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موردکاوی مفهوم «استفاده عمومی» در تملک اموال خصوصی
جهت اجرای طرحهای عمومی
محمد حسنوند





حسین نجفی

مقدمه مترجمان
حقوق عمومی نوین در مقام تنظیم روابط نابرابر شهروندان با دولت و در
راستای تضمین حداکثر آزادیهای فردی و تأمین منفعت عمومی شکل گرفته است،
اما در پارهای از موارد ،تزاحم حق فردی و خیر عمومی و برقراری تعادل میان این دو
مهم ،امری بهغایت پیچیده و دشوار است .یکی از مهمترین مصادیق این موضوع،
مسئله تصرف عمومی اموال اشخاص خصوصی در جهت استفاده عموم و حق بر
مالکیت خصوصی است .ازجمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا
برای دولت فدرال و البته ایاالت مورد شناسایی قرار گرفته ،امکان تصاحب اموال
خصوصی در جهت اجرای طرحهای عمومی یا همان «»Eminent Domain
میباشد  .کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق
مالکیت اشخاص ،با قیود و شروطی همراه است تا از اعمال لجامگسیخته این
صالحیت جلوگیری شود .یکی از شروط اعمال این صالحیت ،در راستای استفاده
عمومی است .در واقع ،قدرت عمومی تنها زمانی میتواند به تصاحب اموال
خصوصی بهصورت یکطرفه بپردازد که دلیل متقن و محکمی مبنی بر ضرورت این
امر در راستای استفاده عمومی ارائه دهد .بدین ترتیب اقتـدار عمـومی نمـیتواند
 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشـگاه شـهید بهشـتی ،رئـیس شـعبه اول دادگـاه حقـوقی شهرسـتان
سیروان ،مدرس دانشگاه ایالم
md.hasanvand@gmail.com
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
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به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموالشان اقدام کند و این امر با
محدودیت مواجه میشود .نظریه پشتیبان اِعمال تصرف عمومی اموال خصوصی
مبتنی بر مفاهیمی نظیر «خیر عمومی»« 1،مصلحت عمومی» 2و «منفعت
عمومی» 3است .نزدیکترین رکن «تصرف عمومی اموال خصوصی» 4به مبانی
نظری آن« ،استفاده عمومی» 5میباشد .البته درخصوص چگونگی تفسیر مفهوم
«استفاده عمومی» و اینکه آیا آن مفهوم ،مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی
است و یا برابر با «منفعت عمومی» و یا حتی واجد مفهومی متفاوت است ،مناقشات
جدی نظری و قطعاً عملی (رویه قضایی) وجود دارد .نوشتار پیشرو بر آن است تا
مفهوم مزبور (استفاده عمومی) را از خالل بررسی موردی یک پرونده مطرح در
دیوانعالی ایاالت متحده آمریکا بکاود و بدین ترتیب زوایای گوناگون این شرط را
مورد پژوهش و تنقیب قرار دهد .شهرداری «نیو لندن» طرحی را در دست داشت
که بر مبنای آن ،با توسعه «فورت ترامبل» 6حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد
میشد .بهگونهای که نرخ بیکاری (که تقریباً دو برابر میانگین دولت فدرالی بود)
کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود  1.2میلیون دالر افزایش مییافت .اجرای این
پروژه مستلزم تملک برخی از زمینهای خصوصی ازجمله زمین متعلق به خانم
«سوسِت کلو» 7و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف
عمومی را به شرکت خصوصی «فایزر» واگذار کرد 8.سؤاالت متعددی درخصوص
استفاده عمومی وجود دارد اما با دو نقطه عطف پیرامون آن ،که در «پرونده کلو»
تجلی یافته است :نخست) مقام اِعمالکننده؛ دوم) جهت اِعمال در راستای توسعه
اقتصادی .به باور برخی صاحبنظران احتماالً برجستهترین نمونه سوءاستفاده از
1. Common good
2. Public interest
3. Public benefit
4. Eminent Domain
5. Public use
6. Fort Trumbull
نام منطقهای است کارگری ،واقع در نیو لندن که در آن تقریباً  75خانه و نیز تعـدادی مشـاغل کوچـک و
یک پایگاه رهاشده نیروی دریایی وجود داشت.
7. Susette Kelo
8. Daniel B. Kelly, “The Public Use Requirement in Eminent Domain Law: A
Rationale Based on Secret Purchases and Private Influence,” Harvard Law
School, (2005): p. 13.
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حق تصرف عمومی نیز حکم دیوانعالی ایاالت متحده درباره پرونده کلو به طرفیت
شهرداری نیو لندن باشد .دلیل انتخاب رأی مورد اشاره این است که پرونده مزبور
در زمینه « »Eminent Domainبهویژه استفاده عمومی منشأ تحوالت گسترده
بوده و بهنوعی مهمترین تصمیم قضایی در نظام حقوقی ایاالت متحده در این
خصوص بوده است.
ترجمه رأی 1دعوای کلو به طرفیت شهرداری نیو لندن

2

در سال  2000شهرداری نیو لندن یک طرح توسعه شهری را تصویب کرد که
به بیان دیوانعالی کانکتیکت« ،پیشبینی میشد بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد
کند ،مالیات و سایر درآمدها را افزایش دهد ،و شهری را که از لحاظ اقتصادی
آسیب دیده بود ،همراه با مناطق مرکز شهر (بخش تجاری) و بارانداز (بخش
ساحلی) آن احیاء نماید» .در راستای فراهم نمودن اراضی مورد نیاز برای اجرای
این پروژه ،مجری طرح توسعه شهر 3،امالکی را از مالکانی که مایل به فروش زمین
خود بودند خریداری نمود و بهمنظور تملک باقیمانده اراضی از مالکانی که تمایل
4
به فروش نداشتند پیشنهاد داد که از اختیار حق تملک عمومی اراضی خصوصی،
در قبال جبران عادالنه ،استفاده شود .سؤالی که در اینجا مطرح میگردد این است
که :آیا راهکار پیشنهادی شهرداری برای تملک امالک مورد نیاز واجد شرایط
«استفاده عمومی» در چارچوب «مقررات تصرف اموال» 5در متمم پنجم قانون
6
اساسی هست یا خیر؟
( .1شماره رأی( )04-108 :مرجع :دیوانعالی ایاالت متحده) دعوای سوست کلو و سایرین (خواهانها)
در برابر شهرداری نیو لندن ،کانکتیکت 1،و سایرین.
رسیدگی در دیوانعالی فدرال به موجب قرار احاله دعوی از سوی دادگاه عالی ایالت کانکتیکت [مورخ 23
ژوئن ]2005
2. Kelo v New London
3. The city’s development agent
4. Eminent domain
5. Takings Clause
 .6حالتی که ملک خصوصی بدون جبران عادالنه برای استفاده عمومی تملک میشـود .Amdt. ،.U. S. Const.
طبق اصالحیه چهاردهم ،این اختیار توسط ایاالت قابل اعمال است.
See: Chicago, B. & Q. R. Co. v. Chicago, 166 U. S. 226 (1897).
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«یک»
شهر نیو لندن ـ که از این پس به اختصار «شهر» خوانده میشود ـ در محـل
تالقی «روخانه تایمز» 1و «النگ آیلند سوند» 2در جنـوب شـرق ایالـت کانکتیکـت
واقع شده است .دهها سال رکود اقتصادی سـبب شـد کـه در سـال  1990یکـی از
نهادهای دولتی ،این شهر را «شهر پریشان» 3بنامـد .در سـال  1996دولـت فـدرال
«مرکز جنگ زیردریایی» 4وابسته به نیروی دریایی را که در ناحیه فورت ترامبل نیو
لندن واقع شده بود و بیش از  1500نفر را در استخدام خود داشـت ،تعطیـل کـرد.
در سال  1998نرخ بیکاری در این شهر تقریبـاً دو برابـر میـزان بیکـاری در سـطح
ایالتی قرار داشت و جمعیـت  24،000نفـره آن بـه کمتـرین میـزان خـود از سـال
 1920به بعد رسیده بود.
این شرایط ،مسئولین ایالتی و محلی را بر آن داشت تا نیو لندن ،بهویژه
ناحیه فورت ترامبل را هدف اقدامات تجدید حیات اقتصادی قرار دهند .برای این
منظور شرکت توسعه نیو لندن ،یا به اختصار ( 5NLDCخوانده دعوی) ،که نهادی
خصوصی و غیرانتفاعی بود و چند سال پیشتر برای کمک به شهرداری نیو لندن
در جهت برنامه ریزی توسعه اقتصادی تأسیس شده بود ،شروع به فعالیت کرد .در
ژانویه  1998دولت مجوز صدور  5،53میلیون دالر اوراق قرضه جهت حمایت از
فعالیتهای توسعهای  ،NLDCو  10میلیون دالر اوراق قرضه دیگر نیز برای ایجاد
«پارک ایالتی فورت ترامبل» صادر نمود .در فوریه همان سال شرکت داروسازی
«فایزر» 6اعالم کرد که قصد دارد در محلی در مجاورت فورت ترامبل ،یک مرکز
تحقیقات با بودجه  300میلیون دالر احداث کند .برنامهریزان محلی امیدوار بودند
که فایزر کسب و کار جدیدی را به سمت این منطقه جذب کند و به این ترتیب
موجب تسهیل و تسریع در تجدید حیات منطقه شود .پس از دریافت موافقتهای
اولیه از شورای شهر NLDC ،فعالیتهای توسعهای خود را آغاز نمود و از طریق
1. Thames River
2. Long Island Sound
3. Distressed Municipality
4. Undersea Warfare Center
5. Naval Undersea Warfare Center
6. Pfizer Inc
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برگزاری یک سلسله گردهمایی محلی تالش کرد آموزشهایی را در ارتباط با روند
اجرای پروژه به عموم ارائه دهد .در ماه می ،شورای شهر به  NLDCاجازه داد که
1
طرحهای خود را رسماً جهت بررسی ،به نهـادهای ذیربـط ایالتی تحویل دهـد.
به محض دریافت تأیـیدیههای ایالتی NLDC ،طـرح توسـعه جامـع را با تمرکز بر
مسـاحتی بالغ بر  90جـریب 2از اراضـی منطـقه فـورت تـرامـبل به تـصویب
نهایی رسانید.
ناحیه فـورت ترامبـل واقـع در شـبهجزیـرهای اسـت کـه در رودخانـه تـایمز
پیشرفتگی دارد .این منطقه متشکل از حدود  115ملک دارای مالکیت خصوصـی و
همچنین  32جریب زمینی است کـه سـابق ًا توسـط تأسیسـات وابسـته بـه نیـروی
دریایی تملک شده بـود( .در حـال حاضـر پـارک ایـالتی ترامبـل  18جریـب از 32
جریب مزبور را اشغال کرده است) .طرح توسعه ،هفت قطعه زمین را دربرمیگیـرد.
قطعه شماره  1به ساخت یک هتل مجهز و مجلل ساحلی در مرکـز یـک «دهکـده
کوچک شهری» جهت برگزاری کنفرانسها اختصاص یافته است که شامل چـندین
رسـتوران و مرکـز خـرید و تفرجگاههای ساحلی بـا کاربــرد تجـاریتفریحـی نیـز
خواهد بود .یک «پیادهرو ساحلی» از این قسمت شروع شـده و بـا ادامـه یـافتن در
امتداد ساحل ،نواحی ساحلی این بخش از طرح توسعه را به یکدیگر متصل میکند.
قطعه شماره  2جایگاه حدوداً  80اقامتگاه جدید خواهد بود که در قالب یک «محله
شهری» 3سازماندهی شده و توسط یک پیاده راه عمومی به سایر قسـمتهـای ایـن
بخش از طرح توسعه ،ازجمله پارک ایالتی ،متصـل خواهـد شـد .همچنـین در ایـن
قطعه ،فضایی برای ساخت موزه جدید گارد ساحلی ایاالت متحـده در نظـر گرفتـه
شده است .قطعه  3که دقیقاً در شمال تأسیسات فایزر واقع شده ،شامــل فــضایی

 .1سازمان های دولتی مختلف تأثیرات اقتصادی ،محیط زیست و اجتماعی طـرحهـای پیشـنهادی را مـورد
مطالعه قرار میدهند .بهعنوان بخشی از این فرآیند ،یک تیم ششنفره از مشاوران ،طرح توسعه پیشنهادی
برای منطقه را مورد بررسی قرار میدهد .دفتر برنامهریزی و مـدیریت ،یکـی از اصـلیتـرین سـازمانهـای
دولتی دخیل اسـت که وظـیفه آن بررسـی یافتههای مربوط به پروژه و انطباق آن با سیاستهـای مربـوط
به طرحهای توسعه دولت و شهرداری است.
واحد سطح ،برابر با حدود  4047متر مربع 2. Acre 
3. Urban neighborhood
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به وسعت حداقل  90،000فوت مربع 1جهت اختصاص بـه دفتـر تحقیـق و توسـعه
خواهد بود .قطعه  -4الف سایتی به وسعت  2،4جریب اسـت کـه از آن بـرای ارائـه
خدمات جانبی و پشتیبانی به پارک ایالتی از طریق فراهم کردن فضای پارکینگ یـا
خدمات خرده فروشی برای بازدیدکنندگان و نیز پشتیبانی از تفرجگاههـای سـاحلی
اطراف استفاده خواهد شد .قطعه  -4ب شامل یـک تفرجگـاه نوسـازیشـده و نیـز
گستره پایانی پیادهرو ساحلی است .قطعات  5و  6و  7زمینهای مـورد نیـاز جهـت
فضای اداری ،مغازهها و فروشگاهها ،پارکینگ ،و کاربردهای تجاری وابسته بـه آب را
فراهم خواهند کرد.
شرکت توسـعه نیـو لنـدن در نظـر داشـت کـه طـرح توسـعه مزبـور از ورود
تـشکیالت فـایزر و کسـب و کـارهای جـدیدی که انتـظار میرفـت ایـن شــرکت
[به منطقه] جذب کند ،به نفع خود بهرهبرداری نماید .این طرح (توسعه) بهگونـهای
طراحی شده بود که عالوه بر ایجاد فرصتهای شغلی ،افزایش درآمدهای مالیـاتی و
کمک به تقویت و تسریع روند احیاء بخـش تجـاری نیـو لنـدن ،بـر جـذابیتهـای
گردشگری نیو لندن ،افزوده و فرصتهایی برای فراغت و تفریح ،در بارانـداز ،بخـش
ساحلی و پارک ساختهشده ،ایجاد نماید.
شورای شهر ،این طرح را در ژانویه  2000تصویب کرد و  NLDCرا بهعنـوان
نماینده خود در امر توسعه و مسئول اجـرای طـرح برگزیـد (نـک :قـوانین عمـومی
کانکتیکت ،ماده  8تا  ،188سال  2.)2005و افزون بر آن ،به  NLDCمجوز داد کـه
نسبت به خرید امالک یا تصاحب آنها از طریق اعمال حـق تملـک عمـومی بـه نـام
شهرداری نیو لندن اقدام کند (ماده  8تا  .)193درواقع شهرداری اختیارات خود در
حق تملک عمومی (توانایی تصرف کردن ملـک خصوصـی بـرای اسـتفاده عمـومی
بدون رضایت مالک) را به شرکت توسعه نیو لندن که یک مؤسسه خصوصی اسـت،
تفویض کرد تا کل منطقـه را بـه تصـرف درآورد .و ایـن شـرکت ،مـذاکرات خریـد
قسمت اعظم امالک در ناحیه  90جریبی را با موفقیت پیش برد ،اما در مـذاکره بـا
خواهانهای این پرونده توفیقی حاصـل ننمـود .درنتیجـه ،در نـوامبر سـال ،2000
 .1تقریباً برابر  8،361متر مربع
)2. Conn. Gen. Stat. §8-188 (2005
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 NLDCبه اقامه دعوی درخصوص تملک امالک (تملک اموال خصوصی در اجـرای
2
طرحهای عمومی) 1مبادرت کرد که منجر به جریان افتادن این پرونده گردید.
«دو»
خواهان ـ خانم سوست کلو ـ رؤیـای داشتـن خانهای را داشـت که مشـرف
به رودخانه باشد .او در سال  1997در محل تالقی رود تایمز با النگ ایلند سوند
خانهای کوچک و صورتی رنگ خرید که از فرط عالقه بدان ،آن را بازسازی نمود.
خانواده «دری» از  1895تاکنون در پاییندست خیابان سوست در فورت ترامبل
زندگی کردهاند؛ خواهان دیگر به نام «ویلهلمینا دری» 3در سال  1918در منزل
خود در فورت ترامبل به دنیا آمد و تمام عمر در آنجا زیست .همسرش چارلز
(خواهان دیگر پرونده) نیز از زمان ازدواجشان در حدود  60سال پیش ساکن این
خانه بوده است .درمجموع ،نُه نفر خواهان این پرونده ،مالک  15ملک در فورت
ترامبل هستند :چهار ملک در قـطعه  3طـرح توسعـه و یازده ملک نیز در قطعه
 -4الف و ده مورد از این امالک نیز تحت تصرف شخص مالک یا یکی از اعضای
خانواده اوست و پنج ملک دیگر بهصورت «سرمایهگذاری ملکی» 4هستند .هیچگونه
ادعایی مبنی بر اینکه امالک مزبور فرسوده بوده یا به هر شکل دیگری نامرغوب و
ناکارآمد هستند مطرح نشده و تقاضای تملک عمومی آنها صرفاً به دلیل واقع شدن
در طرح توسعه ارائه شده است.
در دسامبر  ،2000خواهانها در دادگاه عالی نیو لندن اقامه دعوی نمودهاند با
این ادعا که تصرف امالکشان نقض قید «استفاده عمومی» مندرج در مـتمم پـنجم
قانون اساسی است .پس از یک دادرسی هفتروزه ،دادگاه عالی ،بـه صـدور «حکـم
منع دائمی» 5درخصوص تصرف امالک واقـع در قطعـه  -4الـف (امـالک پشـتیبان
پارک و تفرجگاه ساحلی) مبادرت نمود ،امـا خواسـته خواهـانهـا را در ارتبـاط بـا
1. Condemnation Proceedings
 . 2در سایر موارد صرفاً در موارد ضروری ،بین شرکت توسعه نیو لندن و شهرداری تفکیک قائل خواهیم شد.
3. Wilhelmina Dery
4. Investment properties
5. Permanent restraining order
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امالک واقع در قطعه ( 3فضای اداری) رد کرد (الحاقیـه دادخواسـت جهـت ارجـاع
1
دعوی به دیوانعالی).
پس از صدور رأی دادگـاه شهرسـتان ،هـر دو طـرف دعـوی بـه دیـوانعـالی
کانکتیکت درخواست تجدیدنظر دادند .علیرغم وجود رأی مخالف ،دیـوانعـالی بـه
استناد فصل « 132قانون ایالتی توسعه شـهری» 2ضـمن تأییـد رأی دادگـاه تـالی
اعمال شهرداری را مجاز دا نسـته و مقـرر داشـت کـه تمـامی تملکـات پیشـنهادی
شهرداری نیو لندن معتبر و قانونی بوده است .ماده قانونی مزبور بیانگر یک تصـمیم
قانونی است دالّ بر اینکه تصرف زمین (حتی زمینهایی که در آن مستحدثاتی بنـا
شده) در قالب بخشی از پروژههای توسعه اقتصادی« ،اسـتفاده عمـومی» محسـوب
شده و به «نفع عموم» است ،سپس دادگاه با استناد به پرونـدههـایی نظیـر پرونـده
4
«مقامات مسکن هاوایی ـ میدکیف ( 3»)1984و پرونده «برمن ـ پـارکر (»)1954
تصریح کرد که این نوع توسعه اقتصادی تحت هر دو قـانون فـدرال و ایـالتی واجـد
شرایط قانونی استفاده عمومی میباشد.
و سرانجام ،ضمن تبعیت از سابقه قضایی موجود ،دادگـاه مبـادرت بـه اتخـاذ
تصمیم درخصوص این دو پرسش نمود :نخست اینکـه آیـا تصـرف امـالک خـاصِ
موضوع پرونده برای حصول استفاده عمومیِ مورد نظرِ شهرداری نیـو لنـدن منطقـاً
ضروری است یا خیر؟ دوم اینکه آیا این تصرفات جهت [تأمین] نیازهایی است کـه
بهطرز منطقی قابل پیشبینی باشند؟ دادگاه استدالالت دادگـاه نخسـتین یـا اولیـه
(یافتههای مبتنی بر واقعیات) درخصوص قطعه شماره  3را تأیید ،و درمـورد قطعـه
 -4الف را رد کرد و ادعای شهرداری را مبنی بر اینکه استفاده مورد نظر برای ایـن
زمینها به حد کفایت قطعی بوده و در طی روند برنامـهریـزی ،توجـه قابـل قبـولی
نسبت به آن مبذول شده است ،پذیرفت.
در این بین ،سه تن از قضات مخالف توانستند معیارهای تشدیدشدهای برای
بررسی قضایی تصرفاتی که از لحاظ توسعه اقتصادی توجیه شده بودند ،اعمال
 .1درحالیکه این دعوا در دادگاه عالی در جریان بود NLDC ،اعالم کرد که برخی از بستهها را بـهصـورت
خصوصی اجاره میکند.
2. State's municipal development statute
)3. Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U. S. 229 (1984
)4. Berman v. Parker, 348 U. S. 26(1954
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کنند .هرچند قضات نامبرده دراینباره که هدف از طرح مزبور عرضه یک استفاده
عمومی معتبر و قانونی است متفقالرأی بودند اما به اعتقاد آنان برخی تصرفات
مورد بح با قانون اساسی مغایرت داشت؛ چراکه شهرداری نتوانسته بود مدرک
روشن و قانعکنندهای دالّ بر اینکه منافع اقتصادی این طرح قطعاً حاصل خواهد
شد ارائه دهد« .جی .زارال» همراه با «سی .جی .سالیوان» ،و «جی .کاتس» 1نظر
موافق مشروط در پارهای قسمتها و نظر مخالف در بخشی دیگر 2داشتند .بنابراین
با هدف بررسی و تعیین اینکه آیا تصمیم یک شهرداری برای تصرف اموال بهمنظور
توسعه اقتصادی شرایط و الزامات استفاده عمومی مندرج در متمم پنجم را تأمین
میکند یا خیر ،دادگاه عالی کانکتیکت از تجدیدنظر در رأی خود سر باز زد .برای
بهجریان انداختن فرجامخواهی معلق مانده ،قرار احاله دعوی به دیوانعالی امریکا
صادر گردید (ر.ک :پرونده ،542دیوان ایاالت متحده  ،سال .)2004
«سه»
در این پرونده ،دو موضع یا برداشت متضاد بهوضـوح قابـل مشـاهده اسـت :از
یکسو ،این مسئله مـدتهاسـت پذیرفتـه شـده کـه حکومـت نمـیتوانـد امـوال و
داراییهای طرف  Aرا صرفاً با هدف انتقال آن به طرف ( Bکه آن هـم یـک طـرف
خصوصی دیگر است) تصرف کنـد ،حتـی اگـر غرامـت یـا عـوض عادالنـهای بـه A
پرداخت شود .از سوی دیگر ،به همان میزان روشن است کـه چنـانچـه مقصـود از
تملک داراییها «استفاده آتی توسط عموم» باشد دولت ،مجاز است اموال را از یـک
طرف خصوصی به طرف دیگر انتقال دهد .تصرف اراضی جهت احداث راهآهن بـرای
حمل و نقل عمومی یک مثال آشنا از این مورد است .با ایـن حـال هـیچیـک از دو
برداشت یادشده ،رأی نهایی را برای این پرونده تعیین نمیکنند.
در ارتباط با برداشت اول بیتردید شهرداری مجاز نخواهد بود زمینهای
متعلق به خواهانها را با هدف تخصیص مزایای خصوصی به یک طرف خصوصی
ویژه تصرف کند (برای نمونه نک :پرونده میدکیف) 3.یک تصرف صرفاً خصوصی
نمیتواند در برابر بررسیهای موشکافانه درباره شرایط و الزامات استفاده عمومی
1. Zarella, J., Sullivan, C. J., and Katz, J.
2. Oncurring in part and dissenting in part
3. Midkiff, 467 U.S., at 245
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تاب بیاورد؛ چنین تصرفی هیچ هدف مشـروعی را برای دولت تأمیـن نمـیکند و
لذا ملـغی و فـاقـد اعتـبار اسـت (و نیــز نـک :پـرونـده شـــرکت راهآهـن
میسوری پاسیفیک ـ نبراسکا ( 1.)1896بهعالوه ،شهرداری مجاز نیست در شرایطی
که مقصود واقعی اش اعطاء مزایای خصوصی است امالک را با توسل به دستاویز
«هدف عمومی» تصاحب کند .با این حال ،تصرفاتِ پیشِ رو (موضوع پرونده حاضر)
پیرو یک طرح توسعه کامالً حسابشده اعمال خواهند شد 2.قاضی دادگاه نخستین
و همه اعضای دیوانعالی کانکتیکت درخصوص عدم شواهد و مدارکی دالّ بر وجود
نیت غیرقانونی ،همعقیدهاند .بنابراین ،در اینجا نیز مانند قانون موضوعهای که در
پرونده میدکیف 3به چالش کشیده شد ،این ادعا که طـرح توسـعه شهرداری ،تنها
به نفع طبقه خاصی از افرادِ قابل شناسایی است ،مورد تأیید قرار نگرفت.
از سوی مقابل ،در پرونده حاضـر شـهرداری قصـد ندارد زمینهای تصرفی را
ـ حداقل نه بهطورکامل ـ برای استفاده عموم اختصاص دهد ،ضمن آنکه
مستأجران خصوصی زمینها نیز بههیچوجه ملزم نخواهند شد که همانند واگنهای
عمومی عمل کرده ،خدمات خود را در اختیار همگان قرار دهند .هرچند چنین
استفاده پیشبینیشدهای برای تأمین شرط استفاده عمومی کفایت میکند« ،این
دادگاه مدتها قبل هرگونه الزام (بر مبنای معنای تحتاللفظی آن) 4بر اینکه
امالکِ تصرفشده باید برای عامه مردم مورد استفاده قرار گیرد ،رد کرد» .اگرچه
بسیاری از دادگاههای ایالتی در اواسط قرن نوزدهم «کاربرد توسط عامه مردم» را
بهعنوان تعریف صحیح عبارت «استفادۀ عمومی» تأیید کردند ،اما این دیدگاه
محدود بهتدریج در طی زمان افول کرد .نه تنها آزمودن «کاربرد توسط عامه مردم»
در عمل مشکل بود (برای مثال ،چه درصدی از عموم مردم باید به این امالک
دسترسی داشته باشند؟ و به چه قیمتی؟) ،بلکه حتی با در نظر گرفتن نیازهای
متنوع و متحولشونده افراد جامعه ،ثابت شد که چنین چیزی اصوالً غیرعملی است
لذا زمانیکه این دادگاه در پایان قرن نوزدهم شروع به اجرای متمم پنجم برای ایاالت
نمود« ،قصد و نیت عمومی» 5را بهعنوان تفسیری گستردهتر و طبیعیتر برای
)1. Missouri Pacific R. Co. v. Nebraska, 164 U. S. 403 (1896
2. 268 Conn., at 54, 843 A. 2d, at 536
3. Midkiff, 467 U.S., at 245
4. Literal requirement
5. Public purpose
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استفاده عمومی پذیرفـت( .بـرای نمـونه نـک :پرونـده حوزه آبیاری فالبروک ـ برادلی
( 1.))1896همچنین در پروندهای دیگر که استفاده یک شرکت معدنکاری را از خط
انتقال هوایی جهت حمل و نقل سنگ معدن بر فراز امـالکی که متـعلق به خود این
شرکت نبود ،تأیید گردید ،رأی قاضی «هولمز» 2از طرف دادگاه بر «نارسا بودن ایده
کاربری توسط عامه مردم بهعنوان یک معیار سنجش جامع و فراگیر» تکیه داشت
(پرونده استریکلی  Jشرکت معدن هایلند بوی ( 3.)1906از آن زمان تاکنون ما
همواره و به کرات این معیار سنجش محدود را رد کردهایم.
بدین ترتیب رأی نهایی در پرونده حاضر به این مسئله بستگی دارد که :آیا
طرح توسعه شهرداری یک قصد عمومی را تأمین میکند یا خیر؟ پروندههای ما
بدون استثناء این مفهوم را با تفسیری موسع پذیرفتهاند که منعکسکننده سیاست
دیرینه ما در راستای تمکین به آراء قانونی در این حوزه است.
در پرونده برمن ـ پارکر ( 4)1954این دادگاه طرح بازسازی را تأیید کرد.
هدف طرح مزبور ،ناحیهای فرسوده و ناکارآمد با  5000نفر سکنه در واشنگتن
دیسی بود که اغلب خانههای واقع در آن در وضعیتی غیرقابل مرمت قرار داشتند.
براساس این طرح قرار بود منطقه مورد بح تحت تملک دولت درآمده ،بخشی از
آن برای احداث خیابان ،مدرسه و سایر تأسیسات عمومی مورد بهرهبرداری قرار
گیرد .باقیمانده زمینها هم بهمنظور بازسازی ،ازجمله از طریق ساخت مسکن
ارزانقیمت ،به طرفهای خصوصی اجاره داده یا فروخته میشد.
مالک فروشگاهی واقع در این منطقه با اشاره به اینکه فروشگاه وی فرسوده
نیست به مخالفت با تصرف امالک برخاست با این استدالل که ایجاد «یک جامعه
متوازنتر و جذابتر» را نمیتوان استفاده عمومی معتبر و قانونی شمرد .در نگارش
حکمی که بهاتفاق آراء صادر شد قاضی «داگالس» 5از بررسی این ادعا بهتنهایی و
به طور مجزا ،امتناع و به جای آن به قضاوت قانونی و رأی دفاتر نمایندگی مبنی بر
اینکه «برنامهریزی منطقه باید به صورت یک کل انجام شود» تا طرح توسعه
)1. Fallbrook Irrigation Dist. v. Bradley, 158–164 (1896
2. Holmes
)3. Strickley v. Highland Boy Gold Mining Co., 200 U. S. 527, 531 (1906
)4. Berman v. Parker, 348 U. S. 26(1954
5. Douglas
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موفقیت آمیز باشد ،تمکین نمود .دادگاه در توضیح این رأی اظهار داشت که «در
قانون اساسی اجباری برای برنامههای نوسازی و بازسازی جوامع پیشبینی نشده
است که الزاماً بهصورت جزءبهجزء ،قطعهبهقطعه ،و ساختمانبهساختمان اجرا
شوند» مفهوم «استفاده عمومی» که تملک امالک مورد بح با استناد به آن
صورت گرفته بود با رأی صریح و قاطع تأیید گردید.
«ما گرد هم جمع نمیشویم که مطلوب بودن یا نبودن یک پروژه خاص مسکن
را تعیین کنیم .مفهوم «رفاه عمومی» وسیع و فراگیر است و ارزشهایی که بهواسطه
آن متجلی میشوند از هر دو جنبه مادی و معنوی ،و هر دو بُعد زیباییشناختی و
پولی برخوردارند .تعیین این امر که جامعه باید هم زیبا و سالم ،هم وسیع و پاکیزه و
هم متوازن و ایمن باشد ،در محدوده اختیارات هیأت مقنن است .در پرونده حاضر
کنگره و دوایر ذیصالح آن ،تصمیماتی اتخاذ کردهاند که طیف وسیعی از ارزشها در
آنها ملحوظ شده است ،لذا بررسی و ارزیابی مجدد آنها جایز نیست .چنانچه
حاکم «ناحیه کلمبیا» 1تصمیم بگیرد که پایتخت کشور باید هم زیبا و هم بهداشتی
باشد ،هیچ بخشی از متمم پنجم مانع از آن نخواهد شد».
2
در پرونده مقامات مسکن هاوایی ـ میدکیف ( )1984دادگاه یکی از قوانین
ایالت هاوایی را مستند قرار داد که بهموجب آن بهمنظور تمرکززدایی از مالکیت
زمین ،مالکیت قانونی( 3در عوض غرامت عادالنه) از مؤجر سلب و به مستأجر
منتقل میگردد .این دادگاه قانون یادشده را بهاتفاق آراء ،تأیید و رأی حوزه نهم 4را
مبنی بر اینکه این اقدام «تالشی آشکار و بیپرده از جانب ایالت هاوایی برای
تصرف مایملک  Aو انتقال آن به  ،Bصرفاً بهمنظور استفاده و منفعت خصوصی B
است» رد کرد .با تأیید مجدد رویکرد اتخاذ شده در پرونده بِرمن در تمکین به آراء
قانونی در این زمینه ،به این نتیجه رسیدیم که قصد و نیت ایالت از برطرف ساختن
«مضرات اجتماعی و اقتصادیِ انحصار چندقطبیِ زمین» 5واجد شرایط استفاده
عمومی ،قانونی و معتبر محسوب میگردد و همچنین رأی این دادگاه مناقشات
)1. District of Colombia (D.C.
)2. Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U. S. 229 (1984
3. Fee title
4. Ninth Circuit's view
5. Land oligopoly
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موجـود دراینباره را نـپذیرفت؛ مناقـشاتی حـاکی از اینکه صـرف انـتقال امـالک
به اشخاص خصوصی بالفاصله پس از تصرف آنها توسط حکومت ایالتی ،بهنوعی
ماهیت عمومیِ این تملک را تضعیف میکند .معالوصف آنچه در تعیین استفاده
عمومی ،مهم و منظورِ نظر است صرفاً تصرف امالک است ،نه روش کار.
در همان دوره تصدی ،یک مورد دیگر از استفاده عمومی را مشـخص کـردیم
که موضوع آن در زمینهای کامالً اقتصادی مطرح شـد .در پرونـده «راکـلشـاوس ـ
مونسانتو ( 1»)1984دادگاه به مفاد قانون فـدرال حشـرهکـشهـا ،قـار کـشهـا ،و
جوندهکشها 2پرداخت .بهموجب این قانون ،اداره حفاظت محیط زیسـت مـیتوانـد
در ارزیابی درخواستهای بعدی ،از اطالعاتی که متقاضیان پیشینِ آفتکشها ارائـه
داده اند (ازجمله اسرار تجاری) استفاده کند مشروط بـر آنکـه متقاضـیان بعـدی در
برابــر ایــن اطالعــات ،عــوض عادالنــهای پرداخــت کننــد .مــا اذعــان داشــتیم کــه
مستقیمترین ذی نفعان این ماده قانونی ،همان متقاضیان بعـدی هسـتند .بنـابراین،
قانون مزبور را بهموجب سابقه پروندههای برمن و میدکیف تأیید کردیم .رأی کنگره
مبنی بر اینکه معاف کردن متقاضیان از تحقیقات زمانبر ،مانع بزرگی را از سـر راه
ورود آنان به بازار آفتکشها برطرف میکند و به تبـع آن موجـب افـزایش رقابـت
میشود از دید ما کافی و قانعکننده بود.
رویهم رفته ،رویه قضایی ما پذیرفته است که نیازهای جامعه درست به همان
ترتیب که با گذشت زمـان و در پاسـخ بـه تغییـر شـرایط شـکل گرفتـه و متحـول
شدهاند ،در میان گروههای مختلف مردم نیز متنوع گشتهاند .پروندههای قـدیمیتـر
ما بهنحو ویژهای بیانگر یک پیشـینه فدرالیسـتی قـوی بودنـد کـه بـر «احتـرام و
مالحظــه وافــر» کــه از لحــاظ تشــخیص نیازهــای عمــومیِ محلــی ،بــرای مقامــات
قانونگذاری و دادگاههای ایالتی قائـل هسـتیم ،تکیـه داشـتند( .بـرای نمونـه نـک:
پرونده هیرستون ـ دانویل و شرکت راهآهن غرب کشـور ( 3.))1908گفتنـی اسـت،
این نیازها احتماالً بسته به منابع ،ظرفیت خاک ،اهمیت نسـبی صـنایع بـرای رفـاه
عمومی ملت و روشها و عادات دیرپای مـردم ،در هـر ایالـت ،تفـاوت دارنـد .بـرای
مدتی بیش از یک قرن ،رویه قضـایی مـا درخصـوص اسـتفاده عمـومی بـه طـرزی
)1. Ruckelshaus v. Monsanto, Co., 467 U. S. 986 (1984
2. Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
)3. Hairston v. Danville & Western R.Co. , 606–607 (1908
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خردمندانه از فرمولبندیهای خشک و موشکافیهای مزاحم پرهیز کرده است تا از
این طریق بتوانند برای مقامات قانونگذاری آزادی عمل گسـتردهای جهـت تعیـین
اینکه کدام دسته از نیازهای عمومی می توانند اِعمال قدرت تصرف را توجیه کننـد،
فراهم آورد.
«چهار»
مدیران شهرداری با ضرورت مقابله با فرسودگی و ناکارآمدی در منطقه فورت
ترامبل روبرو نبودهاند ،اما تصمیم آنها مبنی بر اجرای برنامه بازسازی و احیای
اقتصادی یک ناحیه پریشان شایسته قدردانی است .مقامات شهرداری برنامه دقیقی
برای رشد و توسعه اقتصادی تدوین کردهاند که معتقدند منافع محسوس و قابل
توجهی چون مشاغل جدید ،افزایش درآمدهای مالیاتی و مواردی از ایـن قبـیل
برای جامـعه فراهـم خـواهد کـرد .همـانند سایر اقـدامات مـربوط به برنامهریزی و
توسعه شهری ،شهرداری در تالش است انواع گوناگون کاربردهای تجاری ،مسکونی،
و تفریحی زمین را با یکدیگر هماهنگ سازد ،به این امید که منافعی که از کلیت
این رهگذر حاصل میشود بیشتر و بزرگتر از مجموع اجزاء آن باشد .بهمنظور
عملی ساختن این برنامه ،شهرداری به یک قانون ایالتی استناد کرده است که
اِعمال حق تملک 1را با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی بهطور خاص مجاز میشمارد.
با در نظر گرفتن ماهیت جامع و فراگیر این طرح ،مذاکرات و تأمالت همهجانبهای
قبل از تصویب آن صورت گرفت .با دامنه محدود بازنگریهای ما مقتضی است
همانند پرونده بِرمن برای حلوفصل چالشهای هریک از مالکین اقدام کنیم و این
کار نه بهطور جزءبه جزء ،بلکه در پرتو کلیت طرح باید صورت گیرد .از آنجا که
طرح مزبور بیتردید مقصودی عمومی را تأمین میکند ،تصرفاتی که در اینجا به
چالش کشیده شده اند با شرایط و الزامات مندرج در متمم پنجم برای استفاده
عمومی مطابقت دارند.
برای اجتناب از این نتیجه ،خواهانها مؤکـداً از مـا خواسـتار تصـویبِ قاعـده
دقیق ،جدید و در عین حال بیابهام هستند دالّ بر اینکه توسعه اقتصادی ،شـرایط

1. Eminent domain
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استفاده عمومی را ندارد [و لذا استفاده عمومی محسوب نمیشود] .گذشته از اینکه
ایراد شاکیان مبنی بر اینکه «طرح شـهرداری ،منـافعی صـرفاً اقتصـادی را تـأمین
خواهد کرد» متقاعدکننده نیست ،سوابق موجود ،منطق و استدالل نیز ـ هیچیک ـ
ایراد آنان را حمایت نمیکند .پیشبرد توسعه اقتصادی یکی از عملکردهای متعـارف
دولتهاست که از دیرباز مورد پذیرش بوده اسـت .بـهعـالوه ،هـیچ روش اصـولی و
نظام مندی بـرای متمـایز سـاختن توسـعه اقتصـادی از سـایر مقاصـد عمـومی کـه
بهرسمیت شناختهایم وجود ندارد .بـرای مثـال ،در پرونـدههـایی کـه ضـمن آنهـا
تصرفاتی تأیید شده اسـت کـه فعالیـتهـای کشـاورزی و معـدنکـاری را تسـهیل
میکنند ،بر اهمیت این صنایع در رفاه ایالتهای مورد بح تأکید کردهایـم( .بـرای
نمونه نک :پرونده استریکلی)؛ 1در پرونده بِرمن تبدیل یک ناحیه فرسوده و ناکارآمد
به جامعهای متوازن را از طریق اقدامات بازسازی تأیید کردیم؛ 2در پرونده میـدکیف
بر مصلحت موجود در از هم پاشیدن انحصار چندقطبیِ زمین ،کـه «موجـب ایجـاد
عوامل بازدارنده ساختگی در برابر کارکرد عـادی بـازار زمـینهـای مسـکونی ایالـت
است» صحه گذاشتیم؛ 3و در پرونده مونسانتو ،نیت کنگره را از حـذف یـک «مـانع
قابل مالحظه در برابر ورود به بازار آفتکش» پذیرفتیم[ 4.فلذا] تأیید این مدعا کـه
عالقه شهرداری به منافع اقتصادی (که قرار است از توسـعه منطقـه فـورت ترامبـل
حاصل شود) در مقایسه با سایر عالئق از ماهیت عمومی کمتری برخوردار است[ ،با
سابقه و رویه قضایی این دادگاه] تجانس نـدارد .بـدیهی اسـت هـیچ مبنـایی بـرای
مستثنی کردن توسعه اقتصادی از برداشت گستردهای که بهطور متعارف از مفهـوم
«قصد و نیت عمومی» داریم ،موجود نیست.
بنا به اظهار خواهانها استفاده از حق تملـک جهـت توسـعه اقتصـادی ،مـرز
موجود میان تصرفات عمومی و خصوصی را به شکلی ناروا و غیرمجاز محو میکنـد.
در این مورد نیز پروندههای ما چنین اعتراضی را رد میکنند .بهسادگی بایـد گفـت
1. Strickley
2. Berman, 348 U.S, at 33
3. Midkiff, 467 U.S, at 242
4. Monsanto, 467 U.S, at 1014–1015
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زمانیکه دولت ،مقصودی عمومی را دنبال میکند این وضعیت اغلب به نفع تکتک
طرفهای خصوصی خواهد بود .برای مثـال ،در پرونـده میـدکیف ،انتقـال اجبـاری
امالک ،منفعت مستقیم و قابلمالحظه ای به آن دسته از مسـتأجرانی کـه پـیش از
این قادر به خرید خانه ای برای خود نبودند اعطاء کرد؛ در پرونده مونسانتو دریافتیم
که مستقیم ترین ذینفعـانِ مقـررات اشـتراکگـذاری اطالعـات متقاضـیان بعـدیِ
آفتکشها بودند ،اما سود رساندن به این گروه به روش یادشده برای ترویج رقابـت
در بازار آفتکش ضرورت داشت .مالک فروشـگاه در پرونـده بِـرمن ضـمن اعتـراض
نسبت به «تصرف دارایی یک کاسب به نفع کاسب دیگر» به این واقعیت اشاره کـرد
که براساس طرح بازسازی مورد بح  ،زمینها بهمنظور بازسازی به توسعهدهندگان
خصوصی فروخته یا اجاره داده خواهد شد .رد شدن این استدالالت مخالف از جانب
ما ارتباط مستقیمی با پرونده جاری دارد« :چهبسا جنبـه عمـومی قضـیه از طریـق
نمایندگیهای شرکتهای خصوصی به همان کیفیت اجرا توسـط دوایـر دولتـی یـا
حتی بهتر تأمین شود و یا احتماالً به چنین نتیجهگیری کنگره بیانجامد .نمیتـوان
گفت که مالکیت عمومی تنها روش پیشبرد مقاصد عمومی پـروژههـای بازسـازی و
توسعه جامعه است» .استدالل دیگری که مطرح میشود این است که در غیاب یک
قاعده دقیق و بدون ابهام ،هیچ چیز مانع از آن نمـیشـود کـه شـهرداری ،مایملـک
شهروند  Aرا به شهروند  Bمنتقل کند صرفاً به این دلیل کـه شـهروند  Bاسـتفاده
سازندهتر و ثمربخشتری از آن بهعمل آورده لذا مالیات بیشتری میپـردازد .چنـین
انتقال یکبهیک اموال ،اگر خارج از چهارچوب طرحهای یکپارچه توسعه اجرا شود،
در این پرونده مطرح نیست .هرچند این شیوه نامتعارف اِعمال قدرت توسط دولـت
قطعاً تردیدهایی را از لحاظِ در جریان بودنِ مقاصد خصوصی پدید مـیآورد بـا ایـن
حال ،زمانی میتوان به موقعیتهای فرضی مطرحشـده شـاکیان پرداخـت کـه ایـن
موقعیتها حقیقتاً بروز کنند (اگـر اصـوالً چنـین چیـزی رخ دهـد)؛ موقعیـتهـای
یادشده ایجاد محـدودیتهـای ساخــتگی در مــورد مــفهوم اسـتفاده عمـومی را
ایجاب نمیکنند.
از سوی دیگر ،شاکیان اظهار میدارند کـه بـرای تصـرفاتی از ایـن نـوع ،بایـد
وجود «اطمینان منطقی و تضمین قابل قبولی» از اینکه منافع عمومیِ مورد انتظار
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قطعاً حاصل شوند الزام آور شود ،ولیکن وضـع چنـین قـانونی نشـاندهنـده فاصـله
گرفتن هرچه بیشتر از رویه قضاییمان است .در شرایطی که قصد و نیت قوه مقننه،
مشروع و قانونی بوده بیآنکه روشهای آن غیرمنطقی و بیاساس باشند پروندههای
ما بهوضوح نشان مـی دهنـد کـه رسـیدگی بـه مناقشـات تجربـی پیرامـون انگیـزه
تصرفات ،حداقل مانند مناقشات مربوط به سایر قوانین اجتمـاعی ـ اقتصـادی ،قـرار
نیست در دادگاههای فدرال انجام شـود .درواقـع کمـی قبـل در ایـن دوره تصـدی
توضیح دادیم که به چه دلیل برخی دغدغه های عملی مشابه (و موارد دیگر) کاربرد
عبارت «پیشرفت اساسی و قابل مالحظه» را در نظریه تصرفات نظـارتی ـ تنظیمـی
1
ما تحتالشعاع خـود قـرار دادهانـد( .نـک :پــرونده لینــگل ـ شــورون (.))2005
گفتنی است که عبارت فوق به دادگاهها اختیار خواهد داد و حتی ممکن است آنها
را ملزم کند که قضاوتهای پیشبینانه خود را با آراء قانونگذاران منتخـب و دوایـر
کارشناسی جایگزین سازند .معایب بازبینیهای تشـدیدشـده بـهویـژه در ایـن نـوع
پروندهها بهخوبی مشهود است .پیادهسـازی نظـاممنـد طـرحهـای جـامع بازسـازی
بهوضوح ایجاب میکند که پیش از مبادرت به ساختوسازهای جدید ،حقوق قانونی
تمامی طرفهای ذینفع محرز گردد .هرگونه قاعده قانونی که مستلزم آن باشد کـه
تأیید قضایی همه تصرفات تا زمانیکه احتمال توفیق طرح تضمین شود بـه تعویـق
بیفتد ،بیتردید مانع قابل مالحظهای بر انجام موفقیتآمیـز بسـیاری از ایـن قبیـل
طرحها ایجاد خواهد کرد.
درست همانطورکه نظرات حسابشده شهرداری درباره اثربخشی طرح
توسعهاش را زیر سؤال نمیبریم ،به همان ترتیب درمورد تصمیمات این مرجع
درخصوص اینکه بهمنظور عملی ساختن پروژهاش نیاز به تملک کدام زمینها دارد
اظهارنظری نخواهیم داشت« .این وظیفه دادگاهها نیست که بر انتخاب محدودهها
نظارت داشته باشند یا مساحت ناحیه یک پروژه خاص را بررسی کنند .همین که
مسئله «قصد و نیت عمومی» مشخص شود کیفیت و کمیت اراضی که الزم است
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برای پروژه تملک گردد و نیز نیاز به مجاری خاص جهت تکمیل طرح جامع منوط
به صالحدید شعبه قانونگذاری [ذیربط] خواهد بود.
در تأیید اختیارات شهرداری درخصوص تصرف امالک شاکیان ،دشواریهایی
را که ممکن است این تصرفات ،علیرغم پرداخت غرامت عادالنه ،متضمن آن باشند
ناچیز نمیشماریم و تأکید میکنیم که رأی این دادگاه بههیچوجه هیچ ایالتی را از
وضع محدودیتهای بیشتر بر اعمال قدرت تصرفش منع نمیکند .در واقع بسیاری
از ایالتها هماکنون شرایط و الزاماتی برای استفاده عمومی وضع کردهاند که از
معیارهای دولت فدرال ،سختگیرانهتر است .برخی از این الزامات بهعنوان قوانین
ایالتی وضع شدهاند درحالیکه برخی دیگر در مقررات ایالت مربوطه درخصوص حق
تملک که زمینهها و شرایط اجرای تصرفات دولتی را بهدقت محدود میکنند ،بیان
میشوند .همانگونه که لوایح طرفین ذینفع و مشاورانشان بهوضوح نشان
می دهد ،ضرورت و حکمت استفاده از حق تملک جهت پیشبرد توسعه اقتصادی
بیشک موضوع مباحثات مشروع عمومی است .معالوصف ،اختیارات این دادگاه
فقط در حدی است که تعیین کند آیا تصرفات پیشنهادی شهرداری حقیقتاً برای
استفاده عمومی در چهارچوب مفاد متمم پنجم قانون اساسی دولت فدرال قرار دارد
یا خیر .از آنجا که بنا بر تفسیری که در طی مدتی بیش از یک قرن از مفاد این
قانون داشته ایم پاسخ این سؤال مثبت است ،لذا این دادگاه خواسته شاکیان را رد و
رأی دیوانعالی کانکتیکت را تأیید مینماید.

