد ييرأ نقض، از پس كننده يدگيرس
 كه است يهيبد. )49 :1394 ،يمحسن() فرانسه ييقضا يسازمانده كد 6-431 ال مادة (رديبگ قرار
 مادة بر 2016 سال اصالحات در گرچه ، ااست االتباع الزم صورت نيا در يعموم هيأت يرأ

 افتهي ارياخت يمدن امور در زين فرانسه كشور يعال وانيد بةشع كه شود يم دهيد كد نيا 411-3
 .بدهد تيماه در يرأ ،1دينما يم جابيا »عدالت حيصح ياجرا منفعت« كه يفرض در تا

 رفتهيپذ 1379 يمدن يدادرس نييآ قانون 408 مادة در مختلف علل به يكرديرو نيچن
 ةمسئل هم و آمده ماده نيا در دوم يخواه فرجام به وانيد شعبة يدگيرس امكان هم. است نشده
: است شده انيب مبهم يعبارات با يعموم هيأت يرأ از پس هيال مرجوع شعبة تيتبع

 استدالل ذكر با دادگاه كشور يعال وانيد در خواسته فرجام حكم نقض از پس كه يدرصورت«
 يدگيرس درخواست مورد يرأ نيا و دينما ياصرار يرأ صدور به اقدام هياول يرأ طبق

 ابرام، را دادگاه يرأ استدالل، رشيپذ صورت در كشور يعال وانيد شعبة شود، واقع يفرجام
 وانيد شعبة نظر چنانچه و مطرح يحقوق شعب يعموم هيأت در پرونده صورت نيرايدرغ
 خواهد ارجاع يگريد ةبه شعب پرونده و نقض صادره حكم ،گرفت قرار ابرام مورد كشور يعال
 صادر يمقتض حكم كشور ي عالوانيد يعموم هيأت استدالل طبق هيال وعمرج دادگاه. شد
 و رفتيپذ را دوم يخواه فرجام در وانيد شعبة شيپا بتوان اگر نگارنده، باور به. »دينما يم

 به يول ،)شود يم يعموم هيأت شتريب اشتغال مانع نكهيا مانند (كرد يا ستهيشا استدالل آن يبرا
 حكم كشور ي عالوانيد يعموم هيأت استدالل طبق هيال مرجوع دادگاه« عبارت ،يرو هر

 اديبن بر گفتن سخن چه، يعموم هيأت يرأ از يرويپ جز نداردي يمعنا »دينما يم صادر يمقتض
 يعال وانيد حكومت نيا. است كسان يو نيمع جهينت متضمن گمان يب ن،يمع استدالل كي

                                                            
1 . L’intérêt d'une bonne administration de la justice 
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 يبعد ةكنند يدگيرس دادرس استقالل يناف رو چيه به دينبا را آن يعموم هيأت ژهيو به و كشور
 يدادهايرو از مختلف ريتفاس فيتكل نييتع بر محمول و مورد كي خصوص در چه، دانست

 خيب از بوده، نيقوان در راتييتغ گونه نيا يمبنا كه شبهه نيا نگارنده باور به و است پرونده كي
  .است نبوده يافكندن بن و

  
  نتيجه

 ديبا است، تهران دانشگاه يبرا يحقوق و يخيتار يسند كه را 1353 شمارة 4 فيرد يرأ
 دهش استوار راست و درست اديبن بر كه است »رانيا« يبرا يحقوق و يخيتار يسند واقع به

 متبلور يرسم سند ةبرگ در تنها حق و ستين يماد فقط نفع كه دهد يم نشان سند نيا. است
 قانون و ييدارا يدادرس وانيد يرأ و تصرف از تشيالكم يمبان كه دانشگاه حق و نفع. شود ينم

  . است سندتر يسند هر از آمده خالصجات فروش
 و است شهر اتيح و يزندگ از يبخش دانشگاه كه دهد يم نشان يرأ نيا ن،يا بر افزون

. شود گذارده كنار شده، اقامه و ارياخت در مدرك و سند نوع و دعوا نوع ةبهان به دينبا
 دي خلع بتواند ديبا است دهكر بنا ابانيخ شهر، در مشاركت يبرا خود ملك در كه يدانشگاه
 تحوالت و شهر از يبخش كه يدانشگاه نيهمچن. بخواهد را معبر نيا به متصرف و متجاوز
 ادعا نيمع عرض با يابانيخ از گذر در را خود تيحقان و قتيحق بتواند ديبا است آن ياجتماع
  . بخواهد و بكند
 از نگاه آيين دادرسي، كرده، عمل شهر انجمن و يشهردار با تعامل در كه انشگاهد نيا
 قانون حيصح ياجرا بر نظارتي را مطرح نموده كه هدفش خواستن ثالث جلب يطار يدعوا

  .هستند يساختمان ةپروان يداراو پيرامون خود در شهر  كهاست  يكسان دربارة
 ها سال كشور، يعال وانيد دگانيد از شهر در اهدانشگ ياجتماع نفع كه داد نشان يرأ نيا

 و كشور يعال وانيد يعموم هيأت 681 و 672 شمارة روية وحدت يها يرأ صدور از شيپ
 نيا با. است شده ييشناسا رانيا ييقضا نظام در يادار عدالت وانيد يعموم هيأت 115

 با كه دهد يم قرار پژوهشگر يرو فرا را يگريد ةسنج 1352 سال 4 فيرد شمارة يرأ وصف،
 قانون نيا 408 مادة و 1318 سال يمدن يدادرس نييآ قانون 576 مادة انيم ةسيمقا در بتواند آن

  . ابدي دست يابيارز ينوع به ،1379 مصوب
 

   نبود تعارض منافعهيانيب
 ي از دزدزيپره كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل دنكن ي اعالم مگانسندي نو
 و جعل يساز ها، منبع  جعل دادهاي يساز  دادهگران،ي بار مقاله، تكرار پژوهش دكياز  شي ارسال باي انتشار و ،يادب

  .اند  كردهتي كامل رعاطور به ره،ي و غسوءرفتارشونده،   پژوهشاي سوژه هان ناآگاهتيمنابع، رضا
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Abstract 
As a social institution, what right the university has in the city and its 
construction is the main issue of this article. If the rules and regulations are 
violated during the construction and development of the city, can the 
university, which has a social presence in the former, complain about this 
violation of the rules and regulations due to the negligence or silence of the 
city administering institutions? The basis of this question is challenging from 
the point of view that, for a civil action, one should look at the criterion of 
benefit, because benefit is its basis. So does the university have such an 
advantage in the city and society? In this article, the demand of the 
university's lawsuit was the removal of approximately 400 meters of land 
and the destruction of constructions from Zul-Qadr street in the Amirabad 
area. Finally, the civil chambers of the General Assembly of the Supreme 
Court recognized the university as the beneficiary and accepted his lawsuit. 
Based on this, today, when the plans for the development of the university 
environment are in hand, is this social view of the role of the university in 
the city still sustainable? 

Examining the decision of the General Assembly of the Supreme Court 
and identifying its historical and legal position in our legal system has been 
the main method of research in this article. In addition to this method, an 
attempt has been made to examine the current position of the university in 
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society and in legal fields, and to examine the opinion of the civil 
chambers of the Supreme Court for the university. The fact is that the 
judgment of the General Assembly is important from the point of view of the 
university and the city, especially because in those days when the 
Administrative Court of Justice was not yet established so that, for example, 
individuals could, as neighbors, complain about their neighbor's urban and 
construction measures and possibly revoke their permits. 

The theoretical framework of this article is the examination of the judicial 
procedure regarding interest in litigation, with the consideration that the 
university still has an important social role in the city, and if the position of 
the university is viewed from this point of view, many of the implementation 
problems of the university's organization and development plans with the 
correct interpretation will be resolved. 

If the correct implementation of the law is violated in the city 
surrounding the university or the legal regulations in the field of urban 
planning and real estate and private documents are ignored, can the 
university, as a person who has a living and dynamic presence in this 
environment, refer to the judiciary for the correct implementation of these 
laws? 

If the university has a dynamic and living social role in the city, the 
benefit that is the criterion of litigation should be interpreted according to 
this role. 

The judgment of General Assembly, which is a historical and legal 
document for the University of Tehran, should be considered as a historical 
and legal document for "Iran" which is based on the right foundation. This 
document shows that the interest is not only material and the right is not 
appeared only in the official document. The benefit and right of the 
university, whose ownership is based on the judgment of the court of 
property proceedings and the law on the sale of king’s real estate, is stronger 
than any other document. 

In addition, this judgment shows that the university is a part of the life of 
the city and should not be abandoned on the pretext of the type of litigation 
and the type of documents and documents in possession and produced. A 
university that has built a street on its property to participate in the city 
should be able to demand the eviction of the aggressor and owner of this 
street. Also, a university that is a part of the city and its social developments 
should be able to claim and demand its truth and authenticity while passing 
through a street with a certain width. 

This university, which has acted in interaction with the municipality and 
the city association, has asked for the third party of this institution to show 
the correct implementation of the law regarding those who have building 
permits.
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On the other hand, this judgment showed that the social interest of the 
university in the city from the perspective of the Supreme Court of Iran was 
recognized years before the issuance of General Assembly unification 
judgment No. 672 and 681 of the Supreme Court and 115 of the General 
Board of the Court of Administrative Justice in Iran's judicial system. With 
this description, the decision number 4 of 1352 imposes another criterion on 
the researcher, with which he can reach a kind of evaluation in the 
comparison between Article 576 of the Civil Procedure Law of 1318 and 
Article 408 of this law approved in 1379. 

 
 
 
 

Key Words: University of Tehran; The City; Interest; Third Party Lawsuit; 
City of Knowledge.   
 

 
Declaration of conflicting interests  
The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the 
research, authorship, and/or publication of this article.  
 
 
Funding  
The authors received no financial support for the research, authorship, and/or 
publication of this article.  
 
 
ORCID iDs:  https://orcid.org/0000-0001-5930-9035 
 
 
 
 

 

This article is an open-access article distributed under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution 
(CC-BY) license. 

  


