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Abstract
The right to adequate housing is an indisputable human right needed for the
realization of other rights. The right to housing, therefore, has been recognized in
many national, regional and international documents. Enjoyment of a right solely,
however, isn't sufficient, and a related legal sanction and also right to bring an action
to exercise that right is necessary as well. The issue raised is whether there is
capacity to litigate right to housing in the international and national legal systems. In
the International human rights law System, this right through following certain
norms, and the committee interpretations has been realized in 2008 by adopting an
optional protocol to the international covenant on economic, social and cultural
rights (ICESCR-1966). The government of the Islamic Republic of Iran, which is a
member of the covenant, but not the member of its additional protocol, certainly,
will pursue its own policies. The present study, therefore, aims to evaluate the
procedure for right to housing litigation and documentation in the International
human rights law System and Iran's legal system in particular cases.
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چکیده
برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سقا ر وققود بق ان
وابسته است .ازا نرو در بسیاری از اسناد ملی ،منطقهای و بینالمللی و مسکن شناسا ی ش ه
است .اما ا ن امر با مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از ک وق بقهتنها ی کفا قت
نمیکن و ضمانت اجرا و همچنین و اقامۀ دعوا برای برخورداری از آن و هم اهمیقت دارد.
ازا نرو ا ن مسئله مطرح است که آ ا و مسکن قابلیت دادخواهی در نظام وقوقی بینالمللقی
و ملی را خواه داشت .در نظام بینالمللی وقود بشر با تصقو ب رروتکقا اختیقاری بقه میاقاد
وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )1966در سال  2008ا ن امر با رعا ت ضقواب خقاص و
تفاسیر کمیتۀ محق ش ه است؛ اما دولت جمهوری اسقممی ا قران بقهعنوان دولتقی کقه ع قو
میااد است و ع و رروتکا الحاقی ب ان نیست ،رو ۀ خاص خود را خواه داشت .در نتیجه ا قن
رژوهش بر آن خواه بود تا سیستم و رو ۀ استناد و دادخواهی و مسکن در نظقام بینالمللقی
وقود بشر و نظام وقوقی ا ران در موارد خاص را توصیف و تحلیا کن .
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مقدمه
همانبورکه شاه م بشر از آغاز ویات خود به امروز بهدناال سررناه بوده و برخورداری از مسقکن
مناسب وقی بنیاد ن برای افراد ک جامعه است ،چراکه سا ر وقود آنها از جملقه برخقورداری از
امنیت ،به اشت و کرامت انسانی ب ان وابسته است .به همین دلیا و مسکن ا مسقکن مناسقب
نهتنها در قوانین داخلی کشورها ،بلکه در اسناد بینالمللی نیز تالور افته اسقت .ازا قنرو دولتهقا
با در شرا خاص ،بهو ژه برای افرادی که از بم ای بایعی متأثر ش هان ا افراد آسقیبرذ ر در
جامعه ،بهمنظور فراهم کردن مسکن مناسب به شهرون ان خود کمک مستقیم کنن .
وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که بهعنوان نسا دوم وقود بشر در س ۀ نوزدهم ظهقور
کرد و بر م اخلۀ دولت تأکی داشت و وقوقی را در برمیگیرد که دولت نقش اساسی را در اوققاد
آن دارد ،و مسکن را در کنار سا ر وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شناسا ی کرد.
در بادی امر بهنظر میرسی که ا ن وقود غیرقابا مطالاه باشن و فرد نتوان در برابر آن علیه
دولت اقامۀ دعوا کن  .در  ،1993دولتها ی که در کنفرانس جهانی وققود بشقر در و قن شقرکت
کردن  ،به اجماع اعمم کردن که «تمام وقود بشر جهانی ،کپارچه ،وابسته و مرتا ان » ( United
 .)Nations conference, 1993: part1دولتها تهیۀ ریشنو سقی بقرای میاقاد وققود اقتصقادی،
اجتماعی و فرهنگی را بر عهق ه گرفتنق  .سقرانجام رروتکقا اختیقاری میاقاد در سقال  2008بقه
تصو ب رسی  .سن مذکور با ریشبینی قابلیت ق اوترذ ری و دادخواهی وقود من رج در میاقاد
وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ از بر ابراز شقکا ات فقردی و گروهقی تحقوتت مهمقی در
تحق و استیفای وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ا جاد کرده است.
در کنار ا ن تحول جهانی ،ا ن مسئله نیز اهمیت دارد که کشورهای ع قو میاقاد از جملقه
ا ران که در رروتکا مذکور ع و ت نیافتن  ،به چه ترتیب در قوانین ملی خقود وق مسقکن را
شناسا ی کردن و افراد از چه بر میتواننق ا قن وق را مطالاقه کننق  .در نتیجقه ،در ا قن
رژوهش برآنیم تا بررسی کنیم منظور از مسکن و مسکن مناسب در نظقام بینالمللقی و داخلقی
چیست .سپس ،سازوکار و رو ۀ نظام بینالمللی وقود بشر در خصقوص وق مسقکن و قابلیقت
دادخواهی آن را بررسی و در کنار آن نظام وقوقی ا ران در خصوص و مسکن و برد مطالاۀ
ا ن و در موارد نقض آن را ارز ابی کنیم؛ ا نکقه آ قا فقرد در نظقام وققوقی و ق قا ی ا قران
میتوان بهتنها ی به ا ن و استناد کن ا در صورت نقض و تخلف از سقا ر مقواز ن از جملقه
ساختوساز نامناسب مسکن میتوان به نقض و مسکن خقود منق رج در میاقاد نیقز اسقتناد
کن  .به عاارت د گر ،نقض و مسکن مناسب خود را از آثار تخلف از سا ر قواع در نظر گیقرد،
جزء مااوای است که در ا ن رژوهش ب ان ررداخته میشود.
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تعریف مسکن
مسکن را از بع اقتصادی میتوان ک «کات» خوانق  ،از نظقر جامعهشناسقی قک «نهقاد» ،و از
منظر انسانشناسی «فرهنگ» نامی (ا لکا و همکاران .)166 :1394 ،مسکن بر وزن مفعا ،اسم
مکان از ر شۀ عربی «سکن» به معنای آرامش و سکون است و در اصطمح به مکقانی میگو نق
که انسان در آن زن گی میکن (امینرور و همکاران .)48 :1394 ،در لغتنامقۀ دهخق ا معنقای
لغوی مسکن چون جایباش و خانه ،منزل و بیت ،سکونت و مقام ،جقای آرام معنقا شق ه اسقت
(امینرور و همکاران.)49 :1394 ،
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی «واو مسکونی» را چنین تعر ف کرده است« :تمام
ا قسمتی از ک ساختمان است که و اقا شاما ک اتقاد و سقرو س (وق اقا قک توالقت)
مستقا بوده و دارای ورودی مستقیم ا غیرمستقیم از معار عمقومی باشق  .شقکا متعقارف آن،
خانۀ معمولی و واو آرارتمانی است که برای سکونت ک خانوار ساخته میشود»1.
در قالب تعار ف ارائهش ه میتوان مسکن را مکانی در نظر گرفت که هم جناۀ مقادی دارد و
هم در ابعاد رووی و ارزشی زن گی فرد اثرگذار است ،چراکقه محقا آرامقش و سقکون در نظقر
گرفته ش ه است.
براساس نظر ۀ عمومی شمارۀ  4کمیتۀ وقود اقتصادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی در خصقوص
«مسکن مناسب» در چارچوب مادۀ  11میاقاد وققود اقتصقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی 1966
چنین بیان ش ه است که از نظر کمیته مسکن مناسب تنها ک سررناه با سقف ا منحصراً قک
کات نیست؛ بلکه مسکن مناسب به معنای و زن گی کردن در جا ی همراه با امنیت ،آرامش و
کرامت است ( .)CESCR, 1991: No.4, para.7در وقیقت «مسقکن مناسقب» مکقانی فراتقر از
چهارد واری و ک سقف است.
شرا مختلفی برای ک سررناه با وجود داشته باش تا بتوان آن را «مسکن مناسب» در
نظر گرفت .ازا نرو برای آنکه مسکنی مناسب باش  ،با وق اقا از معیارهقای ذ قا برخقوردار
باش  :امنیت در تصرف ،در دسترس بودن خق مات ،تقوان مقالی بقرای بهرهمنق شق ن از سقا ر
وقود ،قابلیت سکنی ،دسترسی ،موقعیت و تناسب فرهنگی (.)OHCHR, 2009: No.21: 3-4
در ادامه در تعر ف و بر مسکن مناسب بیشتر ب ن امر میرقرداز م کقه وق بقر مسقکن
شاما چه مواردی میشود و فرد ا افراد در ا ن خصوص از چه وقوقی برخوردار هستن .

 .1برای مموظۀ بیشتر ر.ک :تعارف واژهها و استان اردها:

https://www.bhrc.ac.ir/
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حق بر مسکن
مسکن از جمله نیازهای اساسی انسان در بول تار خ بقوده اسقت و ازا قنرو داشقتن سقررناه و
بهت ر ج مسکن مناسب از جمله وقود اولیقه و بنیقاد ن بهشقمار میآ ق کقه بشقر در سقطوح
مختلف بهدناال آن بوده و است .ازا نرو در بول تار خ در اسقناد ملقی و بینالمللقی شقاه بقه
رسمیت شناختن و مسکن و ابعاد مختلف آن بودها م.

 .1حق مسکن در نظام حقوقی ایران
براساس اصا  31قانون اساسی جمهوری اسممی ا ران «داشتن مسکن متناسب با نیاز ،و هقر
فرد و خانوادۀ ا رانی است .»]...[ .همچنین اصا  33قانون اساسی بیان میدارد که «هیچکس را
نمیتوان از محا اقامت خود تاعی نمود ا از اقامت در محا مورد عمقهاش ممنوع ا به اقامقت
در محلی مجاور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد».
مادۀ  1قانون سامان هی و وما ت از تولی و عرضقۀ مسقکن مصقوب  1387دولقت را موظقف
میکن که «بهمنظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاق ن مسکن بهو ژه گروههای کمدرآمق
به خانۀ مناسب ،ارتقای کیفی و کمی مسکن تولی ی کشور]...[ ،از بر ق وما تهقای تزم اقق ام
نما »1.در مادۀ  73منشور وقود شهرون ی مورخ آذرماه  1395و بهرهمنق ی از مسقکن ا مقن
و متناسب با نیاز شهرون ان و خانوادهشان شناسا ی ش ه است .مادۀ  74نیز بیان میکن که دولقت
زمینۀ تأمین و بهاود وضعیت مسکن متناسب با و ژگیهای بقومی و ارزشهقای فرهنگقی ،اجقرای
مقررات ملی ساختمان و برحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم میسازد2.
در کنار قوانین و مقررات ملی ،ا ران همچنین در  4آور ا  1968میااد بینالمللقی وققود
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را ام ا کرد و در  17ارد اهشت  1354به تصو ب رسان و برابر با
مادۀ  9قانون م نی مقررات میااد در وکم قانون و تزماتجراست.
در قوانین ا ران بهو ژه قانون اساسی آنچه مطرح است ،و برخورداری از مسکن است و بقهنوعی
تعایر موسع از مسکن ش ه است .در همۀ موارد دولت مکلف ش ه است تا با اقق امات و ققوانین خقود
زمینۀ برخورداری از ا ن مسکن را فراهم سازد .همانبورکه در مادۀ  59قانون برنامۀ رنجسقالۀ ششقم
توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،وزاتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلقف بقه
بهسازی شهرسازی ش هان و دولت نیز موظف ش ه است منابع مالی و تسهیمت ارزانقیمت و زمقین
مورد نیاز را در قالب بودجۀ سنواتی در بول اجرای قانون برنامه تأمین کن 3.
 .1قانون سامان هی و وما ت از تولی و عرضۀ مسکن مصوب .1387
 .2منشور وقود شهرون ی آذرماه .1395
 .3قانون برنامۀ رنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسممی ا ران ،مصوب  14اسفن ماه .1395
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 .2حق بر مسکن «مناسب» در نظام بینالمللی حقوق بشر
اعممیۀ جهانی وقود بشر در مادۀ  25متذکر میشود که «هقر کقس وق دارد سقطد زنق گی
مناسب را که برای سممتی ،رفاه خود و خانوادهاش مناسب اسقت ،از ویقخ خقوراک ،روشقاک،
مسکن ،مراقاتهای رزشکی و خ مات اجتماعی تزم تأمین کن ».
اعممیۀ جهانی وقود بشر بهعنوان سن مادر در نظام بینالمللی وقود بشر بهبور کلی و
هر فرد برای برخورداری از مسکن را بهعنوان اسقتان ارد زنق گی در نظقر میگیقرد .رقس از آن،
میااد وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )1966در مقادۀ  11بقه وق بقر داشقتن مسقکن
مناسب میرردازد .براساس متن ماده و نظر عمومی مربوط به آن ،و بر مسقکن مناسقب قابقا
اعمال برای همه است .افراد با فارغ از سقن ،وضقعیت اقتصقادی وابسقتگی گروهقی قا سقا ر
وابستگیها و وضعیتها دارن ۀ ا ن و شون  .ازا نرو بهرهمن ی از ا ن و مطقاب بقا مقادۀ 2
میااد ناا موضوع هیچ نوع تاعی ی قرار گیرد (.)CESCR, 1991: No.4, para.6
با توجه داشت که و بر مسکن مناسب آزادیها ی را نیقز در برمیگیقرد .ا قن آزادیهقا
شاما موارد ذ ا است:
 وما ت در برابر خلع اجااری (مصادره) و تخر ب خودسرانۀ خانۀ فرد؛ و بر ع م ورود خودسرانه به خانه ،ور م خصوصی و خانوادۀ فرد؛ و و بر انتخاب محا اقامت و تعیین محا زن گی و آزادی رفتوآم .و بر مسکن مناسب دربرگیرن ۀ وقوقی نیز است ،از جمله:
 امنیت در تصرف؛ بازگردانی مسکن ،زمین و ملک؛ دسترسی برابر و ب ون تاعیض به مسکن مناسب؛ مشارکت در تصمیمگیری مربوط به مسائا مربوط به مسکن در سطوح ملقی و اجتمقاع(.)OHCHR, 2009: No.21: 3
در کنار اسناد مذکور ،سا ر اسناد بینالمللی نیز به برد مختلف به و بر مسقکن مناسقب
اشاره داشتهان  .بهبور ماال کنوانسیون بینالمللی رفع هر گونه اشکال تاعیض نقژادی (،)1955
در مادۀ  5بهرهمن ی از وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از جمله مسکن مناسب را فقارغ از
هر نوع تاعی ی برای افراد و جزء تعه ات دولت برمیشمارد .بن  3مادۀ  27کنوانسیون وققود
کودک ( )1989دولتها را موظف میکن تا اق امات تزم برای کمک به وال ن قا سقا ر افقراد
مسئول کودک را انجام دهن  ،از جمله برنامههای وما تی مانن مسکن .در مادۀ  21کنوانسیون
مربوط به وضع رناهن گان ( )1951بیان ش ه است که «در مورد مسکن تا آنجا که ا ن امقر بقر
با قوانین و مقررات تنظیم گرد ه ا تحت نظارت مقامات دولتی است دول متعاه نسات به
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رناهن گان رفتاری معمول خواهن داشت که تا سر وق امکقان مسقاع بقوده و در هقر وقال از
رفتاری که در چنین موارد نسات به بیگانگان بهبور کلی معمول میدارن نامساع تر نااش ».
رس از مموظۀ اجمالی به و مسکن در نظام وقوقی ا ران و وقود بینالملقا بشقر ،با ق
بررسی کرد که آ ا در صورت نقض ا ن و ا معیارهای من رج در آن امکان اقامقۀ دعقوا علیقه
دولت ا مقامات صالد در سطد بینالمللی و ملی وجود دارد ا خیر.

قابلیت دادخواهی حق مسکن
هنگام شکاگیری میااد وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسیاری از صاوبنظران بقر ا قن
عقی ه بودن که وقود من رج در نسا دوم وقود بشر از جمله و مسکن غیرقابا دادخقواهی
و مطالاه است .لیکن با گذر زمان و تحوتت در عرصۀ تحق و های بشری ،سازوکارها ی برای
دادخواهی از نقض ا ن وقود فراهم ش .

 .1قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بینالملل حقوق بشر
در سال  ،1993دولتها ی که در کنفرانس جهانی وقود بشر در و ن شرکت کردن  ،به اجمقاع
اعمم کردن که «تمام وقود بشر جهقانی ،کپارچقه ،وابسقته و مرتا انق » ( United Nations
 .)conference, 1993: part.1ازا نرو تهیۀ ریشنو س برای میااد وقود اقتصادی ،اجتمقاعی و
فرهنگی در دستور کار قرار گرفت .سرانجام در سال  2008رروتکا اختیاری بقه میاقاد وققود
اقتصا دی ،اجتمقاعی و فرهنگقی کقه در وقیققت وق دادخقواهی ا قن وققود را بقه رسقمیت
میشناخت ،تصو ب و در سال  2013تزماتجرا ش 1.
سن مذکور با ریشبینی قابلیت ق اوترذ ری و دادخواهی وقود من رج در میاقاد وققود
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ از بر ابراز شکا ات فردی و گروهی تحوتت مهمی در تحقق و
استیفای وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگقی ا جقاد کقرده اسقت .براسقاس مقادۀ  2رروتکقا
اختیاری ،شکا ت میتوان توس ا از جانب افراد ا گروهی از افراد تحت صمویت کشور ع و،
که م عی قربانی نقض هر ک از وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی من رج در میااد هسقتن ،
تسلیم شود (2 .) United Nations General Assembly, 2009: Art2بنابرا ن ،هر شکا تی بقرای
آنکه رروتکا از نظر «صمویت موضوعی»3با آن سازگار باش  ،با وقود تحت وما قت میاقاد
 .1برای مموظات بیشتر ر.ک:
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
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را بیان کن ( .)Geneva Academy, 2013: 7بنابرا ن وققود منق رج در مقواد  6تقا  15میاقاد
وقود اقتصقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی ،از جملقه وق مسقکن ،و هقای قابقا دادخقواهی در
چارچوب رروتکا اختیاری هستن .
مادۀ  3رروتکا اختیاری ،شرا طی را که ک شکا ت قابا استماع است ،بیقان میکنق و در
موارد ذ ا شکا ت غیرقابا استماع است:
الف) بی نکردن تمام مراجع دادرسی داخلی (مگر بهدلیا بوتنی شق ن جر قان دادرسقی
بهنحو غیرمتعارف)؛ ب) وقوع نقض صورتگرفته رقیش از تزماتجقرا شق ن رروتکقا؛ ج) وققوع
اتفاقات ررون ه ریش از زمان تزماتجرا ش ن رروتکا (( (Ratione Temporisمگقر آنکقه وققا ع
مستمر باشن ) .همچنین اگر نگارن ه شکا ت از ضرر مشخص و روشقنی آسقیب ناینق  ،کمیتقه
میتوان مسئله را بررسی نکن (.)United Nations General Assembly, 2009: Art4
در همین خصوص کمیته در سال  2015نظر خود را در شکا تی در مورد وق بقر مسقکن
مطاب با مادۀ  11میااد بیان کرد.
در شقکا ت  I.D.Gعلیقه اسقپانیا ( )CESCR-Communication, 2015: 1-16خقانم I.D.G
ساکن مادر ملکی را با رسانق از و گقرفتن وام از بانقک خر ق اری کقرد .امقا بهسقاب بحقران
اقتصادی کشور و شرا خود فرد ،خانم  I.D.Gنتوانست برای چن ن ماه وام را بازررداخت کن
و بانک هم واضر به مذاکره نش  .مؤسسۀ وامدهن ه در دادگاه اجرا گذاشتن وراج مال مرتهن را
به جر ان ان اخت و دادگاه نیز اجرای ا ن درخواست را رذ رفت.
در  27 ،6و  28سپتامار  ،2012از سوی دادگاه تمش ش تا ا ن تصمیم به ابمع فرد برسق و
دادگاه ابمغیه را براساس آدرس من رج در قرارداد وام ارسال کرد .با ا ن وال ،مأمور ابمغ نتوانست
خانم  I.D.Gرا بیاب  .آخر ن اق ام برای ابمعرسانی رس از بارها تقمش در  4اکتاقر  2012انجقام
رذ رفت که باز ناموف بود .در  30اکتار دادگاه تصمیم گرفت ابمغیقه را بقه تقابلو اعمنقات دادگقاه
الصاد کن و در  11فور ۀ  ،2013دادگاه دستور اجرای وراج اموال مرتهن را صادر کرد.
در نها ت در  4آور ا  ،2013خانم  I.D.Gابمغ را در صن ود رست خود افقت و بقهمنظور
بازگشت وضعیت به ریش از ابمغیه ،درخواست بررسی مج د کرد ،اما دادگاه بررسقی مجق د را
نپذ رفت و در ا ن خصوصه به قوانین آ ین دادرسی اشاره کقرد .رقس از درخواسقت در  23مقی
 ،2013خانم  I.D.Gمانی بر تج نظر در دادگاه قانون اساسی ،دادگاه قانون اساسی نیز در 16
اکتار  2013درخواست تج نظر را رد کرد.
در نتیجۀ ا ن رون خانم  I.D.Gمعتق بود که دولت و برخقورداری از مسقکن ذ قا مقادۀ
 )1(11میااد را نقض کرده است .وی در درخواست خود بیان کرد که ناود دسترسقی مقؤثر بقه
دادگاهها ی کشور مانع از آن ش ه که وی شرا غیرعادتنۀ قرارداد رهن و سود آن را به چقالش
بکش  .همچنین قواع واکم بقر اجقرای رهقن از وققود افقراد از وق بقر مسکنشقان وما قت
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نمیکن  .بنابرا ن از کمیته خواست بهمنظور آنکه وی بتوان از و مسکن خقود دفقاع کنق  ،از
دولت ع و بخواه تا تصمیم ق ا ی مربوط به اجرای رهن را به ریش از ابمغیه بازگردان .
در گام نخست کمیته به مسئلۀ «صمویت» خود در ا ن خصوص ررداخت .کمیته بیان کرد
از آنجا که تصمیم دادگاه قانون اساسی در  16اکتار  2013اتخاذ شق ه اسقت ،ازا قنرو کمیتقه
صمویت زمانی خود را رذ رفت و با بررسی سا ر موارد در نها ت کمیته صمویت خقود و قابقا
رذ رش بودن شکا ت را اوراز کرد.
آنچه کمیته با ارز ابی میکرد ا ن بود که آ ا وقود فرد برای داشتن مسکن – ذ ا مقادۀ
 11راراگراف  1میااد وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی -توس دولت ع و بهعنوان نتیجقۀ
فرا ن اجرای رهن که وی نیز بهبور مناسب از آن مطلع نش ه و مانع از اعمال وقود وی بقرای
دفاع ش ه ،نقض ش ه است ا خیر.
در ارز ابی ا ن مسئله کمیته به و بر داشتن مسکن ررداخقت .کمیتقه بیقان کقرد کقه در
وقود بشر مسکن مناسب وق اساسقی و مرکقز بهرهمنق ی از وققود اقتصقادی ،اجتمقاعی و
فرهنگی است و به سا ر وقود بشر هم مرتا است .و برخورداری از مسکن با بقرای همقۀ
افراد ب ون 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
وما ت قانونی در برابر خلع اجااری ،تعقر قا سقا ر ته ق ها را ت قمین کنق  .بنقابرا ن،
دولتهای ع و با ت مین کنن که رو هها ی در ا ن چارچوب با رو ههای ومقا تی همچقون
ابمع منطقی و فرصت واقعی برای مشورت و ...ت مین خواه ش .
کمیته براساس بن  1مادۀ  2میااد بیان کرد دولتها با ت مین کنن افرادی کقه وققود
آنها برای برخورداری از مسکن مناسب تحت هر عنوانی متأثر میشود ،بقه قک جاقران ق قا ی
مؤثر و مناسب دسترسی دارن .
کی از ا ن برد وما تی در خصوص ق یۀ مطرووه شاما قاع های میشود که دولت با ق
ابمعیۀ معقول و مناسای را برای اشخاص متأثر ارسال کن  .از نظر کمیتقه چنقین ومقا تی در
شرا مشابه در رون اجرای رهن که بهبور ج ی و برخورداری از مسقکن را متقأثر میکنق
نیز قابا اعمال است.
کمیته با ارز ابی وقا موجود به ا ن نتیجه میرس که دادگاه از تمامی ابزار موجود بقرای
ابمعرسانی مانن ابمع دادن به سرا ار ساختمان ا همسا ۀ نزد ک فرد استفاده نکرده اسقت.
در نها ت ،کمیته نتیجه گرفت که ابمغ نامناسب منجر به ا ن مسئله ش ه است که فرد نتوان از
وقود مربوبۀ خود دفاع کن و و مسکن فقرد نققض شق ه اسقت .در همقین زمینقه کمیتقه
نظرهای خود را بهصورت خاص دربارۀ شکا ت و بقهبور عمقومی بیقان کقرد :از جملقه ت قمین
وقود شاکی و همچنین ع م تکرار چنین نقضها ی در آ ن ه.
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با نگاهی به ررون ۀ مطرووه و سا ر ررون هها ی که کمیتقه آن را بررسقی کقرده اسقت ،ا قن
مسئله روشن ش ه است که وقود من رج در میااد بهبور موسع تفسیر میشقون و بسقیاری از
اعمال و قواع دولتها با ا ن وقود ارتاقاط خواهنق داشقت .کمیتقه در ا قن ارز قابی تعهق ات
دولتها را ذ ا مادۀ  2میااد بسیار گسترده در نظر گرفت .کمیته نشقان داده اسقت کقه وتقی
اجرای درست قوانین داخلی نیز مقانع نققض وققود منق رج در میاقاد نمیشقود و کمیتقه در
ارز ابیهای خود تنها وقا موجود را بررسی میکن و در ا ن رون نظرهقا نهادهقا و بقاز گران
نیز از اهمیت بسزا ی برخوردار است .آنچه از نظر کمیته مورد توجه ققرار گرفتقه اسقت ،امقری
فراتر از ک و است ،چراکه ابزار و آ ین برخورداری از ا ن و هم مقورد توجقه ققرار گرفتقه
است .در ررون ۀ مطرووه مسئلۀ بنیاد ن ع م کفا ت ضواب آ ین دادرسی بقرای مطلقع کقردن
فرد از وضعیت خود ساب ش ه است و مسکن وی نقض شود .بقهعاارت د گقر ،وق مسقکن
متشکا از سلسلهمراتای از قواع و تعه ات است که اگقر هر قک نققض شقود ،آثقار ا قن نققض
متوجه وقود بنیاد ن فرد میشود.
در گام بع با مشاه ه کرد نظام بهرهمن ی از و مسکن و دادخواهی از آن در ا قران بقه
چه ترتیب تحق می اب .

 .2قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام حقوقی ایران
از ابت ای شکاگیری نظام جمهوری اسممی ،مسکن در اولو ت بوده است تا و ی کقه در سقال
 1372مجلس شورای اسممی «قانون تهیۀ مسکن برای افراد کمدرآم » را تصو ب کرد .در ا قن
قانون آم ه است که نیم درص از درآم مشمول مالیات بانکهقای کشقور صقرف تهیقۀ مسقکن
افراد بیب اعت میشود .د وان ع الت اداری نیز بر ا ن اولو ت صقحه گذاشقته و در رأی هیقأت
عمومی به تار خ  16خردادماه  1396در اعترا به بخشنامۀ بانک مرکزی در خصقوص تسقری
ا ن قانون به بانکهای خصوصی آم ه است :مجوزهای بانکی و ماارزه با رولشو ی ادارۀ مطالعات
و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسممی ا ران که بانقکهقای خصوصقی را نیقز مشقمول
وکم مقرر در قانون تهیۀ مسکن برای افراد کمدرآم قرار داده است بقا ققانون مغقا رت نق ارد و
قابا ابطال تشخیص داده نش (هیأت عمومی د وان ع الت اداری :1396 ،شمارۀ دادنامۀ .)214
براساس اصا  34قانون اساسی جمهوری اسممی ا ران نیز« ،دادخواهی و مسلم هقر فقرد
است و هر کس میتوان بهمنظور دادخواهی به دادگاه صالد رجوع نما » .بنابرا ن ،بهبور کلقی
هر فرد میتوان در دادگاه صالد در خصوص وقود ت ییعش ۀ خود از جمله مسکن اقامۀ دعقوا
کن  ،اما با ترتیب و نحوۀ آن را بررسی کرد.
باوجود ع و ت ا ران در میااد وقود اقتصقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی امقا ع قو رروتکقا
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الحاقی ب ان نیسقت و ازا قنرو افقراد تحقت میاقاد نمیتواننق علیقه دولقت در کمیتقۀ وققود
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برح شکا ت کنن  ،بنابرا ن وق دادخقواهی آنهقا از ا قن مسقیر
غیرممکن است .هرچن بهبور کلی با توجه داشت دولت بهعنوان ع و میاقاد متعهق اسقت
تعه ات خود را ا فا کن و از موضوع و ه ف میااد و مفاد آن تخطقی نکنق  .امقا در کنقار ا قن
مسئله ،از آنجا که و دادخواهی در نظام وققوقی ا قران شقناخته شق ه اسقت ،آ قا مطقاب بقا
مقررات داخلی و همچنین تعه ات بینالمللی وقود بشری دولت ،فرد میتوان در نظام ق قا ی
کشور در خصوص و مسکن خود ا الزاماتی که مسکن مناسب با داشته باش  ،شکا ت کن ؟
بهعاارت د گر ،اگر خانۀ فردی بهدلیا رعا ت نکردن ضواب ساختوساز آسیب باین  ،وی وق
شکا ت از مراجع صادرکنن ۀ مجوز ا سا ر مراجع صقالد را دارد؟ همچنقین اگقر ملقک فقرد در
رهن بانک باش و تعه ات خود را ا فا نکن  ،چه شرا طی با برای وی اعمال شود و اگر نشقود،
فرد میتوان در کنار سا ر موارد من رج در قانون به و مسکن خود مطاب با ققانون اساسقی و
میااد وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استناد کن .
در ادامه بهبور خاص دو موضوع را در قالب قوانین ا ران و تعه ات بینالمللی آن و و فرد
در ا ن ووزه مورد توجه قرار میدهیم و عموهبر بررسی ضواب و قواع ملی ،تعه ات بینالمللی
ا ران که در وکم قانون نیز هستن  ،مورد توجه قرار میگیرد و با نگاه بر ا ن دو مسقئله تحلیقا
موردنظر ارائه میشود.

 .1 .2ضوابط در خصوص نحوۀ ساخت مسکن و مسئولیت نهادهای صالح در نقض تعهدات
همانبورکه در بخش نخست بیان ش  ،قانون اساسی ا ران داشتن مسکن متناسب با نیاز فرد را
شناسا ی کرده و در متن منشور وقود شهرون ی به مسکن ا من و متناسب با نیاز اشقاره شق ه
است .اما با توجه داشت که در اسناد باتدستی مفهوم و ضواب «متناسب بودن» بیقان نشق ه
است و قاع ه بهصورت کلی است .ازا نرو برای ا نکه بررسی کنیم چه مسکنی مناسب است هم
تعر ف «مناسب بودن» در نظر عمومی کمیتقۀ وققود اقتصقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی و هقم
ضواب ساختوساز در نظام داخلی بررسی میشقود .در نگقاه کلقی بقهنظر میرسق در صقورت
تخطی از ا ن معیارها و ضواب  ،فرد و اقامۀ دعوا را خواه داشت.
ک میتۀ وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگقی در نظقر عمقومی خقود بقر ا قن عقیق ه اسقت
دروالیکه «تناسب» در بخشی از عواما اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی اقلیمی ،ز سقتمحیطی و
سا ر عواما تعیین میشود ،با وجود ا ن امکان شناسا ی جناههای خاصی از ا ن وق کقه با ق
در هر زمینقۀ خاصقی مقورد توجقه ققرار گیقرد ،هسقت ( .)CESCR, 1991: No.4 ,para.8ا قن
جناههای خاص همانبورکه اشاره ش  ،بهتفصیا شاما موارد ذ ا است:
الف) امنیت وقوقی در تصرف :تصرف اشکال مختلفی دارد از جمله اجقاره ،مسقکن تعقاونی،

قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بینالمللی حقوق بشر و حقوق ایران 11

تصرف مالکانه و غیره .تمامی افراد با از سطحی از امنیت در تصقرف برخقوردار باشقن
که وما ت وقوقی در برابر خلع اجااری ،تعر و سا ر ته ها را ت مین میکنق .
بر مقام صالد تزم است مطمئن شود که وتی در خلع ققانونی وققود فقرد ت قمین
میشود و تمامی منابع وقوقی و جاران خسارت برای فرد متأثر فراهم است ( CESCR,
.)1997: No.7, para.11
ب) دسترسی خ مات ،مصالد ،امکانات و ز رساخت .تمامی ذینفعان و بر مسکن مناسقب
با به منابع بایعی و مشترک ،آب آشامی نی سالم ،انرژی برای رخقتورز ،گرمقا ش و
روشنا ی ،امکانات به اشتی و شستوشو ،وسا ا ذخیرهسازی مواد غقذا ی ،دفقع زبالقه،
زهکشی محا برای مقابله با سیمب و خ مات اضطراری دسترسی را ار داشته باشن .
ج) توان مالی برای بهرهمن ش ن از سا ر وقود
د) قابلیت سکنی .مسکن مناسب از لحاظ تأمین ساکنان از ف ای کافی و محافظقت از آنهقا
در برابر سرما ،ربوبت ،گرما ،باران ،باد و د گر ته ات به اشتی ،مخابرات سقاختمانی
و بروز بیماری با قابا سکونت باش .
ه) دسترسی .گروهها ی محروم مانن سالمن ان ،کودکان ،افراد دارای ناتوانی جسمی ،بیماری
را ار ،افراد دارای اچ آی وی ماات ،افراد بقا مشقکمت رزشقکی مقزمن ،بیمقار رووقی،
قربانیان بم ای بایعی ،مردمان ساکن در مناب مسقتع فاجعقه و سقا ر افقراد با ق از
درجهای از اولو ت توجه در ووزۀ مسکن ابمینان ابن .
و) موقعیت .مسکن مناسب با در جا ی قرار گیرد کقه دسترسقی بقه گز نقههای اشقتغال،
خ مات مراقات به اشتی ،م رسه ،مراکز نگه اری از کودکان و سا ر امکانات اجتمقاعی
را اجازه ده .
ز) تناسب فرهنگی .بر قهای که مسکن ساخته میشود ،مصقالد سقاختمان و سیاسقتهای
وما ت با بهنحو مناسای معرف هو ت فرهنگی و تنوع مسکن باش (CESCR, 1991:
.)No.4, para.8
در نتیجه در گام نخست فرد برای ا نکه بررسی کن آ ا وقود وی بقهنحو وق اقلی رعا قت
ش ه است ،میتوان ا ن عواما را بهنحو و اقلی معیار خود قرار ده .
در کنار ا ن ضواب  ،کسری تعه ات و الزامات بهبور خاص در قالب ساخت مسکن وجقود
دارد که بهنظر میرس اگر درست انجام نپذ رد ،هم قوانین من رج نقض ش هان ا از آن تخطی
ش ه و هم اثر د گر آن ع م رعا ت و مسکن مناسب فرد است که میتوانق مسقئولیت نققض
آن با توجه اوضاع و اووال هم متوجه نهادهای دولتی ،عمومی و هم متوجه اشقخاص خصوصقی
از جمله شرکتها شود.
مطاب با قانون شهرداری مالکان اراضی و اممک واقع در محق ودۀ شقهر قا وقر م آن با ق
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ریش از هر اق امی از شهرداری رروانه اخذ کنن 1.در خصوص قک بنقا عموهبقر رروانقۀ سقاخت،
نیاز به گواهی ع م خمف و گواهی را ان ساخت نیز وجود دارد که بهعنوان شناسنامۀ ساختمان
شناسا ی میشود و شهرداری مکلف به ص ور آن است2.چگونگی رعا ت مقررات ملی سقاختمان
و ضواب شهرسازی با در شناسنامۀ فنی و ملکی ساختمان قی شود.
براساس مادۀ  33قانون نظام مهن سی و کنترل ساختمان «اصول و قواع فنقی کقه رعا قت
آنها در براوی ،محاساه ،اجرا و بهرهبرداری و نگه اری ساختمانها بهمنظور ابمینان از ا منی،
به اشت ،بهرهدهی مناسب ،آسا ش و صرفۀ اقتصادی ضروری اسقت بهوسقیلۀ وزارت مسقکن و
شهرسازی ت و ن خواه ش »3که ا ن امر تحت عنوان «مقررات ملی ساختمان» ت و ن و ابقمغ
ش ه است .مقررات ملی ساختمان ،مجموعه اصول و قواع فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاسقت
که با در براوی ،محاساه ،اجرا ،بهرهبرداری و نگه اری ساختمانها در جهت تقأمین ا منقی،
به اشت ،بهرهدهی مناسب ،آسا ش ،صرفۀ اقتصادی ،وفاظت محقی ز سقت و صقرفهجو ی در
مصرف انرژی و وفظ سرما ههای ملی رعا ت شود4.
در ا ن زمینه مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام تمامی عملیات اجرا ی سقاختمان را بقر
عه ه دارد و در اجرای ا ن عملیات با مقررات ملی ساختمان ،ضواب و مقررات شهرسازی ،اصول
ا منی و وفاظت کارگاه و مسائا ز ستمحیطی و سا ر موارد را رعا ت کن 5.در کنار مجقری ،نقاظر
ساختمان ،هر شخص وقیقی ا وقوقی دارای رروانه ،قرار دارد که بر اجرای صحید عملیات نظارت
میکن  .ناظران مکلفان بر عملیات اجرا ی ساختمانی که تحت نظارت آنها او اث میشود ،نظارت
کرده و در را ان کار مطابقت عملیات اجرا ی ساختمان را با م ارک فقود ،گقواهی کننق  6.هقر گقاه
ناظران در وین اجرا با تخلفی برخورد کنن با مورد را به مرجع ص ور رروانۀ ساختمان و سازمان
نظام مهن سی ساختمان استان و ا دفاتر نما ن گی آن (وسب مورد) اعمم کنن .
بهبور کلی «وزارت مسکن و شهرسازی» بهعنوان ناظر عالی در امر ساختوساز شناسا ی میشود7.
همچنین سازمان نظام مهن سی ساختمان استان در زمینۀ رعا ت مقررات ملی سقاختمان و

 .1مادۀ 100قانون شهرداری ،الحاقی .1345/11/27
 .2بن های  1و  2اصمح روشهای ص ور رروانۀ ساختمان ،گواهی ع م خمف و را ان کار ساختمان در
شهرداریها ،مصوبات شورای عالی اداری.1371/8/13 ،
 .3مادۀ  33قانون نظام مهن سی و کنترل ساختمان ،مصوب .1374/12/22
 .4مادۀ  4-2آ یننامه اجرا ی مادۀ  33قانون نظام مهن سی و کنترل ساختمان ،مصوبات هیأت وز ران،
1383/4/22
 .5همان ،مواد  11و.12
 .6همان ،مواد .21-23
 .7همان ،مادۀ  .30همچنین ر.ک :مادۀ  35قانون نظام مهن سی و کنترل ساختمان مصوب .1374/12/22
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وسن اجرای عملیات ساختمانی از جمله نظارت بر وسن انجام خ مات مهن سی تکقالیفی دارد
و شهرداریها و سا ر مراجع ص ور رروانۀ ساختمان در صورت برخقورد بقا تخلقف نقاظران با ق
موارد را بهمنظور بررسی و اق ام به سازمان نظام مهن سی ساختمان استان اعمم کنن 1.
براساس ضواب مطرووه چنانچه هر ک ام از افراد و نهادهای صقالد در انجقام وظقا ف خقود
قصور کنن ا مرتکب تخلف شون  ،صاوب ملک میتوان علیه آنان اقامۀ دعوا کن  .بقرای ماقال
اگر شهرداری برای ملکی رروانهای صادر کن کقه در شقرا مناسقب ققرار نق ارد قا در وقر م
رودخانه باش  ،میتوان علیه آن در مراجع صالد اقامۀ دعوا کرد .ا چنانچه مهن س ناظر خقمف
واقع گواهی کن ا تخلف را بهموقع به شهرداری اعمم نکن  ،با تحق شقرا منق رج در مقادۀ
 100قانون شهرداری ،شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معمقاری و سقاختمانی مقنعکس
کن تا اق امات تزم صورت رذ رد.
براساس مادۀ  11قانون مسئولیت م نی «کارمن ان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسقته
به آنها که به مناسات انجام وظیفه عم اً ا در نتیجقۀ بیاوتیقابی خسقاراتی بقه اشقخاص وارد
کنن  ،شخصاً مسئول جاران خسارت وارده میباشن ولی هر گاه خسارات وارده مستن بقهعما
آنان ناوده و مربوط به نقص وسا ا ادارات و ا مؤسسقات مزبقور باشق در ا قن صقورت جاقران
خسارت بر عه ه اداره ا مؤسسۀ مربوبه است»2.در نتیجه در ساخت ک بنا میتقوان اشقخاص
وقیقی و وقوقی را در صورت نقض ضواب مسئول دانست.
ازا ن رو چنانچه وقود افراد من رج در قوانین مطرووه نقض ا ضواب مذکور رعا ت نشقود،
فرد و اقامۀ دعوا خواه داشت .در کنار ا ن مسئله ،به نظر نگارن گان ،با توجه بقه معیارهقای
من رج در خصوص «مسکن مناسب» در قوانین وقود بشری ،چنانچقه فقرد ثابقت کنق کقه در
نتیجۀ ا ن اق امات و مسکن مناسب وی نقض ش ه اسقت ،میتقوان ا قن نهادهقا و همچنقین
دولت را مسئول ا ن نقض دانست ،چراکه همانبورکه بیان ش  ،مسکن مناسب با ا من ،قابا
دسترس ،در موقعیت مناسب و قابا سکونت باش و چنانچه فرد در مسکنی غیقرا من سقکونت
داشته باش  ،در نتیجه و مسکن مناسب آن ناد ه گرفته است .برای ماال مکان قابی مسقکن
مهر در مکانها ی صورت گرفته است که اغلب خارج از مح ودۀ شهرها قرار گرفتهانق و نقهتنها
خود عاما واشیه است ،بلکه دسترسی بقه خق مات و نیازهقای بنیقاد ن را نیقز دچقار مشقکا
میکن (کمائیزاده و رضا ی .)9 :1392 ،قرار گرفتن در نزد کی راهآهن و وجقود صق ای ز قاد،
ناود سیستم آب و فاضمب مناسب ،ا ساخت با مصالد بیکیفیت از جمله مشکمتی اسقت کقه
ساکنان مسکن مهر با آن مواجهان .
 .1همان ،مادۀ .26
 .2مادۀ  11قانون مسئولیت م نی ،مصوب .1339/2/7
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با توجه داشت که ا ن نقض براساس ساختار شکاگرفته در نظام وققود بینالملقا بشقر
نهتنها میتوان از بر دولقت و نهادهقای وقاکمیتی صقورت گیقرد ،بلکقه میتوانق از بر ق
اشخاص خصوصی ،در موضوع ما ک ا چن شرکت ساختمانی ،نیز شکا گیرد و «تأثیر افققی»1
وقققود بشققر جققزء مسققائا مطرووققه در نظققام بینالملل قی وقققود بشققر اسققت ،چراکققه تحققت
استان اردهای بینالمللی ،ا ن فر وجود دارد که نهادهای اقتصادی به وقود من رج در میااد
چه در قوانین داخلی وجود داشته باش ا در عما اجرا شود ،اوترام بگذارن ( CESCR, 2017:
 .)No.24, para.5در کنار ا ن مسئله ،موضوع «تأثیر افقی غیرمستقیم»2نیز مطرح اسقت؛ جقا ی
که دولت مرتکب نقض تعه نیست .درست است که ک باز گر غیردولتی وقود بشقر را نققض
کرده است ،اما دولت مسئول شناخته میشود .بهعاارت د گر ،با اجرای تعهق دولقت مانقی بقر
وما ت از وقود بشر ،باز گر غیردولتی تعه دارد به استان اردهای خاصقی از وققود بشقر کقه
توس قوانین ملی اعمالش ه ،را ان باش  .ازا نرو اگر قوانین ملی درست وضع نش ه باشقن قا
نهاد مجری بر اجرای ا ن وظا ف درست نظارت ن اشته باشن  ،آنها نیز در نقض ا ن و بشقری
مسئول خواهن بود ( )Lane, 2018: 26در نتیجه ،به نظر نگارن گان ،درصورتیکه فرد ا افرادی
بهدلیا ساخت نامناسب مسکن چه از نظر مواد بهکاررفته در آن و چه از نظر مکقان و موقعیقت
آن از مسکن مناسب محروم شون  ،و ا ن و بشری آنها نقض شقود ،وق خواهنق داشقت در
کنار سا ر مواردی که ممکن است خواهان آن باشن  ،علیه اشخاص وقیقی و وقوقی و نهادهای
دولتی ا واکمیتی نیز به و بشری خود که برخورداری از مسکن مناسب است ،استناد کنن .

 .2 .2خلع ید در قوانین و مقررات ایران با نگاهی به حق مسکن
در تعر ف خلع آم ه است« :رفع تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد وکقم دادگقاه قا سقن
رسمی با وکم قانون» (جعفری لنگرودی ،)1281 :1372 ،که مصادرۀ اموال ،فروش مقال مرهونقه،
تصرف ملک توس مقامات دولتی و تخلیۀ ملک مورد اجاره میتوان از مصاد خلع باش .
بر مانای اصول  33و  47ققانون اساسقی نخسقت آنکقه فقرد را نمیتقوان بقه هقر ترتیقب و
اختیاری از مسکنی که در آن ساکن است ،خارج کرد ،مگر در مواردی که ققانون مجقاز دانسقته
باش و درصورتیکه فرد مالک اموال خود باش  ،ا ن مالکیت محترم است ،مگر آنکقه بقه دت قا
قانونی بتوان از وی سلب مالکیت کرد.
در گزارش سازمان ملا در دستورالعما ز ستگاه ،وکومتها خقود را متعهق کردنق کقه از
تمام مردم در برای خلع اجااری وما ت کرده و وما ت قانونی و جاران خسارت در برابر ا ن
اق ام را فراهم کنن که مغا ر با وقود بشر و مموظات وقود بشری است و جقا ی کقه تخلیقه
1. Horizontal effect
2. Indirect Horizontal Effect
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اجتنابنارذ ر است ،تا جا ی که امکقان دارد ،ت قمین کننق راهوقا جقا گز ن مناسقب فقراهم
میشود ( .)Report of the United Nations Conference, 1996, para.40بنقابرا ن جقا ی کقه
خلع قانونی است ،مانن ع م ررداخت م اوم اجاره ا آسیب به ملک بق ون دلیقا موجقه ،بقر
عه ۀ مقامات صالد است که اق امات م نظر در ا ن زمینه را با قانونی که مطاب با میااد و سا ر
منابع قانونی است ،ت مین کنن  .در وقیقت خلع ق ناا ق سقاب بیخانمقان شق ن افقراد قا
آسیبرذ ر ش ن آنها در برابر نقض وققود بشقر شقون  .براسقاس نظقر عمقومی کمیتقۀ وققود
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،جا ی که افراد متأثر قادر به تأمین مسقکن مناسقب بقرای خقود
نیستن  ،دولت ع و با تمامی اق امات مناسب را تا و اکار منابع موجود خقود اتخقاذ کنق تقا
ت مین کن که مسکن جا گز ن مناسب ،اسکان مج د ا دسترسی به زمین واصلخیز ،وسقب
مورد ،موجود است (.)CESCR, 1997: No.7, para.16
در خصوص رهن نیز در نظام وقوقی ا ران ،مطاب مادۀ  771قانون م نی جمهوری اسممی
ا ران ،رهن عق ی است که به موجب آن م ون مالی را برای وثیقه به دا قن میدهق و مطقاب
قانون مال مرهون با عین معین باش 1که کی از موارد اموال غیرمنقول ماا مسکن اسقت .در
راستای ا ن عق  ،راهن ممکن است مرتهن را وکیا کن که اگر در موع مقرر قر خقود را ادا
نکرد ،مرتهن از عین مرهونه ا قیمت آن بلب خود را استیفا کنق 2.مقادۀ  34ققانون ثاقت نیقز
مقرر کرده است هر گاه مرتهن ظرف م ت معین تعهق ات خقود را ا فقا نکقرد ،راهقن میتوانق
فروش مال را از ادارۀ ثات تقاضا کن و در ا ن صورت ادارۀ ثات به انتقالدهن ه (مرتهن) اخطار
میکن که هر گاه در ظرف دو ماه از تار خ ابمغ اخطار ،وجوه را تأد ه نکنق  ،مقورد معاملقه بقه
مزا ه گذارده میشود3.
در مقابا ا ن رو ه ،براساس قانون اجرای اوکام م نی راهن بهمنظور قطع عملیقات اجرا قی
ابزار قانونی خاص خقود را دارد .مطقاب مقادۀ  24ققانون اجقرای اوکقام مق نی مصقوب ،1356
«دادورز (مأمور اجرا) بع از شروع به اجرا نمیتوان اجرای وکم را تعطیقا قا توقیقف قا قطقع
نما ا به تأخیر ان ازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای وکم را داده ا دادگقاهی
که صمویت ص ور دستور تأخیر اجرای وکم را دارد ا با ابراز رسی محکومله دائقر بقه وصقول
محکوم به ا رضا ت کتای او در تعطیا ا توقیف ا قطع ا تأخیر اجقرا» .ازا قنرو راهقن دو راه
خواه داشت؛ ا وکم دادگاه مانی برای قطع عملیات اجرا ی را در افت کن ا ا نکقه رضقا ت
مرتهن را جلب کن .

 .1مادۀ  774قانون م نی مصوب .1306
 .2همان ،مادۀ .777
 .3مادۀ  ،34قانون ثات اسناد و اممک ،مصوب .1310/12/26
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همانبور که شاه م ،دو رو ه برای فروش مال در رهن و توقف عملیات اجرا ی وجقود دارد
که به نظر نگارن گان برابری برفین را ن ارد .ا ن مسئله در خصقوص مسقکن اهمیقت بیشقتری
خواه داشت ،چراکه دستیابی به سا ر وقود فرد را نیز تحت تأثیر قرار میده  .در ا قن مقورد
درست است که فرد با رضا ت خود مال را در رهقن میگقذارد ،امقا نحقوۀ اجقرای عقق رهقن و
اعترا به ا ن اجرا میان برفین برابر نیست .بهنظر میرسق در ا قن مسقئله نیقز فقرد هنگقام
درخواست توقف عملیات اجرا ی میتوان به و مسکن خود نیقز مطقاب بقا اسقناد بینالمللقی
استناد کن  ،چراکه از معیارهای و مسکن مناسب ا ن اسقت کقه افقراد سقطحی از امنیقت در
تصرف را داشته باشن که وما ت قانونی در برابر تخلیۀ اجااری (خلع ) ،آزار و اذ ت ا سقا ر
ته ات را ت مین کن  ،که به نظر نگارن گان داشتن شقرا و جا گقاه برابقر در رونق ق قا ی
خود نشانۀ وما ت از وقود افراد است .ا ن برابری ب نمعنا نیست که وققود د گقری ناد ق ه
گرفته شود ا زمانیکه فرد به رضا ت خود وقی چون و مسکن خود را مح ود کقرده اسقت،
بیش از د گری از وقود خود برخوردار باش  ،بلکه ب نمعناست که افراد در وضعیت برابر ققرار
گیرد .برای ماال قی فرصت دوماهه در مادۀ  34قانون ثات برای ررداخت د ون از مواردی است
که میتوان گفت در جهت ت مین وقود فرد است ،اما در کنقار ا قن با ق در خصقوص مقولقۀ
مهمی چون مسکن فرد ضواب بیشتری را در نظر گرفت .اگر فردی در مواجهه با بم ای بایعی
ا انسانی مسکن خود را از دست ده و مجاور شود برای سقاخت مجق د آن زمقین خقود را در
رهن گذارد ،ا ن وظیفۀ و اقلی دولت است تا ت مین کن وقود بنیاد ن آن از جملقه داشقتن
مسکن مناسب فراهم میشود ،در غیر ا ن صورت کشور بقا اناقوهی از افقراد بیخانمقان مواجقه
خواه ش که اعترا اجتماعی خاموشی خواهن داشت .در نتیجه تمامی افقراد با ق وق ی از
امنیت از تصرف را داشته باشن که وما ت قانونی در برابر خلع ق اجاقاری ،تعقر قا سقا ر
ته ها را ت مین میکن  .دولتهقای ع قو میاقاد از جملقه ا قران با ق ت قمین کننق کقه
رو هها ی در ا ن چارچوب با رو ههای وما تی همچون ابمع منطققی و فرصقت واقعقی بقرای
مشورت و ...وما ت خواه ش  .همانبورکه کمیتۀ وقود اقتصقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی در
ررون ۀ مذکور اشاره کرده است ،دولتها با تمامی اقق امات مناسقب در جهقت تحقق وققود
افراد را انجام دهن و با ت مین کنن افقرادی کقه وققود آنهقا بقرای برخقورداری از مسقکن
مناسب تحت هر عنوانی متأثر میشود ،به جاران ق ا ی مؤثر و مناسب دسترسی دارن .

نتیجهگیری
کی از نق ها ی که در خصوص قواع و کنوانسیونهای وقود بشری همیشه مورد بحخ اسقت،
ا ن است که جامعۀ بینالملا با تورمی از و ها مواجه است که هیچگونه ضقمانت اجرا قی هقم
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برای آن وجود ن ارد .وقی هم که غیرقابقا مطالاقه باشق و ضقمانت اجرا قی بقرای اعمقال آن
نیست ،آنچنان مفهومی نخواه داشت؛ امقا شقکاگیری رروتکقا اختیقاری در راسقتای میاقاد
بینالمللی وقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهمنظور قابا شکا ت دانستن ا ن وقود گقامی
مهم بوده است.
ا ن رو کرد در مسائا وقود بشری نشاندهن ۀ ا ن مهم است که و هقای شناختهشق ه از
جمله و مسکن با ضمانت اجرا همراهن ؛ هرچن هنوز هم رضا ت و اعمم دولت بقرای اجقرای
چنین آ ینی اهمیت دارد و میتوان گفت که نقطۀ آغاز اعمال ا ن قواع است .بقه هقر وقال در
ساختار رروتکا افراد ا نما ن گان افراد و خواهن داشت علیه دولت در صورت نققض وققود
من رج در میااد همچون و مسکن اقامۀ دعوا کنن .
کمیتۀ وقود اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در آرای خود تحت رروتکا اختیاری مقذکور بقا
ارائۀ تفسیر موسع زمینۀ قابلیت دادخواهی ا ن دسقته از وققود را توسقعه داده اسقت .چنانکقه
مشاه ه ش  ،در ررون ۀ مطرووه در خصوص و مسکن که کمیته آن را بررسقی کقرد ،آشقکار
بود که وقود من رج در میااد بهبور موسع تفسیر میشود و بسیاری از اعمال و قواع دولتها
با ا ن وقود ارتااط خواه داشت .کمیته در ا ن ارز ابی تعه ات دولتها را ذ ا مادۀ  2میاقاد
بسیار گسترده در نظر گرفت و نشان داد درصورتیکه صمویت اولیۀ خود را اوراز کن  ،بیش از
هر چیز جانب فرد و وقود آن را خواه گرفت ،چراکه و مسکن جزء وقود اساسی فرد است
که تحق سا ر و های بشری نیز ب ان وابسته است.
در کنار ساختار نظام بینالملا ،از آنجا که ا ران ع و میااد وققود اقتصقادی ،اجتمقاعی و
فرهنگی است ،و مسکن را در قوانین ملی خود مانن قانون اساسی شناسا ی کرده و دولقت را
در تحق ا ن و مسئول دانسته است ،تا جا ی که در سال  1372ققانون تهیقۀ مسقکن بقرای
افراد کمدرآم به تصو ب مجلس شورای اسممی رسی  .در خصوص قابلیت دادرسی و مسکن
در قوانین ا ران ا ن نکته با مورد توجه قرار گیرد که ا ن و بهتنها ی در نهاد ق ا ی داخلی
ا بینالمللی قابلیت برح ن ارد ،اما میتوان در خمل سا ر تعه ات و ضواب اجرا ی در خصوص
مسکن به و مسکن نیز ررداخت .چنانچه مسکن فرد از مصالد غیراستان ارد ساخته شق و در
ا ن صورت خانۀ فرد دچار مشکا شق  ،وی نقهتنها میتوانق در خصقوص نققض اسقتان اردهای
ساختوساز علیه اشخاص خصوصی ا دولتی اقامۀ دعوا کن  ،بلکه در کنار ا ن مسقئله میتوانق
به و مسکن خود اشاره کن که با ا ن اق امات نقض ش ه است و هم افراد و هم دولت مسئول
خواهن بود .در واقع با نقض وقود بشر فرد براساس تأثیر افقی ،دولت نیز مسئول است کقه در
ا ن زمینه ا آ یننامههای اجرا ی خود را دقی تر کن ا ضمانت اجرای نقض ا ن آ یننامهها را.
در را ان با گفت چنانچه افراد بنا به شرا گوناگون ا تخلف از قواع از مسکن مناسب و
ا من محروم ا بیخانمان شون  ،وظیفۀ دولت است که زمینقۀ دسقتیابی بقه آن را فقراهم کنق .
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تمامی ارگانها ،نهادها و اشخاص وقیقی و وقوقی با ب انن که تأثیر تخلف آنها از ک قاعق ۀ
داخلی ،میتوان به نقض ک تعه بینالمللی منجر شود .همچنین برابری وقوقی افراد ،داشتن
آ ین رسی گی مناسب و منطقی و معقول میتوان در تحق هرچه بیشتر ا ن و اثرگذار باش .
ازا نرو ق ات در دادگاههای اداری و ق ا ی با از ا ن فرصت استفاده کنن تا بقرای همراسقتا
ش ن نظام وقوقی ا ران با تعه ات بینالمللی خقو ش ،در خقمل صق ور رأی بقه مسقئلۀ وق
مسکن شهرون ان بپردازن .
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