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Abstract 
Adequate housing is a basic human need on which the realization of other 

fundamental rights depends. The right to adequate housing has been recognized in 

many national, regional and international instruments. However, the mere 

recognition of a right does not suffice, and enforcement as well as the right of action 

are necessary. The issue raised is whether the right to housing is justiciable in 

international and national legal systems. In terms of international human rights law, 

this matter has been resolved with the adoption of the Optional Protocol to the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 2008. The 

government of the Islamic Republic of Iran is a member of the said covenant but not 

its additional protocol. As such, it will establish its own policies on this issue. The 

present study aims to evaluate the justiciability of the right to housing in 

international human rights law and Iran's legal system.  
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 چکیده  

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق  سقا ر وققود بق ا      
و  مسکن شناسا ی ش ه  یالمللنیبی و امنطقهرو در بسیاری از اسناد ملی، وابسته است. ازا ن

 ی کفا قت  تنهقا بقه است. اما ا ن امر با   مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از  ک و  
و ضمانت اجرا و همچنین و  اقامۀ دعوا برای برخورداری از آ  و  هم اهمیقت دارد.   کن ینم

ی المللق نیبقوقی مطرح است که آ ا و  مسکن قابلیت دادخواهی در نظام و مسئلهرو ا ن ازا ن
ی وقود بشر با تصقو ب رروتکقا اختیقاری بقه می قاد      المللنیبو ملی را خواه  داشت. در نظام 

ا ن امر با رعا ت ضقواب  خقاو و    2008( در سال 1966وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )
دولتقی کقه ع قو     عنقوا  بقه تفاسیر کمیتۀ محق  ش ه است؛ اما دولت جمهوری اسالمی ا قرا   

ی اد است و ع و رروتکا الحاقی ب ا  نیست، رو ۀ خاو خود را خواه  داشت. در نتیجه ا قن  م
ی المللق نیبق رژوهش بر آ  خواه  بود تا سیستم و رو ۀ استناد و دادخواهی و  مسکن در نظام 

 وقود بشر و نظام وقوقی ا را  در موارد خاو را توصیف و تحلیا کن . 
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 مقدمه
دنبال سررناه بوده و برخورداری از مسقکن  که شاه  م بشر از آغاز ویات خود به امروز بهطورهما 

از جملقه برخقورداری از    آنهاسا ر وقود  چراکهمناسب وقی بنیاد ن برای افراد  ک جامعه است، 
همین دلیا و  مسکن  ا مسقکن مناسقب    امنیت، به اشت و کرامت انسانی ب ا  وابسته است. به

 هقا دولقت رو ی نیز تبلور  افته است. ازا قن المللنیبدر قوانین داخلی کشورها، بلکه در اسناد  تنهانه
در  ر رقذ بیآس ا افراد  ان ش ه متأثربرای افرادی که از بال ای طبیعی  ژه وبهبا   در شرا   خاو، 

 اسب به شهرون ا  خود کمک مستقیم کنن .  منظور فراهم کرد  مسکن منجامعه، به
 ظهقور  نوزدهم س ۀ در بشر وقود دوم نساعنوا  بهکه  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وقود

که دولت نقش اساسی را در اوققاد   ردیگیبرمداشت و وقوقی را در  تأکی  دولت م اخلۀ و بر کرد
 ی و فرهنگی شناسا ی کرد.آ  دارد، و  مسکن را در کنار سا ر وقود اقتصادی، اجتماع

که ا ن وقود غیرقابا مطالبه باشن  و فرد نتوان  در برابر آ  علیه   یرسیمنظر در بادی امر به
 ی که در کنفرانس جهانی وققود بشقر در و قن شقرکت     هادولت، 1993دولت اقامۀ دعوا کن . در 

 United« )ن اوابسته و مرتب  تمام وقود بشر جهانی،  کپارچه،»کردن ، به اجماع اعالم کردن  که 

Nations conference, 1993: part1 .)ی بقرای می قاد وققود اقتصقادی،     سق  نوشیرتهیۀ  هادولت
بقه   2008گرفتنق . سقرانجام رروتکقا اختیقاری می قاد در سقال        بر عهق ه اجتماعی و فرهنگی را 

قود من رج در می قاد  و دادخواهی و رذ ریقابلیت ق اوت ینیبشیر با مذکور تصو ب رسی . سن 
 مهمقی در  تحقوتت  گروهقی  و فقردی  شقکا ات  از طر   ابراز وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

 است. کرده ا جاد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وقود استیفای و تحق 
نیز اهمیت دارد که کشورهای ع قو می قاد از جملقه     مسئلهدر کنار ا ن تحول جهانی، ا ن 

مذکور ع و ت نیافتن ، به چه ترتیب در قوانین ملی خقود وق  مسقکن را     ا را  که در رروتکا
ا قن وق  را مطالبقه کننق . در نتیجقه، در ا قن        تواننق  یمشناسا ی کردن  و افراد از چه طر   

ی و داخلقی  المللق نیبق منظور از مسکن و مسکن مناسب در نظام  متا بررسی کنی میبرآنرژوهش 
ی وقود بشر در خصقوو وق  مسقکن و قابلیقت     المللنیبم و رو ۀ نظا سازوکارچیست. سپس، 

دادخواهی آ  را بررسی و در کنار آ  نظام وقوقی ا را  در خصوو و  مسکن و طرد مطالبۀ 
یمق آ ا فرد در نظام وققوقی و ق قا ی ا قرا      نکه اا ن و  در موارد نقض آ  را ارز ابی کنیم؛ 

ورت نققض و تللقف از سقا ر مقواز ن از جملقه       ی به ا ن و  استناد کن   ا در صق تنهابه توان 
به نقض و  مسکن خقود منق رج در می قاد نیقز اسقتناد       توان یمنامناسب مسکن  وسازساخت
عبارت د گر، نقض و  مسکن مناسب خود را از آثار تللف از سا ر قواع  در نظر گیقرد،  کن . به

 .شودیمجزء مباو ی است که در ا ن رژوهش ب ا  ررداخته 
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 یف مسکن  تعر
، و از «نهقاد »ی  قک  شناسق جامعقه خوان ، از نظقر  « کات» ک  توا یممسکن را از بع  اقتصادی 

(. مسکن بر وز  مفعا، اسم 166: 1394نامی  )ا لکا و همکارا ، « فرهنگ»ی شناسانسا منظر 
 نق   گویمق به معنای آرامش و سکو  است و در اصطالح به مکانی « سکن»مکا  از ر شۀ عربی 

ۀ دهلق ا معنقای   نامق لغت(. در 48: 1394رور و همکارا ، )امین کن یمه انسا  در آ  زن گی ک
باش و خانه، منزل و بیت، سکونت و مقام، جقای آرام معنقا شق ه اسقت     لغوی مسکن چو  جای

 (.49 :1394 را ،همکا و رورنیام)
تمام »ده است: را چنین تعر ف کر« واو  مسکونی»مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

 ا قسمتی از  ک ساختما  است که و اقا شاما  ک اتقاد و سقرو س )وق اقا  قک توالقت(      
از معبر عمقومی باشق . شقکا متعقارف آ ،      میرمستقیمستقا بوده و دارای ورودی مستقیم  ا غ

 1«.شوداست که برای سکونت  ک خانوار ساخته می یمعمولی و واو  آرارتمان ۀخان
توا  مسکن را مکانی در نظر گرفت که هم جنبۀ مقادی دارد و  می ش هارائهدر قالب تعار ف 

محقا آرامقش و سقکو  در نظقر      چراکقه هم در ابعاد رووی و ارزشی زن گی فرد اثرگذار است، 
 است. ش ه گرفته 

کمیتۀ وقود اقتصادی، اجتمقاعی و فرهنگقی در خصقوو     4براساس نظر ۀ عمومی شمارۀ 
 1966می قاد وققود اقتصقادی، اجتمقاعی و فرهنگقی       11ب مادۀ در چارچو« مسکن مناسب»

 قک   منحصراًچنین بیا  ش ه است که از نظر کمیته مسکن مناسب تنها  ک سررناه با سقف  ا 
کات نیست؛ بلکه مسکن مناسب به معنای و  زن گی کرد  در جا ی همراه با امنیت، آرامش و 

مکقانی فراتقر از   « مسقکن مناسقب  »وقیقت  (. درCESCR, 1991: No.4, para.7کرامت است )
 چهارد واری و  ک سقف است. 

در « مسکن مناسب»شرا   ملتلفی برای  ک سررناه با   وجود داشته باش  تا بتوا  آ  را 
مسکنی مناسب باش ، با   وق اقا از معیارهقای ل قا برخقوردار      آنکهرو برای نظر گرفت. ازا ن

شق   از سقا ر    منق  بهقره د  خ مات، تقوا  مقالی بقرای    باش : امنیت در تصرف، در دسترس بو
 (.OHCHR, 2009: No.21: 3-4وقود، قابلیت سکنی، دسترسی، موقعیت و تناسب فرهنگی )

کقه وق  بقر مسقکن      م رقرداز یمدر ادامه در تعر ف و  بر مسکن مناسب بیشتر ب  ن امر 
 ی برخوردار هستن . و فرد  ا افراد در ا ن خصوو از چه وقوق شودیمشاما چه مواردی 

 
 

                                                           
 /https://www.bhrc.ac.ir ها و استان اردها: . برای مالوظۀ بیشتر ر.ک: تعارف واژه1
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 حق بر مسکن  
رو داشقتن سقررناه و   مسکن از جمله نیازهای اساسی انسا  در طول تار خ بقوده اسقت و ازا قن   

آ ق  کقه بشقر در سقطوح     شقمار مقی  مسکن مناسب از جمله وقود اولیه و بنیاد ن بقه  ج ت ربه
ی شقاه  بقه   المللق نیبق ی و رو در طول تار خ در اسناد ملق دنبال آ  بوده و است. ازا نملتلف به

 .  م ابودهرسمیت شناختن و  مسکن و ابعاد ملتلف آ  
 

 حق مسکن در نظام حقوقی ایران  .1
داشتن مسکن متناسب با نیاز، و  هقر  » ی ا را اسالم یجمهوری قانو  اساس 31اصا  براساس

را  کسچیه»که  دداریمقانو  اساسی بیا   33همچنین اصا «. ]...[ است. یران ا ۀفرد و خانواد
ممنوع  ا به اقامقت   اشعالقهاز محا اقامت خود تبعی  نمود  ا از اقامت در محا مورد  توا ینم

 «.داردیمدر محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانو  مقرر 
دولقت را موظقف    1387مصقوب   مسقکن  ۀقانو  سامان هی و وما ت از تولی  و عرضق  1مادۀ  

درآمق   ی کمهاگروه ژه وبهمسکن و سهولت دسترسی فاق  ن مسکن  نیتأم منظوربه»که  ن کیم
ی تزم اقق ام  هقا ت ق ومابه خانۀ مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولی ی کشور، ]...[از طر   

ی از مسقکن ا مقن   من بهرهو   1395منشور وقود شهرون ی مورخ آلرماه  73در مادۀ  1«.نما  
کن  که دولقت  نیز بیا  می 74شناسا ی ش ه است. مادۀ  شا خانوادهو  و متناسب با نیاز شهرون ا 

ی فرهنگقی، اجقرای   هقا ارزشی بقومی و  هایژگ وو بهبود وضعیت مسکن متناسب با  نیتأمزمینۀ 
   2سازد.یمی را فراهم انرژی مصرف سازنهیبهی هاطرحمقررات ملی ساختما  و 

وققود   یالمللق نیمی اد ب 1968آور ا  4ن در در کنار قوانین و مقررات ملی، ا را  همچنی
با و برابر  به تصو ب رسان  1354ارد بهشت  17در ام ا کرد و  اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را

 اتجراست. مقررات می اد در وکم قانو  و تزمقانو  م نی  9مادۀ 
ی نقوع بهکن است و قانو  اساسی آنچه مطرح است، و  برخورداری از مس ژه وبهدر قوانین ا را  

تعبیر موسع از مسکن ش ه است. در همۀ موارد دولت مکلف ش ه است تا با اقق امات و ققوانین خقود    
ۀ ششقم  سقال رنجقانو  برنامۀ  59که در مادۀ طورهما زمینۀ برخورداری از ا ن مسکن را فراهم سازد. 

مکلقف بقه    هایشهردارکشور و ی راه و شهرسازی و هاوزاتلانهتوسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
و زمقین   متیقارزا و دولت نیز موظف ش ه است منابع مالی و تسهیالت  ان ش هبهسازی شهرسازی 

 3کن . نیتأممورد نیاز را در قالب بودجۀ سنواتی در طول اجرای قانو  برنامه 

                                                           
 .1387 مصوب مسکن ۀعرض و  یتول از ت وما و یسامان ه نو قا .1
 .1395آلرماه  منشور وقود شهرون ی .2

  .1395 ماهاسفن  14اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا را ، مصوب  ۀششم توسع ۀسالرنج ۀقانو  برنام .3
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 ی حقوق بشر المللنیبدر نظام « مناسب». حق بر مسکن 2
هقر کقس وق  دارد سقطد زنق گی      »که  شودیممتذکر  25ر در مادۀ اعالمیۀ جهانی وقود بش

مناسب اسقت، از ویقخ خقوراک، روشقاک،      اشخانوادهمناسب را که برای سالمتی، رفاه خود و 
  «.کن  نیتأمی رزشکی و خ مات اجتماعی تزم هامراقبتمسکن، 

کلی و   طوربهشر ی وقود بالمللنیبسن  مادر در نظام  عنوا بهاعالمیۀ جهانی وقود بشر 
. رقس از آ ،  ردیق گیمق استان ارد زنق گی در نظقر    عنوا بههر فرد برای برخورداری از مسکن را 

بقه وق  بقر داشقتن مسقکن       11( در مقادۀ  1966می اد وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )
. براساس متن ماده و نظر عمومی مربوط به آ ، و  بر مسقکن مناسقب قابقا    رردازدیممناسب 

اعمال برای همه است. افراد با   فارغ از سقن، وضقعیت اقتصقادی وابسقتگی گروهقی  قا سقا ر        
 2ی از ا ن و  مطقاب  بقا مقادۀ    من بهرهرو دارن ۀ ا ن و  شون . ازا ن هاتیوضعو  هایوابستگ

 (. CESCR, 1991: No.4, para.6) می اد نبا   موضوع هیچ نوع تبعی ی قرار گیرد

 هقا یآزاد. ا قن  ردیق گیدر برمق  ی را نیز هایآزادو  بر مسکن مناسب  با   توجه داشت که
 شاما موارد ل ا است:  

 وما ت در برابر خلع    اجباری )مصادره( و تلر ب خودسرانۀ خانۀ فرد؛  -

 و  بر ع م ورود خودسرانه به خانه، ور م خصوصی و خانوادۀ فرد؛ و   -

 .  وآم رفتزادی و  بر انتلاب محا اقامت و تعیین محا زن گی و آ -

 ۀ وقوقی نیز است، از جمله: رن یدربرگو  بر مسکن مناسب  
 امنیت در تصرف؛   -

 بازگردانی مسکن، زمین و ملک؛   -

 دسترسی برابر و ب و  تبعیض به مسکن مناسب؛   -

ی مربوط به مسائا مربوط به مسکن در سطوح ملقی و اجتمقاع   ریگمیتصممشارکت در  -
(OHCHR, 2009: No.21: 3 .) 

ی نیز به طرد ملتلف به و  بر مسقکن مناسقب   المللنیبکنار اسناد مذکور، سا ر اسناد  در
(، 1955ی رفع هر گونه اشکال تبعیض نقژادی ) المللنیبم ال کنوانسیو   طوربه. ان داشتهاشاره 

ی از وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله مسکن مناسب را فقارغ از  من بهره 5در مادۀ 
کنوانسیو  وققود   27مادۀ  3. بن  شماردیبرمتبعی ی برای افراد و جزء تعه ات دولت  هر نوع

تا اق امات تزم برای کمک به وال  ن  قا سقا ر افقراد     ن کیمرا موظف  هادولت( 1989کودک )
کنوانسیو   21در مادۀ ی وما تی مانن  مسکن. هابرنامهمسئول کودک را انجام دهن ، از جمله 

مورد مسکن تا آنجا که ا ن امقر بقر    در»(  بیا  ش ه است که 1951) وضع رناهن گا مربوط به 
نظارت مقامات دولتی اسقت دول متعاهق  نسقبت     طب  قوانین و مقررات تنظیم گرد  ه  ا تحت
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تا سر و  امکا  مساع  بقوده و در هقر وقال از     معمول خواهن  داشت کهی رناهن گا  رفتار به
 «.نامساع تر نباش  دارن معمول می یطور کلبیگانگا  به رد نسبت بهرفتاری که در چنین موا

بشقر، با ق     الملقا نیبرس از مالوظۀ اجمالی به و  مسکن در نظام وقوقی ا را  و وقود 
بررسی کرد که آ ا در صورت نقض ا ن و   ا معیارهای من رج در آ  امکا  اقامقۀ دعقوا علیقه    

 ی و ملی وجود دارد  ا خیر. لمللانیبدولت  ا مقامات صالد در سطد 
 

 قابلیت دادخواهی حق مسکن 
بقر ا قن    نظرا صاوبوقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از  ی می ادریگشکاهنگام 

عقی ه بودن  که وقود من رج در نسا دوم وقود بشر از جمله و  مسکن غیرقابا دادخقواهی  
های بشری، سازوکارها ی برای در عرصۀ تحق  و و مطالبه است. لیکن با گذر زما  و تحوتت 

 دادخواهی از نقض ا ن وقود فراهم ش .
 

 حقوق بشر  المللنیبقابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام . 1

 ی که در کنفرانس جهانی وقود بشر در و ن شرکت کردن ، به اجمقاع  هادولت، 1993در سال 
 United Nations) «نق  اچقه، وابسقته و مقرتب    تمام وقود بشر جهانی،  کپار»اعالم کردن  که 

conference, 1993: part.1برای می اد وقود اقتصادی، اجتمقاعی و   س نوشیررو تهیۀ (. ازا ن
رروتکا اختیاری بقه می قاد وققود     2008فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. سرانجام در سال 

یمق  قن وققود را بقه رسقمیت     اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در وقیقت و  دادخقواهی ا 
  1ش . اتجراتزم 2013، تصو ب و در سال شناخت
وقود من رج در می قاد وققود    دادخواهی و رذ ریقابلیت ق اوت بینیریش با مذکور سن 

 و تحقق   مهمی در تحوتت گروهی و فردی شکا ات از طر   ابراز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ
رروتکقا   2اسقت. براسقاس مقادۀ     کقرده  ا جقاد  فرهنگقی  و اجتماعی اقتصادی، وقود استیفای

، تحت صالویت کشور ع وتوس   ا از جانب افراد  ا گروهی از افراد  توان یماختیاری، شکا ت 
هسقتن ،   از وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی من رج در می اد هر ککه م عی قربانی نقض 

بنابرا ن، هر شکا تی برای  2 (.  ,Art2United Nations General Assembly :2009تسلیم شود )
با آ  سازگار باش ، با   وقود تحت وما ت می قاد   3«صالویت موضوعی»رروتکا از نظر  آنکه

                                                           
 برای مالوظات بیشتر ر.ک: .1

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3 a&chapter=4&clang=_en 
2. Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the 

jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and 

cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. 
3. ratione materiae 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3
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می قاد   15تقا   6(. بنابرا ن وققود منق رج در مقواد    Geneva Academy, 2013: 7را بیا  کن  )
ی قابقا دادخقواهی در   هقا وق  وقود اقتصادی، اجتمقاعی و فرهنگقی، از جملقه وق  مسقکن،      

 چارچوب رروتکا اختیاری هستن .

کنق  و در  رروتکا اختیاری، شرا طی را که  ک شکا ت قابا استماع است، بیا  مقی  3مادۀ 
 موارد ل ا شکا ت غیرقابا استماع است:

دلیا طوتنی شق   جر قا  دادرسقی    الف( طی نکرد  تمام مراجع دادرسی داخلی )مگر به
شق   رروتکقا؛ ج( وققوع     اتجقرا تزمگرفته رقیش از  ب( وقوع نقض صورت غیرمتعارف(؛ نحوبه

 وققا ع مگقر آنکقه   )Ratione Temporis) )رروتکا  ش  اتجرا تزم زما  ریش از اتفاقات ررون ه
یمباشن (. همچنین اگر نگارن ه شکا ت از ضرر مشلص و روشنی آسیب نبین ، کمیته  مستمر

 (. United Nations General Assembly, 2009: Art4را بررسی نکن  ) مسئله توان 
نظر خود را در شکا تی در مورد وق  بقر مسقکن     2015در همین خصوو کمیته در سال 

 می اد بیا  کرد.  11مطاب  با مادۀ 
 I.D.G( خقانم  CESCR-Communication, 2015: 1-16علیقه اسقپانیا )   I.D.Gدر شقکا ت  

 بحقرا   سقبب بقه بانقک خر ق اری کقرد. امقا      از وام گقرفتن  و ان ازرس با مادر   ملکی را ساکن
 کن  بازررداخت را وام ماه چن  ن نتوانست برای I.D.Gخانم  فرد، خود شرا   و کشور اقتصادی

در دادگاه اجرا گذاشتن وراج مال مرتهن را  دهن هوامنش . مؤسسۀ  مذاکره به واضر هم بانک و
 ا ن درخواست را رذ رفت. به جر ا  ان اخت و دادگاه نیز اجرای 

، از سوی دادگاه تالش ش  تا ا ن تصمیم به اطالع فرد برسق  و  2012سپتامبر  28و  27، 6در 
ابالغ نتوانست  مأموردادگاه ابالغیه را براساس آدرس من رج در قرارداد وام ارسال کرد. با ا ن وال، 

انجقام   2012اکتبقر   4بارها تقالش در   ی رس ازرساناطالعرا بیاب . آخر ن اق ام برای  I.D.Gخانم 
اکتبر دادگاه تصمیم گرفت ابالغیقه را بقه تقابلو اعالنقات دادگقاه       30رذ رفت که باز ناموف  بود. در 

 ، دادگاه دستور اجرای وراج اموال مرتهن را صادر کرد.  2013فور ۀ  11الصاد کن  و در 
منظقور  بقه  ود رست خود  افت و ابالغ را در صن I.D.G، خانم 2013آور ا  4در نها ت در 

ابالغیه، درخواست بررسی مج د کرد، اما دادگاه بررسقی مجق د را    از ریش به وضعیت بازگشت
مقی   23نپذ رفت و در ا ن خصوصه به قوانین آ ین دادرسی اشاره کقرد. رقس از درخواسقت در    

 16  اساسی نیز در مبنی بر تج   نظر در دادگاه قانو  اساسی، دادگاه قانو I.D.G، خانم 2013
 درخواست تج   نظر را رد کرد.  2013اکتبر 

معتق  بود که دولت و  برخقورداری از مسقکن ل قا مقادۀ      I.D.G خانمدر نتیجۀ ا ن رون  
بقه   مقؤثر ( می اد را نقض کرده است. وی در درخواست خود بیا  کرد که نبود دسترسقی  1)11

غیرعادتنۀ قرارداد رهن و سود آ  را به چقالش   ی کشور مانع از آ  ش ه که وی شرا  هادادگاه
ینمق وما قت   مسکنشقا  بکش . همچنین قواع  واکم بر اجرای رهن از وقود افراد از و  بقر  
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وی بتوان  از و  مسکن خود دفاع کن ، از دولقت   آنکه منظوربه. بنابرا ن از کمیته خواست کن 
 .  بازگردان به ریش از ابالغیه ع و بلواه  تا تصمیم ق ا ی مربوط به اجرای رهن را 

خود در ا ن خصوو ررداخت. کمیته بیا  کرد « صالویت»ۀ مسئلدر گام نلست کمیته به 
رو کمیتقه  اتلال شق ه اسقت، ازا قن    2013اکتبر  16از آنجا که تصمیم دادگاه قانو  اساسی در 

یت خقود و قابقا   صالویت زمانی خود را رذ رفت و با بررسی سا ر موارد در نها ت کمیته صالو
 رذ رش بود  شکا ت را اوراز کرد. 

ل ا مقادۀ   –کرد ا ن بود که آ ا وقود فرد برای داشتن مسکن کمیته با   ارز ابی می آنچه
نتیجقۀ   عنوا بهتوس  دولت ع و  -می اد وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1 راراگراف 11

طلع نش ه و مانع از اعمال وقود وی بقرای  مناسب از آ  م طوربهفرا ن  اجرای رهن که وی نیز 
 دفاع ش ه، نقض ش ه است  ا خیر. 

کمیته به و  بر داشتن مسکن ررداخقت. کمیتقه بیقا  کقرد کقه در       مسئلهدر ارز ابی ا ن 
ی از وققود اقتصقادی، اجتمقاعی و    منق  بهقره وقود بشر مسکن مناسب و  اساسقی و مرکقز   

است. و  برخورداری از مسکن با   بقرای همقۀ    فرهنگی است و به سا ر وقود بشر هم مرتب 
 افراد ب و  توجه به درآم   ا دسترسی به منابع اقتصادی ت مین شود. 

کمیته همچنین متذکر ش  تمامی افراد با   و ی از امنیت از تصرف را داشقته باشقن  کقه    
نقابرا ن،  . ب وما ت قانونی در برابر خلع    اجباری، تعقر   قا سقا ر ته  ق ها را ت قمین کنق      

ی ومقا تی همچقو    هاه رو ی در ا ن چارچوب با هاه روی ع و با   ت مین کنن  که هادولت
 اطالع منطقی و فرصت واقعی برای مشورت و... ت مین خواه  ش .  

با   ت مین کنن  افرادی کقه وققود    هادولتمی اد بیا  کرد  2مادۀ  1کمیته براساس بن  
، بقه  قک جبقرا  ق قا ی     شودیم متأثرمناسب تحت هر عنوانی برای برخورداری از مسکن  آنها

 و مناسب دسترسی دارن .   مؤثر
که دولت با ق    شودیمی اقاع ه کی از ا ن طرد وما تی در خصوو ق یۀ مطرووه شاما 

ارسال کن . از نظر کمیتقه چنقین ومقا تی در     متأثراطالعیۀ معقول و مناسبی را برای اشلاو 
 کنق  یمق  متقأثر ج ی و  برخورداری از مسکن را  طوربه  اجرای رهن که شرا   مشابه در رون

 نیز قابا اعمال است. 
که دادگاه از تمامی ابزار موجود بقرای   رس یمکمیته با ارز ابی وقا   موجود به ا ن نتیجه 

ی مانن  اطالع داد  به سرا  ار ساختما   ا همسا ۀ نزد ک فرد استفاده نکرده اسقت.  رساناطالع
ش ه است که فرد نتوان  از  مسئلهدر نها ت، کمیته نتیجه گرفت که ابالغ نامناسب منجر به ا ن 

وقود مربوطۀ خود دفاع کن  و و  مسکن فقرد نققض شق ه اسقت. در همقین زمینقه کمیتقه        
عمقومی بیقا  کقرد: از جملقه ت قمین       طقور بهخاو دربارۀ شکا ت و  صورتبهنظرهای خود را 

  ی در آ ن ه.هانقضع م تکرار چنین وقود شاکی و همچنین 
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 ی که کمیتقه آ  را بررسقی کقرده اسقت، ا قن      هاررون هبا نگاهی به ررون ۀ مطرووه و سا ر 
و بسقیاری از   شقون  یمموسع تفسیر  طوربهروشن ش ه است که وقود من رج در می اد  مسئله

ا قن ارز قابی تعهق ات     با ا ن وقود ارتبقاط خواهنق  داشقت. کمیتقه در     هادولتاعمال و قواع  
می اد بسیار گسترده در نظر گرفت. کمیته نشقا  داده اسقت کقه وتقی      2را ل ا مادۀ  هادولت

یاب ارزو کمیته در  شودینماجرای درست قوانین داخلی نیز مانع نقض وقود من رج در می اد 
از گرا  نیقز از  و در ا ن رون  نظرهقا نهادهقا و بق    کن یمی خود تنها وقا   موجود را بررسی ها

از نظر کمیته مورد توجه قرار گرفته اسقت، امقری فراتقر از     آنچهاهمیت بسزا ی برخوردار است. 
ابزار و آ ین برخورداری از ا ن و  هم مورد توجه ققرار گرفتقه اسقت. در     چراکه ک و  است، 

از  ۀ بنیاد ن ع م کفا ت ضواب  آ قین دادرسقی بقرای مطلقع کقرد  فقرد      مسئلررون ۀ مطرووه 
عبارت د گر، و  مسکن متشکا از وضعیت خود سبب ش ه است و  مسکن وی نقض شود. به

مراتبی از قواع  و تعه ات است که اگر هر ک نقض شود، آثار ا ن نققض متوجقه وققود    سلسله
 . شودیمبنیاد ن فرد 

  بقه  ی از و  مسکن و دادخواهی از آ  در ا قرا من بهرهدر گام بع  با   مشاه ه کرد نظام 
 .  اب  یمچه ترتیب تحق  

 

 قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام حقوقی ایران . 2
ی نظام جمهوری اسالمی، مسکن در اولو ت بوده است تا و ی کقه در سقال   ریگشکااز ابت ای 

را تصو ب کرد. در ا قن  « درآم کمقانو  تهیۀ مسکن برای افراد »مجلس شورای اسالمی  1372
هقای کشقور صقرف تهیقۀ مسقکن      ه نیم درص  از درآم  مشمول مالیات بانکقانو  آم ه است ک

ی هیقأت  رأ. د وا  ع الت اداری نیز بر ا ن اولو ت صقحه گذاشقته و در   شودیم ب اعتیبافراد 
در اعترا  به بلشنامۀ بانک مرکزی در خصقوو تسقری    1396خردادماه  16عمومی به تار خ 

 مطالعات ۀادار  یرولشو با مبارزه و یبانک یمجوزهاست: های خصوصی آم ه اا ن قانو  به بانک
 مشقمول  زیق ن را یخصوصق  یهقا بانقک  که را  ا یاسالم یجمهور یمرکز بانک یبانک مقررات و

 و نق ارد  رت مغقا  ققانو   بقا  است داده قراردرآم  کم افراد یبرا مسکن یۀته قانو  در مقرر وکم
 (. 214: شمارۀ دادنامۀ 1396ا  ع الت اداری، )هیأت عمومی د و نش داده  صیتشل ابطال قابا

دادخواهی و  مسلم هقر فقرد   »قانو  اساسی جمهوری اسالمی ا را  نیز،  34براساس اصا 
کلقی   طوربهبنابرا ن، «. دادخواهی به دادگاه صالد رجوع نما   منظوربه توان یماست و هر کس 

ۀ خود از جمله مسکن اقامۀ دعقوا  ش عییت در دادگاه صالد در خصوو وقود  توان یمهر فرد 
 کن ، اما با   ترتیب و نحوۀ آ  را بررسی کرد. 

باوجود ع و ت ا را  در می اد وقود اقتصقادی، اجتمقاعی و فرهنگقی امقا ع قو رروتکقا       
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علیقه دولقت در کمیتقۀ وققود      تواننق  ینمق رو افقراد تحقت می قاد    الحاقی ب ا  نیست و ازا قن 
از ا قن مسقیر    آنهقا وق  دادخقواهی    ن بنابراطرح شکا ت کنن ،  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ع و می قاد متعهق  اسقت     عنوا بهکلی با   توجه داشت دولت  طوربهغیرممکن است. هرچن  
تعه ات خود را ا فا کن  و از موضوع و ه ف می اد و مفاد آ  تلطقی نکنق . امقا در کنقار ا قن      

ققوقی ا قرا  شقناخته شق ه اسقت، آ قا مطقاب  بقا         ، از آنجا که و  دادخواهی در نظام ومسئله
در نظام ق قا ی   توان یمی وقود بشری دولت، فرد المللنیبمقررات داخلی و همچنین تعه ات 

کشور در خصوو و  مسکن خود  ا الزاماتی که مسکن مناسب با   داشته باش ، شکا ت کن ؟ 
آسیب ببین ، وی وق    وسازساخت دلیا رعا ت نکرد  ضواب عبارت د گر، اگر خانۀ فردی بهبه

ۀ مجوز  ا سا ر مراجع صقالد را دارد؟ همچنقین اگقر ملقک فقرد در      صادرکنن شکا ت از مراجع 
رهن بانک باش  و تعه ات خود را ا فا نکن ، چه شرا طی با   برای وی اعمال شود و اگر نشقود،  

مطاب  با ققانو  اساسقی و    در کنار سا ر موارد من رج در قانو  به و  مسکن خود توان یمفرد 
 می اد وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استناد کن .  

ی آ  و و  فرد المللنیبخاو دو موضوع را در قالب قوانین ا را  و تعه ات  طوربهدر ادامه 
ی المللنیببر بررسی ضواب  و قواع  ملی، تعه ات و عالوه میدهیمدر ا ن ووزه مورد توجه قرار 

تحلیقا   مسقئله و با نگاه بر ا ن دو  ردیگیمدر وکم قانو  نیز هستن ، مورد توجه قرار  ا را  که
 . دشویمارائه  موردنظر

 

 ضوابط در خصوص نحوۀ ساخت مسکن و مسئولیت نهادهای صالح در نقض تعهدات  . 1. 2

را  که در بلش نلست بیا  ش ، قانو  اساسی ا را  داشتن مسکن متناسب با نیاز فردطورهما 
شناسا ی کرده و در متن منشور وقود شهرون ی به مسکن ا من و متناسب با نیاز اشقاره شق ه   

بیقا  نشق ه   « متناسب بود »است. اما با   توجه داشت که در اسناد باتدستی مفهوم و ضواب  
بررسی کنیم چه مسکنی مناسب است هم  نکه ارو برای کلی است. ازا ن صورتبهاست و قاع ه 

در نظر عمومی کمیتقۀ وققود اقتصقادی، اجتمقاعی و فرهنگقی و هقم       « مناسب بود »تعر ف 
در صقورت   رسق  یمق نظقر  . در نگاه کلقی بقه  دشویمدر نظام داخلی بررسی  وسازساختضواب  

 تلطی از ا ن معیارها و ضواب ، فرد و  اقامۀ دعوا را خواه  داشت. 
می خقود بقر ا قن عقیق ه اسقت      کمیتۀ وقود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگقی در نظقر عمقو   

ی و طق یمحست زدر بلشی از عواما اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اقلیمی، « تناسب» کهیدروال
ی خاصی از ا ن وق  کقه با ق     هاجنبه، با وجود ا ن امکا  شناسا ی شودیمسا ر عواما تعیین 

ا قن   (.CESCR, 1991: No.4 ,para.8در هر زمینقۀ خاصقی مقورد توجقه ققرار گیقرد، هسقت )       
 شاما موارد ل ا است:  ایتفصبهکه اشاره ش ، طورهما ی خاو هاجنبه

الف( امنیت وقوقی در تصرف: تصرف اشکال ملتلفی دارد از جمله اجقاره، مسقکن تعقاونی،    
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تصرف مالکانه و غیره. تمامی افراد با   از سطحی از امنیت در تصقرف برخقوردار باشقن     
. نق  کیماجباری، تعر  و سا ر ته   ها را ت مین  که وما ت وقوقی در برابر خلع   

بر مقام صالد تزم است مطمئن شود که وتی در خلع    ققانونی وققود فقرد ت قمین     
 ,CESCRفراهم است ) متأثرشود و تمامی منابع وقوقی و جبرا  خسارت برای فرد می

1997: No.7, para.11.) 
نفعا  و  بر مسکن مناسقب  تمامی لیب( دسترسی خ مات، مصالد، امکانات و ز رساخت. 

رقز، گرمقا ش و   وبا   به منابع طبیعی و مشترک، آب آشامی نی سالم، انرژی برای رلت
ی مواد غقذا ی، دفقع زبالقه،    سازرهیلخشو، وسا ا وروشنا ی، امکانات به اشتی و شست

 . زهکشی محا برای مقابله با سیالب و خ مات اضطراری دسترسی را  ار داشته باشن 
 ش   از سا ر وقود من بهرهج( توا  مالی برای 

و محافظقت از آنهقا    یکاف یف ااز ساکنا   نیاز لحاظ تأمد( قابلیت سکنی. مسکن مناسب 
 ملاطرات سقاختمانی  ،یبه اشت  ات ته  گر ، گرما، بارا ، باد و درطوبتسرما،  در برابر
 باش .   قابا سکونتی با   ماریو بروز ب

ی محروم مانن  سالمن ا ، کودکا ، افراد دارای ناتوانی جسمی، بیماری هاهگروه( دسترسی. 
را  ار، افراد دارای اچ آی وی م بت، افراد بقا مشقکالت رزشقکی مقزمن، بیمقار رووقی،       
قربانیا  بال ای طبیعی، مردما  ساکن در مناط  مسقتع  فاجعقه و سقا ر افقراد با ق  از      

 اطمینا   ابن . ی از اولو ت توجه در ووزۀ مسکنادرجه
ی اشقتغال،  هقا نقه  گزو( موقعیت. مسکن مناسب با   در جا ی قرار گیرد که دسترسقی بقه   

خ مات مراقبت به اشتی، م رسه، مراکز نگه اری از کودکا  و سا ر امکانات اجتمقاعی  
 را اجازه ده .  

ی هقا اسقت یس، مصالد سقاختما  و  شودیمی که مسکن ساخته اقه طرز( تناسب فرهنگی. 
 :CESCR, 1991نحو مناسبی معرف هو ت فرهنگی و تنوع مسکن باش  )وما ت با   به

No.4, para.8 .) 
نحقو وق اقلی رعا قت    بررسی کن  آ ا وقود وی به نکه ادر نتیجه در گام نلست فرد برای 

 نحو و اقلی معیار خود قرار ده .  ا ن عواما را به توان یمش ه است، 
خاو در قالب ساخت مسکن وجقود   طوربهسری تعه ات و الزامات در کنار ا ن ضواب ،  ک

ان   ا از آ  تلطی اگر درست انجام نپذ رد، هم قوانین من رج نقض ش ه رس یمنظر دارد که به
مسقئولیت نققض    توانق  یمش ه و هم اثر د گر آ  ع م رعا ت و  مسکن مناسب فرد است که 

ادهای دولتی، عمومی و هم متوجه اشقلاو خصوصقی   آ  با توجه اوضاع و اووال هم متوجه نه
 شود.  هاشرکتاز جمله 

مطاب  با قانو  شهرداری مالکا  اراضی و امالک واقع در محق ودۀ شقهر  قا وقر م آ  با ق       
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بر رروانۀ ساخت، نیاز در خصوو  ک بنا عالوه 1ریش از هر اق امی از شهرداری رروانه اخذ کنن .
شناسنامۀ ساختما   عنوا بهرا ا  ساخت نیز وجود دارد که  نیاز به گواهی ع م خالف و گواهی

مقررات ملی ساختما   چگونگی رعا ت 2شهرداری مکلف به ص ور آ  است. و شودیمشناسا ی 
 د.شو فنی و ملکی ساختما  قی  ۀشهرسازی با   در شناسنام و ضواب 

  فنقی کقه رعا قت    اصول و قواع»قانو  نظام مهن سی و کنترل ساختما   33براساس مادۀ 
اطمینا  از ا منی،  منظوربه هاساختما ی و نگه اری برداربهرهدر طراوی، محاسبه، اجرا و  آنها

ۀ وزارت مسقکن و  لیوسق بقه ی مناسب، آسا ش و صرفۀ اقتصادی ضروری است دهبهرهبه اشت، 
ابالغ  ت و ن و« مقررات ملی ساختما »که ا ن امر تحت عنوا   3«شهرسازی ت و ن خواه  ش 

مقررات ملی ساختما ، مجموعه اصول و قواع  فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاسقت  ش ه است. 
، یمنق  تقأمین ا  ها در جهتبرداری و نگه اری ساختما بهره ، محاسبه، اجرا،یکه با   در طراو

جقو ی در  صقرفه  ، وفاظت محی  ز سقت و یاقتصاد ۀ، صرفش آسا دهی مناسب،به اشت، بهره
 4.شود های ملی رعا تژی و وفظ سرما همصرف انر

عملیات اجرا ی سقاختما  را بقر    تمامیولیت صحت انجام ئمسدر ا ن زمینه مجری ساختما  
اصول  ،یا ن عملیات با   مقررات ملی ساختما ، ضواب  و مقررات شهرساز یدارد و در اجرا عه ه

در کنار مجری، نقاظر  5رعا ت کن . ی و سا ر موارد راطیمحست ا منی و وفاظت کارگاه و مسائا ز
که بر اجرای صحید عملیات نظارت ساختما ، هر شلص وقیقی  ا وقوقی دارای رروانه، قرار دارد 

نظارت  شود،می ان  بر عملیات اجرا ی ساختمانی که تحت نظارت آنها او اثناظرا  مکلف .ن کمی
گقاه   هقر  6.نق  کنفود، گقواهی   با م ارکمطابقت عملیات اجرا ی ساختما  را  کرده و در را ا  کار

ساختما  و سازما   ۀرروان   با   مورد را به مرجع ص ورکننناظرا  در وین اجرا با تللفی برخورد 
 کنن .مورد( اعالم  مهن سی ساختما  استا  و  ا دفاتر نما ن گی آ  )وسب نظام

 7.شودیمشناسا ی  وسازساخت در امر عنوا  ناظر عالیبه «وزارت مسکن و شهرسازی»کلی  طوربه
همچنین سازما  نظام مهن سی ساختما  استا  در زمینۀ رعا ت مقررات ملی سقاختما  و  

                                                           
 . 27/11/1345قانو  شهرداری، الحاقی  100ۀماد .1
ساختما ، گواهی ع م خالف و را ا  کار ساختما  در شهرداری ۀروانهای ص ور راصالح روش 2و  1 هایبن . 2

 . 13/8/1371ها، مصوبات شورای عالی اداری، 
 . 22/12/1374قانو  نظام مهن سی و کنترل ساختما ، مصوب  33 ۀماد .3
، ت وز را أ، مصوبات هینظام مهن سی و کنترل ساختما  قانو  33 ۀاجرا ی ماد نامهن یآ 4-2 ۀماد .4

22/4/1383 
 . 12و 11 وادهما ، م .5
 .21-23 وادهما ، م. 6
 . 22/12/1374 قانو  نظام مهن سی و کنترل ساختما  مصوب 35 ۀ.ک: مادر. همچنین 30 ۀهما ، ماد .7
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وسن اجرای عملیات ساختمانی از جمله نظارت بر وسن انجام خ مات مهن سی تکقالیفی دارد  
ا  با ق   نقاظر  ساختما  در صورت برخقورد بقا تللقف    ۀو سا ر مراجع ص ور رروان هایشهردارو 

   1.ن کن بررسی و اق ام به سازما  نظام مهن سی ساختما  استا  اعالم منظوربه موارد را
براساس ضواب  مطرووه چنانچه هر ک ام از افراد و نهادهای صقالد در انجقام وظقا ف خقود     

رای م قال  بق علیه آنا  اقامۀ دعوا کن .  توان یمقصور کنن   ا مرتکب تللف شون ، صاوب ملک 
ی صادر کن  کقه در شقرا   مناسقب ققرار نق ارد  قا در وقر م        ارروانهشهرداری برای ملکی اگر 

مهن س ناظر خقالف   چنانچهعلیه آ  در مراجع صالد اقامۀ دعوا کرد.  ا  توا یمرودخانه باش ، 
به شهرداری اعالم نکن ، با تحق  شقرا   منق رج در مقادۀ     موقعبهواقع گواهی کن   ا تللف را 

  شهرداری، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معمقاری و سقاختمانی مقنعکس    قانو 100
 کن  تا اق امات تزم صورت رذ رد.  

و مؤسسات وابسقته   هایکارمن ا  دولت و شهردار»قانو  مسئولیت م نی  11براساس مادۀ 
او وارد اوتیقاطی خسقاراتی بقه اشقل    بقی  ۀوظیفه عم اً  ا در نتیج به آنها که به مناسبت انجام

عمقا  گاه خسارات وارده مستن  به باشن  ولی هرخسارت وارده می شلصاً مسئول جبرا  کنن ،
جبقرا    مؤسسقات مزبقور باشق  در ا قن صقورت      ا نقص وسا ا ادارات و  آنا  نبوده و مربوط به
اشقلاو   توا یمدر نتیجه در ساخت  ک بنا  2«.مربوطه است ۀ ا مؤسس خسارت بر عه ه اداره

 و وقوقی را در صورت نقض ضواب  مسئول دانست.  وقیقی
رو چنانچه وقود افراد من رج در قوانین مطرووه نقض  ا ضواب  مذکور رعا ت نشقود،  ازا ن

، به نظر نگارن گا ، با توجه بقه معیارهقای   مسئلهفرد و  اقامۀ دعوا خواه  داشت. در کنار ا ن 
ری، چنانچقه فقرد ثابقت کنق  کقه در      در قوانین وقود بش« مسکن مناسب»من رج در خصوو 

ا قن نهادهقا و همچنقین     تقوا  یمق نتیجۀ ا ن اق امات و  مسکن مناسب وی نقض ش ه است، 
که بیا  ش ، مسکن مناسب با   ا من، قابا طورهما  چراکهدولت را مسئول ا ن نقض دانست، 

من سقکونت  دسترس، در موقعیت مناسب و قابا سکونت باش  و چنانچه فرد در مسکنی غیقرا  
ی مسقکن  اب ق مکا رای م ال بداشته باش ، در نتیجه و  مسکن مناسب آ  ناد  ه گرفته است. 

 تنهقا نقه و  ان گرفته ی صورت گرفته است که اغلب خارج از مح ودۀ شهرها قرار هامکا مهر در 
یمق خود عاما واشیه است، بلکه دسترسی به خ مات و نیازهای بنیاد ن را نیز دچقار مشقکا   

و وجود ص ای ز قاد، نبقود    آهنراه(. قرار گرفتن در نزد کی 9: 1392زاده و رضا ی، )کمائی ن ک
از جملقه مشقکالتی اسقت کقه      تیق فیکیبق سیستم آب و فاضالب مناسب،  ا ساخت با مصقالد  

 ن . اساکنا  مسکن مهر با آ  مواجه

                                                           
 .26 ۀهما ، ماد. 1
 .7/2/1339قانو  مسئولیت م نی، مصوب  11 ۀماد. 2
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بشقر   الملقا نیبق  در نظام وقود گرفتهشکابا   توجه داشت که ا ن نقض براساس ساختار 
از طر ق    توانق  یمق از طر   دولت و نهادهقای وقاکمیتی صقورت گیقرد، بلکقه       توان یم تنهانه

 1«افقی ریتأث»اشلاو خصوصی، در موضوع ما  ک  ا چن  شرکت ساختمانی، نیز شکا گیرد و 
تحققت  چراکققهی وقققود بشققر اسققت، المللققنیبققوقققود بشققر جققزء مسققائا مطرووققه در نظققام 

ی، ا ن فر  وجود دارد که نهادهای اقتصادی به وقود من رج در می اد المللنیب استان اردهای
 :CESCR, 2017چه در قوانین داخلی وجود داشته باش   ا در عما اجرا شود، اوترام بگذارن  )

No.24, para.5 نیز مطرح است؛ جقا ی   2«افقی غیرمستقیم ریتأث»، موضوع مسئله(. در کنار ا ن
قض تعه  نیست. درست است که  ک باز گر غیردولتی وقود بشقر را نققض   که دولت مرتکب ن

ی تعهق  دولقت مبنقی بقر     اجراعبارت د گر، با . بهشودیمکرده است، اما دولت مسئول شناخته 
وما ت از وقود بشر، باز گر غیردولتی تعه  دارد به استان اردهای خاصقی از وققود بشقر کقه     

رو اگر قوانین ملی درست وضع نش ه باشقن   قا     باش . ازا ن، را بنش هاعمالتوس  قوانین ملی 
نیز در نقض ا ن و  بشقری   آنهانهاد مجری بر اجرای ا ن وظا ف درست نظارت ن اشته باشن ، 

فرد  ا افرادی  کهیدرصورت( در نتیجه، به نظر نگارن گا ، Lane, 2018: 26مسئول خواهن  بود )
کاررفته در آ  و چه از نظر مکقا  و موقعیقت   نظر مواد بهدلیا ساخت نامناسب مسکن چه از به

نقض شقود، وق  خواهنق  داشقت در      آنهاآ  از مسکن مناسب محروم شون ، و ا ن و  بشری 
کنار سا ر مواردی که ممکن است خواها  آ  باشن ، علیه اشلاو وقیقی و وقوقی و نهادهای 

 از مسکن مناسب است، استناد کنن .  دولتی  ا واکمیتی نیز به و  بشری خود که برخورداری
 

 خلع ید در قوانین و مقررات ایران با نگاهی به حق مسکن  . 2. 2

رفع تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد وکقم دادگقاه  قا سقن      »خلع    آم ه است:  ف تعردر 
، (، که مصادرۀ اموال، فروش مقال مرهونقه  1281: 1372)جعفری لنگرودی، « رسمی با وکم قانو 

 از مصاد   خلع    باش . توان یمتصرف ملک توس  مقامات دولتی و تللیۀ ملک مورد اجاره 

بقه هقر ترتیقب و     تقوا  ینمق فقرد را   آنکقه نلسقت   قانو  اساسقی  47و  33بر مبنای اصول 
اختیاری از مسکنی که در آ  ساکن است، خارج کرد، مگر در مواردی که ققانو  مجقاز دانسقته    

بقه دت قا    آنکقه فرد مالک اموال خود باش ، ا ن مالکیت محترم است، مگر  کهیدرصورتباش  و 
 قانونی بتوا  از وی سلب مالکیت کرد.  

خقود را متعهق  کردنق  کقه از      هاوکومتدر گزارش سازما  ملا در دستورالعما ز ستگاه، 
ابر ا ن و جبرا  خسارت در بر تمام مردم در برای خلع    اجباری وما ت کرده و وما ت قانونی

اق ام را فراهم کنن  که مغا ر با وقود بشر و مالوظات وقود بشری است و جقا ی کقه تللیقه    

                                                           
1. Horizontal effect  

2. Indirect Horizontal Effect 
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وقا جقا گز ن مناسقب فقراهم     است، تا جا ی که امکقا  دارد، ت قمین کننق  راه    ر نارذاجتناب
(. بنقابرا ن جقا ی کقه    Report of the United Nations Conference, 1996, para.40) دشویم

بقر    قانونی است، مانن  ع م ررداخت م اوم اجاره  ا آسیب به ملک بق و  دلیقا موجقه،    خلع  
در ا ن زمینه را با قانونی که مطاب  با می اد و سا ر  م نظرۀ مقامات صالد است که اق امات عه 

شق   افقراد  قا     خانمقا  یبق منابع قانونی است، ت مین کنن . در وقیقت خلع    نبا ق  سقبب   
   آنها در برابر نقض وققود بشقر شقون . براسقاس نظقر عمقومی کمیتقۀ وققود         ش ر رذبیآس

مسقکن مناسقب بقرای خقود      نیتأمقادر به  متأثراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جا ی که افراد 
نیستن ، دولت ع و با   تمامی اق امات مناسب را تا و اک ر منابع موجود خقود اتلقال کنق  تقا     

ناسب، اسکا  مج د  ا دسترسی به زمین واصللیز، وسقب  ت مین کن  که مسکن جا گز ن م
 (.CESCR, 1997: No.7, para.16مورد، موجود است )

قانو  م نی جمهوری اسالمی  771در خصوو رهن نیز در نظام وقوقی ا را ، مطاب  مادۀ 
و مطقاب    دهق  یمق ا را ، رهن عق ی است که به موجب آ  م  و  مالی را برای وثیقه به دا ن 

که  کی از موارد اموال غیرمنقول م ا مسکن است. در  1و  مال مرهو  با   عین معین باش قان
راستای ا ن عق ، راهن ممکن است مرتهن را وکیا کن  که اگر در موع  مقرر قر  خقود را ادا  

ققانو  ثبقت نیقز     34مقادۀ   2نکرد، مرتهن از عین مرهونه  ا قیمت آ  طلب خود را استیفا کن .
 توانق  یمق است هر گاه مرتهن ظرف م ت معین تعه ات خقود را ا فقا نکقرد، راهقن      مقرر کرده

)مرتهن( اخطار  دهن هانتقالفروش مال را از ادارۀ ثبت تقاضا کن  و در ا ن صورت ادارۀ ثبت به 
نکنق ، مقورد معاملقه بقه      ه تأددو ماه از تار خ ابالغ اخطار، وجوه را  در ظرفکه هر گاه  کن یم

   3.شودیمارده مزا  ه گذ
قطع عملیقات اجرا قی    منظوربهدر مقابا ا ن رو ه، براساس قانو  اجرای اوکام م نی راهن 

، 1356ققانو  اجقرای اوکقام مق نی مصقوب       24ابزار قانونی خاو خقود را دارد. مطقاب  مقادۀ    
قطقع  تعطیقا  قا توقیقف  قا     ا توان  اجرای وکم ردادورز )مأمور اجرا( بع  از شروع به اجرا نمی»

دستور اجرای وکم را داده  ا دادگقاهی   دادگاهی که نما    ا به تأخیر ان ازد مگر به موجب قرار
له دائقر بقه وصقول     ا با ابراز رسی  محکوم وکم را دارد که صالویت ص ور دستور تأخیر اجرای

دو راه  رو راهقن ازا قن «. توقیف  ا قطع  ا تأخیر اجقرا  محکوم به  ا رضا ت کتبی او در تعطیا  ا
رضقا ت   نکقه  اخواه  داشت؛  ا وکم دادگاه مبنی برای قطع عملیات اجرا ی را در افت کن   ا 

 مرتهن را جلب کن .  

                                                           
 . 1306قانو  م نی مصوب  774ۀ ماد .1
 . 777 ۀهما ، ماد .2
  .26/12/1310، قانو  ثبت اسناد و امالک، مصوب 34 ۀماد .3
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که شاه  م، دو رو ه برای فروش مال در رهن و توقف عملیات اجرا ی وجقود دارد  طورهما 
همیقت بیشقتری   در خصقوو مسقکن ا   مسئلهکه به نظر نگارن گا  برابری طرفین را ن ارد. ا ن 

. در ا قن مقورد   ده یمقرار  ریتأثدستیابی به سا ر وقود فرد را نیز تحت  چراکهخواه  داشت، 
، امقا نحقوۀ اجقرای عقق  رهقن و      گقذارد یمق درست است که فرد با رضا ت خود مال را در رهن 

م نیقز فقرد هنگقا    مسقئله در ا قن   رسق  یمنظر اعترا  به ا ن اجرا میا  طرفین برابر نیست. به
ی المللق نیبق به و  مسکن خود نیز مطقاب  بقا اسقناد     توان یمدرخواست توقف عملیات اجرا ی 

از معیارهای و  مسکن مناسب ا ن اسقت کقه افقراد سقطحی از امنیقت در       چراکهاستناد کن ، 
تصرف را داشته باشن  که وما ت قانونی در برابر تللیۀ اجباری )خلع   (، آزار و ال ت  ا سقا ر  

، که به نظر نگارن گا  داشتن شقرا   و جا گقاه برابقر در رونق  ق قا ی       نرا ت مین ک ته   ات
معنا نیست که وققود د گقری ناد ق ه    خود نشانۀ وما ت از وقود افراد است. ا ن برابری ب  ن

که فرد به رضا ت خود وقی چو  و  مسکن خود را مح ود کقرده اسقت،   گرفته شود  ا زمانی
معناست که افراد در وضعیت برابر ققرار  خود برخوردار باش ، بلکه ب  ن بیش از د گری از وقود

قانو  ثبت برای ررداخت د و  از مواردی است  34در مادۀ  دوماههرای م ال قی  فرصت بگیرد. 
گفت در جهت ت مین وقود فرد است، اما در کنقار ا قن با ق  در خصقوو مقولقۀ       توا یمکه 

گرفت. اگر فردی در مواجهه با بال ای طبیعی  در نظری را مهمی چو  مسکن فرد ضواب  بیشتر
 ا انسانی مسکن خود را از دست ده  و مجبور شود برای سقاخت مجق د آ  زمقین خقود را در     
رهن گذارد، ا ن وظیفۀ و اقلی دولت است تا ت مین کن  وقود بنیاد ن آ  از جملقه داشقتن   

مواجقه   خانمقا  یبق با انبقوهی از افقراد    ، در غیر ا ن صورت کشوردشویممسکن مناسب فراهم 
تمامی افقراد با ق  وق ی از    خواه  ش  که اعترا  اجتماعی خاموشی خواهن  داشت. در نتیجه 

خلع  ق  اجبقاری، تعقر   قا سقا ر       در برابرامنیت از تصرف را داشته باشن  که وما ت قانونی 
با ق  ت قمین کننق  کقه     ی ع قو می قاد از جملقه ا قرا      هقا دولت. کن یمته   ها را ت مین 

ی وما تی همچو  اطالع منطققی و فرصقت واقعقی بقرای     هاه رو ی در ا ن چارچوب با هاه رو
که کمیتۀ وقود اقتصقادی، اجتمقاعی و فرهنگقی در    طورهما مشورت و... وما ت خواه  ش . 
با   تمامی اقق امات مناسقب در جهقت تحقق  وققود       هادولتررون ۀ مذکور اشاره کرده است، 

بقرای برخقورداری از مسقکن     آنهقا فراد را انجام دهن  و با   ت مین کنن  افقرادی کقه وققود    ا
 و مناسب دسترسی دارن . مؤثر، به جبرا  ق ا ی شودیم متأثرمناسب تحت هر عنوانی 

 

 یریگجهینت
ی وقود بشری همیشه مورد بحخ اسقت،  هاو یکنوانس کی از نق ها ی که در خصوو قواع  و 

ضقمانت اجرا قی هقم     گونهچیهمواجه است که  هاو با تورمی از  الملانیبجامعۀ  ا ن است که
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برای آ  وجود ن ارد. وقی هم که غیرقابقا مطالبقه باشق  و ضقمانت اجرا قی بقرای اعمقال آ         
ی رروتکقا اختیقاری در راسقتای می قاد     ریق گشقکا مفهومی نلواه  داشت؛ اما  آنچنا نیست، 

قابا شکا ت دانستن ا ن وقود گقامی   منظوربهتماعی و فرهنگی ی وقود اقتصادی، اجالمللنیب
 مهم بوده است. 

شق ه از  ی شقناخته هاو دهن ۀ ا ن مهم است که ا ن رو کرد در مسائا وقود بشری نشا 
هنوز هم رضا ت و اعالم دولت بقرای اجقرای    هرچن جمله و  مسکن با ضمانت اجرا همراهن ؛ 

گفت که نقطۀ آغاز اعمال ا ن قواع  است. بقه هقر وقال در     وا تیمچنین آ ینی اهمیت دارد و 
در صورت نققض وققود    دولتساختار رروتکا افراد  ا نما ن گا  افراد و  خواهن  داشت علیه 

 من رج در می اد همچو  و  مسکن اقامۀ دعوا کنن .  
بقا  کمیتۀ وقود اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در آرای خود تحت رروتکا اختیاری مقذکور  

ارائۀ تفسیر موسع زمینۀ قابلیت دادخواهی ا ن دسقته از وققود را توسقعه داده اسقت. چنانکقه      
مشاه ه ش ، در ررون ۀ مطرووه در خصوو و  مسکن که کمیته آ  را بررسقی کقرد، آشقکار    

 هادولتو بسیاری از اعمال و قواع   شودیمموسع تفسیر  طوربهبود که وقود من رج در می اد 
می قاد   2را ل ا مادۀ  هادولتود ارتباط خواه  داشت. کمیته در ا ن ارز ابی تعه ات با ا ن وق

صالویت اولیۀ خود را اوراز کن ، بیش از  کهیدرصورتبسیار گسترده در نظر گرفت و نشا  داد 
و  مسکن جزء وقود اساسی فرد است  چراکههر چیز جانب فرد و وقود آ  را خواه  گرفت، 

 ی بشری نیز ب ا  وابسته است. هاو که تحق  سا ر 
که ا را  ع و می اد وققود اقتصقادی، اجتمقاعی و     آنجا، از الملانیبدر کنار ساختار نظام 

فرهنگی است، و  مسکن را در قوانین ملی خود مانن  قانو  اساسی شناسا ی کرده و دولقت را  
  تهیقۀ مسقکن بقرای    ققانو  1372در تحق  ا ن و  مسئول دانسته است، تا جا ی که در سال 

به تصو ب مجلس شورای اسالمی رسی . در خصوو قابلیت دادرسی و  مسکن  درآم کمافراد 
 ی در نهاد ق ا ی داخلی تنهابهکه ا ن و   ردیقرار گدر قوانین ا را  ا ن نکته با   مورد توجه 

  اجرا ی در خصوو در خالل سا ر تعه ات و ضواب توان یمی قابلیت طرح ن ارد، اما المللنیب ا 
مسکن به و  مسکن نیز ررداخت. چنانچه مسکن فرد از مصالد غیراستان ارد ساخته شق  و در  

در خصقوو نققض اسقتان اردهای     توانق  یمق  تنهقا نها ن صورت خانۀ فرد دچار مشکا ش ، وی 
  توانق یمق  مسئلهعلیه اشلاو خصوصی  ا دولتی اقامۀ دعوا کن ، بلکه در کنار ا ن  وسازساخت

به و  مسکن خود اشاره کن  که با ا ن اق امات نقض ش ه است و هم افراد و هم دولت مسئول 
افقی، دولت نیز مسئول است کقه در   ریتأثخواهن  بود. در واقع با نقض وقود بشر فرد براساس 

 را.  هانامهن یآکن   ا ضمانت اجرای نقض ا ن  تر یدقی اجرا ی خود را هانامهن یآا ن زمینه  ا 
در را ا  با   گفت چنانچه افراد بنا به شرا   گوناگو   ا تللف از قواع  از مسکن مناسب و 

شون ، وظیفۀ دولت است که زمینقۀ دسقتیابی بقه آ  را فقراهم کنق .       خانما یبا من محروم  ا 



 1401پاییز ، 3، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1182

 

اعق ۀ  از  ک ق آنهاتللف  ریتأث، نهادها و اشلاو وقیقی و وقوقی با   ب انن  که هاارگا تمامی 
ی منجر شود. همچنین برابری وقوقی افراد، داشتن المللنیببه نقض  ک تعه   توان یمداخلی، 

 باش . اثرگذاردر تحق  هرچه بیشتر ا ن و   توان یم معقولآ ین رسی گی مناسب و منطقی و 
 اسقتا همر ی با   از ا ن فرصت استفاده کنن  تا بقرای  ق ا و یادار یهادادگاه در ق ات روازا ن

ی بقه مسقئلۀ وق     رأی خقو ش، در خقالل صق ور    المللنیبش   نظام وقوقی ا را  با تعه ات 
 مسکن شهرون ا  بپردازن .
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 .96خرداد  16ها، مورخ بانک
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